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 "נופשונית כארד"  תווי שיפרוט הרשתות המכבדות  
 

 Skechers 81. Aqua sport .41 שקם אלקטריק  .1
 פארק קרסו למדע באר שבע  .82 המשביר לצרכן  .42 הום סנטר  .2
 Naaman 83. Outsiders .43 אופטיקנה  .3
4. Factory 54 44. Vardinon 84.  אדידס 
5. Armani jeans 45.  אורבן אאטוטפיטרס  .85 סטימצקי 
6. Armani exchange 46. Michael kors 86.  קיוב אייס 
7. Tommy&Hilfiger 47.  אליסיום  .87 כל נעל סנטר 
8. Calvin klein 48. Replay 88.  אמפוריו ארמאני 
 Nyou 89. Anthropologie .49 שילב  .9

10. Paul&shark 50. Fred perry 90. Diesel 
11. Arcosteel 51.  דרים ספורט  .91 גוד נייט 
12. Levi's 52.  ולטייל לחייל  .92 עמינח 
13. Laline 53. American comfort 93.  לסטר 
14. Billabong 54. H&O 94. Sabon 
15. Kitan 55. Soltam 95.  ספידו 
16. Golf&co 56.  פרי פיפל  .96 קלאסיקה 
17. Golf&kids 57.  קולומביה  .97 מילגה 
18. Gali 58. Nautica 98.  קיפלינג 
19. American eagle 59. Ralph lauren 99.  רוקי 
20. Fox baby 60. Boss 100 .  ריבוק 
21. Fox women 61. Emporium 101 .  שבילים 
22. Fox men 62.  תכשיטי מעצבים –תכשיק  שוסטר  . 102 
23. Fox kids 63. Juicy couture 203 . Spices 
24. Fox home 64. Foot locker 104 .  ג'ינג'ר 
25. Lee copper 65. Cafeneto 105 .  ואהבת 
26. Golf 66.  כליצ'ן  . 106 לחם ארז 
27. Sollog 67. Mandarin 107 .  מכלול ברמן בקמפוס 
28. The children's place 68. Fresh 108 .  עד העצם 
29. Delta 69. Café Café  109 .  פיצה עגבניה 
30. Mango 70. Freefit 110 .  קפה ג'ו 
31. Steve madden 71.  111 סינמה סיטי . Street Games 
32. Topshop 72. ShareSpa 112 .  החלקה על הקרח  –אייס מול 
33. Timberland 73.  איש הענבים  . 113 דרך העץ 
 ביאנקיני ים המלח  . 114 שביל התפוזים  .74 מגה ספורט  .34
35. Nine west 75. גן גורו  . 115 מרחצאות געש 
36. Intima 76.  פלנט באולינג כפר סבא  . 116 חמת גדר 
37. Femina 77.  פלנט באולינג ראשל"צ  . 117 קיפצובה 
 קיסוסקי אילת  . Ice peaks 118 .78 טרקלין חשמל  .38
39. Polgat 79.  רשת לייזר סיטי  . 119 הפארק מיני ישראל 
40. Easyspirit 80. Ijump   

 

1



 

 

4 

להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר  רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, יש  

 "נופשונית"
הנחה *    40%תקף למבצעים עד    -נעמן / ורדינון  לא כולל  מחלקת חשמל ותכשיטים *    -המשביר לצרכן  

חשמל   טרקלין   / סנטר/סטימצקי  באתר    –הום  קארד  נופשונית  לעמוד  להכנס  יש  במגבלות  לצפייה 
  * אלקטריק  נופשונית  *    –שקם  וטכנולוגיה  סלולר  מחלקת  כולל  חשמל    –  H&Oלא  מוצרי  כולל  לא 

 Freefit₪ בעסקה *    1,000למימוש עד   –אופיקנה / עמינח / גוד נייט / אמריקן קומפורט  ואלקטרוניקה *  
לא כולל   –דרך העץ לא ניתן למימוש ברכישת מוצרים במעדניה *  –לחם ארז תקף לכרטיס נטען בלבד *  –

תקף לכלל מוצרי האתר מלבד    –  Aqua-sportהדב הלבן / שביל התפוזים /  נות מטיילים *  דברי מזון וח
פארק המצפה התת ימי / פארק קרסו למדע / מיני לא כולל רכישה של דברי המזון *    –צוק מנרה  מזון *  

  תקף להחלקה על הקרח בלבד  –  Ice parkהיכל הקרח /  תקף לכניסה לאתר בלבד *    –ישראל / קיפצובה  
  *ijump  גדר חמת  האתר    –  /  מוצרי  לכלל  לעמוד   –  Share spa*  תקף  להכנס  יש  במגבלות  לצפייה 

 נופשונית קארד באתר נופשונית.
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