
 
 

 
 

 

 

 אופ ישראל-קו
 

 

 
 
 

5189   /2410  

 ג' באב תשע"ח
 2018ליולי  15

 

         
 חברות וחברים יקרים,

 

אופ -"קורשת  להסדר גם עםהגענו  9.9.2018שיחול בתאריך  ראש השנה לקראת
 וי שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל.לקניית תוישראל"  

 13%  שיעור ההנחה אשר ינתן לחברים יעמוד על
 

מכובדים במגוון רשתות שיווק שונות בכפוף להגבלות כמפורט  ישראל"-"תותווי הקניה מסוג 
 בהמשך החוברת.

 

 

 תווי הקנייה יסופקו בצורת כרטיסים מגנטיים טעונים בלבד*.
 .ש"ח בכל כרטיס 1,000ש"ח עד  100* את הכרטיסים המגנטיים ניתן לטעון בסכום של 

 

 אופ ישראל.-באחריות קוזמני האספקה  - שימו לב
 

 5,000אנו מבקשים להפנות את תשומת לב החברים לכך שהזמנות הכרטיסים בסכומים שבין 
 סניפים בלבד כמפורט בנספח ב' להלן.ה 42ת ש"ח יסופקו באמצעו 50,000-ש"ח ל

 האחריות על קבלת הכרטיסים בסניפים הנ"ל תחול על המזמין.
 ש"ח. 5,000-נמוך מם בסכוהזמנות כרטיסים לא ניתן לבצע 

 

 31.8.2018 המבצע יסתיים בתאריך
 

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

 בחוזר לפני ביצוע הזמנתך.
 

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

 meital@icpas.org.ilמייל: אביב, או ל-, תל1מונטפיורי למשרדי הלשכה: 
 : אמצעי תשלום *

לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל", יש לצרף את  מזומן  בלבדבאמצעות שיק  א. 
 טופס ללא שיק לא יטופל. .יחדהשיק לטופס ההזמנה ולשלוח 

,  חשבון:  811,  סניף 10באמצעות העברה בנקאית לחשבון בבנק לאומי מס'  ב. 
  על שם "לשכת רואי חשבון בישראל".  44770078

 - פעם אחת בלבד -יש להעביר את אישור ההעברה מהבנק  בצירוף טופס ההזמנה   
 ספיר עוזר. – 5116624-03, טלפון: מיטל לוי, לידי  meital@icpas.org.ilלמייל 

  

 .076-5417711, 055-8807711אופ ישראל" טל': -מוקד שאלות ובירורים "קו *
 

mailto:meital@icpas.org.il
mailto:meital@icpas.org.il
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 :כללי

 
 ש"ח. 5,000-נמוך מבסכום הזמנות כרטיסים לא ניתן לבצע  *
 
    ש"ח 50,000 -ש"ח  5,000הזמנה בסך   *

 
 להעביר ללשכה בצירוף שיק או העברה בנקאית. את ההזמנה יש

ימים ממועד העברת  10-את הכרטיסים יש לאסוף בסניף שצויין בטופס ההזמנה לאחר כ
 הטופס ללשכה. )רצוי לוודא טלפונית עם הסניף טרם ההגעה(.
 בנספח ב'.רשימת הסניפים בהם ניתן יהיה לאסוף את התווים מצורפת 

 
 לתשומת לבכם! 

 מוקדים. 42-ים יסופקו בהכרטיס   *
 .בלבדיסופקו באמצעות אישור המסירה המצורף בנספח א'  הכרטיסים  * 
  077-3179411בפקס: לאחר קבלת הכרטיס יש לשפעל אותו  * 

 המצ"ב בנספח ג'.  - tav-israel@israel.coop  או במייל  
 אחריות שפעול הינה על המזמין בלבד.  
  

 ש"ח 50,000הזמנה מעל  *
 

 ת ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק או טופס העברה בנקאית.א
לכתובת  ללא צורך בדמי משלוחובאחריותם  אופ ישראל-קוהכרטיסים  ישלחו ע"י רשת 

 שצויינה ע"ג טופס ההזמנה.
 

 בלבד. אופ ישראל-באחריות קו -ימי עבודה  10זמני האספקה עד 
 

 לתשומת לבכם!
 חירת החבר ועל אחריותו בלבד.רכישת תלושי השי הינה עפ"י ב

 
הכרטיסים, תנאי המימוש ואופן המימוש שלהם הינם באחריות בלעדית של הרשתות 
השונות. הלשכה לא תהיה אחראית לכרטיסים, אופן המימוש או תנאי המימוש, לרבות 

 לכל שינוי בהם או ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת.
 
 
 
 

 

 בברכת שנה טובה ומתוקה,
 
 

 

 

 
 אורי בארי, רו"ח

 
יו"ר ועדת תרבות ורווחה
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 נספח א'

 
 ש"ח 50,000 -ש"ח  5,000למזמינים בסכום שבין 

 
 ט""תו ישראל" ראש השנה התשע -אישור מסירה 

 
 
 

 .הכרטיסיםמסמך זה, כשהוא ממולא וחתום, מהווה אישור קבלת 
 

 ורף בתחתית העמוד.למלא את ספח יפוי כח המצ חובהע"י שליח הכרטיסים במקרה של איסוף 
 

 שם החבר/ה __________________  מספר חבר/ה _______________
 

 שהזמנתי על סך ________ ש"ח. את הכרטיסים__/ __  קיבלתי  / 2018אני מאשר/ת כי ביום 
 
 

 חתימה וחותמת ______________                                 תאריך ________________
 
 

  
 
 
 

 י כחיפו
 
 

___ לאסוף עבורי את ___________  ת.ז. _____________הנני מיפה את כוחו של ___
 הקנייה שהזמנתי.כרטיסי 

 
 
 

 תימה וחותמת ________________ח    תאריך ________________   
 
 
 
 
 

 ללא מסירת מסמך זה כשהוא ממולא  כרטיסיםלא ימסרו 
 על כל פרטיו!!!
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 נספח ב'
 

 ש"ח 50,000 -ש"ח  5,000בסכום שבין למזמינים 
 

 "תו ישראל" כרטיסי הקנייהפרוט הסניפים בהם ניתן לאסוף את 
 

 

 טלפון כתובת סניף 

 02-6522533 ם-כיכר דניה, י בית הכרם -אופ -קו  .1

  02-5634985 ם-, י 42הפלמ"ח  פלמ"ח -אופ -קו  .2

 02-5639795 ם-, י 20רמב"ן  רחביה -אופ -קו  .3

 02-6415630 ם-, י 6דהומי  קריית מנחם -אופ -קו  .4

 02-5361378 , גבעת זאב44, המכבים מרכז מסחרי גבעת זאב -אופ -קו  .5

 02-6415050 ם-, י14קליינמן משה  קריית יובל -אופ -קו  .6

 02-5834870 ם-שד' משה דיין, י פסגת זאב -אופ -קו  .7

 02-6734695 ם-רח' דב גרונר מרכז מסחרי י ארמון הנציב  -אופ -קו  .8

 02-5905550 אדומיםעלה קניון מ מעלה אדומים -אופ -קו  .9

 02-5818091 ם-,י19ההגנה  שפיראבעת ג -אופ -קו  .10

 02-5833449 ם-מרכז מסחרי, י נווה יעקב -אופ -קו  .11

 02-6792922 ם-, י 20שי עגנון  אורנים בעת ג -אופ -קו  .12

 02-5617259 ם-, י7דיסקין  וולפסון  -אופ -קו  .13

 02-6561889  3/1מאיר גרשון פ. יוסף נדבה  פ. זאב מזרח -אופ -קו  .14

 08-9714092  24גינת זבולון  קייזר מודיעין  .15

 08-9750017  80גינת האלה  ציפור מודיעין -אופ -קו  .16

 04-8757279 2משה שרת  משה שרת קריית ים -אופ -קו  .17

 04-6961335 קניון לב קצרין קצרין –אופ -קו  .18

 02-6411675  1רחוב הנריטה סולד  ורה א -אופ -קו  .19

 02-9931664 רח' התאנה מרכז מסחרי ג'  אפרת –אופ -קו  .20

 03-7323246 צנלסוןכפינת  182דרך בן גוריון  גבעתיים –אופ -קו  .21

 08-9330155 נווה אילן מרכז מסחרי 2רח' האגוז  יבנה –אופ -קו  .22

 08-8682233 40מנחם בגין  גדרה –אופ -קו  .23

 09-8353606 נתניה 4חפץ חיים  חפץ חיים -פ או-קו  .24

 09-8651512 נתניה 18פנחס לבון  לב יסמין -אופ -קו  .25

 09-9557507  53רח' ההגנה  הרצליה –אופ -קו  .26

 04-6342447  10קפלן  עפולה –אופ -קו  .27

 04-6288744 בנימינה  44הטחנה  בנימינה –אופ -קו  .28

 08-8555496 מסחרי .רובע ו' מ 27דב גור  אשדוד –אופ -קו  .29

 03-9695359 12השדה  ראשל"צ -אופ -קו  .30

 09-9512027 נתניה 23הרצוג  וייצמן –אופ -קו  .31

 09-8829501 נתניה 60שד' בנימין  בנימין –אופ -קו  .32

 09-8650902 נתניה 6אמנון ותמר  פולג –אופ -קו  .33

 08-9495001 51גורודצקי  רחובות –אופ -קו  .34

 09-7968823 פורתמושב  פורת –אופ -קו  .35
 

 המשך בעמוד הבא   
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 טלפון כתובת סניף 

 02-5337431 רחוב רכסים צור הדסה -אופ -קו  .36

 072-2222920/1 יהנהר 63הזמיר  יהנהר –אופ -קו  .37

 03-7574808 30הנחשול  ראשונים ראשל"צ -אופ -קו  .38

 09-8339277 תניהנ 8שדרות ניצה  שדרות ניצה -אופ -קו  .39

 09-7674667  מרכז מסחרי 37וי אשכול ל כפר סבא -אופ -קו  .40

 08-9953631 , מודיעין מכבים רעות21מנחם בגין  אופ יורו שופס מודיעין -קו  .41

 08-9980431 , אילת13ברקת  אופ ברקת אילת-קו   .42
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , אנו ממליצים לוודא טלפונית שהזמנתכם מוכנה.הכרטיסיםטרם נסיעתכם לסניף לאיסוף 
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 נספח ג' 
 

 טופס שפעול תווי שי
 

 

 

 תאריך: _______________

 

 שם חבר לשכה )שעל שמו בוצעה ההזמנה(: _______________

 

 ת.ז: ______________

 

 מספר הזמנה )מופיע על גבי האריזה שנתקבלה(: _____________

 

 סניף ממנו נאספה ההזמנה: ____________

 

 __________חותמת + חתימה: _______________

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , 3179411-077 :את המסמך הנ"ל יש לשלוח בפקס

 israel@israel.coop-tavאו במייל: 

 5417711-076, 8807711-055וודא את הגעת הפקס ליעדו בטלפון: על המזמין ל

 שעות מרגע קבלת המייל 24שפעול עד 
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 ישראל"-המכבדות כרטיסי "תופרוט הרשתות 

 
 

 צומת ספרים  .19 אופ שופ אקסטרה-קו  .1

 ללין מוצרי טיפוח  .20 אופ שופ-רשת קו  .2

 וירוס  .Fox 21 –פוקס   .3

 נחמד  .22 פוקס מן  .4

5.  Fox Home 23.  TAG Woman 

 בלו בירד  .24 פוקס בייבי  .6

 רשת מלונות נופש –קיסר   .25 פוקס קידס  .7

 Max Moretti  .26 המשביר החדש לצרכן  .8

 עולם הבית  .Polgat 27פולגת   .9

10.  Intima 28.  The Children's Place 

 Mango  .29 גולף  .11

12.  Golf&Co 30.  Timberland 

13.  Golf Kids 31.  American Eagle Outfitters 

 Nautica  .32 הוניגמן  .14

 קיפצובה  .33 הוניגמן קידס  .15

16.  H & O 34 המשביר אופנה.  Emporium 

 Kitan  .35 קרייזי ליין  .17

18.  T..N.T   
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 בכרטיסיםלשימוש מגבלות וסייגים 

 
 

גבלות מרכזיות של הכרטיס )כל ההגבלות בניסוחן הסופי והקובע אנו מבקשים לפרט מספר מ
מועד זה,  לאחר שנים מיום הנפקתו 5-" הינו ל"תו ישראלתוקפו של יצויינו על גבי הכרטיס(: 

 הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.
 

 אופ שופ"-מערכו בכל סניפי "קו 100%הכרטיס יכובד ב 
 
 

 תנאים ומגבלות השימוש בתו ישראל
 

 .אל סיגריותריתן לרכוש בתו ישלא נ .1
 .שופ בכפר אופ-קותו ישראל אינו תקף בסניפי  .2
 .ברשתות נאוטיקה, אמפוריום וטימברלנד לא ניתן לרכוש בחנויות עודפים .3
 .מוצרי סוג ב' ועודפים הנחות ו/או לרכושבכפל  מוצרים ברשת פוקס לא ניתן לרכוש .4
לא ינתנו הנחות כוש מוצרי סוג ב' ועודפים. לא ניתן לרכוש מוצרים בכפל הנחות ו/או לרבללין  .5

 .לחברי מועדון
 הנחות.בכפל מוצרים במנגו, צ'ילדרנס פלייס ואמריקן איגל לא ניתן לרכוש  .6
בהוניגמן/ הוניגמן קידס / וירוס לא ניתן לרכוש מוצרים בכפל מבצעים והנחות ו/או לשלם  .7

 .באמצעות תו ישראל במכירות סוף עונה
 .וש מוצרים בהנחות מיוחדות/ הנחת מועדוןבנחמד לא ניתן לרכ .8
בגולף/ פולגת/ מקס מורטי/ אינטימה/ כיתן לא ינתנו הנחות מועדון לרוכשים באמצעות תו ישראל.  .9

 .לא ניתן לרכוש מוצרים בהנחות מיוחדות
בצומת ספרים לא ניתן לרכוש בתו ישראל ספרי לימוד, עיתונים, ממתקים, אנציקלופדיות ומוצרים  .10

 התשלום בתו ישראל לא יזכה בהנחת מועדון.במבצע. 
במשביר לצרכן תו ישראל אינו תקף ברכישת מוצרי חשמל וזכיינים, עודפי אופנה, תרופות,  .11

 .חיתולים ומזון לתינוקות. לא ינתנו הנחות מועדון
בקרייזי ליין תו ישראל אינו תקף לרכישת פריטים במבצע / הנחה/ מבצעי מועדון. תו ישראל אינו  .12

 לרכישת פריטי סוג ב' ועודפים. תקף
התשלום עבור מוצרים ו/או שירותים באמצעות תו ישראל מקנה ללקוח את כל הזכויות אשר להן  .13

ישראל ולמעט יתר  אופ-קוזכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום אחרים, למעט הנחת חברי אגודת 
 אופ-קוי במשרדי התנאים וההגבלות המפורטים לעיל. פירוט נוסף של התנאים והמגבלות מצו

 www.israel.coopישראל ובאתר האינטרנט 
רכישה באמצעות תו ישראל אינה מזכה בצבירת נקודות ו/או הטבות אחרות במועדוני לקוחות  .14

 .שונים
לא האחריות לטיב ואספקת המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באמצעות תו ישראל אינה חלה ו .15

 ישראל, אלא על בתי העסק המשתתפים בהסדר בלבד. אופ-קותחול על 
ישראל צו פשיטת רגל או צו  אופ-קולא ניתן יהיה לשלם באמצעות תו ישראל במקרה בו ניתן כנגד  .16

 פירוק, ממועד מתן צו כאמור.
 הכרטיס לא יכובד בקניות סיטונאיות. .17
מוקדמת. רשימת מותגים עדכנית ניתן רשימת המותגים עשויה להשתנות מעת לעת וללא הודעה  .18

 אופ ישראל.-למצוא באתר קו

http://www.israel.coop/
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 ישראל" "תו              ישראל אופ-קו
 "תו ישראל" כרטיסיופס הזמנת ט

 ש"ח בלבד 5,000להזמנות מעל 
 31.8.2018תוקף המבצע עד לתאריך 

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

 
 29281ת.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

                                       ₪ 
                                       ₪ 
                                       ₪ 

 ₪                                      ------------ )כרטיסים( ערך נקוב סה"כ
 ( ₪                 )                    ------------ הנחה לחברי הלשכה - 13%

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

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

 ________________________כתובת למשלוח )לא ת.ד.( ________
 

 _____ מעטפות ריקות.  ברצוני לקבל 
 

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

 , אשדוד27מ. מסחרי, דב גור  .29 , מודיעין24קייזר, גינת זבולון  .15 ם-בית הכרם, כיכר דניה, י .1
 , ראשון לציון12השדה  .30 , מודיעין80ציפור, גינת האלה  .16 ם-, י42"ח הפלמ .2
 , נתניה23וייצמן, הרצוג  .31 , קריית ים2משה שרת  .17 ם-, י20רחביה, רמב"ן  .3
 , נתניה60שד' בנימין  .32 קניון לב קצרין .18 ם-, י6קריית מנחם, דהומי  .4
 , פולג, נתניה6אמנון ותמר  .33 , מושב אורה1הנריטה סולד  .19 , גבעת זאב44מ. מסחרי, המכבים  .5
 , רחובות51גורודצקי  .34 מ. מסחרי ג', רח' התאנה, אפרת .20 ם-, י14קריית יובל, משה קליינמן  .6
 מושב פורת .35 , פ. כצנלסון, גבעתיים182ד. בן גוריון  .21 ם-פסגת זאב, שד' משה דיין, י .7
 צור הדסה, רחוב רכסים .36 , יבנה2מ. מסחרי נווה אילן, האגוז  .22 ם-חרי, ידב גרונר, מ. מס .8
 , נהריה63הזמיר  .37 , גדרה40מנחם בגין  .23 קניון מעלה אדומים, מעלה אדומים .9

 , ראשונים, ראשל"צ30הנחשול  .38 , נתניה4חפץ חיים  .24 ם-, י19ג. שפירא, ההגנה  .10
  , נתניה8שד' ניצה  .39 , נתניה18לב יסמין, פנחס לבון  .25 ם-, ינווה יעקב, מ. מסחרי .11
 , כ"ס37מ. מסחרי, לוי אשכול  .40 , הרצליה53ההגנה  .26 ם-, י20ג. אורנים, שי עגנון  .12
 אילת 13רחוב ברקת,  –. ברקת אילת 41 , עפולה10קפלן  .27 ם-, י7וולפסון, דיסקין  .13
 , מכבים רעות21מנחם בגין  –. יורו שופס מודיעין 42 , בנימינה44הטחנה  .28 ם-, י3/1בה, פ. זאב מזרח, יוסף נד .14

 

 בריבוע המתאים: √ -ב סמן
 

 

 שבון"ח__ ש"ח לטובת "לשכת רואי ___מצ"ב שיק/מזומן בלבד מספר _________על סך__    
 

 .לא יתקבלו שקים דחויים -השקים במזומן בלבד     
 

 

 .10מס'  לאומי, בנק 811, סניף 44770078למשלמים בהעברה בנקאית: לחשבון מס'    
 ללא צרוף הטופס לא נוכל לטפל בבקשה. -יש לצרף טופס אישור ההעברה מהבנק    

 

אופ ישראל לטובת הזמנת -משלוח הזמנה זו מהווה אישורך להעברת הפרטים הנ"ל לרשת קו *
 והנך אחראי לקבלת הסכמת כל אדם שפרטיו הועברו במסגרת הזמנה זו. הכרטיסים

 לשכת רואי חשבון בישראל אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לתווי השי ולתקינותם. *
 

 ____________חתימה ______   _________     __תאריך ______________  שם ______
 

 __________________ ולשלוח לכתובת                                  יש להוציא על שם  חשבון/קבלהאת 
 

 * הכרטיסים אינם מיועדים לקניות סיטונאיות אלא לצריכה פרטית בלבד.
 * כרטיסים אלו יופצו/ימכרו לחברי הארגון בלבד.

    רת מסמך זה שהוא מלא על כל פרטיולא יימסרו כרטיסים ללא מסי
 

mailto:meital@icpas.org.il

