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11329/ 2410 

 
 כ"ה בשבט, תשפ"א 

 2021בפברואר,   7

       
 

 חברות וחברים יקרים, 
 

 

  חברת נופשונית הגענו להסדר גם עם    28.3.2021שיחול בתאריך    חג הפסח  לקראת
 לקניית תווי שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל. 

 16%שיעור ההנחה אשר ינתן לחברים יעמוד על  
 

כארד"מסוג    השי תווי   להגבלות    "נופשונית  בכפוף  שונות  שיווק  רשתות  במגוון  מכובדים 
 כמפורט בהמשך החוברת. 

 

 דיגיטליים. /מגנטיים בצורת תווי שיתווי הקנייה יסופקו   * חדש:
 

 !! שימו לב
 

המפורטים   והסייגים  המגבלות  כל  את  וביסודיות  רב  בעיון  לקרוא  מתבקש  הנך 
 בחוזר לפני ביצוע הזמנתך.

  .זמני האספקה באחריות נופשונית בלבד 
  ימי עבודה   10  -זמני אספקה. 
  ש"ח.  42ניתן ליהנות ממשלוח מהיר ישירות לכתובת המזמין בתשלום של 
 צעים, ומכובד במיטב רשתות השיווק, המסעדות והאטרקציות בפריסה התו תקף בכפל מב

 ארצית מלאה.
   לא ניתן לממש הנחות נוספות של מחזיקי כרטיס חבר מועדון ובחנויות עודפים. מי שמחזיק

 כרטיס מועדון ברשתות אלו או רוכש בחנויות העודפים של הרשתות, לא יזכה לכפל הנחות. 
 

ש"ח    1,000וים בסכומים שבין  ותשומת לב החברים לכך שהזמנות התאנו מבקשים להפנות את  
אמבר    3,000-ל ברח'  החברה  במשרדי  יסופקו  משלוח  14ש"ח  דמי  ייגבו  לחילופין  או   פ"ת,   ,

 ש"ח לכתובת החבר.   42מהיר ומאובטח בסך 
 . משלוח רגיל חינם  –ש"ח  3,000בהזמנות מעל 

 ל על המזמין.וים במשרדי החברה תחווהאחריות על קבלת הת
 ש"ח.  1,000-לא ניתן לבצע הזמנות כרטיסים בסכום נמוך מ

 

 18.3.2021המבצע יסתיים בתאריך 
 

 ,  03-5234754מוקד שאלות ובירורים:  "נופשונית כארד" טל': 
 service@nofshonit.co.ilבמייל:  5220476-03פקס: 
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 : אופן ההזמנה

 

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

 אביב, -, תל1מונטפיורי באמצעות שליח למשרדי הלשכה: 
 sapir@icpas.org.ilאו למייל:  

 
 :  אמצעי תשלום *

 שבון בישראל". לפקודת "לשכת רואי ח  מזומן  בלבדבאמצעות שיק  א. 
 44770078, חשבון:   811,  סניף  10באמצעות העברה בנקאית לחשבון בבנק לאומי מס'   ב. 

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

 . 03-5116621טלפון: 
  
 : כללי

 
 ש"ח. 1,000-בסכום נמוך מ תווים לא ניתן לבצע הזמנות  *
 
    ש"ח  3,000 -ש"ח   1,000הזמנה בסך   *

 
 או העברה בנקאית. את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק 

 
 לתשומת לבכם!  

אמבר    התוויםאת   ברח'  החברה  במשרדי  לאסוף  לחילופין  14יש  או  פ"ת  אריה,  קריית   ,
של   תשלום  עם   42בתוספת  טלפונית  לוודא  (רצוי  מאובטח.  אקספרס  משלוח  עבור  ש"ח 
 המשרד טרם ההגעה). 

  
 ש"ח   3,000הזמנה מעל   *
 

 ק או טופס העברה בנקאית. את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שי
לכתובת שצויינה ע"ג    ללא צורך בדמי משלוחובאחריותם  חב' נופשוניתישלחו ע"י  התווים

 טופס ההזמנה.
 

 זמני האספקה באחריות נופשונית בלבד. 
 

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

 
ואופהתווים  המימוש  תנאי  הרשתות ,  של  בלעדית  באחריות  הינם  שלהם  המימוש  ן 

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

 
 ,  03-5234754מוקד שאלות ובירורים "נופשונית כארד" טל':   *

 hm@nofshonit.co.ilבמייל:  5220476-03פקס:  
 

 , חג פסח כשר ושמח בברכת 
 
 

 יריס שטרק, רו"ח א
 נשיאת הלשכה

 אורי בארי, רו"ח  
 יו"ר ועדת תרבות ורווחה 
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