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 ' בשבט תש"פי

05/02/2020 

 

        
 חברות וחברים יקרים, 

 

 

"יינות  קבוצת להסדר גם עםהגענו  8.4.2020 בתאריךשיחול  חג הפסח  לקראת
 כרטיסי שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל.לקניית  ביתן"

 כרטיסי הקניה מסוג 7.5%  נתן לחברים יעמוד עלישיעור ההנחה אשר י 

 מכובדים במגוון רשתות שיווק שונות בכפוף להגבלות כמפורט בהמשך החוזר. "פלוס-"תו
 

 

הקנייה יסופקו בצורת כרטיסים מגנטיים טעונים או באמצעות כרטיסים  תווי 
 דיגיטליים 

 . ש"ח בכל כרטיס 1,000ש"ח עד  100* את הכרטיסים ניתן לטעון בסכום של 
 

 זמני האספקה באחריות קבוצת יינות ביתן. - שימו לב
 

פקו יסו מגנטייםאנו מבקשים להפנות את תשומת לב החברים לכך שהזמנות כרטיסים 
 באמצעות משלוח לבית העסק ללא עלות.

 
 ימי עסקים. 10אספקת כרטיסים מגנטיים עד 

 ימי עסקים. 4אספקת כרטיסים דיגיטליים עד 
 

 ₪. 3,000מינימום הזמנה 
 

 2.4.2020המבצע יסתיים בתאריך 
 

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

 בחוזר לפני ביצוע הזמנתך.
 

 יש למלא בכתב ברור את טופס ההזמנה לחוברת. *
או באמצעות שליח  61292ת"א,  29281את ההזמנה יש לשלוח ללשכת רואי חשבון, ת.ד.  *

 meital@icpas.org.ilלמייל: אביב, או -, תל1מונטפיורי למשרדי הלשכה: 
 : אמצעי תשלום *

 אל".לפקודת "לשכת רואי חשבון בישר מזומן  בלבדבאמצעות שיק  א. 
,  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 מחלוף. – 5116624-03, טלפון: לוי מיטללידי  rg.ilmeital@icpas.oלמייל:   

 
 

mailto:meital@icpas.org.il
mailto:meital@icpas.org.il
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במידה ובחרת, בתו הדיגיטלי, יש לשלוח קובץ אקסל על פי הפורמט של יינות ביתן   ג. 
)ראה  digital@ybitan.co.ilהמכיל את שמות העובדים ומספרי הנייד שלהם למייל: 

 (.3בעמוד ראה  -הנחיות למילוי קובץ עבור הנפקת כרטיסים דיגיטליים 

 
 

 ,  1700-557-771" טל': יינות ביתן"קבוצת   מוקד שאלות ובירורים  *
 tavplus@ybitan.co.il, מייל: 03-5016600פקס:  

 
 : כללי

 
 (; 3,000 )מינימום הזמנה₪  

 
 את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק או העברה בנקאית.

 לתשומת לבכם! 
 

 הרכישה והשימוש בתלושי השי הינה עפ"י בחירת החבר ועל אחריותו בלבד.
 

 ראה בנספח א'. –פירוט הרשתות המכבדות "תו פלוס" 
 

 הכרטיסים  המגנטיים יסופקו באמצעות משלוח לבית העסק ללא עלות.
 

 זמני האספקה:
 ימי  10כרטיסים מגנטיים עד 

)ראה דוגמה  ימי עסקים מקבלת קובץ אקסל עם פרטים למשלוח. 4כרטיסים דיגיטליים עד 
 (.3וד בעמלקובץ 

  זמני האספקה באחריות יינות ביתן
הכרטיסים, תנאי המימוש ואופן המימוש שלהם הינם באחריות בלעדית של הרשתות השונות. 

הם הלשכה לא תהיה אחראית לכרטיסים, אופן המימוש או תנאי המימוש, לרבות לכל שינוי ב
 או ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת.

 
 
 
 

 
 

 

 בברכת חג פסח כשר ושמח, 
 
 
 
 

 איריס שטרק, רו"ח 
 

 נשיאת הלשכה

 אורי בארי, רו"ח  
 

 יו"ר ועדת תרבות ורווחה 
 

 
  

mailto:digital@ybitan.co.il
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 הוראות למילוי קובץ עבור הנפקת כרטיסים דיגיטליים: 
 

העובדים בחברתכם, עליכם למלא את על מנת שנוכל להנפיק כרטיסי תו פלוס דיגיטליים עבור 
 .קובץ האקסל המצורף באופן הבא: )שדות בצבע צהוב אין למלא(

 
 יש לרשום את שם העובד.  –שדה שם פרטי  .1
 יש לרשום את שם המשפחה של העובד. –שדה שם משפחה  .2
יש לציין את שם החברה המעניקה את התו הדיגיטלי )שדה זה בדרך כלל  –שם החברה  .3

  (.ומות, אלא אם כן יש חברות בנותזהה לכל הרש
 סכום התו הדיגיטלי אותו רוצים להעניק לעובד. –סכום  .4
 אין למלא שדה זה. –שדה מס כרטיס  .5
 אין למלא שדה זה. –שדה תוקף כרטיס  .6
 אין למלא שדה זה. –שדה מס' הזמנה  .7
 מס' הטלפון של העובד.  –שדה טלפון סלולרי  .8

יש לשים דגש רב ולבצע בקרה בעת מילוי שדה שזה, היות והאחריות על הקלדת 
הטלפון הינה של החברה בלבד. במידה ויישלח כרטיס לטלפון שגוי, חברת יינות ביתן 

 לא תישא באחריות. 
בזהה לשם החברה  יש לרשום תו פלוס דיגיטלי ואז את שם החברה –שיוך לקבוצה  .9

. )במידה ויש חברות בנות אז השדה צריך להשתנות בהתאם( דוגמא: "תו 3בשדה מס' 
 .פלוס דיגיטלי בנק ישראל"

 

 לאחר סיום מילוי השדות יש לשמור את שם הקובץ בשם: עובדים "שם  החברה" תו דיגיטלי 
  דוגמא: עובדים בנק ישראל תו דיגיטלי

 
 דגשים:
 חובה למלא את כל הפרטים הדרושים. •
 בתחילת המס' או בלי. 0 עם" וגם בלי. אפשר –אפשר לכתוב עם " –שדה טלפון  •

בשורה הראשונה, במידה ובטעות הקלדתם על שורה אסור לשנות את שמות השדות  •
 זאת. יש לסגור את  הקובץ ולפתוח מחדש.

 (.אסור להוסיף טקסט בשדות צדדים )הקובץ לא יטען •
 

 דוגמא לקובץ:

 
 

 ימי עסקים ממועד קבלת קובץ תקין 4כרטיסים דיגיטליים יונפקו עד 
 

 

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

שם 
 סכום חברה

מס 
 כרטיס

תוקף 
 כרטיס

 מס'
 שיוך לקבוצה טלפון סלולרי הזמנה

קוד 
 קומקס

אחוז 
 הנחה

 ישראלי ישראל
בנק 

 500 ישראל
   

050-4233456 
תו פלוס דיגיטלי 

 בנק ישראל
81210580 7.5 

 כהן אבי
בנק 

 400 ישראל
   

053-4472447 
תו פלוס דיגיטלי 

 בנק ישראל
  

 משה חיים
בנק 

 300 ישראל
   

054-9685432 
תו פלוס דיגיטלי 

 בנק ישראל
  

 לוי דקל
בנק 

 200 ישראל
   

052-3456782 
פלוס דיגיטלי תו 

 בנק ישראל
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 נספח א' 

 
 פלוס" -המכבדות כרטיסי "תופרוט הרשתות 

 

 יתן, שוק מהדרין, מגה בעיר, יינות בקבוצת הכרטיס מכובד בסניפי 
 וברשתות הנבחרות
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 ביתן פריסת סניפי יינות 
 

 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר
 ישפרו סנטר 1החרט  מודיעין אור יהודה 13המפעל  אור יהודה

 מודיעין בסיטי 76עמק החולה  מודיעין  א.ת. צפוני  2האילן  אור עקיבא

 מעלות 3שלמה שרירא  מעלות קרית שדה התעופה 1השרון  אייר פורט סיטי

 מתן 84הדר  מתן מרקטיו  43חטיבת גולני  אילת

 נתיבות 11בעלי המלאכה  נתיבות מעלה  43שדרות יותם  אילת

 נתניה 13הפלדה  נתניה אלפי מנשה  9חלופי התעשייה  אלפי מנשה 

 עפולה  30קהילת ציון  עפולה  אריאל ב' 78הציונות  אריאל

 ערד 60התעשייה  ערד מרכז טימול גיא אוני רובע ט' אשדוד

 עכו 2החרושת  עכו אשדוד 13האורגים  אשדוד

 מרכז מסחרי 12הרדוף  עתלית סיטי אשדוד שאשא 9השייטים  אשדוד

 לב הסביונים  11חיה פינשטיין  פתח תקווה סיטי אשדו 3הבנים  אשדוד

 פתח תקווה 63בר כוכבא  פתח תקווה אשקלון חאן 33הרצל  אשקלון

 צוק יצחק א.ת. מסחרי יצחק צור  אשקלון צפוני  38הפנינים  אשקלון

 קדימה 1החסידה  קדימה סיטי אשקלון 5קיבוץ גלויות  אשקלון

 ליד הקריון 1שד' חן  ק. ביאליק בית שאן א.ת. צפוני  בית שאן

 קרית שמונה 93שד' תל חי  קרית שמונה מרכז ביג שד' יגאל אלון בית שמש

    קארה-אלכיכר חמוד  672דרך ראשית  דליית אל כרמל

 רעננה  12זרחין  רעננה  אזור תעשייה 3החושלים  הרצליה 

 קניון איילון 1אבא הלל  רמת גן הרצליה ליד הבית 50רבי עקיבא  הרצליה 

 סיטי קרית ראשון 29החלמונית  ראשון לציון  חדרה 10צה"ל   חדרה

 ראשון לציון  10השירה העברית  ראשון לציון    

 ראשון לציון  29שמוטקין  ראשון לציון  300ח'  2המרגנית  חולון 

 ראש העין 13המרץ  ראש העין סיירים 73המרכבה  חולון 

    טבעון 16קק"ל  טבעון

      

 רמלה 10קלאוזנר  רמלה   

 מנחם-קרית 1אבא אחימאיר  רמלה לוין  קניון מלחה  1בית"ר  ירושלים 

 א.ת. דרומי קניון פנינת הנגב  שדרות מרכז מסחרי 4דרך המרכז  כוכב יאיר

 מגדלי תל אביב 20נחלת יצחק  תל אביב כפר סבא 21השקמה  כפר סבא

 תל מונד 8בני דרור  תל מונד כרמיאל 15רח' היוצרים  כרמיאל

      

    מעלה אדומים 29צמח השדה  מעלה אדומים
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 מגה בעיר פריסת סניפי  
 

 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר
 שער העלייה  , פינת שלוסברג 32אלנקווה  חיפה  קניון אבן יהודה 41המייסדים  אבן יהודה

 בת גלים  37העלייה השנייה   חיפה  מ. מסחרי חדש, רובע א' 37דרך הנחשונים  אריאל

 מ. מסחרי, אשדוד,  14תמוז  אשדוד

 רובע י"ב

, מרכז 134שד' הנשיא  חיפה 

 הכרמל

 אודיטוריום חיפה 

 מגדל הכרמל  20חנה סנש  חיפה  מ. כלניות, איזור ח' שד' מנחם בגין אשדוד

 אלנבי , פינת בית"ר4ינובסקי  ירושלים  אפרידר 5שד' ירושלים  אשקלון

קניון שמשון, לב  40ההסתדרות  אשקלון

 אשקלון

רמת בית הכרם,  1אבי זהר  ירושלים 

מול בית חולים 

 שערי צדק

מ. מסחרי, כפר  44שד' מנחם בגין  כפר יונה  צפון באר שבע 101אברהם אבינו  שבעבאר 

 יונה 

שד' יוהנה ז'בוטינסקי  באר שבע

32 

 קניון כפר יונה 6שרת  כפר יונה  נווה זאב

 קניון ערים 20כצנלסון  כפר סבא קניון אביה, רובע ו' 49רח' מבצע יואב  באר שבע

 צומת העלייה, רון  2יעקב כהן  כפר סבא בת ים 5רח' עוזיאל  בת ים

 גני אביב 14ארבע עונות  לוד מגדל נחום  65שד' העצמאות  בת ים

 פינת עמק החולה,   שד' החשמונאים מודיעין רמת יוסף 20מבצע סיני  בת ים

קניון מודיעין 

 עזריאלי 

 מ. מסחרי רמת אילן,  1האורנים  גבעת שמואל

 בר אילן

מרכז רננים,  1קדומים נחל  מודיעין

 מכבים/רעות 

פינת יחזקאל  30עמק בית שאן  מודיעין גבעתיים  162דרך בן גוריון  גבעתיים 

הנביא, מודיעין 

 השימשוני 

 מזכרת בתיה 8שד' אליהו  מזכרת בתיה פינת קיבוץ גלויות  1הרצל  גן יבנה 

 קיבוץ נצר סירני 1אבנר בן נר  נס ציונה  גבעת סביון 78הגליל  גני תקווה

קניון אלוני השרון,   26טום לנטוס  נתניה מ. מסחרי 1הנשיא  דימונה

 קרית השרון

 נתניה 29ירושלים  נתניה פינת שלום עליכם  58בן גוריון  הוד השרון 

 מרכז נתניה 14שטמפפר  נתניה הרצליה  2הדר  הרצליה 

 אזורים נתניה 14יצחק גרינבאום  נתניה נווה אמירים 82בן גוריון  הרצליה 

כיכר הציונות, רח'  הרצליה 

 34טל -זוהר

פינת רח' סולומון,  32הרב קוק  נתניה הרצליה פיתוח 

 לב נתניה

 חפץ חיים  28רח' הרצל  פתח תקוה נוף ים 10רח' שער הים  הרצליה 

 בילינסון  13קפלן  פתח תקוה נווה עמל  19כצנלסון  הרצליה 

 פינת רח' אבניאל 73שטמפפר  פתח תקוה נוף זיכרון יעקב 1הכובשים  זכרון יעקב

 הנשיא קרית אונו 57הנשיא  קרית אונו קניון חדרה 40רוטשילד  חדרה

 קניון קיראון 35שלמה המלך  קרית אונו בית אליעזר 21העצמאות  חדרה

 בית וגן 10העצמאות  קרית אתא כיכר ויצמן 48סוקולוב  חולון 

קניון הבאר, נווה  15מורשת ישראל  ראשון לציון  נאות רחלמב.  36אילת  חולון 

 שיקמה

 נווה כרמית 65ז'בוטינסקי  ראשון לציון  נאות שושנים 104ההסתדרות  חולון 

 גני העיר  15דרך ירושלים  רחובות רמת בגין 12גרינברג  חיפה 

מדר, פינת רח'  2דרך ירושלים  רחובות שכונת כרמליה 3אלכסנדר ינאי  חיפה 

 שרונה 

 רווה רמת גן 113עוזיאל  רמת גן רמות אלון 31יגאל אלון  חיפה 
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 המשך  -פריסת סניפי מגה בעיר  

 

 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר
 תל אביב 76לה גרדיה  תל אביב רמת אפעל )בית אבות( 2שד' הארזים  רמת גן

 תל אביב 30גבירול אבן  תל אביב רמת אפעל מרכז 16שד' האורנים  רמת גן

 תל אביב 46/48יהודה מכבי  תל אביב   

פינת אלטרמן,  15לאה  תל אביב אואזיס 75הרצל  רמת גן

 נאות אפקה

 רמת החייל 13ד. מ. מרכוס  תל אביב רמת גן 2הרוא"ה  רמת גן

 נווה אביבים 13אופנהיימר  תל אביב זרובבל 33סוקולוב  רמת השרון

 מגדלי דוד 12אורי  תל אביב מסחרי קרית שרתמ.  1התקומה  רעננה 

 מעוז אביב 209בני אפרים  תל אביב מרכז רעננה 114אחוזה  רעננה 

 רמת אביב ג' 35אבא אחימאיר  תל אביב שיכון ותיקים 11ההסתדרות  רעננה 

 כפר שלם  10מעפילי אגוז  תל אביב תל אביב 48פנקס  תל אביב

הדר יוסף, פארק  7שלום אש  תל אביב אביבתל  25עמק הברכה  תל אביב

 הירקון וקסמן

,  17פינת וייסבורג  2גרופית  תל אביב תל אביב 17תלמוד בבלי  תל אביב

 רמת צהלה

/ דוש   10ניסים אלוני  תל אביב

 דרך נמיר /

נאות אפקה, תל  8בקר אהרון  תל אביב צמרות

 ברוך

    דיזינגוףכיכר  7כיכר דיזנגוף  תל אביב

    תל אביב 20ויצמן  תל אביב

    רמת הטייסים 4עודד  תל אביב

      

 
 

 שוק מהדריןפריסת סניפי  
 

 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר
 נווה יעקב 6גדליה נוימן  ירושלים  אלעד 32בן זכאי  אלעד

פינת עובדיה בר תנור,  שמעון בן שטח אלעד

 מרכז רימון

 -כוכב יעקב  1רח' הכסף  כוכב יעקב

 מהדרין

 מגדל העמק 39ניצנים  מגדל העמק אילת 41חטיבת גולני  אילת

מודיעין  בית שמש 23נחל השורק  בית שמש

 עילית 

 קרית ספר 2שד' יחזקאל 

-נתניה ליד הבית  12האר"י  נתניה מהדרין –בית אל  34הראי"ה  בית אל

 מהדרין

 ש. עמישב 96דרך מנחם בגין  פתח תקוה הרצליה לב  2בן גוריון  הרצליה 

פינת סמילנסקי, נאות  5הילל יפה  חדרה

 חן

 ק. אתא ליד הבית 42העצמאות  קרית אתא

 מרכז גולן 198אחוזה  רעננה  חיפה  97/95רח' הרצל  חיפה 

 תל כביר 45גרינבאום  תל אביב טבריה 113יהודה הלוי  טבריה

    משהשכונת ק.  6ריינס  ירושלים 
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 בכרטיסים לשימוש מגבלות וסייגים 
 
 

אנו מבקשים לפרט מספר מגבלות מרכזיות של הכרטיס )כל ההגבלות בניסוחן הסופי והקובע 
לאחר מועד זה,  שנים מיום הנפקתו. 5-להינו  "תו פלוס"תוקפו של יצויינו על גבי הכרטיס(: 

 הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.
 

 מערכו בכל סניפי "קבוצת יינות ביתן" 100%הכרטיס יכובד ב 
 "מגה בעיר" ו"שוק מהדרין"

 
השימוש בכרטיס "תו פלוס" כפוף למגבלות וסייגים המפורטים בתקנון הכרטיס ובדף המידע 

ו פלוס" מזכה את מחזיק הכרטיס הנלווה לכרטיס זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כרטיס "ת
בגובה סכום  הטעינה הנקוב והמפורט בחזית הכרטיס. הכרטיס יכובד בבתי העסק המשתתפים 
המפורטים בדף המידע; הרשימה המלאה והמעודכנת נתונה לשינויים מעת לעת ללא הודעה 

. באחריות מחזיק הכרטיס לבדוק את www.ybitan.co.ilמוקדמת כפי שתופיע באתר האינטרנט 
הרשימה המעודכנת. הכרטיס יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעים בכל עת באתר 

. הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לסיום יתרת הסכום הטעון בו, www.ybitan.co.il האינטרנט 
שימוש; כרטיס פגום/לקוי לא יכובד ולא יוחלף; בביצוע עסקה באמצעות הכרטיס כפוף לתנאי ה

העודף יוותר טעון לרכישות  –לא יוחזר עודף למחזיק הכרטיס. בביצוע מימוש חלקי בכרטיס 
נוספות; הכרטיס שווה כסף ויש לשמור עליו במקום בטוח; במקרה של אובדן/גניבה/השחתה/פג 

א תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו; כל המחזיק בכרטיס מצהיר תוקף, הכרטיס לא יוחלף ול
בעצם החזקתו כי הוא מסכים לתנאי השימוש וההגבלות החלות על הכרטיס. ביטול עסקה 

-שנעשתה באמצעות הכרטיס תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א
העסק שאינם מתירים זאת במפורש; ; התשלום בכרטיס יזכה בכפל מבצעים למעט בבתי 2010

; לפירוט עסקאות 1986-הכרטיס אינו מהווה חיוב כהגדרת מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו
. לא ניתן לרכוש את כרטיס הקנייה באמצעות כרטיס המזכה בהנחה נוספת 03-6364333לחייג 
 ברשת.

 
 שנים מיום הוצאתו. 5-הכרטיס בתוקף ל

 
, ראשון לציון קניון.  2, שדרות נים 512781154הכרטיס מונפק ע"י ע.ר צים שיווק בע"מ ח.פ. 

קבוצת יינות ביתן, מגה בעיר ושוק רשתות המזון בבתי העסק; כפל מבצעים, החרגות והגבלות 
כולל כפל  –המשביר החדש לצרכן התשלום באמצעות הכרטיס יזכה בכפל מבצעים.  –מהדרין 

 Fox (Men, Women, Baby, Kids) Theלמעט סניפי עודפים. –ספורט מגה מבצעים. 

Children's Place, American Eagle, Mango, Bilabong, Aerie –  כולל כפל מבצעים, למעט
למעט סניפי עודפים וירידים. –ורדינון, נעמן הטבות, הנחות ומבצעי מועדון וחנויות עודפים 

 למעט מחלקת מחשבים וסלולר   -שקם אלקטריק  ופותתקף רק במחיר מלא בק –סינמה סיטי 
 03-5016600, פקס: 1-700-557-771לפרטים נוספים ושירות לקוחות: 

 
ימי עסקים ממועד קבלתם. שימו לב לא לחלק את הכרטיסים  2הפעלת הכרטיסים תבוצע עד 

 טרם הפעלתם.

http://www.ybitan.co.il/
http://www.ybitan.co.il/
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 פלוס" "תו             ביתן יינות קבוצת 
 
 

 "תו פלוס"כרטיסי ופס הזמנת ט 
 2.4.2020תוקף המבצע עד לתאריך 

 ₪  3,000מינימום הזמנה:  
 

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

 29281, ת.ד. 1מונטפיורי  
 0161292אביב, -תל

 
 הכרטיסים שברצונך להזמין:אנא סמן את סוג 

 
 כרטיסים מגנטיים 

 
 (לקובץ דוגמה 3ראה עמ' ) דיגיטליים )יונפקו רק לאחר קבלת קובץ עם הפרטים למשלוח 

 
 

 

 ________ חברה/שם המזמיןמס' חבר ______  _____בלשכת רו"ח________ שם החבר
 ________________________  פקס _____________ כתובת                        נייד טלפון

 

                       ______  טלפון_________ משפחה _______: שם פרטי __פרטי איש הקשר
 
 

 

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

 סה"כ כמות הכרטיסים 

                                       ₪ 
                                       ₪ 
                                       ₪ 

 ₪                                      ------------ ערך נקוב )כרטיסים( סה"כ
 (    ₪                 )                    ------------ הנחה לחברי הלשכה - 7.5%

 ₪                           סה"כ לתשלום
 : שם ללא ת.ז. לא יתקבל.)כולל החבר המזמין( לקבלת המשלוח פרטי מורשים

 שם ומשפחה: ________________________      ת.ז. _________________________
 ________________________      ת.ז. _________________________שם ומשפחה: 

 שם ומשפחה: ________________________      ת.ז. _________________________
 כתובת למשלוח )לא ת.ד.( ________________________________

 

 _____ מעטפות ריקות.  ברצוני לקבל 
 

 
 בריבוע המתאים: √  -סמן ב

 
 

 __ ש"ח לטובת "לשכת רואי חשבון"___מצ"ב שיק/מזומן בלבד מספר _________על סך__    
 

 .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    

 

 
יינות ביתן לטובת הזמנת  לקבוצתמשלוח הזמנה זו מהווה אישורך להעברת הפרטים הנ"ל  *

 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   *

 אישי בלבד.  שמטעמך, לרבות עובדיך, לשימו 
 לשכת רואי חשבון בישראל אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לתווי השי ולתקינותם.  *
 
 

 ____________חתימה ______   _______     __תאריך ______________        שם ______
 
 

 
 __________________ולשלוח לכתובת                                  את חשבון/קבלה יש להוציא על שם 

 

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

mailto:meital@icpas.org.il

