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שלום רב לכל חברינו,
במידעון זה בחרנו להתמקד בהצגת שירותי ומוצרי הסחר ומוצרים נוספים שאנחנו
ב"קבוצת משקי הקיבוצים" מציעים לכם ,תושבי קיבוצים ומושבים ברחבי הארץ.
העיקרון המנחה אותנו הוא הצעת שירותים ומוצרים להם ערך כלכלי אמיתי
עבורכם .היכולת הזו מושגת בזכות היותנו גוף כלכלי בעל איתנות פיננסית,
המסוגל להשיג יתרונות וערך אסטרטגי מוסף לבעליו  280 -קיבוצים ומושבים.
שירותי ומוצרי הסחר שאנו מציעים במסגרת מועדון "משקארד" ,משקי
ליסינג ומשקי פיננסים מאוגדים באגודה שיתופית "סחר משק מועדונים
אגש"ח בע"מ" ,הפועלת לייצר הטבות ושיתופי פעולה רלוונטיים לסקטור תוך
התמקדות במוצרים ושירותים התואמים את סגנון החיים של קהל היעד באזורים
בהם מרוכזים תושבי הסקטור ההתיישבותי .במדור "קצרצרים" הוספנו ידיעות
רלוונטיות בתחום נוסף בו אנחנו פעילים  -הנדל"ן.
נצא לדרך.

משתלם להיות חבר

עשרות אלפי חברי מועדון "משקארד" מימשו גם השנה את זכותם לקבלת
הטבה כספית בעונת המתנות השלישית של המועדון.
בסך הכול חולקו כ 6 -מיליון  ₪ישירות לחברים ועוד הטבות
באמצע חודש מאי הסתיימה "עונת המתנות" ,במהלכה עשרות אלפי חברי מועדון "משקארד"
בחרו מתנה ומימשו את בחירתם מבין האפשרויות ,שכללו זיכוי מזומן בשווי  ₪ 160ישירות לכרטיס
משקארד ,שובר בשווי  ₪ 220למימוש ברשתות מובילות ,שובר הנחה לביטוח חקלאי בשווי ,₪ 230
או מתנה בשווי של עד  ₪ 695כולל שליח עד בית החבר .השנה ,התווספה האפשרות לתרום את
כספי החלוקה לעמותה "עיגול לטובה" ,הפועלת לתועלת הציבור כדי להרחיב את מעגל הנתינה
והתרומה בישראל ,ולאפשר לכל אחד ואחת לתרום בקלות לעמותות שפועלות במגוון תחומים
חברתיים.
זו השנה השלישית ברציפות שתאגיד "משקי הקיבוצים" מחלק הטבה כספית ישירות למחזיקי
כרטיס "משקארד"  -מועדון הצרכנות המוביל בסקטור ההתיישבותי ,המונה כיום כ60,000 -
חברים .בסך הכול חולקו כ 6 -מיליון  ₪ישירות לחברים ועוד הטבות.
"משקי הקיבוצים" הינה אגודה שיתופית בבעלות  282קיבוצים ומושבים שיתופיים הפועלת על מנת
למקסם ערך לחברי הקיבוצים ולקיבוצים ככלל .מועדון הצרכנות משקארד הינו הדרך של האגודה
לשרת את חבריה באופן ישיר.
בשלוש השנים האחרונות ,קטנה הבחירה במזומן בכ 48%-ובאותו שיעור בדיוק עלתה הבחירה
בקבלת מתנה עד הבית .האפשרות לשובר הנחה לפוליסה בביטוח רכב ב"ביטוח חקלאי" ,שהחלה
רק בשנה שעברה הראתה גידול של  50%לעומת התקופה המקבילה.
המתנות המבוקשות ביותר (מבין  15אפשרויות) היו 'סט בלנדר מוט עם מעבד מזון' ,אוזניות ספורט
 Bluetoothומצעים במגוון צבעים לבחירה .שובר "דרים קארד" היה השובר הנבחר ביותר בקרב
מגוון השוברים עם כ 4,200 -מימושים.
לאורך "עונת המתנות" תשפ"ב הצטרפו למעלה מ )!( 1,000 -חברים למועדון משקארד ,מחזיקי
כרטיס נטו ,וגם הם נהנו מתנאי החלוקה הנוכחית (בכפוף לעמידה בתקנון החלוקה) ,ומאלפי
ההטבות ואתר הסחר המסובסד אשר מעניק המועדון לחבריו במהלך השנה.

קיץ חם בזירת המבצעים
מלבד חלוקת המתנות השנתית ,חברי "משקארד" נהנים מדמי חבר חודשיים הנמוכים בשוק ,פטור
מלא מ"דמי כרטיס" לכל אורך חיי הכרטיס ומהטבות ייחודיות ומשתלמות לרשתות מזון ואופנה
מובילות ,מסעדות ,אטרקציות ,הופעות ואירועי תרבות ,לשימוש בכל רחבי הארץ והנחות קבועות
בביטוחי רכב ועוד אלפי בתי עסק.
החל מתקופת האביב וחג הפסח ,ניכר כי המוצרים הנרכשים יותר הם :אטרקציות לילדים
ולמשפחה (מנוי למטמון ,ספארי ועוד) ,הופעות של אמנים מובילים (שלמה ארצי  /משינה  /עיברי
לידר ועוד) באמפי שוני ואולמות נוספים ברחבי הארץ; בגזרת ההופעות ,מאות מלקוחות משקארד
נהנו מכרטיסים מוזלים ל 2-ההופעות של  ,MAROON 5בנוסף ,שוברים לרשתות מזון (רמי לוי
 /ניצת הדובדבן  /ויקטורי ועוד) ולרשתות אופנה (דרים קארד  /קסטרו  /ועוד) .במהלך יוני יוכלו
חברי המועדון ליהנות מהטבה במעמד החיוב בחופשות לחו"ל של אופיר טורס ,שוברים לטיפולי
ספא ,הנחה לשובר ברשת הפארם 'גוד פארם' ועוד מוצרים רבים.
כרטיסי המועדון מונפקים ככרטיסים בנקאיים או חוץ-בנקאיים ,בהתאם לבחירת החבר והבנק
בו קיים חשבונו .כרטיסים בנקאיים מונפקים בבנקים האלה :הפועלים ,לאומי ,מזרחי (כולל אגוד
שהינו הופך להיות חלק ממזרחי) ,הבינלאומי ויהב.
כרטיס משקארד חוץ-בנקאי בשאר הבנקים לרבות הבנקים הללו .בנוסף ,המועדון מציע ליווי
ועזרה בתהליך הנפקת כרטיסי משקארד עבור כל החברים והתושבים בחשבונם הפרטי ובחשבון
המרכז.
מוזמנים להצטרף
לגרים בקיבוץ או במושב שעדיין לא מחזיקים כרטיס משקארד ,זה הזמן להצטרף וליהנות מהכרטיס
אטרקטיבי והמותאם ביותר לכם.
להצטרפות דיגיטלית מלאה ניתן לעבור ללינק הבא :כאן
להצטרפות באמצעות נציג המועדון יש ללחוץ כאן :להשארת פרטים
ניתן לפנות גם בטלפון  *8417או באתר המועדון www.meshekard.co.il

משקי פיננסים:

מועדון הצרכנות "משקארד" וחברת ישראכרט מרחיבים את שיתוף
הפעולה :מציעים לכם הלוואה לכל מטרה עד  + ₪ 200,000ריבית מועדפת
למחזיקי כרטיס משקארד ולגרים בסקטור ההתיישבותי.
פעילות משותפת של מועדון הצרכנות "משקארד" וחברת "ישראכרט" מציעה מתן אשראי צרכני חוץ
בנקאי לחברים ולתושבים אשר מחזיקים בכרטיס משקארד ,וללקוחות מחזיקי כרטיס ישראכרט
אשר גרים בסקטור ההתיישבותי .לקוחות "משקארד" אשר יהיו מעוניינים באשראי ,יוכלו לקבל
הלוואה לכל מטרה עד  )!( ₪ 200,000ובריבית מופחתת של  2.5%לעומת הריבית אשר ניתנת על
ידי חברת ישראכרט ללקוחות שאינם חברי המועדון.
בנוסף ,לקוחות "ישראכרט" אשר גרים בסקטור ההתיישבותי ואינם מחזיקי כרטיס "משקארד",
יוכלו ליהנות גם הם מריבית מופחתת של  1%לעומת הריבית שניתנת על ידי ישראכרט וזאת בזכות
שיתוף הפעולה עם המועדון .במעמד שיחת המכירה ,יוצע לאוכלוסייה זו ,להנפיק משקארד ובכך
ליהנות הן מסכום הלוואה מוגדל של עד  ,₪ 200,000הן מהטבת ריבית של  ,2.5%וכמובן ,מהטבות
רבות ומגוונות הגלומות בהשתייכות למועדון הצרכנות המוביל לגרים בקיבוץ ובמושב.
חשוב לציין בנוסף כי ההלוואה תינתן ללא כל עמלת הקמה!
ללקיחת הלוואה ניתן לפנות לקו ייעודי בטלפון *6562
או באמצעות השארת פרטים כאן לקבלת שיחה חוזרת.
שיעור הריבית לא יפחת משיעור של פריים  .1% +לגרים בסקטור ההתיישבותי ושאינם מחזיקים
משקארד ,גובה ההלוואה בריבית המועדפת לעיל יהיה עד  40אלש"ח .אי עמידה בפירעון ההלוואה
עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .בכפוף לאישור החברה ותנאיה .המלווה
ישראכרט מימון בע"מ .שיעור ריבית הפריים מפורט בדף ההלוואה .דחיית החזר להלוואה בכפוף
לתשלום ריבית גישור .תקופת ההלוואה היא  18-84תשלומים .אין לראות באמור משום ייעוץ ו/או
המלצה ללקיחת הלוואה.

קצרצרים
"משקי עטיה מניבים בקיבוצים":

משדרגים פרויקט קיים ,מפיקים הכנסה נוספת לקיבוץ
"משקי עטיה מניבים בקיבוצים" חתמה על הסכם שותפות עם קיבוץ הזורע ,להקמת מרכז מסחרי
בכניסה לקיבוץ ,על המקרקעין ששימשו את פרויקט "שלושת המשאלות".
דלית עטיה ,מנכ"לית האגודה מספרת כי "הקרקע הוונה בעבר על ידי הקיבוץ והקיבוץ אף יזם
בעבר פרויקט על הקרקע ,אולם כעת אנחנו באים עם קונספט שיווקי ותכנוני שונה לפרויקט,
המשלב בילוי ו"לייף סטייל" ,ואין ספק שהפרויקט החדש שיקום יהווה מקור הכנסה נוסף לקיבוץ
ובנוסף ישפר מאוד את נראות הכניסה לקיבוץ".
"משקי עטיה מניבים בקיבוצים" הינה אגודה שיתופית חקלאית בבעלות משקי הקיבוצים וקבוצת
עטיה ,אשר הוקמה במטרה ליזום פרויקטים נדל"ניים במגזר ההתיישבותי .מאז הקמתה ,האגודה
חתמה על הסכמים עם קיבוצים שונים לפיתוח פרויקטים נדלנ"ים בתחומי המסחר ,משרדים,
תעשיה ולוגיסטיקה ,ומנהלת מו"מ חוזיים עם קיבוצים רבים נוספים.
חלק מהפרויקטים החתומים נמצאים כבר בשלב ההנבה וחלקם בשלבי תכנון והקמה.
בתמונות ,הדמייה של פרוייקט משרדים שיוזמת האגודה עם קיבוץ רמות מנשה.

טאבו בקיבוצים:
גם קיבוצי שיוך לפי  751מצטרפים למערכת שעוזרת לעשות סדר בזכויות
החברים במגרש ובדירת המגורים
מערכת "טאבו בקיבוצים" ממשיכה להתרחב .הקיבוצים שכבר מנויים לשירות של רישום זכויות
החברים והיורשים במגרש ובבית בקיבוץ ,מעדכנים אותנו על כל שינוי במצב הזכויות בנכס של
החבר ואנו ,בהליך מסודר ומבוקר מבצעים את הרישום .ככה כולם בטוחים ,כי רישום הזכויות
מדויק ומעודכן לשביעות רצונם של החברים ,היורשים ,הבנקים והקיבוץ .בחודשים האחרונים נעשו
עשרות פעולות רישום של מכירה ,רישום יורשים ורישום הערות אזהרה והערות מידע במערכת,
והפקנו עשרות אישורי זכויות לחברים לצורכי קבלת הלוואות מהבנקים או טרם ביצוע העברת
זכויות לחברים חדשים והכול בצורה בטוחה ונגישה.
תזכורת קצרה :טאבו בקיבוצים הינה מערכת לרישום זכויות החברים והיורשים במגרש ובבית
בקיבוץ ,שפותחה במיוחד למטרה זו על בסיס מערכת  ERPלניהול נכסים של חברת .SAP
המערכת נותנת מענה מיטבי לסוגית הרישום של חכירת המשנה הניתנת לחברים בחלופת
האגודה ומשמשת גם כמערכת מידע וארכיון דיגיטלי עבור כל הקיבוצים .
קיבוצי  751מצטרפים :לאחרונה חלה התעניינות במערכת גם מצד קיבוצים שיישמו שיוך לפי 751
ורשמו את זכויות החברים בטאבו .קיבוצים אלה גילו כי נתונים רבים הקשורים לזכויות ולהתחייבויות
בנכס של החברים מול הקיבוץ אינם ניתנים לרישום בטאבו" .טאבו בקיבוצים" משמשת עבורם
מערכת מידע וארכיון דיגיטלי הכוללים את כל המסמכים והנתונים הקשורים למגרש ולבית החבר
ומרכזת אותו לאישור זכויות ברור וקצר או לדו"ח מנהלים תמציתי ,המרכז את הנתונים הרלוונטיים
לניהול וטיפול יעיל.
ציון נואמה מנהל הפעילות מטעם חברת "מצפן" מציין את שביעות הרצון של הקיבוצים המשתמשים
במערכת ,ונהנים מיתרונותיה.
ציון ישמח להרחיב על המערכת והשירות .מוזמנים לפנות אליו לכתובתtzion@mishkei.co.il :
https://www.baitbakibutz.co.il/matzpen

מוזמנים להירשם כאן ולקבל ישירות את העלון
עד כאן הפעם.
אנחנו מאחלים לך ולבני משפחתך קיץ נעים.
מכולנו,
קבוצת משקי הקיבוצים
https://www.mishkei.co.il

