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  2016ינואר -דיוור רווחה
  

  הטבות המוקנות לכן ולכם כחברי הארגון:מספר להלן תזכורת אודות 
  
 תזכורת: -יעוץ פנסיוני• 

ידי יועץ פנסיוני עצמאי (שאיננו משווק - חברי הארגון יעוץ הניתן עלחברות והועד מעמיד לרשות 

יר היטב את הסוגיות של תכניות פנסיה), המלווה את ארגון הסגל לאורך שנים רבות ומכ

 :זכאים ליעוץ הייחודיות שלנו.

 עד שנתיים מכניסתם לארגון הסגל    בפנסיה הצוברת: חברות וחברי סגל המבוטחים
 ייעוץ פנסיוני באשר להסדרים הפנסיוניים (לרבות "סל הקליטה").הבכיר: 

  שנתיים או פחות לפני פרישתם בפנסיה התקציבית חברות וחברי סגל המבוטחים :

  מתוכננת.ה

  פעמי וימומן ע"י ארגון הסגל.- הייעוץ, בהיקף של שתי שעות, יינתן באופן חד 

  הפגישות עם היועץ תתקיימנה במשרדו בת"א. 

-03( על החברים המעוניינים בייעוץ וזכאים לו (לפי ההגדרות לעיל) לפנות למשרד הארגון 

ודרכי תיאום    שיש לספקהנחיות באשר להליך הייעוץ, למסמכים  תקבלל )6407453

  הפגישה.

  

 :ייעוצי מס שונים  

  נדרשת להגיש דו" מס שנתי?

  ניתן לפנות אל:

 03-5611256טל'  -רואי חשבון -, וייזר, אוקון ושות'בראונשטיין -

   09-7675264טל'  –רואי חשבון  'מ. זילברהרץ ושות -

ים. נא ראו: יעוצי מס שוניארגון הסגל הבכיר הגיע לסיכומים והטבות לכמו כן, 

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/taxing.html  

 טווח- חסכון ארוך 

 בנושאהגיעה להסדר  באוניברסיטאות הבכיר האקדמי הסגל ארגוני של המתאמתהמועצה 
 :"מבטחים-מנורה" חברת עם וההשתלמות הפנסיה קרנות

 .צוברת פנסיה לקרן והן השתלמות לקרן הסכם הן כולל סדרהה
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, זוג בת/בן( משפחתם ולבני) וגמלאים פעילים( הבכיר האקדמי הסגל לחברי יםמיועדים ההסדר
 .)והורים ילדים

 נא ראו: .שירות אמנת של מפורטת הגדרה כולל" מנורה" עם ההסכם
-broshure_ilanasido-mivtahim-http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/menora

1015.pdf  

 את וכן( וקרן ההשתלמות הפנסיה קרן את לבחור) משפחתם ובני( סגל ת/חבר כל שזכות נדגיש
  עומדת וההצעה האמורה, מעוניינים םה בהן) נפרד הליך מתנהל לגביה, הגמל קופת

 .משפחתם ובני הסגל ת/חבר להחלטת/לבחירת
  

  מועדוןכרטיסTAU |  -אביב-תל אוניברסיטת של הצרכנות מועדון 
 :כגון והנחות הטבות מציע  זה  אשראי סכרטי

ת, רשתו במגוון לשימוש GiftCard הצטרפות , מתנתהחיים לכל כרטיס דמי מעמלת מלא פטור

 מולטי מועדון הטבותנוספת,  עמלה וללא ריבית ללא -בבנק הקיימת על נוספת אשראי מסגרת

 חינם כניסה, SOgood תהנוחו וחנויות סונול של הדלק בתחנות קבועה הנחהבחינם,  עזריאלי

 ומשיכות בעסקאות 1.2% של המרה שער, ג"בנתב מים"האח טרקלין - דן לטרקלין הגבלה ללא

 ללא ל"חו חיובי דחיית), 0.85% -ל לרדת עתידה ההמרה עמלת :לב שימו( יציג משער ל"בחו

-03מוקד השירות: טל' הארץ, ועוד.  וברחבי בקמפוס העסק בבתי והנחות הטבות, ריבית

  .אתר הארגוןיעלה בקרוב לטי הצטרפות כולל פרהחומר המפורט . 6407681

  
 בדיקות תקופתיות 

בדיקות רפואיות תקופתיות מהוות אמצעי חשוב ביותר לאיתור גורמי סיכון שכיחים באוכלוסייה 

   .רבה לבדיקה התקופתית משום כך, יש חשיבות  .מחלות בשלבים מוקדמים ולזיהוי

 45, הנהלת האוניברסיטה מסייעת אחת לשנה במימון סל הבדיקות לעובדים מגיל להזכירכם

לעובדים ₪  340סכום ההשתתפות מטעם האוניברסיטה עומד כיום על סך של עד  .ומעלה

   .לגמלאים ₪ 170-פעילים, ו

  ה.על פי בחיר /תוהתשלום עליו ייעשו ישירות ע"י העובד  קותתיאום יום הבדי ,פנייה למכון הסקר

 .מצויים במדור רווחה באגף משאבי אנושופרטי ההתקשרות  יהםכתובות , רשימת המכונים

, יש להגיש קבלה מקורית או העתק נאמן למקור, בציון שם העובד החזר הבדיקה תלמימוש הטב

בהתאם לסכום הקבלה, העובד יזוכה  .למדור הדרכה ורווחה, לידי דרורית אביב וסוג הבדיקה

  .הינו הטבה ולכן ייחשב לזקיפת מס סכום זה .בשכרו
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 כרטיסיות אוכל  חברי ארגון  הסגל האקדמי הבכיר יכולים לרכוש: כרטיסיות אוכל
 הסעדה הבאים : למרכזי 

   
  במשרד ועד העובדים המנהליים:

   
  בהנדסה -קפה "יותו" (שניצל אילה)         .1

  ₪. 300ארוחות הנו  11 - מחיר כרטיסיה ל
  או בהמחאה לפקודת "קפה יותו". סכום מדויקב התשלום עבור כרטיסיה הנו במזומן

   
  במדעי החברה או במדעים מדויקים  – מרכז הסעדת ס.ש.ק        .2

  ₪. 295ארוחות הנו  11 - מחיר כרטיסיה ל
  .סכום מדויקב עבור כרטיסיה הנו במזומן בלבד התשלום 

   
  בחינוך -Fabiano מרכז הסעדה        .3

  ₪ 60 –כוסות קפה  10
   

  במשפטים -מרכז הסעדה קקאו         .4
  ₪. 250ארוחות הנו  11 - מחיר כרטיסיה ל

  או בהמחאה לפקודת "א.ג.מ מזנונים". סכום מדויקב התשלום בעבור כרטיסיה הנו במזומן
   
  במשרד ארגון הסגל הזוטר: 
   

  בחינוך - Fabiano קפטריית        .1
  ₪ 50 –כוסות קפה  10כרטיסית 
  ₪ 230 – ארוחות פסטה ותוספות 10כרטיסית 
  ₪ 90 – משולשי פיצה 10כרטיסית 
  ₪ 170 – כריך וקפה 10כרטיסית 

  .סכום מדויקב התשלום עבור כרטיסיה הנו במזומן
  

  במשפטים  -קפטריית קקאו        .2
  ₪. 230הנו יות בחירה) (מספר אפשרוארוחות  11 - מחיר כרטיסיה ל
  ₪. 180ארוחות חומוס הנו  11 -מחיר כרטיסיה ל

  .סכום מדויקב התשלום בעבור כרטיסיה הנו במזומן
  

מכירת כרטיסיות אוכל לחברי הסגל הבכיר תתבצע בהתאם למועדי מזכירויות 
.ועדים  השכניםוה  

 

  ,בברכה

 הועד
  


