
  , רבשלום
  

  :להלן עדכון בנושאי רווחה שונים עבור חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר
 
 
 השתתפות כספית הגמלאיוהאוניברסיטה ות /עובדיכמדי שנה מוצעת ל: בדיקות רפואיות .1

 . בבדיקות רפואיות

אין כרגע נותן שרות בלעדי לעניין זה ואין צורך , הואיל והאוניברסיטה נמצאת בהליכי מכרז

, מכון הרצוי ה/ח" לתאם מועד בבית/נ מוזמת/נמי שמעוניי. ביר טפסים מראש למשאבי אנושלהע

, נירית שחםלידי  (ח ולהעביר את הקבלה המקורית למדור רווחה והדרכה"לשלם ישירות לביה

  . )מדור רווחה והדרכה

 50%שיעור ההשתתפות של האוניברסיטה הוא . מאוחר יותרהחזר התשלום יועבר לחשבון 

   170₪ -  וים פעיליםח לעובד" ש340  הינו2013נכון לשנת  יהמקסימאלסכום ההשתתפות ו

  ). 2011הטבה זו מחויבת בזקיפת מס החל משנת ( םלגמלאי

  
     :פירוט העלויות בבתי החולים בהסכם עם האוניברסיטה

 

   בילינסון–מכון רקאנטי  

       03-9378244/5  

 

  השומר- תל–ת " שיב 

         03-5302018 

   איכילוב–ם " מלר    

        03-6973716  

  ₪ 680    :כ העלות"סה   ₪ 680     :כ העלות"סה   ₪ 915     :כ העלות"סה :עלויות

    
לחברי   

אחת  מושלם
  לשנתיים

  
 415    :כ העלות"סה
₪                     

  

 




  
  .ון או מכ פירוט הבדיקות המוצעות בכל בית חוליםאנא בדקו את

  
  

  : כרטיסי אשראי .2

שמקנה הטבות נוספות מעבר להסכם ,  להסכם חדש עם חברת ישראכרטנוהגע: ישראכארט*  

 בהסדר 2.75%- שירדו מ ,ח"השיפור העיקרי הוא בעמלות ההמרה ברכישות במט. ודםהק

הכרטיס מקנה מגוון הטבות .  בשאר המטבעות1.4375%- ברכישות דולריות ו1.5%-ל, הקיים

ביטוח  ,ג"כניסה חינם לטרקלין בנתב, כגון פטור מדמי כרטיס ללא התניית שימושים , נוספות

הסכמנו עם ישראכרט שהתנאים המשופרים יחולו גם על חברי סגל . 'נסיעות מורחב בחינם וכו

  .שכבר מחזיקים בכרטיסי מאסטרכרד קורפורייט של אוניברסיטת תל אביב

 

  :המקנה הטבות כגון VISA BUSINESS מסוג כרטיסחברי הארגון מציעה ל: ויזה כאל* 



,  בסינמה סיטי ללא כל התניה בביצוע פעולות בכרטיס1+1הטבת ,  מדמי כרטיסמלאפטור 

כמו כן . מופעים וארוחות בוקר, הצגות ילדים,  באטרקציות1+1, ברשתות קניה שונותהנחות 

כניסה , בכל המטבעות) 1.2% (שער המרה מועדף: ל" בהוצאות בחוהטבות הסכמנו עימם על

  .  ללא עמלות וריבית ופוליסת ביטוח מועדפת60+ ל לשוטף "דחיית חיוב בחו, לטרקלין דןחינם 

 שמקנה , רספארגון הסגל הבכיר הגיע להסכם חדש עם אמריקן אקס:  אמריקן אקספרס

בעמלות ההמרה ברכישות  השיפור העיקרי הוא  .מעבר להסכם הקיים הטבות נוספות

 בשאר המטבעות 2.3%- ביורו ו1.237%,  ברכישות דולריות1.175%-שירדו ל, ח"מטב

כגון פטור מדמי , הכרטיס מקנה הטבות נוספות .) בהתאמה3.63%-ו 2.55 ,1.3%במקום (

ביטוח נסיעות מורחב בחינם , ג"כניסה חינם לטרקלין בנתב, ללא התניית שימושים כרטיס

  יחולו גם על חברי סגל שכבר שהתנאים המשופרים"אמריקן אקספרס"הסכמנו עם . 'וכו

  .מחזיקים בכרטיסי אמריקן אקספרס ביזנס של אוניברסיטת תל אביב

  : הארגון מצויים באתרהסדריםכל ה

html.anksb-credit-benefits/vaadbhir~/il.ac.tau.www://http  
  
  
  html.taxing/vaadbhir~/il.ac.tau.www://http : הצעות להטבות בהכנת דוחות מס :מיסוי .3

  
 ובעקבות "דקלה"' לאחר משא ומתן עם חב : "דקלה"ביטוח השיניים בשיפור בכיסויים  .4

 לפוליסה. שופרה פוליסת ביטוח  השיניים ,ברפואת שיניים רים וטכנולוגיות חדשות והשיפ

 .וזאת ללא תוספת תשלום מצד המבוטח) לפוליסה'  נספח בורא(הוספו  טיפולים חדשים 

כן מאפשרת הפוליסה הנוכחית שינויים עתידיים בתוכן הטיפולים בהתאם לקריטריונים - כמו

 :  מצוי באתר החומר .המקובלים ברפואת שיניים כפי שיקבע מעת לעת

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

  

השתלמות "ו" גמל כללי"השגנו הטבה בדמי ניהול למסלולי ": אנליסט"קופת  .5

: פרטים נוספים באתר. 1.6.2013-  החל ב0.6%": כללי

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/analist-

offerjune13%20.pdf 

  

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

  
  

  ,בברכה
   

  הועד


