
 

 "המלא התו"            השקמה שיווק לוי רמי
 

 "התו המלא"כרטיסי ופס הזמנת ט
 ש"ח בלבד 5,000להזמנות מעל 

 31.8.2018תוקף המבצע עד לתאריך 
 

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

 29281, ת.ד. 1מונטפיורי  
 6129201אביב, -תל

 

 

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

 

                        ________  טלפון/נייד________ 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%

 חינם                 ------------- ₪ 50,000 -משלוח להזמנה מעל 
 ₪                           סה"כ לתשלום

 : שם ללא ת.ז. לא יתקבל.)כולל החבר המזמין( לקבלת המשלוח פרטי מורשים
 ומשפחה: ________________________      ת.ז. _________________________שם 

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

 

 _____ מעטפות ריקות.  ברצוני לקבל 
 

₪  50,000ועד  ₪ 5,000תאסוף/י את תווי הקנייה והשי )להזמנות בסך  נא סמן/י את הסניף ממנו
 (:בלבד

 א.ת. צפוני, אחרי קניון נחמיה, ק. שמונה .33 צומת גוש עציון .17 , תלפיות ירושלים15האומן  .1
 , יבנה9הקישון  .34 , ג בעת שאול26כנפי נשרים  .18 , תלפיות ירושלים18יד חרוצים  .2
 ים-, בת20העמל  .35 , עפולה14יהושע חנקין  .19 , רמות, ירושלים90דרך החורש  .3
 , רעננה12חרושת  .36 הע.ל עמק שרה, באר שבע .20 , תלפיות ירושלים3הפרסה  .4
 , רחובות1מוטי קינד  .37 היהלומים, אשדוד .21 , מישור אדומים1איתם  .5
 שד' משה דיין, מתחם סינמה סיטי, ראשל"צ .38 רו סנטר, אשדודמתחם ישפ .22 שער בנימין, מרכז מסחרי גבע בנימין .6
 , באר שבע21דרך חברון  .39 , עין המפרץ עכו2בולטימור  .23 מתחם הביג, א.ת. באר טוביה .7
 , לוד1שד' הציונות  .40 , קדימה2הזרם  .24 א.ת. צומת שילת .8
 , חדרה1השלום  41 י, נהריההיוצרים א.ת. צפונ .25 , בית"ר עלית2החוזה מלובלין  .9

 , מבשרת ציון10שד' החוצבים  .42 , פתח תקווה37הסיבים  .26 , גבעת שאול, ירושלים13בית הדפוס  .10
 , בית שמש4שד' יגאל אלון  .43 , כרמיאל7היוצרים  .27 צומת פוריה, מרכז הביג, טבריה .11
 , רמת החייל127דבורה הנביאה  .44 צומת בית הגדי, נתיבות .28 , נשר13דרך השלום  .12
 , חיפה73ב.ה. לוי אדמרלטי, חלוצי התעשיה  .45 , נתניה4האורזים  .29 , בני ברק68מבצע קדש  .13
 ב.ה. לוי מול קניון זכרון, זכרון יעקב .46 , אשקלון8המתכנן  .30 א.ת. לב הארץ .14
 . לוי אילתב.ה .47 , כפר סבא2גלגלי הפלדה  .31 א.ת. חדש, נתניה .15
 , אריאל6אריאל, הבנאי  .48 6חולון תמנע  . 32 מרכז ביג, פרדס חנה .16

 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    

 

לטובת הזמנת  רמי לוי שיווק השקמהמשלוח הזמנה זו מהווה אישורך להעברת הפרטים הנ"ל לרשת  *
 ם והנך אחראי לקבלת הסכמת כל אדם שפרטיו הועברו במסגרת הזמנה זו.הכרטיסי

 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

