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 8102, פברואר 6           



,לכבוד


–מנהלרווחה/נ"למשא"סמנכ/כספיםל"סמנכ/ל"מנכ

חבריהתאחדותהתעשייניםבישראל
 

,שלוםרב
 

 לחברי התאחדות התעשיינים מטעם מרחב צפון  משמעותי שירותעוד  : הנדון

 1112  ח"תשע פסחלבהנחה הסדרי רכישת תלושי שי         

הרשתות עם להסדרמיוחדהגענוגםבחגזה,לחברינוהרחבשירותיםהכחלקמסל

 :השונות
:הקניהיונפקועלפיהעיקרוןהבאכרטיסי
₪28.21ישלםהמפעל₪011עלכלכרטיסבערךשלGift Cardכרטיסלאומיקארדברשת

₪28ישלםהמפעלסכוםשל₪011עלכלכרטיסבערךשל"תוישראל"כרטיסברשתקואופישראל

₪08.21ישלםהמפעלסכוםשל₪011עלכלכרטיסבערךכרטיסתופלוסמגה–ביתןברשתיינות

₪09ישלםהמפעל₪011בערךשל עלכלכרטיס  CASHהזהבתו–ברשתשופרסל

₪09ישלםהמפעל₪011בערךשלכרטיסעלכלברשתרמילוישיווקהשקמה

 

,כמותמידבשםצוותוהנהלתמרחבצפוןלשרותכם



מנהל,ליאוראפלבאום



 

 
 
 
 





 ההזמנהכללינוהל

 שלהרשתהנבחרת(מופיעבהמשךהחוזר)אתספחההזמנההמתאיםי/אנאהעבר
.תנאיהתקשרותחתומיםעםהרשתהנבחרת+בצירוףאישורהעברהבנקאית



תשלום

 הרשתבההנכםמבצעיםאתההזמנהלפקודתבהעברהבנקאיתהתשלוםיעשה: 

211סניף01בנקלאומי-ברשתלאומיקארדלחשבוןלאומיקארדפקדונות -  011סוגחשבון

 (2ראהטופסהזמנהנספח)ישאפשרותגםבאמצעותכרטיסאשראי.2/8/9811/חשבון'מס

ידחרוציםירושלים698סניף(08)בנקהפועלים-מ"רשתקואופישראלרשתסופרמרקטיםבע -

    202282חשבון'מס

פתחתקוה189סניף08בנק'מבנקהפועליםמס"ציםשיווקישירבע.ר.לחשבוןע-יינותביתן -
 880//8חשבון'מס

  421515'מס חשבון  600סניף ,פועלים בבנק שופרסל לחשבון-רשתשופרסל -
רשת"לפקודת88068920:חשבוןמספר,211סניף,01בנקלאומי-רשתרמילוישיווקהשקמה -

 ".מ''חנויותרמילוישיווקהשקמהבע

ישלשלוחתנאיהתקשרות+אישורההעברההבנקאית+ההזמנהאתספח
 2884818-14 או בפקס tlusheishai@industry.org.ilבמייל
צפוןמרחב-בישראלהתאחדותהתעשייניםעבור



.9.0280.מועדאחרוןלהזמנות!לידיעתכם

יינות,ברשתותקואופ)9.0288.-למזמיניםאחריתאריךזהולאיאוחרמהאופציה

הכרטיסיםיסופקוסמוךמאודלערבהחגוישלקחת,(שופרסלורמילוי,ביתן

.זאתבחשבון













 מביתלאומיקארד Gift Cardרטיסכ

₪2,111מינימוםהזמנה .0
₪0,111סימוםכחמ"ש011מינימוםהטענהלכרטיס .8

!חובה

בטלפוןלאוריהישלפנותלוודאקבלתההזמנהבמשרדיהתאחדותהתעשייניםצפון

'ה-'ימיםא08:91ועדשעה12:91משעה16-2286818/9/6
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 .9 מעל 21,111בעסקות -₪ חתימה מורשה פרוטוקול לצרף חובה רשם+ של התאגדות תעודת
.החברות

 8מצורףבנספח Gift Card -טופסההזמנהשלה .6

 .פ.חותמתחברההכוללתח+ורשהחתימהנדרשלמלאאתכלהשדותבטופסכוללחתימהשלמ .2

לתשומתליבך

9חותמתחברהבעמוד+נדרשתחתימהשלמורשהחתימה+ישלמלאאתכלהשדותבטופס. 0
 (.טופסללאחתימהיוחזרלמזמין)8ובעמוד
אישורעברה+ספחהזמנה)ימיעסקיםמרגעהטיפולבטופסהזמנהתקין09אספקתהכרטיסיםעד.8

 (תנאיהתקשרות+בנקאית
,ללאאישורתשלום–נדרשלצרףאישורהעברהבנקאיתאומספרכרטיסאשראיעםטופסההזמנה.9

ההזמנהלאתטופל
פרטיחשבוןמופיעים)לבדאוהעברהבנקאיתכרטיסאשראימסוגויזהומסטרקארדב:ופןהתשלוםא.6

 (.בטופסההזמנה
 תעודתרשםהחברות+מורשיחתימהחובהלצרףפרוטוקול₪21,111סקותמעלע
ישירותלמפעליםכרטיסיהשייימסרו.2
 .םבחברההכרטיסיימיעסקיםמרגעקבלת8יטענועדלאמוטעניםהכרטיסיםמגיעיםללקוח.8

.SMSאתהכרטיסיםלפנישמתקבלאישורטעינהבאיןלחלק./
הרשתתעביר–/0././8בהתאםלהסכמותשהושגוביןאגודתביתהתעשייניםחיפהולאומיקארדביום.2

(מינימום)1.2%עמלהבגובה/81.08.0לאחרגמרביצועמכירתהתוויםולאיאוחרמתאריךלאגודה
יאגודת"מכירותברוטובאמצעותהעברהבנקאיתוזאתכנגדחשבוניתשתשלחעמסך
התעשייניםחיפהבית
08.9.02מועדאחרוןלהזמנות.0

שתקואופישראלר

₪2,111מינימוםהזמנה    .0       
 ₪0,111-מכסימום,ח"ש011  הטענהלכרטיסמינימום .2
 .9 קבלת משלוח01-הכרטיסים ממועד עבודה   ימי הזמנה ספח + בנקאית העברה תנאי+אישור

 .התקשרות

 ישירותלמפעליםכרטיסיהשייימסרו .6

  מרגע הגעתשעות  84הכרטיסים נטענים תוך . הכרטיסים מגיעים לא טעונים .5
 .למפעל הכרטיסים

 כרטיסיםאינםמיועדיםלקניותסיטונאיותאלאלצריכהפרטיתבלבדה. 
 לחבריהארגוןהמזמיןבלבד/כרטיסיםאלויופצולעובדי

 9.0280.להזמנותמועדאחרון!שיםלב .8

מגה-תיינותביתןרש

 ח"ש211מינימוםהזמנה .0
 ח"ש0,111-מכסימוםח"ש21-מינימוםהטענהלכרטיס .8
 מגיעיםמוטעניםללקוחהכרטיסים .9
תנאי+אישורעברהבנקאית+ממועדמשלוחספחהזמנהימיעבודה01-קבלתהכרטיסים .6

 .התקשרות
 כרטיסי השי יימסרו  ישירות למפעלים  .5

 08.19.02מועדאחרוןלהזמנות!שיםלב .8


 CASHהזהבתו–שופרסלרשת

 ח"ש0,111הזמנהמינימום.0



 

 
 
 
 

 ח"ש0,111–מכסימוםח"ש011-מינימוםהטענהלכרטיס.8
תנאי+אישורעברהבנקאית+ממועדמשלוחספחהזמנהימיעבודה01-קבלתהכרטיסים.6
 .התקשרות

 וקההמבוקשותעלידכםלפיימסרובנקודותהחל08,111מתחתלהזמנהשלשיכרטיסיה.2
.01האופציותהמפורטותבנספח        
 תשלחישירותלמפעל₪08,111רקהזמנהמעל.8

 9.0208.מועדאחרוןלהזמנות!שיםלב./

 
חנויותרמילוירשת

 ח"ש2,111מינימוםהזמנה .0
 ח"ש0,111-חמכסימום"ש011-מינימוםהטענהלכרטיס .8
תנאי+אישורעברהבנקאית+ממועדמשלוחספחהזמנהימיעבודה06-קבלתהכרטיסים .9

 .התקשרות
 ימסרובנקודותהחלוקההמבוקשותעלידכםלפי82,111כרטיסיהשימתחתלהזמנהשל .6
09האופציותהמפורטותבנספח        

תשלחישירותלמפעל₪82,111רקהזמנהמעל
לשלוח בקשה  עלהמזמין עלמנתלשפעלאתכרטיסיהשיהכרטיסיםמגיעיםלאמוטעניםלקוח .2

 .ובויצוייןשםהמזמין tav.ramilevy@gmail.com  -במיילל
נפתחים06:11אחרהשעהל.הכרטיסיםנפתחיםבאותויום06:11מיילעדהשעהכלמיששולח

 ביוםלמח

 9.0280.מועדאחרוןלהזמנות!שיםלב .8


 !מידעכללילידיעתכם
 בכל,התאחדותהתעשייניםבישראלאיננהאחראיתעלאיכיבודתלושיהשי:למעןהסרספק
.הרשתותומכלסיבהשהיאמקרהשלחדלותפירעוןמטעם
 להתאחדות התעשיינים אין כל . תנאי ההתקשרות הינם באחריות בלעדית של מנפיק התו

 .י  המנפיקים"אחריות לתנאים שנקבעו ע
שמשווקבכרטיסלשימושוהגבלותתנאים+קארדלאומימבית Gift Cardכרטיספירוט–0נספח

ילאומיקארד"ע
הזמנהטופס+קארדללאומיבנקאיתבהעברההתקשרותתנאי-8נספח

 

!!שלרשתשופרסלשימולבלשינויבטעינתהכרטיסים
 :סדר הפעולות

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

 (.2שלוחה ) 1-488-292-292או להתקשר לטלפון        

 לחץ כאן לטעינת העסקה       
 !שעות 62מרגע שביצע את הפעולה הכרטיסים יטענו תוך  .3

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

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

  

 

mailto:tav.ramilevy@gmail.com
mailto:tav.ramilevy@gmail.com
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י"רשימתסניפיםשמשווקע+תנאיםוהגבלותלשימושבכרטיס"+תוישראל"כרטיספירוט-9נספח
רשתקואופישראל

ישראלקואופלרשתבנקאיתבהעברההתקשרותתנאי-6נספח
יינותביתןי"עתנאיםוהגבלותלשימושבכרטיסשמשווק"+פלוסתו"כרטיספירוט-2נספח
פירוטכרטיסתופלוסלמימושבתחומיבילויופנאי–8נספח
לרשתיינותביתןבנקאיתבהעברההתקשרותתנאי-/נספח
רשימתסניפיםשלרשתיינותביתן-2נספח
שופרסלי"שמשווקע CASHפירוטכרטיסהזהב-0נספח
תנאיהתקשרותבהעברהבנקאיתלרשתהשופרסל-01נספח
רשימתסניפיםשלרשתשופרסללהוצאתהכרטיסים-00נספח
פירוטכרטיסרשתחנויותרמילוישיווקהשקמה-08נספח
תנאיהתקשרותבהעברהבנקאיתלרשתחנויותרמילוישיווקהשקמה–09נספח
רשימתסניפיםשלרשתחנויותרמילוילהוצאתהכרטיסים–06נספח




016שלוחה16-2286818/9/6טלפוןאוריהלפרטיםנוספיםניתןלפנותל
































 

 
 
 
 


 ישראלקואופירשת"שמשווקע"תוישראל"כרטיסזמנתהספח

        לכבוד
 מרחב צפון -התאחדות התעשיינים בישראל 

2286818-16:פקסtlusheishai@industry.org.ilיילמ  
 

  _________________המזמין   שם    ________________________________: מפעלשם ה
 

 ______________________.פ.ח      _______________פלאפון ________________ : טלפון
 

 ________________________________________ כתובת החברה 


__________חותמתהחברה__________ל"חתימתהמנכ______________ל"שםהמנכ


 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים
 

 כ"סה סכום כמות כרטיסים
   

 
   

 
   

 
   

 
  כ"סה

 
 

 __________________________כרטיסיםבערךנקובכ"סה

 __________________________    (פחות06%)כתשלום"סה

______________________,שםהנציגלקבלתהכרטיסים .0

 __________________:ז.ת

 __________________________ניידטלפון

______________________,שםהנציגלקבלתהכרטיסים .8

 __________________:ז.ת

 __________________________טלפוןנייד






 לשימושמשרדיבלבד
 

 _________________איגוד  ל הינו חבר בהתאחדות התעשיינים"מאשרים שהנ
 

 ____________חותמת ההתאחדות                                            חתימה 
 

mailto:tlusheishai@industry.org.il


 

 
 
 
 


מגה-רשתיינותביתן–"תופלוס"פחהזמנתכרטיסס

 
        לכבוד

      מרחב צפון -התאחדות התעשיינים בישראל 

2286818-16:פקסtlusheishai@industry.org.ilמייל  
 
   

  _________________המזמין   שם    ________________________________: מפעלשם ה
 

 ______________________.פ.ח      _______________פלאפון ________________ : טלפון
 

 ________________________________________ כתובת החברה 

 
 __________חותמתהחברה__________ל"חתימתהמנכ______________ל"שםהמנכ

 
 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים

 
 כ"סה סכום כמות כרטיסים

   
 

   
 

   
 

   
 

  כ"סה
 

 
 __________________________כרטיסיםבערךנקובכ"סה

 __________________________    (פחות2%./)כתשלום"סה

 __________________:ז.ת______________________,נציגלקבלתהכרטיסיםהשם .0

 __________________________טלפוןנייד

 __________________:ז.ת______________________,שםהנציגלקבלתהכרטיסים .8

 __________________________טלפוןנייד

!בלבדמיםהרשויםרשתיינותביתןתמסוראתכרטיסיהשילנציג

 לאחרשספראתהכרטיסים,הנציגיחתוםעלקבלתהכרטיסים

 



 

 לשימושמשרדיבלבד
 

 _________________איגוד  ל הינו חבר בהתאחדות התעשיינים"מאשרים שהנ
 

 ____________חותמת ההתאחדות                                            חתימה 
 

mailto:tlusheishai@industry.org.il


 

 
 
 
 

 CASH הזהבתו-שופרסלפחהזמנתכרטיסס

           מרחב צפון -תאחדות התעשיינים בישראל ה לכבוד

2286818-16:פקסtlusheishai@industry.org.ilמייל  
   

 ___________ז .ת _________________המזמין   שם   _______________________: מפעלשם ה
 

 ______________________.פ.ח      _______________פלאפון ________________ : טלפון
 ________________________________________ כתובת החברה 

 __________ חותמתהחברה__________ל"חתימתהמנכ______________ל"שםהמנכ
 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים

 
 כ"סה סכום כמות כרטיסים

   
 

   
 

   
 

   
 

  כ"סה
 

 __________________________בערךנקובכרטיסיםכ"סה

 __________________________    (פחות%/)כתשלום"סה

 לחברה  בבקשה לסמן כיצד אתם רוצים שהמעטפות יגיעו

 מעטפות סגורות _____מעטפות פתוחות       ____ 

: שכתובתול נא לשלוח את הכרטיסים לסניף  השופרס -₪08,111-להזמנותמתחתל .0

___________________ 

______________________:ז.ת______________________,שםהנציגלאיסוףהתלושים

__________________________טלפוןנייד     

  : נאלרשוםאתשםהנציגשיקבלבמפעל08,11להזמנותמעל .8

_____________ז"ת_________________________הנציגשם

____________________ ניידטלפון

  לטעינת הכרטיסים .6

 ________________נייד_______________ז"ת_____________________שםהנציג

 !הרשוםבלבדיםתמסוראתכרטיסיהשילנציגהשופרסלרשת

 לאחרשספראתהכרטיסים,הנציגיחתוםעלקבלתהכרטיסים

 לשימושמשרדיבלבד
 

 _________________איגוד  ל הינו חבר בהתאחדות התעשיינים"שהנ מאשרים
 

 ____________חותמת ההתאחדות                                            חתימה 
 

mailto:tlusheishai@industry.org.il


 

 
 
 
 


ספחהזמנתכרטיסרשתחנויותרמילוישיווקהשקמה


        לכבוד

 16-2286812:קספ            מרחב צפון -התאחדות התעשיינים בישראל 
 

  _________________המזמין   שם    ________________________________: מפעלשם ה
 

 ______________________.פ.ח      _______________פלאפון ________________ : טלפון
 

 ________________________________________ כתובת החברה 

 
 __________ חותמתהחברה__________ל"חתימתהמנכ______________ל"שםהמנכ

 
 :לפי הפירוט הבא  כרטיסים

 
 כ"סה סכום כמות כרטיסים

   
 

   
 

   
 

   
 

  כ"סה
 

 לא/כן:במעטפותיסודרוהתוויםהבקשהפי–על 
 

 __________________________כרטיסיםבערךנקובכ"סה

 __________________________    (פחות%/)כתשלום"סה

נא לשלוח את הכרטיסים לסניף  רשת חנויות לוי שיווק השקמה   -₪82,111-להזמנותמתחתל .0

 _______________________________________: שכתובתו

______________________:ז.ת______________________,שםהנציגלאיסוףהתלושים

__________________________טלפוןנייד     

  : נאלרשוםאתשםהנציגשיקבלבמפעל82,111להזמנותמעל .8

  _____________ז"ת_________________________הנציגשם

 ____________________ טלפוןנייד

 !הרשוםבלבדיםתמסוראתכרטיסיהשילנציגחנויותרמילוישיווקהשקמהרשת

 לאחרשספראתהכרטיסים,הנציגיחתוםעלקבלתהכרטיסים

 לשימושמשרדיבלבד
 

 _________________איגוד  ל הינו חבר בהתאחדות התעשיינים"מאשרים שהנ
 

 ____________חותמת ההתאחדות                                            חתימה 
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