רמי לוי שיווק השקמה

2410 / 8345
כ"ט בתמוז תשע"ט
01/08/2019

חברות וחברים יקרים,

ראש השנה

שיחול בתאריך  29.9.2019הגענו להסדר גם עם רשת "רמי לוי
לקראת
שיווק השקמה" לקניית תווי שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל.

שיעור ההנחה אשר ינתן לחברים יעמוד על 7%

תווי הקניה מסוג "התו המלא" מכובדים במגוון רשתות שיווק שונות בכפוף להגבלות כמפורט
בהמשך החוברת.

תווי הקנייה יסופקו בצורת כרטיסים מגנטיים טעונים בלבד*.

* את הכרטיסים המגנטיים ניתן לטעון בסכום של  100ש"ח עד  1,000ש"ח בכל כרטיס.
שימו לב  -זמני האספקה באחריות רמי לוי שיווק השקמה.
אנו מבקשים להפנות את תשומת לב החברים לכך שהזמנות הכרטיסים בסכומים שבין 5,000
ש"ח ל 50,000-ש"ח יסופקו באמצעות  48הסניפים בלבד כמפורט בנספח א' להלן.
האחריות על קבלת הכרטיסים בסניפים הנ"ל תחול על המזמין.
לא ניתן לבצע הזמנות כרטיסים בסכום נמוך מ 5,000-ש"ח.

המבצע יסתיים בתאריך 22.9.2019
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.
את ההזמנה יש לשלוח ללשכת רואי חשבון בישראל ,ת.ד 29281 .ת"א 6129201 ,או
באמצעות שליח למשרדי הלשכה :מונטפיורי  ,1תל-אביב ,או למייל:
.meital@icpas.org.il
אמצעי תשלום:
א .באמצעות שיק מזומן בלבד לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ,יש לצרף את
השיק לטופס ההזמנה ולשלוח יחד .טופס ללא שיק לא יטופל.
ב .באמצעות העברה בנקאית לחשבון בבנק לאומי מס'  ,10סניף  ,811חשבון44770078 :
על שם "לשכת רואי חשבון בישראל".
יש להעביר את אישור ההעברה מהבנק בצירוף טופס ההזמנה  -פעם אחת בלבד -
למייל  , meital@icpas.org.ilלידי מיטל לוי ,טלפון – 03-5116624 :ספיר עוזר.
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כללי:
*

לא ניתן לבצע הזמנות כרטיסים בסכום נמוך מ 5,000-ש"ח.

*

הזמנה בסך  5,000ש"ח  50,000 -ש"ח
את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק מזומן או העברה בנקאית.
את הכרטיסים יש לאסוף בסניף שצויין בטופס ההזמנה לאחר כ 10-ימים ממועד העברת
הטופס ללשכה( .רצוי לוודא טלפונית עם הסניף טרם ההגעה).
רשימת הסניפים בהם ניתן יהיה לאסוף את התווים מצורפת בנספח א'.
לתשומת לבכם!
* הכרטיסים יסופקו ב 48-מוקדים.
* הכרטיסים יסופקו באמצעות אישור המסירה המצורף בנספח ב' בלבד.
* לאחר קבלת הכרטיסים יש לשלוח בקשת שפעול במיילtav@rami-levy.co.il :

על פי המצ"ב בנספח ג' .אחריות שפעול הינה על המזמין בלבד.

*

הזמנה מעל  50,000ש"ח
את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק מזומן או טופס העברה בנקאית.
הכרטיסים ישלחו ע"י רשת רמי לוי ובאחריותם ללא צורך בדמי משלוח לכתובת שצויינה
ע"ג טופס ההזמנה.
זמני האספקה עד  10ימי עבודה  -באחריות רמי לוי שיווק השקמה.
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 .רשימה עדכנית של הרשתות המכבדות את התו כולל סייגים והתניות מופיעה
באתר האינטרנט של רמי לוי שיווק השקמה .רשימה זו עשויה להשתנות מעת לעת וללא
הודעה מוקדמת למחזיק הכרטיס .הלשכה לא תהיה אחראית לכרטיסים ,אופן המימוש
או תנאי המימוש ,לרבות לכל שינוי בהם או ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת.

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'
למזמינים בסכום שבין  5,000ש"ח  50,000 -ש"ח

פרוט הסניפים בהם ניתן לאסוף את כרטיסי הקנייה "התו המלא"
מס"ד

סניף

כתובת

טלפון

.1

האומן

האומן  ,15תלפיות ירושלים

02-6331231

02-6797432

.2

האחים ישראל

יד חרוצים  ,18תלפיות ירושלים

02-6335569

02-6335568

.3

רמות

דרך החורש  ,90רמות ירושלים

02-6334844

02-6334848

.4

רב-חן

הפרסה  ,3תלפיות ירושלים

02-6335579

02-6335578

.5

מישור אדומים

איתם  ,1מישור אדומים

02-6337334

02-6337336

.6

שער בנימין

מרכז מסחרי ,גבע בנימין

02-6335506

02-6335507

.7

קסטינה

מתחם הביג ,א.ת .באר טוביה

08-6225290

08-6225292

.8

שילת

א.ת .צומת שילת

08-6229667

08-9743645

.9

בית"ר

החוזה מלובלין  ,2בית"ר עלית

02-6332201

02-6332202

.10

גבעת שאול

בית הדפוס  ,13גבעת שאול ,ירושלים

02-6334320

02-6535836

.11

טבריה

צומת פוריה ,מרכז הביג ,טבריה

04-6660410

04-6660417

.12

נשר

דרך השלום  ,13נשר

04-6660300

04-6660307

.13

איילון

מבצע קדש  ,68בני ברק

03-6225494

03-6225495

.14

ראש העין

א.ת .לב הארץ

03-5415000

03-6415009

.15

נתניה

א.ת .חדש ,נתניה

09-9662200

09-9662202

.16

פרדס חנה

מרכז ביג ,פרדס חנה

04-9123600

04-9123605

.17

גוש עציון

צומת גוש עציון

02-6339700

02-6339702

.18

גבעת שאול מהדרין

כנפי נשרים  ,26גבעת שאול

02-9662301

02-9662302

.19

עפולה

יהושע חנקין  ,14עפולה

04-9119250

04-9119255

.20

באר שבע

הע.ל עמק שרה ,באר שבע

08-6216300

08-6216311

.21

אשדוד

היהלומים ,אשדוד

08-6213030

08-6998441

.22

ישפרו

מתחם ישפרו סנטר ,אשדוד

08-6215900

08-6215902

.23

עכו

בולטימור  ,2עין המפרץ ,עכו

04-6430460

04-6430464

.24

קדימה

הזרם  ,2קדימה

09-7721380

09-7721390

.25

נהריה

היוצרים ,א.ת .צפוני ,נהריה

04-7702330

.26

פתח תקוה

הסיבים  ,37פתח תקוה

03-7715171

.27

כרמיאל

היוצרים  ,7כרמיאל

04-7704413

.28

נתיבות

צומת בית הגדי

08-9584455
המשך בעמוד הבא

פקס'

03-7715177
08-9584459

4
המשך מעמוד קודם

מס"ד

סניף

כתובת

טלפון

.29

נתניה צפון

האורזים  ,4נתניה

09-7793961

.30

אשקלון

המתכנן  ,8אשקלון

08-6115680

08-6115688

.31

כפר סבא

גלגלי הפלדה  ,2כפר סבא

09-7795461

09-7795472

.32

קרית שמונה

א.ת .צפוני ,אחרי קניון נחמיה

04-6192280

04-6192286

.33

יבנה

הקישון  ,9יבנה

08-9172818

.34

בת-ים

העמל  ,20בת-ים

03-7577300

03-7577303

.35

רעננה

חרושת 12

09-8660530

09-8660540

.36

רחובות

מוטי קינד 1

08-9175000

08-9175010

.37

ראשון לציון

שד' משה דיין ,מתחם סינמה סיטי

03-7574177

03-7574180

.38

באר שבע – ביג

דרך חברון  ,21באר שבע

08-6388580

08-6388590

.39

לוד

שדרות הציונות  ,1לוד

08-9174683

08-9174693

.40

חדרה

השלום  ,1חדרה

04-6195117

04-6195127

.41

מבשרת ציון

שד' החוצבים  ,10מבשרת ציון

02-5959780

02-5959790

.42

בית שמש

שד' יגאל אלון  ,4בית שמש

02-5613580

02-5613590

.43

רמת החייל

דבורה הנביאה 127

03-6508530

02-6508540

.44

ב.ה .לוי אדמרלטי

חלוצי התעשיה  ,73חיפה

04-8408901

04-8408902

.45

ב.ה .לוי זכרון יעקב

מול קניון זכרון ,זכרון יעקב

04-6392252

04-6392251

.46

ב.ה .לוי אילת

08-9118780

08-9118790

.47

אריאל

הבנאי  ,6אריאל

03-6567240

03-6567250

.48

חולון

תמנע 6

03-7386770

טרם נסיעתכם לסניף לאיסוף הכרטיסים ,אנו ממליצים לוודא טלפונית שהזמנתכם מוכנה.

פקס
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נספח ב'
למזמינים בסכום שבין  5,000ש"ח  50,000 -ש"ח

אישור מסירה " -רמי לוי שיווק השקמה" ראש השנה תש"פ
מסמך זה ,כשהוא ממולא וחתום ,מהווה אישור קבלת הכרטיסים.
במקרה של איסוף הכרטיסים ע"י שליח חובה למלא את ספח יפוי כח המצורף בתחתית העמוד.
שם החבר/ה __________________ מספר חבר/ה _______________
אני מאשר/ת כי ביום  __ /__ / 2019קיבלתי את הכרטיסים שהזמנתי על סך ________ ש"ח.
חתימה וחותמת ______________

תאריך ________________

יפוי כח
הנני מיפה את כוחו של ________________ ת.ז ______________ .לאסוף עבורי את
כרטיסי הקנייה שהזמנתי.

תאריך ________________

חתימה וחותמת ________________

לא ימסרו כרטיסים ללא מסירת מסמך זה כשהוא ממולא
על כל פרטיו!!!
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נספח ג'
טופס שפעול תווי שי

תאריך_______________ :
שם חבר לשכה (שעל שמו בוצעה ההזמנה)_______________ :
ת.ז______________ :
מספר הזמנה (מופיע על גבי האריזה שנתקבלה)_____________ :
סניף ממנו נאספה ההזמנה____________ :
חותמת  +חתימה_________________________ :

את המסמך הנ"ל יש לשלוח במיילtav@rami-levy.co.il :
על המזמין לוודא את הגעת המייל ליעדו בטלפון02-5477986 :
שפעול עד  24שעות מרגע קבלת המייל

7

פרוט הרשתות המכבדות כרטיסי "התו המלא"
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מגבלות וסייגים לשימוש בכרטיסים
אנו מבקשים לפרט מספר מגבלות מרכזיות של הכרטיס (כל ההגבלות בניסוחן הסופי והקובע
יצוינו על גבי הכרטיס) :תוקפו של "התו המלא" הינו ל 5-שנים מיום הנפקתו לאחר מועד זה,
הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

הכרטיס יכובד ב  100%מערכו בכל סניפי "רמי לוי שיווק
השקמה" וברשתות השותפות

תנאים ומגבלות השימוש ב"תו המלא"
*
*
*
*
*
*

 – GOLD&CO, GOLF&KIDS, POLGAT, INTIMA, BLUE BIRD, MAX MORETTI, KITANחברי
המועדון לא יהיו זכאים לצבירת נקודות.
 – TOUS R USניתן לרכוש מוצרי משחקים וצעצועים בלבד .לא כולל כפל מבצעים וקופונים.
 – EMPORIUM, RALPH LAUREN, TIMBERLAND, NAUTICA, SBNלא כולל חנויות עודפים.
סינמה סיטי – מימוש במחיר המלא בקופות הקולנוע בלבד.
רעיונית – לפרטי מימוש הכרטיס יש להיכנס לאתר האינטרנט של רמי לוי שיווק השקמה.
במותגי הפנאי ונופש (מסעדות ,בתי קפה ,אטרקציות ,מלונאות) – לא כולל ארוחות עסקיות וללא כפל
מבצעים.

רשימת המותגים בתו והגבלותיהם עשויה להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת למחזיק הכרטיס.
על מחזיק הכרטיס לבדוק את הרשימה העדכנית טרם השימוש.
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"התו המלא"

רמי לוי שיווק השקמה

טופס הזמנת כרטיסי "התו המלא"
לכבוד
לשכת רואי חשבון בישראל
מונטפיורי  ,1ת.ד29281 .
תל-אביב6129201 ,

להזמנות מעל  5,000ש"ח בלבד
תוקף המבצע עד לתאריך 22.9.2019
למיילmeital@icpas.org.il :

שם החבר בלשכת רו"ח_____________ מס' חבר ______ שם המזמין/חברה ________
כתובת ___________________________ פקס _____________
טלפון
פרטי איש הקשר :שם פרטי __________ משפחה __________ טלפון/נייד
כמות הכרטיסים

ערך הכרטיס המגנטי

( ₪ 100עד  ₪ 1,000בלבד בכל כרטיס)

סה"כ

סה"כ ערך נקוב (כרטיסים)
 - 7%הנחה לחברי הלשכה
(
משלוח להזמנה מעל ₪ 50,000 -
חינם
------------₪
סה"כ לתשלום
פרטי מורשים לקבלת המשלוח (כולל החבר המזמין) :שם ללא ת.ז .לא יתקבל.
שם ומשפחה ________________________ :ת.ז_________________________ .
שם ומשפחה ________________________ :ת.ז_________________________ .
כתובת למשלוח (לא ת.ד________________________________ ).
-----------------------

₪
₪
₪
₪
) ₪

ברצוני לקבל _____ מעטפות ריקות.
נא סמן/י את הסניף ממנו תאסוף/י את תווי הקנייה והשי (להזמנות בסך  ₪ 5,000ועד  ₪ 50,000בלבד):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

האומן  ,15תלפיות ירושלים
יד חרוצים  ,18תלפיות ירושלים
דרך החורש  ,90רמות ,ירושלים
הפרסה  ,3תלפיות ירושלים
איתם  ,1מישור אדומים
שער בנימין ,מרכז מסחרי גבע בנימין
מתחם הביג ,א.ת .באר טוביה
א.ת .צומת שילת
החוזה מלובלין  ,2בית"ר עלית
בית הדפוס  ,13גבעת שאול ,ירושלים
צומת פוריה ,מרכז הביג ,טבריה
דרך השלום  ,13נשר
מבצע קדש  ,68בני ברק
א.ת .לב הארץ
א.ת .חדש ,נתניה
מרכז ביג ,פרדס חנה

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

צומת גוש עציון
כנפי נשרים  ,26ג בעת שאול
יהושע חנקין  ,14עפולה
הע.ל עמק שרה ,באר שבע
היהלומים ,אשדוד
מתחם ישפרו סנטר ,אשדוד
בולטימור  ,2עין המפרץ עכו
הזרם  ,2קדימה
היוצרים א.ת .צפוני ,נהריה
הסיבים  ,37פתח תקווה
היוצרים  ,7כרמיאל
צומת בית הגדי ,נתיבות
האורזים  ,4נתניה
המתכנן  ,8אשקלון
גלגלי הפלדה  ,2כפר סבא
חולון תמנע 6

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

א.ת .צפוני ,אחרי קניון נחמיה ,ק .שמונה
הקישון  ,9יבנה
העמל  ,20בת-ים
חרושת  ,12רעננה
מוטי קינד  ,1רחובות
שד' משה דיין ,מתחם סינמה סיטי ,ראשל"צ
דרך חברון  ,21באר שבע
שד' הציונות  ,1לוד
השלום  ,1חדרה
שד' החוצבים  ,10מבשרת ציון
שד' יגאל אלון  ,4בית שמש
דבורה הנביאה  ,127רמת החייל
ב.ה .לוי אדמרלטי ,חלוצי התעשיה  ,73חיפה
ב.ה .לוי מול קניון זכרון ,זכרון יעקב
ב.ה .לוי אילת
אריאל ,הבנאי  ,6אריאל

סמן ב √ -בריבוע המתאים:
מצ"ב שיק/מזומן בלבד מספר _______________על סך____________ ש"ח
לטובת "לשכת רואי חשבון בישראל"
השקים במזומן בלבד  -לא יתקבלו שקים דחויים.
למשלמים בהעברה בנקאית :לחשבון מס'  ,44770078סניף  ,811בנק לאומי מס' .10
יש לצרף טופס אישור ההעברה מהבנק  -ללא צרוף הטופס לא נוכל לטפל בבקשה.
* משלוח הזמנה זו מהווה אישורך להעברת הפרטים הנ"ל לרשת רמי לוי שיווק השקמה לטובת הזמנת
הכרטיסים 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
מטעמך ,לרבות עובדיך ,לשימוש אישי בלבד.
* לשכת רואי חשבון בישראל אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לתווי השי ולתקינותם.
חתימה __________________
שם _________________
תאריך ______________
ולשלוח לכתובת __________________
את חשבון/קבלה יש להוציא על שם

לא יימסרו כרטיסים ללא מסירת מסמך זה שהוא מלא על כל פרטיו.

