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 כ"ה בשבט, תשפ"א 

 2021בפברואר,   7
 

 

         
 חברות וחברים יקרים, 

 

 

 "יינות ביתן"הגענו להסדר עם קבוצת    27.3.2021שיחול בתאריך    חג הפסח  לקראת
 שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל.  תווילקניית 

 7.5%שיעור ההנחה האטרקטיבי והמעודכן לחברים יעמוד על   
 

מכובדים במגוון רשתות שיווק שונות בכפוף להגבלות כמפורט    פלוס"-"תוהקניה מסוג    תווי 
 בהמשך החוזר.

 
 

 .לבחירתכם דיגיטליים/מגנטיים תווים תווי הקנייה יסופקו בצורת  *
ש"ח   1,000ש"ח עד   50המגנטיים ניתן לטעון בסכום של  התווים את   

 בכל כרטיס.
 

 זמני האספקה באחריות קבוצת יינות ביתן. - שימו לב
 

שהזמנות   לכך  החברים  לב  תשומת  את  להפנות  מבקשים  יסופקו המגנטיים    התוויםאנו 
 באמצעות משלוח לבית העסק ללא עלות.

 
 ₪. 0005, מגנטיים  תוויםמינימום הזמנה עבור 
 ₪.  3,000 – דיגיטליים  תוויםמינימום הזמנה עבור 

 

 18.3.2021המבצע יסתיים בתאריך 
 

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

 בחוזר לפני ביצוע הזמנתך.
 

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

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

 לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל".   מזומן  בלבד באמצעות שיק  א. 
מס'   ב.  לאומי  בבנק  לחשבון  בנקאית  העברה  סניף  10באמצעות  חשבון:  811,     ,

   על שם "לשכת רואי חשבון בישראל".  44770078
 - פעם אחת בלבד  -יש להעביר את אישור ההעברה מהבנק  בצירוף טופס ההזמנה   
מחלוף   טלפון:  rg.ilsapir@icpas.oבמייל    לספיר  גונגרדי   ו/או,  5116624-03,  שירן 

 . 03-5116621טלפון: 
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לשלוח   ג.  יש  הדיגיטלי,  בתו  ובחרת,  הזמנהבמידה  טופס  פי   קובץ  עם  על  אקסל 
 .הפורמט של יינות ביתן  המכיל את שמות העובדים ומספרי הנייד שלהם

 ).לשונית נפרדתראה  -דיגיטליים  תוויםקובץ עבור הנפקת  למילוי(ראה הנחיות   
 
 ,  1700-557-771מוקד שאלות ובירורים  קבוצת "יינות ביתן" טל'  *

 . 17:00-8:00:  שעות: tavplus@ybitan.co.il, מייל: 5016600-03פקס:  
 
 

 : כללי
 
  5,000מינימום  -מגנטיים   לתוויםהזמנה ₪.   
  3,000מינימום   -דיגיטליים  לתוויםהזמנה ₪. 

 או אסמכתא בגין העברה בנקאית. את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק 
 
 

 לתשומת לבכם!  
 

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

 . לשונית נפרדתראה   –פירוט הרשתות המכבדות "תו פלוס" 
 

 המגנטיים יסופקו באמצעות משלוח לבית העסק ללא עלות.  התווים
הודעת    התווים באמצעות  ישלחו  ע"י    SMSהדיגיטליים  שישלחו  הנתונים  פי  על  ללקוחות 

 המזמין.
 

 זמני אספקה  
 .עסקיםימי  12מגנטיים עד  תווים
 בלבד. באחריות קבוצת יינות ביתן -  עסקיםימי   4דיגיטליים עד  תווים

 
תנאיהתווים השונות.    ,  הרשתות  של  בלעדית  באחריות  הינם  שלהם  המימוש  ואופן  המימוש 

, אופן המימוש או תנאי המימוש, לרבות לכל שינוי בהם או  לתוויםהלשכה לא תהיה אחראית  
 ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת. 

 
 
 
 

 
 

 
 חג פסח כשר ושמח, בברכת 

 
 
 
 

 איריס שטרק, רו"ח 
 נשיאת הלשכה

 רו"ח אורי בארי,  
 יו"ר ועדת תרבות ורווחה 
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 בתווים מגבלות וסייגים לשימוש 
 
 

(כל ההגבלות בניסוחן הסופי והקובע יצויינו    התואנו מבקשים לפרט מספר מגבלות מרכזיות של  
לא    התו לאחר מועד זה,    וחצי שנים מיום הנפקתו.  5-תוקפו של "תו פלוס" הינו ל):  התועל גבי  

 יכובד ולא יוחלף. 
 

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

 
 

"תו פלוס" כפוף למגבלות וסייגים המפורטים בתקנון הכרטיס ובדף המידע הנלווה    בתו השימוש  
בגובה סכום הטעינה    התו"תו פלוס" מזכה את מחזיק    תוזה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.    לתו

והמפורט המידע;  התו.  התובחזית    הנקוב  בדף  המפורטים  המשתתפים  העסק  בבתי    יכובד 
הרשימה המלאה והמעודכנת נתונה לשינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת כפי שתופיע באתר  

יכובד    התולבדוק את הרשימה המעודכנת.    התו. באחריות מחזיק  www.ybitan.co.ilהאינטרנט  
האינטרנט   באתר  עת  בכל  המופיעים  ולמגבלות  לתנאים  מזכה    התו .  www.ybitan.co.ilבהתאם 

פגום/לקוי לא יכובד    תואת המחזיק בו עד לסיום יתרת הסכום הטעון בו, כפוף לתנאי השימוש;  
  בתו. בביצוע מימוש חלקי  התולא יוחזר עודף למחזיק    התוע עסקה באמצעות  ולא יוחלף; בביצו

שווה כסף ויש לשמור עליו במקום בטוח; במקרה של   התוהעודף יוותר טעון לרכישות נוספות;    –
כל המחזיק   לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו;  התו אובדן/גניבה/השחתה/פג תוקף,  

החזקת   בתו בעצם  על  מצהיר  החלות  וההגבלות  השימוש  לתנאי  מסכים  הוא  כי  ביטול  התוו   .
באמצעות   שנעשתה  עסקה),    התועסקה  (ביטול  הצרכן  הגנת  תקנות  להוראות  כפופה  תהא 

; התשלום בכרטיס יזכה בכפל מבצעים למעט בבתי העסק שאינם מתירים זאת  2010-התשע"א
; לבירור יתרתך  1986-חיוב, התשמ"ו   תואינו מהווה חיוב כהגדרת מונח זה בחוק    התובמפורש;  

. לבירור יתרתך  03-6364333לפירוט עסקאות לחייג    03-6364664ניתן לחייג לישראכרט בטל'    בתו
תו   התו רק בעלי   www.tavplus.mltp.co.ilאו באתר   6051717-077ניתן לחייג למולטיפס בטל'  בתו

מרץ  פלוס   בחודש  הונפק  סופר    2019אשר  ברשת  לממשו  זכאים  פארם  סופר  לוגו  עליו  ומודפס 
בסופר התו  מימוש  רכישת  -פארם.  ו/או  מרשם  תרופות  רכישת  בגין  תשלום  כולל  לא  פארם 

פארם או באפליקציה. לא  -סטייל ו/או רכישות באתר הסחר של סופר-מוצרים במבצעי/ימי לייף
 המזכה בהנחה נוספת ברשת.  תומצעות הקנייה בא  תוניתן לרכוש את 

 
 וחצי שנים מיום הוצאתו. 5-בתוקף ל התו

 
 , קניון ראשון לציון. 2, שדרות נים 512781154מונפק על ידי ע.ר צים שיווק בע"מ ח.פ.  התו

 
Fox (men, women, baby kids), mango, American eagle, the children's place, foxhome, 

laline,  bilabong, aerie,  -    וחנויות מועדון  ומבצעי  הנחות  הטבות,  למעט  מבצעים,  כפל  כולל 
סינמה  למעט סניפי עודפים וירידים.    –ורדינון, נעמן  למעט סניפי עודפים.    –מגה ספורט  עודפים.  

בקופות.    –סיטי   מלא  במחיר  רק  אלקטריק  תקף  וסלולר.   –שקם  מחשבים  מחלקת    למעט 
CARTERS  ,OSH KOSH  ,Mothrhood  Maternity   -    מימוש התו ברשתות אלו , יתבצע אך ורק

 . H&Oבתוך חנויות 
 
 

 .03-5016600, פקס: 1-700-557-771לפרטים נוספים ושירות לקוחות: 
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