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הטבות מיוחדות  -תיירות, שירותי נסיעה לנתב"ג וביטוח נסיעות חו"ל 

 2018לחברי הסגל לשנת 

 ום רב,לחברי הסגל של

 :הטבות מיוחדות לחברי הסגל

 ביטוח נסיעות חו"ל      .1

יחולו שינויים בפוליסות לביטוח נסיעות  18לאחרונה פורסם שהחל ממרץ 

על פי התקנות החדשות של המפקחת על הביטוח, שינויים אלו לא  לחו"ל

יחולו על הפוליסה הקולקטיבית המורחבת של לחברי הסגל האקדמי אשר 

וכנות להבים עד שתאושר באוצר תכנית בלעדית לחברי באמצעות ס

 הסגל.

 הערה:

 לגבי חברי סגל הנמצאים בחו"ל לא יחולו שינויים אלו עד חזרתם ארצה.

לגבי חברי סגל אשר מתכוונים לנסוע בעת הקרובה לחו"ל ומתעוררות שאלות 

  .08-6278241הביטוח ניתן לפנות ישירות ללהבים סוכנות לביטוח בטלפון : לגבי 

 מצורף חוזר הביטוח הכולל את כל המידע הדרוש.** 

  

לפי נוהל קקמ"ב ניתן לקבל החזר עבור ביטוח הבריאות ליוצאים      .2

 לחו"ל:

חבר סגל, או גמלאי היוצא להשתלמות, באישור הרשויות האקדמיות 

שתמש בכספים הרשומים לזכותו בקרן למימון פעילות ומ המוסמכות

זכאי לקבל מהאוניברסיטה השתתפות בהוצאות ביטוח , אקדמית בחו"ל

, למשך תקופת הפעילות בריאות, שלו ושל בני משפחתו הנלווים אליו

 שאושרה לו.

 תשלום הפרמיה לביטוח הבריאות ייעשה כדלקמן:

 $ ליום.0.75א. מרצה רגיל יקבל החזר עד לתקרה של 

 $ ליום.1.5ב. אמריטוס יקבל החזר עד לתקרה של 

חבר סגל שחייב  -ג. פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות כרוניות 

 50%מסיבות בריאות בביטוח מיוחד העולה על הסכום המקסימלי יוכל לקבל 

תשלום הפרמיה, וכן את פוליסת הביטוח  מסכום הביטוח בתנאי שיציג קבלות על

 ומסמכים רפואיים מתאימים.



השתתפות האוניברסיטה בכל החלופות לעיל, תיזקף לשכרו של העובד  -מיסוי 

 כהטבה חייבת במס. 

העובד יהיה זכאי להחזר רק לאחר הצגת פוליסה ודיווח האם מדובר בנסיעה רגילה 

 או בתקופת שבתון.

פוליסה וקבלה לתהילה ביטון במייל : לקבלת החזר יש להעביר 

tlevy@univ.haifa.ac.il 

  

 שירותי מוניות מוזלים לנתב"ג     .3

לכיוון אחד )מחיפה לנתב"ג ₪  350נסיעות מוזלות במונית לשדה התעופה בעלות 

 .050-9095999יממה בטלפון ומנתב"ג לחיפה( כל השנה, בכל שעות ה

  

ארגון הסגל הגיע להסדר הנחות ושירותים עם  - שירותי נסיעות ותיירות     .4

 החברות:

 סניף אוניברסיטת חיפה  -איסתא**** 

          גם בשישי  24/7כל פניה תטופל בכל שעה ובכל יום  -הבטחה לשירות מעולה(

 054-5726704  ושבת( ישירות ע"י מנהל הסניף איאד מכולי

          הנחה מלאה . –דמי פתיחת תיק/ דוקט 

         ( לדוקט17נטו + מחירים אטרקטיביים $ .) 

         חודשים )מה שמאפשר קבלת  8 אשראי מיוחד על הזמנה מראש לתקופה של

 כרטיסים מוזלים יותר(.

          ימים לאחר היציאה מהארץ. 30אפשרות תשלום עבור הנסיעה עד 

          תשלומים ללא ריבית 3אפשרות של עד 

         ( מחירי מיוחדים לטיסות סדירות במסגרת הטבת חברהcorporate rate )

 ניברסיטת חיפה .הניתנות ע"י חברות התעופה לאו

         :2%הנחה )ללא מיסים(, למעט חברות מסוימות  3% –טיסות סדירות  ההנחות 

בתי מלון ורכבים  -הנחה, סידורי קרקע 5% –)כגון אל על(, טיסות שכר ונופשונים 

 הנחה. 8.5% -הנחה, תיירות פנים 8.5% –
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          03שרות טלפוני עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע מוקד חרום-

7777767  

         : 054אסתר   טיפול בסניף יינתן ע"י סוכנות שמטפלות במיוחד בחברי הסגל-

 054-5726704, איאד מכולי )מנהל הסניף( 7634360

          : כתובת דואר אלקטרוני ישיר לחברי הסגלesternahmias@issta.co.il  פנייה(

-04 –למייל זה תועבר לאסתר נחמיאס וגם לסוכנת אושרת אביטל טלפון ישיר 

8118801) 

          : כתובת דואר אלקטרוני ישיר נוסף לחברי הסגלiyadm@issta.co.il  

. 

  "תלמה נסיעות"**** 

         מלאה הנחה דוקט פתיחת דמי  

         מיסים למעט( .העמלה ברות התעופה בחברות 3% של הנחה :ל''לחו טיסות( 

         8% של הנחה : ל''בחו מלון בתי . 

         8% של הנחה : ל''בחו רכב השכרת . 

         ההנהלה  עבור קיימים שכבר )קורפורייט( הנחות  מהסכמי ייהנו חברי הארגון

 .ואוסטריאן ,סוויס ,לופטהנזה יונייטד של המשולב וההסכם, על אל בחברות

          30שוטף  –תשלום דחוי עבור הנסיעה. 

          וקו חרום  –שרות טלפוני עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע

  למעט יום כיפור   - הפועל בלילה, שבתות ,וחגים 04-6044111שמספרו 

         'ו'  08:30-18:00ה' -פרטים בכל בקשה, במסגרת שעות פעילות המשרד, ימים א

 , בנושאי תיירות נא לפנות לחיה08:30-13:00

         : סלולארי :    04-6545443 טלפון haya@talma.com    052-3753292    Email: 

  

 ידיעתכם 

 בברכה

 צוות המשרד
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