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 כ"ט בתמוז תשע"ט

01/08/2019 

       
 

 חברות וחברים יקרים,
 

 

חברת הגענו להסדר גם עם  29.9.2019שיחול בתאריך  ראש השנה לקראת
 לקניית תווי שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל.   נופשונית

 16%שיעור ההנחה אשר ינתן לחברים יעמוד על  
 

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

 

 תווי הקנייה יסופקו בצורת כרטיסים מגנטיים טעונים בלבד.
 

 !!שימו לב
 

הנך מתבקש לקרוא בעיון רב וביסודיות את כל המגבלות והסייגים המפורטים 
 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  •
הכרטיס תקף בכל הרשתות המכבדות את כרטיס "נופשונית כארד" )מפורטות בנפרד(  •

 למבצעים ברשתות, מימוש כספי ברשת קפה קפה, כניסה לאטרקציות ועוד... 
נויות עודפים. מי שמחזיק לא ניתן לממש הנחות נוספות של מחזיקי כרטיס חבר מועדון ובח •

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

 1,000אנו מבקשים להפנות את תשומת לב החברים לכך שהזמנות הכרטיסים בסכומים שבין 
מי , פ"ת, או  לחילופין ייגבו ד14ש"ח יסופקו במשרדי החברה ברח' אמבר  3,000-ש"ח ל

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

 האחריות על קבלת הכרטיסים במשרדי החברה תחול על המזמין.
 ש"ח. 1,000-לא ניתן לבצע הזמנות כרטיסים בסכום נמוך מ

 

 22.9.2019המבצע יסתיים בתאריך 
 

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

 

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

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

 
 : אמצעי תשלום *

 לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל". 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   
 .ספיר עוזר – 5116624-03, טלפון: לוי מיטלידי ל meital@icpas.org.ilלמייל:   

 

 :כללי
 

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

 
 את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק או העברה בנקאית.

 
 לתשומת לבכם! 

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

  
 ש"ח 3,000הזמנה מעל  *
 

 את ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף שיק או טופס העברה בנקאית.
לכתובת שצויינה  ללא צורך בדמי משלוחובאחריותם  חב' נופשוניתהכרטיסים ישלחו ע"י 

 ע"ג טופס ההזמנה.
 

 זמני האספקה באחריות נופשונית בלבד.
 

 לתשומת לבכם!
השי הינה עפ"י בחירת החבר ועל אחריותו  הרכישה והשימוש בתלושי

 בלבד.
 

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

 לכל שינוי בהם או ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת.
 

 , 03-5234754מוקד שאלות ובירורים "נופשונית כארד" טל':  *
 .ilhm@nofshonit.coבמייל:  5220476-03פקס:  

 

 

 ,שנה טובה ומתוקהבברכת 

 
 

 איריס שטרק, רו"ח
 נשיאת הלשכה

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

 

mailto:meital@icpas.org.il
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 פרוט הרשתות המכבדות כרטיסי "נופשונית כארד"
 

 The children's place 61. Drand'z .31 שקם אלקטריק .1

 Delta 62. spices .32 הום סנטר .2

 Mango 63. Nautica .33 אופטיקנה .3

4. Factory 54 34. Steve madden 64. Ralph lauren 

5. Armani jeans 35. Topshop 65. Boss 

6. Armani exchange 36. Timberland 66. Emporium 

7. Tommy&Hilfiger 37. תכשיטי מעצבים –תכשיק  .67 מגה ספורט 

8. Calvin klein 38. Nine west 68. Juicy couture 

9. TNT 39. Intima 69. Foot locker 

 Femina 70. Cafeneto .40 שילב .10

11. Paul&shark 41. לחם ארז .71 טרקלין חשמל 

12. Arcosteel 42. Polgat 72. Mandarin 

13. Levi's 43. Easyspirit 73. Fresh 

14. Laline 44. Skechers 74. Café Café  

15. Billabong 45. 75 המשביר לצרכן. Freefit 

16. Kitan 46. Naaman 76. סינמה סיטי 

17. Golf&co 47. Vardinon 77.  הים כפרספא 

18. Golf&kids 48. 78 סטימצקי. ShareSpa 

19. Gaya 49. Michael kors 79. דרך העץ 

20. Gali 50. מנרהצוק  .80 כל נעל סנטר  

21. Feel 51. Replay 81. שביל התפוזים 

22. American eagle 52. Nyou 82. מרחצאות געש 

23. Fox baby 53. Fred perry 83. חמת גדר 

24. Fox women 54. קיפצובה .84 גוד נייט 

25. Fox men 55. פארק המצפה התת ימי אילת .85 עמינח 

26. Fox kise 56. American comfort 86. Ice peaks 

27. Fox home 57. H&O 87. הפארק מיני ישראל 

28. Lee copper 58. Soltam 88. Ijump 

29. Golf 59. הדב הלבן .89 קלאסיקה 

30. Sollog 60. 90 מילגה. Aqua sport 

 פארק קרסו למדע באר שבע .91    
 

המימוש באתר רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, יש להתעדכן ברשימה ובתנאי 

 "נופשונית"

הנחה *  40%תקף למבצעים עד  -ורדינון  /נעמן לא כולל  מחלקת חשמל ותכשיטים *  -המשביר לצרכן 
רד באתר אלצפייה במגבלות יש להכנס לעמוד נופשונית ק –הום סנטר/סטימצקי / טרקלין חשמל 

לא כולל מוצרי חשמל  – H&Oלא כולל מחלקת סלולר וטכנולוגיה *  –שקם אלקטריק *  נופשונית
 Freefit*  בעסקה₪  1,000למימוש עד  –אופיקנה / עמינח / גוד נייט / אמריקן קומפורט *  ואלקטרוניקה

לא כולל  –דרך העץ *  ברכישת מוצרים במעדניה למימושלא ניתן  –לחם ארז תקף לכרטיס נטען בלבד *  –
תקף לכלל מוצרי האתר מלבד  – Aqua-sportהדב הלבן / שביל התפוזים / דברי מזון וחנות מטיילים * 

פארק המצפה התת ימי / פארק קרסו למדע / מיני *  לא כולל רכישה של דברי המזון –צוק מנרה *  מזון
תקף להחלקה על הקרח בלבד  – Ice parkהיכל הקרח / *  תקף לכניסה לאתר בלבד –ישראל / קיפצובה 

 *ijump תקף לכלל מוצרי האתר – / חמת גדר  *Share spa –  לצפייה במגבלות יש להכנס לעמוד
 .נופשונית קארד באתר נופשונית
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 מגבלות וסייגים  
 
 כללי: .1

 כארד' מאפשר לך בחירה בין מגוון רשתות שיווק ברחבי הארץ. כרטיס 'נופשונית 1.1 
 השימוש בכרטיס כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. 1.2 
 הכרטיס חד פעמי ואינו ניתן לטעינה חוזרת. 1.3 
הכרטיס יכובד עפ"י התנאים והמגבלות המופיעים בתקנון זה והמהווים חלק בלתי נפרד  1.4 

 ממנו.
התקנון ו/או קבלת שירות באתר, מהווה את הצהרת הלקוח כי הוא קרא אישור קריאת  1.5 

והבין את כל סעיפי התקנון, הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר 
 הינם נכונים ומדויקים.

 מסמך זה נוקט, מטעמי שפה, לשון זכר אך כוונתו לשון זכר ונקבה גם יחד. 1.6 
בהתאם למועד הנקוב בו. בחלוף המועד הנקוב, הכרטיס יהיה  תוקפו של הכרטיס יהיה 1.7 

 חסר תוקף, לא יכובד ולא יוחלף.
 הכרטיס מזכה את האוחז בו בסכום שנטען בו כדין בלבד. 1.8 
הכרטיס ו/או הסכום הכספי הטעון בו אינם ניתנים להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין  1.9 

 ון על גבי הכרטיס עד לשימוש הבא(.שימוש חלקי בכרטיס. )העודף יישאר טע
 הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה. 1.10 
האתר בו ניתן לראות את יתרת הסכום הטעונה בכרטיס, הינו אתר מאובטח ע"י פרוטוקול  1.11 

SSL   ומאושר בתקןPCI. 
חוק הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה ב 1.12 

 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו. 1986 –כרטיסי חיוב, התשמ"ו 
רשימת הרשתות מתעדכנת מעת לעת. לפני כל ביצוע עסקה, יש להתעדכן ברשימת הרשתות  1.13 

 המשתתפות בכרטיס 'נופשונית כארד' באתר המועדון.
יה אחראית ולא תפצה את במקרה של אבדן/גנבה/השחתה של הכרטיס, נופשונית לא תה 1.14 

 הלקוח. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.
( בע"מ )להלן 'נופשונית'( ובאחריותה הבלעדית. 1987הכרטיס מונפק ע"י ח.מ. תשורות חן ) 1.15 

'נופשונית' שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ברשימת הרשתות המכבדות את 
דעתה הבלעדי, לרבות הפסקת פעילות  הכרטיס בכל עת, ללא התראה מוקדמת, ולפי שיקול

 של רשת.
 לחברה המנפיקה שמורה הזכות לערוך בתקנון שינויים מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת. 1.16 

 
 הגדרות: .2

כל מחזיק כרטיס 'נופשונית כארד' זכאי להיכנס לאתר באמצעות מספר מזהה  –לקוח  2.1 
 ולבצע בירור יתרה ו/או קבלת שירותים.

 בית העסק או הספק המעניק ללקוח הזכאי את ההטבה ו/או השירות. –בית העסק  2.2 
 כרטיס המאפשר טעינת הטבות כספיות. –כרטיס 'נופשונית כארד'  2.3 
 תקנון זה. –תקנון  2.4 

 
 תנאים ואחריות: .3

מצהירה, כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת המוצרים המוצעים מתבצעת במסגרת  נופשונית 3.1 
היותה גורם מקשר בלבד. כיוצא בכך, נופשונית אינה נושאת באחריות כלשהי לטיב 
המוצרים, איכותם ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם למזמין המוצרים המוצעים. כמו כן, 

, כי כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצרים מודיעה 'נופשונית' בזאת לרוכש המוצרים הנ"ל
הנ"ל תופנה ישירות אל ספק המוצרים, וכי 'נופשונית' לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור 

 לעיל. מומלץ לבדוק את מפרט המוצר טרם הרכישה.
 אחר ביצוע הטענת כסף יש לבדוק יתרת הכרטיס באתר בטרם הרכישה בבתי העסק. 3.2 
 ות את כרטיס 'נופשונית כארד' מופיעה באתר המועדון.רשימת הרשתות המכבד 3.5 
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 כארד" "נופשונית               נופשונית
 

 "נופשונית כארדטופס הזמנת כרטיסי "
   

 22.9.2019תוקף המבצע עד לתאריך 
 לכבוד

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

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

 

 

 שם החבר בלשכת רו"ח_____________ מס' חבר ______ שם המזמין/חברה ________
 ___________________________  פקס _____________ כתובת                       טלפון 

 

                        : שם פרטי __________ משפחה __________  טלפון/ניידפרטי איש הקשר
 

 

 

 

 ערך הכרטיס המגנטי
 ש"ח( 50)מינימום 

 סה"כ כמות הכרטיסים

                                     ₪ 

                                     ₪ 
                                     ₪ 

                                     ₪ 

                                     ₪ 

                                     ₪ 
 ₪                                    ------------ סה"כ ערך נקוב )כרטיסים(

 ( )                                  ₪  ------------ הנחה לחברי הלשכה - 16%
 ₪              0              *איסוף עצמי ממשרדי החברה

 ₪              42             3,000*משלוח אקספרס להזמנות עד 
 חינם ------------- 3,000*משלוח להזמנה בסכומים מעל 

                                      ₪ 

 
 ₪                              סה"כ לתשלום  

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

 כתובת למשלוח )לא ת.ד.( ________________________________
 

 ברצוני לקבל  _____ מעטפות ריקות. 
 

 נא סמן/י באפשרות שבחרת:  -משלוח 
 איסוף עצמי. 
 * משלוח בהתאמה להנ"ל. 

 

 בריבוע המתאים: √ -סמן ב
 

 

 ₪_____ _______________על סך_________מצ"ב שיק/מזומן בלבד מספר __ 
 לטובת "לשכת רואי חשבון 

 "בישראל 
 

 .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  

 

משלוח הזמנה זו מהווה אישורך להעברת הפרטים הנ"ל לחברת נופשונית לטובת הזמנת הכרטיסים  *
 והנך אחראי לקבלת הסכמת כל אדם שפרטיו הועברו במסגרת הזמנה זו.

משלוח הזמנה זו מהווה את הצהרתך לכך כי רכישת התווים הינה רכישה עבור עצמך או אחרים  *
 ישי בלבד.לשימוש אמטעמך, לרבות עובדיך, 

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

 תאריך ______________        שם ______________        חתימה __________________
 

 __________________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

