
 

 

 2018יוני,  20          
 

                                                                                                לכבוד,
    
  – מנהל רווחה/סמנכ"ל משא"נכספים/  סמנכ"למנכ"ל/ 

 חברי התאחדות התעשיינים בישראל
 

 שלום רב,
 

 –לחברי התאחדות התעשיינים בישראל מטעם מרחב צפון שירות מיוחד הנדון: 

  2018ט תשע"לראש השנה בהנחה הסדרי רכישת תלושי שי         

  הגענו גם בחג זה לחברי התאחדות התעשיינים בישראל,הרחב שירותים הכחלק מסל 
  :הרשתות השונות עם  להסדר מיוחד

 הקניה יונפקו על פי העיקרון הבא: כרטיסי 
  ₪ 82.80ישלם המפעל   ₪ 100על כל כרטיס בערך של   Gift Cardכרטיס   לאומי קארדברשת 

 ₪ 86ישלם המפעל סכום של  ₪ 100כרטיס "תו ישראל" על כל כרטיס בערך של   ברשת קואופ ישראל

 ₪ 92.50ישלם המפעל סכום של  ₪ 100על כל כרטיס בערך   כרטיס תו פלוס  מגה– ביתןברשת יינות 

 ₪ 93ישלם המפעל  ₪ 100בערך של  על כל כרטיס CASH הזהב תו  – ברשת שופרסל

  ₪  93ישלם המפעל ₪   100בערך של כרטיס על כל ברשת רמי לוי שיווק השקמה 

  

 ,רותכם כמו תמיד ילשמרחב צפון וצוות האגודה 

 

 ליאור אפלבאום, מנהל                           

 

 

  17.2%של   בהנחהמבית לאומי קארד   Gift Cardכרטיס  .1

********** 

 14%רשת קואופ ישראל בהנחה של -כרטיס "תו ישראל" .2
********** 

 7.5%מגה בהנחה  של  -רשת יינות ביתן  -כרטיס תו פלוס .3

                              ********** 

  7%רשת שופרסל בהנחה של  -  CASHכרטיס תו הזהב  .4

                               **********  
  7%בהנחה של  –כרטיסי רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  .5

   
 

 

 

      

 



 

 

 נוהל ההזמנה

  של הרשת הנבחרת )מופיע  בהמשך החוזר( את ספח ההזמנה המתאים    י/אנא העבר
 + תנאי התקשרות חתומים עם הרשת הנבחרת אישור העברה בנקאית בצירוף

 

 תשלום

 הרשת  בה הנכם מבצעים את ההזמנה:לפקודת בהעברה בנקאית  התשלום יעשה  •

מס'    100סוג חשבון       800סניף  10בנק  לאומי   -ברשת לאומי קארד  לחשבון  לאומי קארד פקדונות -

 (8יש אפשרות גם באמצעות  כרטיס אשראי) ראה טופס הזמנה נספח  . 673600/87חשבון 

יד חרוצים ירושלים  מס'  436( סניף 12בנק הפועלים ) -רשת קואופ ישראל  רשת סופרמרקטים בע"מ  -

    598868חשבון    

פתח תקוה   063סניף  12לחשבון ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ בנק הפועלים מס' בנק   -יינות ביתן  -
  677229' חשבון מס

  421515מס'  חשבון  600סניף ,פועלים בבנק שופרסל לחשבון -רשת שופרסל    -
לפקודת "רשת  66942359, חשבון מספר: 800, סניף 10בנק לאומי -רשת רמי לוי שיווק השקמה  -

 חנויות רמי לוי שיווק השקמה בע''מ" .

 יש לשלוח + תנאי התקשרות  אישור ההעברה הבנקאית ההזמנה+את ספח 
 8524205-04 או בפקס tlusheishai@industry.org.il  במייל 

 צפון  מרחב  -בישראל  התאחדות התעשיינים

 

למזמינים אחרי תאריך זה ולא אופציה  26.8.18לידיעתכם ! מועד אחרון  להזמנות 

הכרטיסים  , קואופ,יינות ביתן, שופרסל ורמי לויברשתות  30.8.18 -יאוחר מה

 .יסופקו סמוך מאוד לערב החג ויש לקחת זאת בחשבון

 

 

 

 

 

 

 מבית לאומי קארד  Gift Cardרטיסכ

 ₪ 5,000  מינימום הזמנה .1
 ₪  1,000סימום כש"ח מ 100מינימום הטענה לכרטיס  .2
 חובה לצרף פרוטוקול מורשה חתימה + תעודת התאגדות של רשם החברות. -₪  50,000בעסקות מעל  .3
 2מצורף בנספח   Gift Card -טופס ההזמנה של ה .4

 .כולל חתימה של מורשה חתימה + חותמת חברה הכוללת ח.פנדרש למלא את כל השדות בטופס  .5
 

 

 חובה ! 

 קארינה נסטרובסקילפנות  לוודא קבלת ההזמנה  במשרדי התאחדות התעשיינים צפון

 ה'—ימים א' :3016ועד שעה  :3008משעה   104שלוחה  8524202/3/4-04בטלפון: 

 

mailto:tlusheishai@industry.org.il


 

 

 לתשומת ליבך

  3יש למלא את כל השדות בטופס + נדרשת חתימה של מורשה חתימה + חותמת חברה בעמוד .    1
 )טופס ללא חתימה יוחזר למזמין(. 6ובעמוד       

   ימי עסקים מרגע הטיפול בטופס הזמנה תקין )ספח הזמנה + אישור עברה 13אספקת הכרטיסים עד .   2
 בנקאית +תנאי התקשרות(      

 ללא אישור תשלום,  –נדרש לצרף אישור העברה בנקאית או מספר כרטיס אשראי עם טופס ההזמנה .   3
 ההזמנה לא תטופל      

 לבד או העברה בנקאית )פרטי חשבון מופיעים ופן התשלום: כרטיס אשראי מסוג ויזה ומסטרקארד ב.   א4
 בטופס ההזמנה(.      
 מורשי חתימה + תעודת רשם החברות  חובה לצרף פרוטוקול ₪  50,000סקות מעל ע      

 ישירות למפעלים   כרטיסי השי יימסרו.   5
 ם בחברה.הכרטיסיימי עסקים מרגע קבלת  2יטענו עד   לא מוטעניםהכרטיסים מגיעים ללקוח .   6

 .SMSאת הכרטיסים לפני שמתקבל אישור טעינה ב אין לחלק .  7
 הרשת תעביר   – 1.7.18בהתאם להסכמות שהושגו בין אגודת בית התעשיינים חיפה ולאומי קארד ביום    .8

  )מינימום(   0.5%עמלה בגובה   1.11.18לאחר גמר ביצוע מכירת התווים  ולא יאוחר מתאריך לאגודה      
 מכירות ברוטו  באמצעות העברה בנקאית וזאת כנגד חשבונית שתשלח  ע"י אגודת   מסך      
 8/2018/26התעשיינים חיפה  בית      

 
  שת קואופ ישראלר

 ₪ 5,000מינימום הזמנה     . 1       
 ₪ 1,000 -ש"ח , מכסימום  100  הטענה לכרטיס  מינימום .2

ספח הזמנה + אישור העברה בנקאית +תנאי   ימי עבודה ממועד משלוח 10-הכרטיסים קבלת  .3
 התקשרות.

 ישירות למפעלים  כרטיסי השי יימסרו .4

 שעות מרגע 48הכרטיסים נטענים תוך . הכרטיסים מגיעים לא טעונים .5
 .למפעל הכרטיסים  הגעת

 כרטיסים אינם מיועדים לקניות סיטונאיות אלא לצריכה פרטית בלבד. ה   •

 כרטיסים אלו יופצו לעובדי/לחברי הארגון המזמין בלבד •

 8.1862.להזמנות   מועד אחרוןשים לב!  .6

 מגה - ת יינות ביתןרש

 ש"ח 500מינימום הזמנה   .1
 ש"ח 1,000 - מכסימוםש"ח  50-מינימום הטענה לכרטיס  .2
 מגיעים מוטענים ללקוחהכרטיסים   .3
ממועד משלוח ספח הזמנה + אישור עברה  בנקאית +תנאי ימי עבודה  10  -קבלת  הכרטיסים   .4

 התקשרות.
 כרטיסי השי יימסרו  ישירות למפעלים  .5

 8.1862.מועד אחרון  להזמנות ! שים לב .6
 

   CASHהזהב  תו  –שופרסל רשת 

 ש"ח 1,000הזמנה  מינימום .  1
 ש"ח 1,000 – מכסימוםש"ח  100-מינימום הטענה לכרטיס . 2
  ממועד משלוח ספח הזמנה + אישור עברה  בנקאית +תנאי ימי עבודה  10  -קבלת  הכרטיסים . 4

 התקשרות.    
 ימסרו בנקודות החלוקה המבוקשות על ידכם לפי 12,000מתחת להזמנה של שי . כרטיסי ה5      

 .10האופציות המפורטות בנספח          
 תשלח ישירות למפעל₪   12,000רק הזמנה מעל               

 8.1826.מועד אחרון  להזמנות שים לב!  .6



 

 

 
 חנויות רמי לוירשת 

 ש"ח 5,000מינימום הזמנה   .1
 ש"ח 1,000 -ש"ח מכסימום  100-מינימום הטענה לכרטיס  .2
ממועד משלוח ספח הזמנה + אישור עברה  בנקאית +תנאי ימי עבודה  14  -קבלת  הכרטיסים   .3

 התקשרות.
 ימסרו בנקודות החלוקה המבוקשות על ידכם לפי 25,000כרטיסי השי מתחת להזמנה של  .4
  12 האופציות המפורטות בנספח              

 תשלח ישירות למפעל₪   25,000נה מעל    רק הזמ               
 לשלוח בקשה על המזמין על מנת לשפעל את כרטיסי  השי  הכרטיסים מגיעים לא מוטענים לקוח .5

 .ובו יצוין  שם המזמין  levy.co.il-tav@rami  -במייל ל
נפתחים  14:00אחר השעה ל .נפתחים באותו יוםהכרטיסים  14:00כל מי ששולח מייל עד השעה 

 ביום למח
 8.1826.מועד אחרון  להזמנות שים לב!  .6

 
 מידע כללי לידיעתכם!

 למען הסר ספק: התאחדות התעשיינים בישראל  איננה אחראית על אי  כיבוד תלושי השי , בכל   •
 מקרה  של חדלות  פירעון מטעם הרשתות ומכל סיבה שהיא.       
ההתקשרות הינם באחריות בלעדית של מנפיק התו. להתאחדות התעשיינים אין כל אחריות תנאי  •

 לתנאים שנקבעו ע"י  המנפיקים.

 שמשווק בכרטיס לשימוש והגבלות תנאים+ קארד לאומי מבית  Gift Card כרטיס פירוט  –1נספח 
 י לאומי קארד"ע                

 הזמנה טופס+ קארד ללאומי בנקאית בהעברה  התקשרות תנאי  -2 נספח
 כרטיס "תו ישראל" +תנאים והגבלות לשימוש בכרטיס +רשימת סניפים שמשווק ע"י  פירוט   -3נספח 

 רשת קואופ ישראל                 
 ישראל קואופ לרשת בנקאית בהעברה  התקשרות תנאי   -4 נספח
 יינות ביתן   י"ע בכרטיס שמשווקכרטיס "תו פלוס" + תנאים והגבלות לשימוש  פירוט  -5נספח 
 לרשת יינות ביתן בנקאית בהעברה התקשרות תנאי  - 6נספח 

 
 
 

 

 טעינת הכרטיסים!!לשימו לב 
 סדר הפעולות:

 עם קבלת העסקה  על המעטפה יהיה רשום מס' עסקה. .1
  www1.shufersal.co.il/tavcash -על הלקוח לטעון באופן עצמאי את העסקה באתר שופרסל .2

 (.2)שלוחה  1-800-692-692או להתקשר לטלפון        

 לחץ כאן לטעינת העסקה       
 שעות! 36מרגע שביצע את הפעולה הכרטיסים יטענו תוך 

 חשוב 
בטופס ההזמנה חובה למלא את שם הנציג  מהמפעל שרשאי לטעון את כרטיסי 

השי : שם פרטי ומשפחה, ת"ז נייד ורק הוא רשאי לטעון ולאחר הטעינה רק 
 שהכרטיסים הוטענו SMSהנציג שטען  מקבל הודעת 

  

mailto:tav@rami-levy.co.il
https://www1.shufersal.co.il/tavcash


 

 

 
 

 רשימת סניפים של רשת יינות ביתן    -7נספח 
 שמשווק ע"י שופרסל  CASHפירוט כרטיס הזהב   -8נספח 
 תנאי התקשרות בהעברה בנקאית לרשת השופרסל  -9נספח 
 רשימת סניפים של רשת שופרסל להוצאת הכרטיסים - 10נספח 
   רשימת סניפים  של רשת חנויות רמי לוי +  פירוט כרטיס רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה- 11נספח 

 להוצאת הכרטיסים                 
 תנאי התקשרות בהעברה בנקאית לרשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה – 12נספח 

 
 104שלוחה  04-8524202/3/4טלפון  קארינה נסטרובסקי פרטים נוספים ניתן לפנות ל

 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 קואופ ישראלשמשווק ע"י רשת כרטיס "תו ישראל"  זמנת הספח 

        לכבוד
 04-8524205-פקס:    מרחב צפון -התאחדות התעשיינים בישראל 

 
  המזמין _________________  שם    ________________________________: מפעלשם ה

 
 ח.פ.______________________      טלפון: ________________ פלאפון _______________

 
 ________________________________________ כתובת החברה 

 
 __________ חתימת המנכ"ל __________חותמת החברה______________      שם המנכ"ל 

 
 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים

 
 סה"כ סכום כמות כרטיסים

   
 

   
 

   
 

   
 

  סה"כ
 

 
 __________________________             כרטיסים בערך נקובסה"כ 

 __________________________    פחות( 14%) סה"כ תשלום

שם הנציג לקבלת הכרטיסים ______________________,  .1

 ת.ז:__________________

 טלפון נייד__________________________           

שם הנציג לקבלת הכרטיסים ______________________,  .2

 ת.ז:__________________

 ___טלפון נייד_______________________           

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 לשימוש משרדי  בלבד 
 

 איגוד_________________  מאשרים שהנ"ל הינו חבר בהתאחדות התעשיינים
 

 חותמת ההתאחדות ____________                                           חתימה 
 



 

 

 
 מגה -רשת יינות ביתן – "תו פלוס"פח הזמנת כרטיס ס

 
        לכבוד

 04-8524205: קספ            מרחב צפון -התעשיינים בישראל התאחדות 
 

  המזמין _________________  שם    ________________________________: מפעלשם ה
 

 ח.פ.______________________      טלפון: ________________ פלאפון _______________
 

 ________________________________________ כתובת החברה 

 
 __________ חתימת המנכ"ל __________חותמת החברה______________       שם המנכ"ל

 
 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים

 
 סה"כ סכום כמות כרטיסים

   
 

   
 

   
 

   
 

  סה"כ
 

 
 __________________________             כרטיסים בערך נקובסה"כ 

 __________________________    פחות( 7.5%) סה"כ תשלום

 נציג לקבלת הכרטיסים ______________________, ת.ז:__________________ה שם .1

 טלפון נייד__________________________       

 שם הנציג לקבלת הכרטיסים ______________________, ת.ז:__________________ .2

 __טלפון נייד________________________      

 בלבד! מיםהרשו ים רשת יינות ביתן  תמסור את כרטיסי השי לנציג

 הנציג יחתום על קבלת הכרטיסים, לאחר שספר את הכרטיסים

 

                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 לשימוש משרדי  בלבד 
 

 איגוד_________________  מאשרים שהנ"ל הינו חבר בהתאחדות התעשיינים
 

 חותמת ההתאחדות ____________                                           חתימה 
 



 

 

  CASH הזהב  תו -שופרסל פח הזמנת כרטיסס

        לכבוד
 04-8524205: קספ            מרחב צפון -התאחדות התעשיינים בישראל 

  המזמין _________________  שם    ________________________________: מפעלשם ה
 

 ח.פ.______________________      טלפון: ________________ פלאפון _______________
 

 ________________________________________ כתובת החברה 
 

 __________ __________חותמת החברהחתימת המנכ"ל ______________       שם המנכ"ל
 

 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים
 

 סה"כ סכום כמות כרטיסים
   

 
   

 
   

 
   

 
  סה"כ

 
 __________________________             כרטיסים בערך נקובסה"כ 

 __________________________    פחות( 7%) סה"כ תשלום

 לחברה  בבקשה לסמן כיצד אתם רוצים שהמעטפות יגיעו

 ____מעטפות פתוחות       _____מעטפות סגורות  

ל שכתובתו: נא לשלוח את הכרטיסים לסניף  השופרס -₪ 12,000 -להזמנות מתחת ל .1

___________________ 

 שם הנציג לאיסוף התלושים______________________, ת.ז:______________________     

 טלפון נייד__________________________     

  : נא לרשום את  שם הנציג שיקבל במפעל 12,00להזמנות מעל  .2

  _________________________ת"ז_____________ הנציג שם

 ____________________ ניידטלפון 

  לטעינת הכרטיסים .3

 שם הנציג _____ ת"ז _______________ נייד ________________

 הרשום בלבד! ים תמסור את כרטיסי השי לנציג  השופרסלרשת 

 הנציג יחתום על קבלת הכרטיסים, לאחר שספר את הכרטיסים

                                                           
 
 
 
 
 

 לשימוש משרדי  בלבד 
 

 איגוד_________________  מאשרים שהנ"ל הינו חבר בהתאחדות התעשיינים
 

 חותמת ההתאחדות ____________                                           חתימה 
 



 

 

 
 כרטיס רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמהזמנת הספח 

        לכבוד
 04-8524205: קספ            מרחב צפון -התאחדות התעשיינים בישראל 

 
  _________________המזמין   שם    ________________________________: מפעלשם ה

 
 ח.פ.______________________      טלפון: ________________ פלאפון _______________

 
 ________________________________________ כתובת החברה 

 
 __________ חותמת החברה__________חתימת המנכ"ל      ______________ שם המנכ"ל 

 
 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים

 
 סה"כ סכום כמות כרטיסים

   
 

   
 

   
 

   
 

  סה"כ
 

 לא/  כן:    במעטפות יסודרו התווים הבקשה פי – על •
 

 __________________________             כרטיסים בערך נקובסה"כ 

 __________________________    פחות( 7%) סה"כ תשלום

הכרטיסים לסניף  רשת חנויות לוי שיווק השקמה  נא לשלוח את  -₪ 25,000 -להזמנות מתחת ל .1

 שכתובתו: _______________________________________

 שם הנציג לאיסוף התלושים______________________, ת.ז:______________________     

 טלפון נייד__________________________     

  : שיקבל במפעלנא לרשום את  שם הנציג   25,000להזמנות מעל  .2

  _________________________ת"ז_____________ הנציג  שם

  ____________________ טלפון נייד

 הרשום בלבד! ים תמסור את כרטיסי השי לנציג חנויות רמי לוי שיווק השקמה רשת 

 הנציג יחתום על קבלת הכרטיסים, לאחר שספר את הכרטיסים

 

 

 

 

 

 

 לשימוש משרדי  בלבד 
 

 איגוד_________________  שהנ"ל הינו חבר בהתאחדות התעשייניםמאשרים 
 

 חותמת ההתאחדות ____________                                           חתימה 
 



 

 

 

 

 

 

 2נמצא  בנספח   מבית לאומי קארד  Gift Cardספח הזמנה של כרטיס

 

 


