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  2013יולי 
  

  .תזכורות שונות, כרטיסיות אוכל,  ליסינג מימוני-עדכונים בנושאי רווחה
  

  ,לחברות ולחברים שלום רב
  

  :להלן עדכונים בהטבות שהשגנו לרווחת חברינו
  

מס הכנסה העלה את ההוצאות היומיות : שינויים לטובה במס הכנסה לשבתוניסטים .1

ללא ניכוי ,  מראש ך היוצאים לשבתון יוכלו לקבלכתוצאה מכ. 122$-ל$ 100-המוכרות לשבתון מ

 .כפול מספר ימי השבתון שאושרו$ 122מקדמה בסך , מס במקור

הנמכרות סבסוד כרטיסיות האוכל במשיך מ הארגון: כרטיסיות אוכל לקפיטריות .2

  .לקפיטריות נוספותהורחב ושיתוף הפעולה , במזכירויות הועד המנהלי וארגון הסגל הזוטר

   :נהליבועד המ *
  

  . ארוחות11הכרטיסייה כוללת . ₪ 255 עלות כרטיסייה - )בניין נפתלי" (סשק"קפיטריית 
  .סכום מדוייקב, בלבדאו בהמחאה במזומן הרכישה 

  
  :בארגון הסגל הזוטר *
   

A . ארוחות11בכרטיסייה . ₪ 220עלות כרטיסייה .  קפיטריה בשרית–קפיטריית ווב  ,

   .ושתי תוספות) או צמחוניתבשרית (הכוללות מנה עיקרית 

  .והן נכללות במחיר הכרטיסייה, אין צורך בתוספת תשלום עבור מנת דג או שווארמה(

  .)אייס קפה חינם לכל הרוכש כרטיסייה/ כוסות קפה10: בונוס נוסף

B . ח" ש220עלות כרטיסייה .  קפיטריה צמחונית–) בניין משפטים(קפיטריית קקאו  

  : לבחירה,חות ארו10הכרטיסייה כוללת 

  .טבעוני/מנה עיקרית ושתי תוספות לבחירה מתוך הבופה הצמחוני

  )יווני או סלט בריאות, איטלקי(סלט גדול 

  דג/ צמחוני- סושי 

C . ח" ש180עלות כרטיסייה ). בניין משפטים(חומוס בקפיטריית קקאו  

  . פיתות וכוס לימונדה2, חמוצים, מנת חומוס : ארוחות10הכרטיסייה כוללת 

  8:30-13:30:  בשעות'ה-'בימים אהסגל הזוטר רכישת הכרטיסיות במשרד ארגון 

  .מעמד הרכישה במשרד הסגל הזוטר בבכירנדרשת הצגת תעודת סגל אקדמי *

  . להגיע עם סכום מדוייקנא. במזומן בלבדהרכישה 
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נג המציעה לנו ליסי, Car ארגון הסגל הבכיר הגיע להסכם עם חברת ישרא-ליסינג מימוני. 3

מעין שכירות לטווח ארוך כשבסוף התקופה אין מחויבות לקנות את : בשיטה האמריקאית

    ).אם מעוניינים, אך כמובן שניתן לעשות זאת(הרכב או להמשיך לעסקה נוספת 

   כ תשלומים "ואח, ח בלבד" ש5,600-של כ, העסקה מבוססת על תשלום מקדמה נמוכה יחסית   

לחודש  ₪ 999-החל מ, גובה התשלום נקבע לפי סוג הרכב(מודים חודשיים קבועים מראש ולא צ

ניתן לקבל רכב חדש מהניילונים ללא השקעה של הון עצמי ,  בשיטה זאת ).עבור מיצובישי ספייס

ולכן , זהו ליסינג מימוני ולא תפעולי,  למען הסר ספק  .רב וללא צורך להתעסק במכירתו בעתיד

  ).  מציעה גם ליסינג תפעולי למעונייניםCarישרא( היא עלינו הביטוח ואגרת הרישוי, עלות הדלק

  :הטבות נוספות שכלולות בהסכם

 על התשלום החודשי למשלמים באמצעות כרטיס ישראכרט קורפורייט של 7%הנחה נוספת של 

ניתן להנפיקו ללא עלות כחלק מעסקת , לחברים שלא מחזיקים בכרטיס זה(חברי הסגל הבכיר 

  ).הליסינג

אין ולהחזיק ברכב הקיים עד ליום קבלת -ניתן לבצע גם עסקת טרייד, יקים ברכב קייםלמחז

  .הרכב החדש

ממחיר המחירון של לוי יצחק 15%ניתן לרכוש את הרכב בהפחתה של , בסיום ההסכם 

פ המחירון ולכן מגלמת הנחה "הפחתה הגבוהה מהנדרש ע(עבור רכב דומה בבעלות פרטית 

  ).מסוימת

, שמו עמית עובד.   בקמפוס או בביתכםCarניתן לקבוע פגישה עם נציג המכירות של ישרא

.  4463-906-054 ומספר הסלולרי שלו הוא il.co.isracar@amitoכתובת האימייל שלו היא 

 :וי באתרהחומר מצ .אל הנציגשאלות לגבי פרטי העסקה יש להפנות ישירות 

pdf.713leasing-isracar/new_docs/vaadbhir~/il.ac.tau.www://http 

 

 השתלמות"ו" גמל כללי"השגנו הטבה בדמי ניהול למסלולי  ":אנליסט"קופת : תזכורת.  4

 :פרטים נוספים באתר. 1.6.2013- החל ב 0.6% ":כללי

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/analist-offerjune13%20.pdf  

 "דקלה"' לאחר משא ומתן עם חב : "דקלה"ביטוח השיניים בשיפור בכיסויים : תזכורת. 5

. שופרה פוליסת ביטוח  השיניים ,רים וטכנולוגיות חדשות ברפואת שיניים וובעקבות השיפ

וזאת ללא תוספת תשלום מצד ) לפוליסה'  נספח בורא(וספו  טיפולים חדשים  הלפוליסה

כן מאפשרת הפוליסה הנוכחית שינויים עתידיים בתוכן הטיפולים בהתאם -כמו .המבוטח
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  ניתן להצטרף לביטוח השיניים .לקריטריונים המקובלים ברפואת שיניים כפי שיקבע מעת לעת

 : באתרהחומר מצוי . 1.7.13-החל מ" דקלה"

pdf.513-agreementadd-dikla/new_docs/vaadbhir~/il.ac.tau.www://http  

מסתבר שיש אי הבנה בקרב חלק מחברי הסגל לגבי ההטבות : כרטיסי אשראי: הבהרה. 6

   .שבהסדר המוענקות בכרטיסי האשראי

י חברות "ע  על הכרטיסים המונפקים ישירות ההטבות שאנו מפיצים מעת לעת חלות אך ורק

ארגון הסגל  ומשוייכים מלכתחילה להסדר ההטבות של ")כרטיסים חוץ בנקאיים("האשראי 

מועדונים   על כרטיסים שהונפקו דרך הבנקים או דרך הטבות אלו לא חלות . האקדמי הבכיר

לא יחולו על  "ויזה כאל"ההטבות שהשגנו מול , כך למשל .ספק   מדובר באותוגם אם, אחרים

יחולו על כרטיסים  לא" ישראכרט"וההטבות שהשגנו מול ,  דרך בנק דיסקונט כרטיסים המונפקים

 . דרך בנק הפועלים המונפקים

  :כל ההסדרים מצויים באתר הארגון

html.banks-credit-benefits/vaadbhir~/il.ac.tau.www://http  
  

באתר הארגון ולהתעדכן " הטבות"אתם מוזמנים להכנס ללשונית 
  html.fitsbene/vaadbhir~/il.ac.tau.www://http:  בהטבות נוספות

  
  : בדיקות רפואיות: תזכורת  .7
  

). ת/לגמלאי ₪ 170(בעלות בדיקות רפואיות לחבר  ₪ 340האוניברסיטה משתתפת עד סך של 

, האוניברסיטה מציעה לחברים להבדק במקום לפי בחירתם, מכיוון שהנושא בתהליך מכרז

  .ולקבל החזר כספי תמורת קבלות

  

  
 
 
  
  

  ,בברכה
   

   הועד


