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 !חברי לשכת שמאי המקרקעין בישראל היקרים

 

 ורשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה לשכת השמאיםבמסגרת שיתוף פעולה בין 
המכובד בכל " תו המלא"אנו שמחים להציע לכם לפנק את העובדים שלכם ב

ובמגוון מותגים מובילים  (כולל כפל מבצעים והנחות)סניפי רמי לוי 
 

 הנחה בהזמנת תווי שי כמתנות לעובדים 7%חברי הלשכה נהנים מ
 (לביצוע הזמנה יש למלא את הטופס המצורף)

 

 

 

 

  5000₪ –מינימום הזמנה  

 יש לצרף אישור העברה בנקאית לטופס ההזמנה המצורף 

  בכרטיס ₪ 1000 – 100הזמנה בערכים של 

  23/3/17הזמנות יתקבלו עד 
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  2017 לשכת שמאי מקרקעין ישראל פסח – הזמנה טופס

: __________ תאריך

 המזמין פרטי
 

 .: ____________ פ.ח: ____________________________________החברה של מלא שם
 

 : ________________________ תפקיד : _____________________________ קשר איש
 

 : ________________________ נייד : ____________________________ במשרד טלפון
 

 : ______________________________________________________________ ל"דוא
 

 נטענים כרטיסים
ח  "כ ערך נקוב בש"סהכמות כרטיסים    (סכום לכרטיס)שווי 

   

   

   

   

 

 לא / כן:    במעטפות יסודרו התווים הבקשה פי-על 
 

 עסקה סיכום
 

 : ____________________ נקוב ערך כ"סה : __________________ כרטיסים כמות כ"סה
 :  %_____ בשיעור הנחה

 ₪ : ________________________ הנחה לאחר לתשלום כ"סה
 

 בנקאית העברה –אופן תשלום 
 : לפני מועד האספקהימים 3 העברהבנקאית

רשת חנויות " לפקודת 66942359: חשבון מספר, 800סניף , 10בנק לאומי 
 ." מ''רמי לוי שיווק השקמה בע

 בצירוף טופס ההזמנה למייל יועבר המזמין שם בציון הבנקאית ההעברההעתק מטופס 
tav.ramilevy@gmail.com( שהתקבל לוודא המזמין על). 

 
 ימי עסקים מקבלת הזמנה חתומה 14אספקה עד 

 ₪( : _______________ 25,000בהזמנות עד )הסניף ממנו יאספו התווים 
  ₪(: ___________________25,000בהזמנות מעל )כתובת לאספקה 

 
 :________________________ שם המזמין

 _____________________________: חתימה וחותמת המזמין

 

 

 

mailto:tav.ramilevy@gmail.com
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" רמי לוי שיווק השקמה"רשימת סניפים 

 כתובות  שם סניף
 ם- תלפיות י18יד חרוצים  אחים ישראל

  בני ברק68מבצע קדש  איילון

 15/2/17פתיחה משוערת ב*  אריאל

 היהלומים אשדוד אשדוד

 8המתכנן  אשקלון

 ל עמק שרה באר שבע .הע באר שבע

 ביג באר שבע
 21דרך חברון 

 4שדרות יגאל אלון  בית שמש

 2החוזה מלובלין  ר"בית

 20העמל  בת ים

 13בית הדפוס  גבעת שאול

 צומת גוש עציון גוש עציון

  תלפיות 15אומן  האומן

 צומת אלינס חדרה חדרה

   חולון

 צומת פוריה מרכז הביג טבריה
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  יבנה9הקישון  יבנה

 סנטר ישפרו מודיעין  ישפרו

  כפר סבא2גלגלי הפלדה  כפר סבא

  כרמיאל 7היוצרים  כרמיאל

   1שדרות הציונות  לוד

 קניון מבשרת של רמי לוי מבשרת ציון

 26כנפי נשרים  מיפרומל

 1איתם  מישור אדומים

  בני ברק28י ''הלח ג בני ברק"מרלו

 צפוני.  ת.היוצרים א נהריה

 13דרך השלום  נשר

 פאר נועם  נתיבות

 ת חדש באיטדיון.א נתניה

  נתניה4האורזים  נתניה צפון

  עין המפרץ עכו2וולטימור  עכו

 14יהושיע חנקין  עפולה

 מרכז ביג  פרדס חנה פרדס חנה
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 37הסיבים  פתח תקווה

 2הזרם  קדימה

 באר טוביה . ת.מתחם הביג א קסטינה

 לא נפתח עדיין  קריית גת

 צפוני קרית שמונה . ת.א קריית שמונה

   ראשון לציון

 ת לב הארץ .א ראש העין

 3הפרסה  חן- רב

   רחובות

 90דרך החורש  רמות

  רמת החייל127דבורה הנביאה  רמת החייל

   רעננה

 צומת שילת .ת.א שילת

 מרכז מסחרי גבע בנימין שער בנימין

 
  חיפה73חלוצי התעשיה  לוי אדמרליטי. ה.ב
 
 מול קניון זכרון יעקבלוי זכרון יעקב . ה.ב


