
  "םיקרופ םירבוצ" הבטה ןונקת

 הבטהה תפוקת

 

  . 31.12.2020 ךיראת דע 20.8.2019 ךיראתמ

 טיא סקמ וא/ו )"סקופ"( 512157603 צ.ח מ"עב לזיו-סקופ ,יכ רהבומ

 וא/ו ךיראהל וא/ו תונשל תויאשר )"סקמ"( 512905423 .פ.ח ,מ"עב םיסנניפ

 העדוה ןתמ אללו ידעלבה ןתעד לוקיש יפ לע הבטהה תפוקת תא רצקל

 .תמדקומ

 

 סיטרכ תועצמאב חוקל לש השיכר ,ליעל רדגומכ ,הבטהה תפוקת ךלהמב הבטהה

 יתבמ דחאב )"יארשאה סיטרכ :ןלהל( DREAM CARD VIP  יארשא

  תודוקנב הקסעה ךסמ 12%ב חוקלה תא הכזת ,ןלהל םיטרופמה ,קסעה

 .הז ןונקתב טרופמכ  לכה ,DREAM CARD  ןודעומה יגתומב שומימל

  מ"עב תודלוי תיבל רישי קוויש בליש      .1

  .תלבגומ תופתוש המיניס וקלא -המניס טוה      .2

  .מ"עב לילקלא -קאמ      .3

  .הציפ דגלא -סונימוד      .4

  .תונולמ לוהינ לטורשי      .5

  .דואמ גרג הפק      .6

  .הכירצ ירצומ הרטקלא-קירטקלא םקש      .7

 .מ"עב תרושקת תוכרעמ טוה      .8

 .תלבגומ תופתוש םוקלט טוה       .9

 .מ"עב ןושארה רוטס יטפואה הנקיטפוא     .10

 

  .סקמ וא/ו סקופ לש ידעלבה התעד לוקיש יפ"ע תפסונ הרבח לכ וא/ו

 :ירק( קסעה תיב ידי לע םירכמנה םיגתומב הפקת הבטהה - קאמ

Smashbox Estee Lauder, Bobby Brown, Clinique , Jo Malone 

MAC.( ןיילנוא תנווקמה תונחבו קסעה תיב תולעבב תויזיפה תויונחב 

 םוקמ לכב הרבחה יגתומ תשיכרב קנעות אל הבטהה .קסעה תיב תולעבב

 ,תורחא תונווקמ תויונח ,וב-לכ יתב ,המראפה תותשרב  ,ונייהד( רחא

  .)דועו ירפ יטויד

 םיפינסב ןתנית הבטהה .דבלב "גרג" תשרב הפקת הבטהה  - גרג הפק

 https://bit.ly/2TK9QYk :ןלהל םיטרופמה

 ידועיי דומעב ועצוביש  תושדח תונמזה ןיגב קר ןתנית הבטהה  - לטורשי

 /https://dreamcard.isrotel.co.il:תבותכב לטורשי רתאב

 הבטה תרגסמב תודוקנ תריבצל םיאכז ויהי אל שמשה גוח ןודעומ ירבח



  .ןולמב ושכרנש תורטסקא ןיגב םולשת לע ןתנית אל הבטהה .וז

 - )״טוה״ :דחיב ןלהל( םוקלט טוהו תרושקת תוכרעמ טוה   

 טוה רשא  ,םייטרפ םייונמ םה עצבמב ףתתשהל םיאכזה תוחוקלה

 ידי לע ועבקיי הבטהל תופרטצהה יאנת .הבטהל ףרטצהל םהל הרשפא

 דעל לבגומ .תעל תעמ תונתשהל םייושעו ידעלבה התעד לוקיש יפל טוה

  .טוה לש תוחוקל 10,000

 ימד ןוגכ( םימולשת רובע תודוקנ ורבצי הבטהב ופתתשיש תוחוקלה

 תועצמאב טוהל ומלשיש )הלאב אצויכו הנקתה ימד ,םיישדוחה יונמה

 טוה ידי לע ועבקיי תודוקנה ורבציי םניגב םימולשתה .יארשאה סיטרכ

  .התעד לוקיש יפל

 רובצל םיאכז ויהי הבטהה תפוקת ךלהמב הבטהל ופרטצהש טוה תוחוקל

 םתופרטצה דעוממ םישדוח 12 דע לש הפוקת ךשמל רומאכ תודוקנ

 ןה םייונמ םדועש ךכל ףופכבו ,)הבטהה תפוקת םות רחאל םג( הבטהל

 ותועצמאב םימלשמו יארשאה סיטרכב םיקיזחמ ןהו טוהל

 .םייטנבלרה םידעומב טוהל

 העימש ירישכמו עגמ תושדע םישכורל ןתנית אל הבטהה -הנקיטפוא

 . הנקיטפוא רתאב םישכורל ןתנית אל הבטהה ףסונבו תויונחב

 

 DREAM ןודעומ ןונקת תוארוהל םאתהב עצבתי תודוקנה שומימ .1 תודוקנה שומימ

 CARD, ןודעומה רתאבו ןודעומה יגתומב עיפומה -  

https://www.dreamcard.co.il  

 FOX", "FOX" :םיאבה םיגתומה תא ללוכ DREAM CARD ןודעומ .2

HOME", "BILLABONG", "LALINE", "AMERICAN EAGLE", 

"AERIE", "THE CHILDREN’S PLACE", "MANGO", 

"TERMINAL X", "URBAN OUTFITTERS", "FOOT LOCKER", 

"FREE PEOPLE""ANTHROPOLOGIE"  QUIKSILVER, 

"BOARDRIDERS"  "YANGA",DREAM SPORT" 

 דע חוקלה לש ונובשחב ונכדועי ,שדוחה ךלהמב ורבצנש תודוקנה .3

  .בקועה שדוחל ירישעל

 ונכדועי אל תודוקנה ,תודוקנה תניעט דעומ ינפל הקסע לטיבש חוקל .4

 וכוזי תודוקנה ,תודוקנה תניעט רחאל הקסע לטיבש חוקל  .ונובשחב

 הקסעה לוטיבל בקועה שדוחה ךלהמב ונובשחמ

 .דבלב DreamCard VIP יארשא סיטרכב םולשתב תינתומ הבטהה .5

 אל ,הרמהל תנתינ הניא ףאו הרבעהל תנתינ הניא ,תישיא הנה הבטהה .6



 .רחא רצומ וא הבטה לכב אלו ףסכ הוושב אל ,ףסכב

 תריסמ תא לטבל וא/ו בכעל תוכזה תא ןמצעל תורמוש סקופ וא/ו סקמ .7

 תריסמ תא לטבל וא בכעל ןיד י"פע הב שי רשא ,הביס לכמ ,הבטהה

 .הבטהה

 הביס לכמ הבטהה תפוקתב תובטהה תא שמימ אל רשא יאכז ףתתשמ .8

 , הבטהה תפוקת רחאל יהשלכ תיפולח הבטה לבקל יאכז אהי אל ,איהש

 .סקמ יפלכ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ ול היהת אלו

 ,סקמל תונפל שי הבטהה תרגסמב תודוקנה תריבצ רוריבו היינפ לכל .9

 .03-6178677 ןופלטב

 

  יארשא סיטרכ ילעב תוחוקל הבטההמ תונהיל םיאכז הבטהל םיאכז

DREAMCARD VIP, םיאבה םירבטצמה םיאנתב םידמוע רשא 

 :)"םיפתתשמה"(

 תיקוח הייהש רתיה לעב וא/ו לארשי יחרזא וא/ו בשות ,יטרפ םדא .1

 .תוליעפב ותופתתשה דעומב םינש 18 לע הלוע וליג רשא לארשיב

 .DREAMCARD VIP סקמ לש יארשא סיטרכב םלשמו קיזחמ .2

 .הבטהל םיאכז םניא 18 ליגל תחתמ םיניטק יכ תאזב רהבומ

 .הז ןונקת תוארוהל םאתהב ולעפ .3

 .דבלב קסעה יתב תוירחאב קסעה תיבב םירכמנה םירצומהו םיתורישה .1 תוירחא

 רחא אלממ אוה היפל ףתתשמ לכ לש הרהצה הווהמ הבטהב שומישה  .2

 .ןאולמב הז ןונקת תוארוה תא ומצע לע לבקמו ,הז ןונקת תוארוה

 לכ סקופ וא/ו סקמ וא/ו קסעה תיב יפלכ ןועטלמ עונמ היהי ףתתשמה .3

 ,הלקת ,תועט בקע םהל םרגנש קזנ יבגל הנולת וא/ו השירד וא/ו הנעט

  .תוליעפב תופתתשהב לשכ וא רוחיא

 ןונקתה תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .1 תונוש

 הנרבגת ,אוהש יעצמא לכב ,הבטהה רבדב םהשלכ םירחא םימוסרפל

  .הז ןונקת תוארוה

 ןהל אהת אלו ,דבלב תואצמתהה תוחונל ןניה םיפיעסה תורתוכ .2

 .ןונקתה תונשרפ ןיינעל תועמשמ

 הינפ םג ללוכו דבלב תויחונ יכרוצל רכז ןושלב וניה שומישה הז ןונקתב .3

 .םיברב וא הבקנ  ןושלב

 תויאשר הניהת ,טלחומהו ידעלבה ןתעד לוקיש יפ לע ,סקופ וא/ו סקמ .4

 תוליעפה יללכ וא/ו תובטהה תא וא/ו תוליעפה לש הכרוא תא תונשל

 בקע תאזו ןיינעו רבד לכב הז ןונקת תוארוה וא/ו תוליעפה תפוקת וא/ו

 וא/ו סקמ הניהת ןכ .תרחא הביס לכמ וא/ו ןהב םייולת םניאש םיצוליא



 

 

 טלחומה התעד לוקיש יפ לע תע לכב תוליעפה לטבל תויאשר סקופ

 ,שארמ העדוהב םסרופי ןונקתה לש לוטיב וא/ו יוניש לכ .ידעלבהו

 יאנת יוניש וא/ו תוליעפה םויס רבדב הנעט לכ היהת אל םיפתתשמלו

 סקופ וא/ו סקמ רתאב יונישה םוסרפ .הז ףיעסב רומאכ תוליעפה

  .הז ףיעס יפ לע העדוהכ בשחית

 לתב ךמסומה טפשמה תיבל אהת ,תוליעפה יאנת הניינעש תקולחמ לכב .5

 .תידעלבו תידוחיי טופיש תוכמס ופי - ביבא


