
 

נרשמים  איך אז    

?לבאר המשאלות  
 

  

 

  

 www.wishingwell.co.il:  בכתובתלאתר נכנסים  . 1

 וממלאים את טופס  , מזינים את הקוד שבגב הכרטיס שקיבלתם. 2

 .שנפתח לאחר מכןההרשמה        

 , כעת ניתן להיכנס לאתר בכל ימות השנה. 3

 , שם המשתמש והססמא שבחרתם בהרשמהעם      

 עד שלוש משאלות מדי חודש ובוחרים      

 מציגים  , במעמד החנות שבחרתם לממש בה משאלה. 4

 .קוד הקופון הייחודי של אותה המשאלה באתראת              

פועלכםרבה על בהערכה        

א גולן.יעל גלמור מ           

      

 מספר הטבות למתנדבים בכרטיס המשאלות  

 הנחה בוורדינון %25 •

 קפה במתנה בארומה ישראל•

תוספת או קינוח במתנה בכל קניית ארוחה ברשת  •
 BBBמסעדות 

 Lavidoברשת קרם פנים במתנה בכל רכישה •

 .הנחה באתר  סטימצקי 15%•

:  קישור לאתר באר המשאלות •
page-https://www.wishingwell.co.il/front 

 

 לפנותוברור פרטים ניתן לשאלות 

 04-6969785: לרוני קריסטל

 

 

דוגמאות נוספות של הנחות בכרטיס באר 

 המשאלות בעמודים הבאים 
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רשתות משתתפות  

 מובילות



שימו לב כי ההטבות יכולות ) 2021מצורפת דוגמא של משאלות  לחודש מרץ , משאלות במהלך כל חודש 3באר המשאלות המתנדבים הרשומים זכאים לדרך 
 (:להשתנות מחודש לחודש

 הנחה ביינות ביתן 20% ��•

 קפה במתנה בארומה ישראל ��•

 ך שנה בכל מלונות ישרוטללמשהנחה  �� 10%•

 BBBאו קינוח במתנה בכל קניית ארוחה ברשת מסעדות תוספת  �� •

 Pasta Bastaבמתנה בכל רכישה ברשת מסעדות שתייה   ��•

 .הנחה באתר  סטימצקי 15%  �� •

 .קפהבמתנה ברשת קפה קפה  ��•

 .ושתיה במתנה או הנחה על מנוי ברשת בתי קולנוע לבפופקורן קטן  ��•

 פלייס מייקסמתנה ברכישת המבורגר ברשת בירה  ��•

 Golf&Co, Golf, Golf Kidsח ברשת "ש 150ח במתנה ברכישה מעל "ש �� 60 •

 Kitanח ברשת "ש 150במתנה ברכישה מעל ח "ש �� 60 •

 Polgatח ברשת "ש 150ח במתנה ברכישה מעל "ש 60  ��•

 Vardinonח ברשת "ש 200במתנה ברכישה מעל ח "ש 50  ��•

 



 Naamanח ברשת "ש 200במתנה ברכישה מעל ח "ש 50  ��•

 .ברכישה באתר  Castroהנחה ברשת  10% ��•

 .  Leggendaו זיסלקעל כדורי גלידה ברשתות  �� 1+1•

 על קפסולות קפה של עליתהנחה  25% ��  •

 .אופטיקנהח ברשת "ש 400במתנה ברכישה מעל ח "ש100  ��•

 Cook & Bakeח ברשת "ש 120ח במתנה ברכישה מעל "ש 30 ��•

 נאות  באתר טבע  �� 10%•

 Lavidoקרם פנים במתנה בכל רכישה ברשת  ��•

 Giraffeמשלוח בחינם למשך שנה או קינוח במתנה ברשת מסעדות   ��•

 .  ועוד, מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, גן החיות התנכי, מוזיאון ישראל: במספר מוסדותהנחה   �� 10%•

 .Iclimbעל כל הכרטיסים לאימון טיפוס ברשת מועדוני  1+1 ��•

 .Renuarמגוון מוצרים ברשת על הטבה חודשית מתחלפת  ��•

 (.MOODמועדון )מועדון מתנה בקפה קפה חברות  ��•

 .Lalineח ברשת "ש 50סבון ידיים טבעי או נירות ריחניים במתנה בכל רכישה מעל   ��•

 

 



 (חלוקה בכל הארץ)ח מתנה ברכישת מנוי חדש לידיעות אחרונות "ש 120קארד של  גיפט �� •

 רום אסקייםברשת + 3לקבוצות של הנחות   ��•

 .מוצרים מתחלפים בהנחה ברשת למטיילמגוון   ��•

 (ובמופעים שמגיעים לאולמות בערים שונות בארץ, במופעים בתל אביב)קומדי בר  ZOA-ב לסנדאפח הנחה לכרטיס "ש 20 ��•

 .Aniseח ברשת "ש 300הנחה ברכישות מעל  10% ��•

 Max Brennerחם מתנה בכל רכישה במשקה  ��•

 באתר מגה ספורטהנחה 15% �� •

 ח בקרביץ"ש 100-מתנה ברכישה בח "ש30 �� •

 B-FRESHמשקה בחינם ברשת הגדלת   ��•

 Azrieli.comמוצרים בהנחה בקטגוריית כלי בית ומטבח באתר מגוון   ��•

 ח בריקושט"ש 250מתנה ברכישה מעל ח "ש 50  ��•

 מגיעים לכל מקום בארץ - LUCYSח בחנות החיות החברתית "ש 100ח מתנה בהזמנה מעל "ש 40  ��•

 משלוח בכל הארץ -הנחה על נעלי יוקרה לנשים ברשת בינגו  12% ��•

 

 

 


