
 
 

 
 

   
 
 

8343  /2410 
  

 כ"ט בתמוז תשע"ט
01/08/2019 

 
 חברות וחברים יקרים,

 

עם רשת שופרסל לקניית  הגענו להסדר 29.9.2019שיחול בתאריך  ראש השנהלקראת  
 חשבון בישראל.לשכת רואי שי עבור חברי  כרטיסי

 7% שיעור ההנחה אשר יינתן לחברים יעמוד על 

מכובדים במגוון רשתות שיווק שונות בכפוף להגבלות  "CASH-תו הזהב"כרטיסי השי מסוג 
 כמפורט בהמשך החוברת.

 

קבלת העסקה, על הלקוח לטעון באופן עצמאי את העסקה באתר שופרסל  עם
www1.shufersal.co.il/tavcash  (.2)שלוחה  692-692-800-1להתקשר לטלפון או 

 

 שעות! 36מרגע ביצוע הפעולה הכרטיסים יטענו תוך 
 

 זמני אספקה באחריות השופרסל. -שימו לב 
 

 ש"ח בכרטיסים מגנטיים בלבד. 6,000 - 1,000רכישה ישירה בסניפים בסכומים שבין 
 ש"ח. 1,000-לא ניתן לבצע הזמנות כרטיסי שי בסכום נמוך מ

 

 6,000בסכומים שבין  כרטיסים אנו מבקשים להפנות את תשומת לב החברים לכך שהזמנות 
  פים בלבד כמפורט בנספח ב' להלן.סני 16ת ש"ח תסופקנה באמצעו 15,000-ש"ח ל

 בסניפים הנ"ל תחול על המזמין. הכרטיסיםהאחריות על קבלת 
 

 22.9.2019המבצע יסתיים בתאריך 
 29.9.2019ד לתאריך: ע בסניפים רכישות ישירות

 

 :אופן ההזמנה
הנך מתבקש לקרוא בעיון רב וביסודיות את כל המגבלות והסייגים המפורטים 

 בחוזר לפני ביצוע הזמנתך.

 יש למלא בכתב ברור את טופס ההזמנה המצ"ב לחוברת. *
או  6129201ת"א,  29281, ת.ד. בישראל את ההזמנה יש לשלוח ללשכת רואי חשבון *

 meital@icpas.org.ilאביב, או למייל: -, תל1מונטפיורי באמצעות שליח למשרדי הלשכה: 
 אמצעי תשלום:  *

לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל", יש לצרף את  מזומן  בלבדבאמצעות שיק  א. 
 ק לא יטופל.י. טופס ללא שיחדההזמנה ולשלוח  לטופסק יהש

,  חשבון:  811,  סניף 10באמצעות העברה בנקאית לחשבון בבנק לאומי מס'  ב. 
  על שם "לשכת רואי חשבון בישראל".  44770078

 - פעם אחת בלבד -יש להעביר את אישור ההעברה מהבנק  בצירוף טופס ההזמנה   
 ספיר עוזר. – 5116624-03, טלפון: מיטל לוי, לידי meital@icpas.org.ilלמייל 

 
   .1-800-692-692, 03-9481400מוקד שאלות ובירורים "שופרסל" טל':  *

mailto:meital@icpas.org.il
mailto:meital@icpas.org.il
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 :כללי
 
 רכישה ישירה בסניפי השופרסל -ש"ח  6,000 - 1,000בסכומים שבין  ת כרטיסיםהזמנ 

 בלבד
 

 29.9.19לתאריך ועד  18.8.19-החל מש"ח תבוצע  6,000רכישת כרטיסים ישירה של עד 
 בישראל שירות בכל אחד מסניפי השופרסל כנגד הצגת תעודת חבר לשכת רואי חשבון

 - 08:00ה' ובין השעות  -בימים א' 16:00 - 08:00באמצעות הקופאית הראשית בין השעות 
. שופרסל או מזומן בלבד)עד שני תשלומים( רטיס אשראי באמצעות כבימי ו'  13:00

 .בנספח א'מתחייב לאספקת כרטיסים שוטפת רק ברשימת הסניפים 
 .בנספח א'רשימת הסניפים בהם מומלץ לבצע רכישה ישירה מצורפת 

 ש"ח בכל כרטיס. 1,000עד  100ניתן לטעון בסכומים של  •

 על גבי הכרטיסים לא יודפס הסכום הטעון בהם. •

 לא ניתן להזמין תווי נייר במסגרת הרכישה הישירה בסניפים. •
 
   כרטיסים מגנטיים בלבד - ש"ח 00015,  - ש"ח 0006,הזמנה בסך   

 
 את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק מזומן או טופס העברה בנקאית. 
 :את הכרטיסים יש לאסוף בסניף השופרסל שצוין בטופס ההזמנה בין השעות 
 בימי ו'.  13:00 - 08:00 :ה' ובין השעות-בימים א' 16:00 - 08:00 
 זמני האספקה באחריות השופרסל בלבד. 
 .'בבנספח רשימת הסניפים בהם ניתן יהיה לאסוף את הכרטיסים מצורפת  
  מוקדים בלבד. 16-יסופקו ב! הכרטיסים לתשומת לב  

 
   כרטיסים מגנטיים בלבד - ש"ח 15,000הזמנה מעל 
 

 ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק מזומן או טופס העברה בנקאית.את 
לכתובת שצוינה  ללא צורך בדמי משלוחהכרטיסים ישלחו ע"י רשת השופרסל ובאחריותם 

 ע"ג טופס ההזמנה.
 ימי עבודה. 10עד  –מני האספקה באחריות השופרסל בלבד ז

 

 

קבלת העסקה, על הלקוח לטעון באופן עצמאי את העסקה באתר שופרסל  עם
www1.shufersal.co.il/tavcash  (.2)שלוחה  692-692-800-1או להתקשר לטלפון 

 

 שעות! 36מרגע ביצוע הפעולה הכרטיסים יטענו תוך 

 
 לתשומת לבכם!

 רכישת תלושי השי הינה עפ"י בחירת החבר ועל אחריותו בלבד.
 

הכרטיסים, תנאי המימוש ואופן המימוש שלהם הינם באחריות בלעדית של הרשתות 
השונות. הלשכה לא תהיה אחראית לכרטיסים, אופן המימוש או תנאי המימוש, לרבות 

 לכל שינוי בהם או ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת.
 

 :שי
 

  לקבל שי אחד בגין כלל כל לקוח המבצע רכישה הגובלת בסכומים המפורטים לעיל זכאי
 העסקאות שיבצע.

  אינן מזכות את הלקוח בשי ארגוני. ש"ח 100,000רכישות מתחת לסכום של 

 

 בברכת שנה טובה ומתוקה,
 
 

 איריס שטרק, רו"ח
 נשיאת הלשכה

 אורי בארי, רו"ח 
 יו"ר ועדת תרבות ורווחה
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 נספח א'

 

 
בסכומים שבין רשימת סניפים מומלצים לרכישת כרטיסים ישירה 

 ש"ח  6,000 - 1,000
 פ"תשראש השנה 

 

 טלפונים כתובת שם הסניף מס'
 08-6318659,8338 , א.ת. צפוני, אילת15הסתת  שופרסל דיל אילת  .1
 שופרסל דיל הרצליה  .2

 )אקרשטיין(
 09-9581827/37 , אזור התעשייה, הרצליה9המנופים 

 04-8824911 המרכזית מרכז מסחרי, ליד התחנה שופרסל שלי זכרון יעקב  .3
 04-6792588 , טבריה6רח' הבנים  שופרסל שלי טבריה  .4
 03-5367891/8 , יהוד7רח' משה דיין  שופרסל שלי סביונים  .5
, 71רח' נחל קידרון, פינת כינרת  שופרסל שלי  אשדוד י"א  .6

 אשדוד
08-8646411 ,08-8647006 

 04-8339722/  04-8331176 חיפה 33טשרניחובסקי  שופרסל שלי סטלה מאריס  .7
 , 65, רוטשילד 65זבוטינסקי  שופרסל שלי כפר סבא  .8

 כפר סבא
09-7675323 

 08-6510216 מרכז מסחרי מיתר, באר שבע שופרסל שלי מיתר  .9
 08-9249141/215 דרך נופי חמד רמלה שופרסל דיל רמלה לוד  .10
 08-9264586 צומת כפר סילבר, אשקלון שופרסל דיל אשקלון  .11
אזור תעשייה צור יגאל, בכניסה  שופרסל דיל מצפה ספיר  .12

 לכוכב יאיר
09-7492999 

, קומת קרקע 136דרך פתח תקווה  שופרסל דיל קניון השלום  .13
 בקניון

03-6095050/1/2/3 

 , 192מתחם הקריון, דרך עכו  שופרסל דיל קריון  .14
 קרית ביאליק

04-8759986 

 , פינת האגוז, 178מלכי ישראל  שופרסל דיל קרית גת  .15
 קרית גת

08-6880699,08-6880447 

 03-9568848 א.ת. ישן ראשון לציון 26שמוטקין  מרלוג –שופרסל דיל   .16
 04-8246745/6 , מרכז חורב, חיפה15חורב  שופרסל שלי חורב  .17
 08-9463904 , רחובות183הרצל  שופרסל שלי רחובות  .18
 03-5490829 , רמת השרון48סוקולוב  שופרסל שלי רמת השרון א'  .19
 09-8820745 , נתניה13סמילנסקי  שופרסל שלי סמילנסקי  .20
 02-6792703 , ירושלים1יהודה בורלא  שופרסל שלי ניות  .21
 09-7469636 רח' התעשייה דיל, רננים שופרסל דיל רננים  .22
 03-6091193/6091195 , תל אביב14ויצמן  שופרסל שלי איכילוב  .23
 03-5402424 רמת השרון  5אוסישקין  שלי רמת השרון ב' שופרסל  .24
 04-8120091 חיפה  2שמחה גולן  שופרסל דיל גרנד קניון  .25
 03-6471063 צהלה תל אביב 17צה"ל  שופרסל שלי צהלה  .26
 04-9890705 רח' יצחק רבין שופרסל דיל יוקנעם עילית  .27
 03-5348236 רמת גן, קרית קרניצי, 9רח' ספיר  שופרסל שלי קריית קרניצי  .28
 08-9737111 ישפרו סנטר, מודיעין דיל מרקט מודיעין  .29
 04-9815043 , עכו28רח' משה שפירא  שלי עכו צפון  .30
 03-6426007 , תל אביב38טאגור  שלי רמת אביב )מילמן(  .31
 

 מומלץ לתאם עם הסניף. הכרטיסיםטרם הגעתכם לרכישת 
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 נספח ב'
 

 פ"תשראש השנה  -רשימת סניפי "דגל" שופרסל 
 

 ש"ח  15,000 -ש"ח  6,001 -מ - מסירת עסקאות
 
 

 טלפונים כתובת שם הסניף מספר

 , 132 מנחם בגיןדרך  שופרסל דיל קניון השלום  .1
 השלום, ת"א קומת קרקע בקניון

03-6095050/1/2/3 

 , 192מתחם הקריון, דרך עכו  שופרסל דיל קריון  .2
 קרית ביאליק

04-8759986 

 04-8246745/6 , מרכז חורב חיפה15חורב  , חיפהשלי חורבשופרסל   .3

 03-6426007 רמת אביב, תל אביב, 38טאגור  שופרסל שלי רמת אביב ב'  .4

 02-6768165/166 , ירושלים17צביה ויצחק  , ירושליםשופרסל דיל  גילה  .5

 02-6792703 , ירושלים1יהודה בורלא  , ירושליםשופרסל שלי ניות  .6

 09-7469636 , רעננהרח' התעשייה דיל רננים , רעננהרנניםשופרסל דיל   .7

 03-6091193/5 תל אביב ,14ויצמן  , ת"אשופרסל שלי איכילוב  .8

המייסדים,  שלי,שופרסל   .9
 זכרון יעקב

 04-6390052 , זכרון יעקב2הדגן 

 08-9737111 ישפרו סנטר, מודיעין שופרסל דיל מרקט מודיעין  .10

 04-9815043 , עכו28משה שפירא רח'  שופרסל עכו צפון  .11

 03-5490829 , רמת השרון48סוקולוב  שופרסל שלי רמת השרון א'  .12

 08-9264586 צומת כפר סילבר, אשקלון שופרסל דיל אשקלון  .13

 08-6280531 , באר שבע1האורגים  שופרסל דיל ב"ש  .14

 08-6880699 פינת האגוז ק. גת 178מלכי ישראל  שופרסל דיל קרית גת  .15

 03-9513542 אזור תעשיה, ראשל"צ 8הלח"י  שופרסל דיל ראשל"צ  .16
 

 
 

 , אנו ממליצים לוודא טלפונית שהזמנתכם מוכנה.הכרטיסיםטרם נסיעתכם לסניף לאיסוף 
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 "CASH-המכבדות כרטיסי שי "תו הזהבפרוט הרשתות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 רוט המתנותיפ
 

200,000 – 100,000  מקלדת ועכבר אלחוטי - 
500,000 – 200,001  מכונת אספרסו - 

1,000,000 – 500,001  מסך מחשב - 
3,000,000 – 1,000,001  טאבלט - 
ומעלה 3,000,001  מחשב נייד - 

 
 ת:הערו

 .פ"תשראש השנה " לקראת CASH-*  הכל כפי שיפורט בקטלוג של "תו הזהב
 הרכישה, בהתאם להיקף הרכישה.לכל ארגון תינתן מתנה אחת בגין כל  *
 כל לקוח המבצע רכישה הגובלת בסכומים המפורטים לעיל זכאי לקבל שי אחד בגין כלל העסקאות שיבצע. *
 ש"ח אינן מזכות את הלקוח בשי ארגוני. 100,000רכישות מתחת לסכום של  *
 עת. במקרה של גמר המלאי, שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המתנות בכל *
 .מועד מסירת המתנות עפ"י שיקול דעת שופרסל ובכפוף למלאי *
 המוצרים באחריות ספקי המוצרים בלבד. *
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 "CASH-פירוט "תו הזהב
 

 פ"תשראש השנה ע"י שופרסל לקראת  שיונפק
 
 

 .31.10.2024ום " הינו עד ליCASH-הזהב-תוקפו של "תו
 

 כולל את הרשתות הבאות: פ"תשראש השנה "  לקראת CASH-"תו הזהב
 

 רשתות השופרסל:
 

  "CASH-"תו הזהבבהן יכובד  -סניפים(  53-סניפים( ושופרסל אקספרס )כ 79-)כשופרסל שלי 
  .מערכו הנקוב 100% -ב

 109-)מכובד בכמערכו הנקוב  %100-הכרטיס יכובד ב -שופרסל דיל ושופרסל דיל אקסטרא 
 סניפים(.

 סניפים( 10-)כ מערכו הנקוב 100%-בהכרטיס יכובד  -יש בשכונה חדש 
 סניפים(. 6) מערכו הנקוב 100%-בהכרטיס יכובד  -אורגניק מרקט חדש 

 
 "יש חסד". וברשת מכובד בשופרסל אונליין  אינו "CASH-*  יצוין כי "תו הזהב

 
הסופי והקובע יצוינו ע"ג  ניסוחם) הכרטיסשל  מרכזיים תנאי מימושאנו מבקשים לפרט מספר 

 (: הכרטיס
 

יכובד בהתאם  הכרטיס; הכרטיסלאחר מועד זה, לא יכובד  .31.10.2024הכרטיס הינו עד תוקפו של 
אינו  הכרטיסלתנאי המימוש המופיעים בעלון המצורף לו ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בו; 

ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בו; במקרה של גניבה / אובדן / השחתה, 
ימת הרשתות רש פגום / מזויף לא יכובד;כרטיס  בגינו; לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצויהכרטיס 

עשויה להתעדכן מעת לעת ללא הודעה מוקדמת וללא הודעה למחזיק הכרטיס האחרות בהן יכובד 
האחריות לבדוק את הרשימה העדכנית; רשימה עדכנית קובעת של רשתות הכרטיס  , ועל מחזיקהכרטיס

)לשונית תו הזהב(; לא ניתן לממש את  www.shufersal.co.il-ב מופיעה הכרטיס אחרות המכבדות את 
קניה ו/או שוברי מתנה ולא ניתן לשלם חשבונות  כרטיסיניתן לרכוש א לברכישה סיטונאית; הכרטיס 

 .הכרטיסחשמל וטלפון ו/או למשוך מזומנים באמצעות 

 

צוות מחלקת כרטיסי קניה בשופרסל ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בעניין ובעת ביצוע 

 הזמנת התווים.

 

 1-800-692-692, 03-9481400מוקד שאלות ובירורים "שופרסל" טל': 
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 "CASH-תו הזהב"כרטיסי שי טופס הזמנת 
 22.9.2019-תוקף המבצע עד ל

 לכבוד
 meital@icpas.org.ilלמייל:   לשכת רואי חשבון בישראל

 1מונטפיורי 
 29281ת.ד. 

 6129201אביב, -תל
 
 

 ______________חברה /שם המזמיןמס' חבר _________  בלשכת רו"ח________  שם החבר
  

 פקס ______________  ____  __תובת __________________כ      _____________ טלפון
 

                       _____  טלפון/נייד__משפחה _____ ______שם פרטי _____  :פרטי איש הקשר
 
 

 

 

 ערך הכרטיס המגנטי
 בלבד בכל כרטיס(₪  1,000עד  ₪  100)

 סה"כ כמות הכרטיסים

                                  ₪ 

                                  ₪ 

                                  ₪ 

                                  ₪ 

 ₪                                  ------------ ערך נקוב  סה"כ

 (     ₪     )                           ------------ הנחה לחברי הלשכה - 7%

 חינם                 ------------- ₪ 15,000 –משלוח להזמנה מעל 

 ₪                                                                                                                            סה"כ לתשלום

 .שם ללא ת.ז. וטלפון נייד לא יתקבל -)כולל החבר המזמין(:  פרטי מורשים לקבלת המשלוח

 ______________ נייד ______________שם ומשפחה: ________________________   ת.ז. 
 שם ומשפחה: ________________________   ת.ז. ______________ נייד ______________

 כתובת למשלוח )לא ת.ד.( ________________________________
 פרטי טוען התווים*

 ________שם ומשפחה: ________________________   ת.ז. ______________ נייד ______
 * במידה ופרטי טוען התווים לא ימולאו, יעודכן פרטי המורשה הראשון המופיע בסעיף הקודם.

 

 _____ מעטפות ריקות.  ברצוני לקבל 
 :בלבד(₪  15,000ועד  ₪ 6,000השי )להזמנות בסך כרטיסי ממנו תאסוף/י את מוקד נא סמן/י את ה

 

  . שופרסל שלי, רמה"ש א'12 שופרסל דיל רננים, רעננה . 7 שופרסל דיל קניון השלום, ת"א  .1
 שופרסל דיל, אשקלון .13 שופרסל שלי, איכילוב, ת"א  8 שופרסל דיל קריון, קרית ביאליק .2
 שופרסל דיל, ב"ש .14 ,  זכרון יעקבשלי. שופרסל 9 שופרסל שלי חורב, חיפה  .3
 . שופרסל דיל, קריית גת15 דיל, מרקט מודיעין. שופרסל 10 אביב ב', ת"א -שופרסל שלי רמת .4
 . שופרסל דיל, ראשל"צ16  . שופרסל עכו, צפון11 שופרסל דיל גילה, ירושלים . 5
   שופרסל שלי ניות, ירושלים .6
 

   סמן בריבוע המתאים
 

 ₪ מצ"ב שיק/מזומן בלבד מספר __________________על סך___________  
 לטובת "לשכת רואי חשבון בישראל" 
 .לא יתקבלו שקים דחויים -השקים במזומן בלבד      

 
 

 10, בנק לאומי מס' 811, סניף 44770078למשלמים בהעברה בנקאית: לחשבון מס'    
 ללא צרוף הטופס לא נוכל לטפל בבקשה. -יש לצרף טופס אישור ההעברה מהבנק        

 

הכרטיסים משלוח הזמנה זו מהווה אישורך להעברת הפרטים הנ"ל לרשת שופרסל לטובת הזמנת  * 
 והנך אחראי לקבלת הסכמת כל אדם שפרטיו הועברו במסגרת הזמנה זו.

משלוח הזמנה זו מהווה את הצהרתך לכך כי רכישת התווים הינה רכישה עבור עצמך או אחרים  *
 בלבד. מטעמך, לרבות עובדיך, לשימוש אישי

 לשכת רואי חשבון בישראל אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לתווי השי ולתקינותם. *
 

 ___________________    חתימה   ____    _____תאריך ______________  שם ___________
 

 ____________________ ולשלוח לכתובת______________     את חשבון/קבלה יש להוציא על שם
 

 כרטיסים ללא מסירת מסמך זה כשהוא מלא על כל פרטיו יוזמנולא 

 שופרסל
 CASH-תו הזהב

mailto:meital@icpas.org.il

