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 תשפ"ב  ,י"ט בתמוז  
 2022,  ביולי 18

 
 

 חברות וחברים יקרים, 
 

הגענו להסדר עם רשת שופרסל לקניית    25.9.2022שיחול בתאריך    ראש השנהלקראת   
 שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל.  תווי

 7% שיעור ההנחה אשר יינתן לחברים יעמוד על 

 -  ואונליין  "PAYBOXתו הזהב סלולרי    /מגנטי    "תו הזהבהשי מסוג    תווי  *חדש:
 שונות בכפוף להגבלות כמפורט בהמשך החוברת.ומסעדות מכובדים במגוון רשתות שיווק 

 

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

 

 שעות!  36יטענו תוך  התוויםמרגע ביצוע הפעולה 
 

 זמני אספקה באחריות השופרסל.  -שימו לב  
 

ישירה   שופרסלרכישה  סניפי  שבין    בכל  שיש"ח    6,000  -  1,000בסכומים     מגנטיים   בתווי 
 .והדיגיטליים

 ש"ח. 1,000-שי בסכום נמוך מ  תווילא ניתן לבצע הזמנות 
 

שהזמנות   לכך  החברים  לב  תשומת  את  להפנות  מבקשים  והדיגיטליים  אנו  מגנטיים  תווים  
שבין   ל  6,000בסכומים  באמצעות    15,000-ש"ח  תסופקנה  כמפורט   16ש"ח  בלבד  סניפים 
 .  בלשונית נפרדת

 בסניפים הנ"ל תחול על המזמין.  התוויםהאחריות על קבלת 
 

 11.9.2022המבצע יסתיים בתאריך 
 .25.9.2022  – 14.8.2022מתאריך רכישות ישירות בסניפים 

 
 : אופן ההזמנה

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

 sapir@icpas.org.ilאביב, או למייל:  -, תל1מונטפיורי  באמצעות שליח למשרדי הלשכה:  
  

 אמצעי תשלום:   *
שיק   א.  בלבדבאמצעות  את    מזומן   לצרף  יש  בישראל",  חשבון  רואי  "לשכת  לפקודת 

 . טופס ללא שיק לא יטופל. יחדהשיק לטופס ההזמנה ולשלוח 
מס'   ב.  לאומי  בבנק  לחשבון  בנקאית  העברה  סניף  10באמצעות  חשבון:  811,     ,

   על שם "לשכת רואי חשבון בישראל".  44770078
   – פעם אחת בלבד  -פס ההזמנה יש להעביר את אישור ההעברה מהבנק  בצירוף טו  
גונגרדי   ו/או ,  5116624-03טלפון:     sapir@icpas.org.il: במייל עוזרלספיר    שירן 

 . 03-5116621טלפון: 
 . 1-800-692-692, 03-9481400מוקד שאלות ובירורים "שופרסל" טל':  *

mailto:sapir@icpas.org.il
mailto:sapir@icpas.org.il


 : כללי
   רכישה ישירה    -ש"ח    6,000  -  1,000בסכומים שבין  ודיגיטליים    תווים מגנטייםהזמנת

 בסניפי השופרסל בלבד 
  25.9.2022לתאריך    ועד  14.8.2022-החל מש"ח תבוצע    6,000ישירה של עד    תוויםרכישת  

כנגד הצגת תעודת  למעט סניפי שופרסל אקספרס וגרין,    בכל מסניפי השופרסלשירות  י
  16:00  -  08:00חבר לשכת רואי חשבון בישראל באמצעות הקופאית הראשית בין השעות  

א' השעות   -בימים  ובין  ו'    13:00  -  08:00ה'  שני  בימי  )עד  אשראי  כרטיס  באמצעות 
 בכל סניפי שופרסל.שוטפת  תוויםשופרסל מתחייב לאספקת .  תשלומים( או מזומן בלבד

 ש"ח בכל כרטיס. 1,500עד  100ניתן לטעון בסכומים של  •

 לא יודפס הסכום הטעון בהם.  הכרטיסיםעל גבי   •

 לא ניתן להזמין תווי נייר במסגרת הרכישה הישירה בסניפים.  •
 
   ודיגיטליים מגנטיים  תווים -"ח  ש 15,000  -ש"ח   6,000הזמנה בסך   

 את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק מזומן או טופס העברה בנקאית.  
 יש לאסוף בסניף השופרסל שצוין בטופס ההזמנה בין השעות:המגנטיים   התוויםאת  
 בימי ו'.    13:00 -  08:00ה' ובין השעות:  -בימים א' 16:00  - 08:00 
 ד.זמני האספקה באחריות השופרסל בלב 
 . בלשונית נפרדתמצורפת  התוויםרשימת הסניפים בהם ניתן לאסוף את  
 מוקדים בלבד.   16-יסופקו ב התוויםלתשומת לב !  

 
    ודיגיטליים מגנטיים תווים  -ש"ח  ,00015הזמנה מעל   

 את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק מזומן או טופס העברה בנקאית. 
לכתובת    ללא צורך בדמי משלוחישלחו ע"י רשת השופרסל ובאחריותם  המגנטיים    התווים

 שצוינה ע"ג טופס ההזמנה. 
 ימי עבודה.  10עד  –זמני האספקה באחריות השופרסל בלבד 

 
 ימי עסקים. 3תווים דיגיטליים יסופקו תוך  – לתשומת לבכם 
 

 השי הינה עפ"י בחירת החבר ועל אחריותו בלבד.  תווירכישת  
 

תהתווים הרשתות ,  של  בלעדית  באחריות  הינם  שלהם  המימוש  ואופן  המימוש  נאי 
, אופן המימוש או תנאי המימוש, לרבות לכל  לתוויםהשונות. הלשכה לא תהיה אחראית  

 שינוי בהם או ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת.
 

 :שי
   בגין כלל  כל לקוח המבצע רכישה הגובלת בסכומים המפורטים לעיל זכאי לקבל שי אחד

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

  

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

1,000,000 – 500,001  ג'יגה  32טאבלט + מקלדת  - 
 

 ת: הערו 
 . גתשפ"  ראש השנה" לקראת   PAYBOXתו הזהב סלולרי  / מגנטי  כפי שיפורט בקטלוג של "תו הזהב *  הכל 

 כל לקוח המבצע רכישה הגובלת בסכומים המפורטים לעיל זכאי לקבל שי אחד בגין כלל העסקאות שיבצע. *
 במקרה של גמר המלאי, שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המתנות בכל עת.  *
 מועד מסירת המתנות עפ"י שיקול דעת שופרסל ובכפוף למלאי.  *
 המוצרים באחריות ספקי המוצרים בלבד.  *
 

 

 , שנה טובה ומתוקה בברכת 
 
 

 חן שרייבר, רו"ח 
 נשיא הלשכה

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

 



 
 
 

 

 "PAYBOXתו הזהב סלולרי  /מגנטי  פירוט "תו הזהב
 

 ג תשפ" ראש השנהשיונפק ע"י שופרסל לקראת 
 
 

 .2027לשנת הזהב" הינו עד -תוקפו של "תו
 כולל את הרשתות הבאות: ראש השנה תשפ"ג"תו הזהב" לקראת 

 
 רשתות השופרסל: 

 

)כ )כ  79-שופרסל שלי  ושופרסל אקספרס  יכובד "תו הזהב  -סניפים(    53-סניפים(  תו  /     בהן 
   מערכו הנקוב. 100% -ב "PAYBOXהזהב סלולרי  

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

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

 
 מכובד ברשת "יש חסד".  אינו "PAYBOXתו הזהב סלולרי  / *  יצוין כי "תו הזהב

 
 ליין.בשופרסל אונ יכובד "PAYBOXתו הזהב סלולרי  / ו הזהב"ת*  יצוין כי 

 
 אנו מבקשים לפרט מספר תנאי מימוש מרכזיים של התו )ניסוחם הסופי והקובע יצוינו ע"ג התו(:  

 
לאחר מועד זה, לא יכובד התו; התו יכובד בהתאם לתנאי המימוש   . 2027שנת  של התו הינו עד    תוקפו 

אינו ניתן להמרה למזומן  המופיעים בעלון המצורף לו ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בו; התו  
ולא   יוחלף  / השחתה, התו לא  / אובדן  גניבה  בו; במקרה של  בגין שימוש חלקי  עודף במזומן  יינתן  ולא 

פגום / מזויף לא יכובד; רשימת הרשתות האחרות בהן יכובד התו   תו   תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו;
הודעה   וללא  מוקדמת  הודעה  ללא  לעת  מעת  להתעדכן  האחריות  עשויה  התו  מחזיק  ועל  התו,  למחזיק 

מופיעה   התו  את  המכבדות  אחרות  רשתות  של  קובעת  עדכנית  רשימה  העדכנית;  הרשימה  את   לבדוק 

)לשונית תו הזהב(; לא ניתן לממש את התו ברכישה סיטונאית; לא ניתן לרכוש   www.shufersal.co.il-ב
 למשוך מזומנים באמצעות התו. שוברי מתנה ולא ניתן לשלם חשבונות חשמל וטלפון ו/או

 
קניה בשופרסל ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בעניין ובעת  תוויצוות מחלקת 

 ביצוע הזמנת התווים.
 

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


