
ג<~!.-Jי
<f!j להתפנק שלן ההזדמנות ... ~

יאוייםופנלבי

lll·l·נ~ם
~ MICHAEL KORS--

11םפם111~1י

-
U\11גoת1\.פ

~ r'IL.4

NIN E WEST

Gali

~~ AMKRl'lKAGI.B

GOLF ~

וינפו

~ BO~S ו= ~
::.mו: mJ

/NAUTICA POLGAT

De~igual. Cי,Mfנא.a,1.vא,, '6.

TOPMAN ~
TOPSHOP H&O

{Q,._ ~L 1C E"CUBE

J icp יtטuturt /',.,ANGO

TOMM דכ HILflGI~ ~
DOROTHY PERKINפ ..

OAPHNA LEVINSON 
"'- AIX ~

INTIMA
FACTOf'IYS'י ~ PEMY

.JJAB<Naכ

1t.l•יBןמ:י

FOXhםme

!21ם.§
NaamanW1ומע

םנ
AUTODEP8T

רטנסםוה

GOLF&Co.

,,,_.,,, ן)וצו l,( ויגשח.ר

l!Elil!Dl!IIJ

-'~

111111 li;IL'!ם GOLF Kid51Baby

~ י«זו;~~-

סרטיכשימושבלותלבגוהםיאתנ

 1ה מעוד רTNד :גרטסי,ריסמטבעערנבימטוףךןת
 אoתרס,בo יס:גרט•רוףז.rיר:גרטסיודאר1בדאכי

 רףדרכטסיtצ נrייעםבחינםהורiדמדבגנורמ,פואנםיתו
iממ ת•נדרפ7 בחק7ור,ההמ ll. והמבנמת התנאים 

 עדת מתע ת1J דהשת עשויים ןה נספח המופיעים
 רונות.רט•םכ.ישורנמפיקחראנהחאםומריניוחהרשחו

 נרחא נחכומעור הושת פעימת הספקת שד רהקבמ
! ilt-card.co.i ;ג.w1 א w. טיםשוותתעוצתהובהתקותפי 

 רטיםכ,ך •כובד נהם הסעק כחי את שונות הזטת את
 את מזכה הונטיםשת.ר שו ימתעפ קחסיינה ורנות

 סטסיהi.ת lJ \ 7 שםוoר )[ ,:U.l הJ 1}7 דע l בקמ,ח~ר
 ורךחושמישןנ~רףעו 111 11 ודאןaim רמההוןת1 ונאי

 lב ןןהכסםוךעט, J\!7 רהתמ תבתצע בכרטסי,אאד
 נעצIIl'J c,W 7 הן] 71U1 רצ]מורתזחה 7 ש רןהמב

 ותקדבוuי הב תקסעש יבתנא תע בכד הi דסעוביע
 ו7U• בה DI Jסl!J I ביתהעקסמוירשאאהתרבחמ J\!11 אי
 rד rבדשאוהטסי.במררסשעהתב1ב~בוהסעדה~ג!.1 ה
 רהזתמוב 1 ת, אז1 וףדrיראםuריoכ, התחm הבעי
 אדכיבנדרכטסיהדףכרטס<פממ,י'ם~•. בגינו• יפצ או
 רכטיסי תjנ:l נהדחנומ 7 שורתרנהבב,וטסיזורכונאי
 הכסהמ הוהמ סיכברט החךכזי .9a<1-r 1 משתה בויח
 חישמ - הכףסושוןכד• iע שנט !JV1J 7•),.17 llמ ,>,1 7

,l!JIJ-0 D'IJlJ,l את מחש7 יתןנא7 ת.l\JJ [J ן"J מב 1 7.,)1
ברתשות צויעםמה םית l"lt!J,l l / א1 מרצויםה. אתינםטי  

תרתשותה rג!J ו. תותשהרש7תידבדעתה iי "T ר,םאנה  
Jו\!J ירנ. ת1ב רחר ,i תי J ןr מד רבתםא ת1 ךך~תםיושע

lזll l מתמ(תרגחוl א/1 תiת ]וiמבבציעם)[11J Jמהםירצומ
טסיהס ר ,Jו\!J ת1.ר 1ת 1 ד r מד,סספנוי u, רכר1תםאעצב

 זאב•רשתנותבמסרגתהשרתוvךמ,ווותיודגמבכו•
 lא /1 היר~• וםתuכ,ךיתךמאצועבLג! Jl7 iת יJ זבד.אךב

 :ICE CUBE ,H&O ,Saiuc:<,ny ,Dott" ,l(j ןמתנה.,-. שורבי
 תאבמצעו l!JIJl7 ll1 יJ : מ.ד.א. ,רעומ תוחl הא77
ירצימ ת1נ אד. הJ"1 םהעסומ:זנ 50\ דע נ.ריטםר

f]J\) 71. ושמ.ימ יכנ.ה~אדםךךם ו J רציגכi! נ' ]Jl!KVJ
pאד7 : רצ'וr771 אדןזרתמועחJ 1!.1 ורציתמJד,מצl i'

 וNT llיlA ד.םיותזוותרמםשוrתרפ, 1קת 1נ •תד ןוt ים.מנזכיי
GOLFי by , GOIJ&Co.51,! 5ו..UE BDIO ,PQI.GAT ,GOLF Kkls , 

MAX -n ,A- ,f(J( ,f(J( Hamo ,AMEIIIU<Nuo..E 
l c:Nld,-81'1'1 1'1.ACE ,CH,t,.IUS&l<ErTH ,BI.I.ABONGוTh

HY PUIKMז Ol'MAN ,fltJ1 ~ . OOIIDז , OPSHOPז , 
IAUNE: ר~ אדד n11א/1 תJ'1 i /ךאנןךךירצטנוסג 111.1 1נ

מ ת l)Jl ,,אi'J 7ת ffil l םיעבמעצ7ןיא ,~ י D'Jll }' ב
 חמבירי ירצDנll טח il7 : טםיצתק•יnממושנסבפייעופד

 ת, ןקצדנrםיונאנםי,מניזנ1ת יוומ,רכי:נתתע,יע 1-00 , במעצ
 הרשת דש יחJJ:1 כמהריתn1 ררםירrינשmמןתינ](י/
 דנצנש 111 •1 ,תאדruר מםיעצב כופ r א וטרהיי:רת Spcךיו:

:Amar1cM1 Corrton ; 11כ11J ru ימע ,u • טרנ. ועדו:נינ•rו תב~

IJl'I מאנ דוגשוiרמט עצתuאכ דע י& RI :מxךך כטx,,כע .
 s •~ BONדסL ONGCl-lo\M' , u,ייי:~יתוטI( , Cl!OCl(ER , aזJKV1ז
l!J 1Y נ 7 אנןתי7 ם .dldA,.lתJ כדפבמעצםיר,ח 1י א: ת L פ1ם nהב

 : IIEPI.AY ,STEVEMo\DIJcN (YJ\!J ןך lסlז' ויפדםעת,וגס
)/1 1111 Il'JlJ l!Jfffl .ת:רשפא רטאקיצו:חועםיפר 

 חר ההנג ת;;ים נמריvr iשכ7ר גת~ בטרכסי C17רש
mתר!נ )' ת :םרביושב שJ'71 וJ32 תינופ ZJl3ב-U3 או 

זסיי ושרב נדדו דא.wאw.)Jsl1cru.oo.t נת.כטייםתרהא1
IJ771J יo7 ~שברר -~ מ rl נרr1!J נvr רי: תיריסצ .mי:כ

 ושס ru rהז רר1 ת1ח1חראויטנחח~~בבר~ת אריוח
בע:ר 0תיil!\0 )0 שi 7תJה ו.:rר IJ"VJ iם'גlצ!Tוl בתתעצ

m ר 1רבש נ vr רי א:םפ. ימדם.ניכו  ::r 23 ע. פ lJ.'5-ש 
בתיב א1 מח•;ז.נ j l עםי כווו:ת  Cl'"Ql\!J,l . rו!! m-מ

 בתתצע lרבש תJ!I ו.הuאפ ןr7תא הטJג : lll קה7
 :רu נתי'בllמ!ז דש תנחוד;ןר נvםי וrמאבעצ

'.5 23Qפ-IIl'J :ACE ,NJ'IODEPOT .D3 ךכרש:במאעצתi 
 !J nעצבינ7כןאי,w הדכ 01 מ:ס פoi;. רע רססיט

 . ות:גם n ,ם ךךודוחבעומחואד rru התרדם. ת111 1ו
שבםיM ,רדמס, ניךנואיןגר , Ollt מ ,J 1 תיוא,ךחיטש

m r הז נצע7 תין l אד :ג.- תהסי l ים O.xJIVJ צו,דם 
בווו ;ונאד.אד מנזנרק urיש}ll. רמ, נ WL7אנרטניפ

F\/ן הך יIlJ הmחת.1ח 1 ת11 צ1ווממי L!.1007 IIl'J ll1 
 הnJ' D יJ ir מב שmמ נתין .D 'l iגתח ' ] )&'" ,עlב !J י:גסב•

שoo ו111 )יות.אדrn נרפצבמםיעןיא \:J רגמיםופר\'J,ס
J,.l ב!J 'ראבך ' J[) 0011 71/T 71תN Jך'ס' Dי'J, l lJJ ת,גסו  
ףום  'l.l צD 1/F nע ll'J במעצי 1אד : ~Oי\ LEV K'JOfיl 
ןיא  :N o\lJJICA T'Ol רתאנ Iס\J,l l יD7 מעצב'JJ / א. ה l עi 

חד1נ ooש  ll1 Stparliיillrיa, ן~גרומו r ~תרםעצבמרפכ
אדכווו: אפרק מנהה~נט. רתאננ נרצת ףינסב

1l תיוא, י \Jt!JDיll, םינופרוכשק  IIl'I א7 ר u: -תכ הום מזזי
ובו.םי מרצו•ומשר .~ D,י :ס,תמןJ ][ רצטנ•בבר,

_[)I JCחl) , 71 רקתו~י:שחסית י J.!1 7 1 תת\1 זרמב7 7ד
1 wתת1ת ח m1י1 400 רנ,סיטעדר1ןמימאבעצת•ר 

 תרוש:כi'J ך;רקסע,תי.1ח'\1נ: ישיותנבשדו IIl'J דא
IADYCOMfORT . ~oובiן;נnulררכ,טסיערוrמאבעצ

דא, נ .r נ פקהמן. tחע n החנm ו, ת ru ן רפכבמםיעצ; r א
 צ'lח .V."J יN;דכ/J .V.J ך במצם<ע JJ'7 ןי,ת~א"XJ'J.,1 ] )'!ך
 אDרבת יDפיךמ ותJרי.!נ. (תr1 \7 דה l ]nעtמ ו'! }\'1).1 רנן

 יחשט:ו שרת .j הכםב,ו בתי דש טנu הא רתאב ומאר
 יו,.nרך ינםnc liJ (;:1) דע IJUlJ,l iמאבעצת וש7ת 1)1'1

חנ:נתדבבראדנתיןrחרנ,;ובז;mבדוב'tעצרlח.!iת
קר. ת iTW • ת1 נ fV Jרl1יi':Xין' l 1..סl] j 1'L!1 ש7תם תעצ  

r., ~ איטובבםעדדך;נדשjסכ\)Tוl \J',! \!ת נןתי מ : l) 
J n!בזארש,m 1,זוס פ נת m ם ר,תריוע. Jכi וםכד:סמ

1J ו7יט נשינ n דינתחבוזז1תנזנ:חושפהב. תn יד 2 דש
lכםo .דדא ;יםזהצנדטויננתיבדב:ר'זו)'ת נורב.ינ  rn גיואמ

1ותr7ק • ו uד1J וrר~ת דיבנ

03-6 ( 77711 ע'מובירוריתרהבקאח•·עואומי מונפק הכרטיס
www g וft-card co וt רתובא

www וsrotel co וl ובאתר • s בss בישרוטו חופשה והזמנת
 דננת 1ע ותעניתןוצפותברשימההמתעדכןמעתתעשויהוהוהרשתתרשימ

סיע'נהכרט QR ה-תקיובסר www Qו ft-card CD וl באתר


