ארגון הסגל האקדמי הבכיר
The Senior Faculty Association
(ע"ר) 58-0073831

כ "ט תמוז תש"פ
 21יולי 2020

חוזר תווים ראש השנה תש פ"א
לחברי סגל שלום רב,
לקראת ראש השנה תשפ"א (  ) 2020ניתן להזמין כרטיס י ם מגנטי י ם (בערכים של
 ) ₪ 500ו תווים דיגיטאליים ( שמימושם מתאפשר בטלפון ה נייד ) בהנח ות מיוחד ו ת
לכבוד החג .
הזמנת התווים תתאפשר בטופס ההזמנה בלבד עד ה – . 10/08/2020
פירוט כל המידע הדרוש לביצוע ההזמנה  -סוגי התווים  ,פירוט ההנחות :
רשת

שם התו

הנחה

סוג תו

שופ ר סל

תן הזהב

7.5%

בירור יתרת

הערות

ה תו
NOW

תו

באפליקצי ית

מחייב הורדת

דיגיט לי

"שופרסל " NOW

אפ ליקצ י ית

חדש

של רשת

"שופרסל  " NOWשל

שופרסל ב טלפון

רשת שופרסל

הנייד הפרטי של

לטלפון הנייד.

המזמין.

פרטים על מימוש התו
ניתן לראות ישירות
באפליקציה.
השימוש באחריות
חבר הסגל

שופרסל

תו הזהב

7.5%

CASH

כרטיס

באתר שופרסל

קבלת התווים

מגנטי

on-line :

וספירתם במשרד

(בסכום

לחץ כאן

הארגון .לאחר יציאה

של 500

ממשרד הארגון

 ₪לתו)

התווים באחריות
חבר הסגל

רמי לוי

התו
הדיגיטלי

7%

תו

באתר של רמי לוי

לא מחייב הורדת

דיגיטלי

– לחץ כאן

אפליקציה .

חדש

בסוף העמוד

קבלת התו בהודעת

לחיצה על כפתור

 smsלטלפון הנייד.

"בירור יתרת תו

פרטים על מימוש התו

דיגיטלי"

ניתן לראות רק באתר.
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השימוש באחריות
חבר הסגל.

רשת

שם התו

הנחה

סוג תו

רמי לוי

התו

7%

בירור יתרת

הערות

התו
כרטיס

באתר של רמי לוי

קבלת התווים

מגנטי

– לחץ כאן

וספירתם במשרד

(בסכום

בסוף העמוד

הארגון .לאחר יציאה

של 500

לחיצה על כפתור

ממשרד הארגון

 ₪לתו)

"בירור יתרת תו

התווים באחריות

"

חבר הסגל

כרטיס

באתר של תו

קבלת התווים

ביתן /

מגנטי

פלוס –

וספירתם במשרד

מגה

(בסכום

לחץ כאן

הארגון .לאחר יציאה

המלא

תו פלוס

יינות

8%

של 500

ממשרד הארגון

 ₪לתו)

התווים באחריות
חבר הסגל

תנאי רכישה תווים דרך משרד ארגון הסגל האקדמי הבכיר :
(ניתן לרכוש תווים רק לפי תנאי הרכישה המפורטים מטה)


זכאים לרכישת התווים חברי סגל אקדמי בכיר המשלמים מס ועד בלבד .



אין הזמנות קבועות המתחדשות אוטומטית – כל חבר סגל הרוצה להזמין
תווים צריך לשלוח טופס הזמנה חדש .



חברי סגל היוצאים לשבתון – חובה לציין ולשלם בהמחאות.



הזמנה אחת בלבד – לשישה חודשים ספטמבר  ,אוקטובר  ,נובמבר  ,דצמבר
 , 2020ינואר  ,פברואר . 20 2 1



סכום ההזמנה מוגבל לסך  ₪ 5,000לחודש (מקסימום  ₪ 30,000ל – 6
חודשים).



יש להעביר למשרד הארגון הזמנות על בסיס טופס ההזמנה המצורף (בסוף
החוזר ) עד לתאריך . 10 . 0 8 . 20



ההזמנות תתבצענה באמצעות  :פקס  , 8257013דואר פנימי  ,דואר אלקטרוני
 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il :לא תתקבלנה הזמנות טלפוניות .



אפשרויות תשלום :
 בניכוי מהשכר (הורדה ב  6 -תשלומים),
 תשלום בהמחאות (עד  6תשלומים) בעת קבלת התווים.



תוקפם של תווי הקניה הוא חמש שנים .יש לשים לב ,כי התוקף מצוין על גבי התו
ולאחר מועד זה לא יכובד התו ולא יוחלף.
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רכישת התווים הינה באחריות חבר הסגל שהזמין (הרוכש) ,הועד משמש כאמצעי
מקשר בלבד בין רשתות השיווק לחבר הסגל ,כמו כן ביצוע ההזמנה על גבי הטופס
ההזמנה המצורף מטה מחייב את חבר הסגל לקחת את התווים שהזמין.



קבלת התווים תתבצע בשעות קבלת קהל בלבד :בימים א'  -ה' בין השעות
 14:00 - 10:00בלבד.



חשוב לשים לב לספח הנלווה לטופס ההזמנה ולדייק במשלוח ההזמנות עד
 , 10 . 0 8 . 20הזמנות אשר תתקבלנה לאחר תאריך זה לא תתבצענה ! כמו כן יש
להקפיד ולמלא את כל השדות הדרושים.



קבלת התווים שהוזמנו תתבצע במהלך חודש מרץ  ,הודעה על מועד מדויק
תשלח בדואר אלקטרוני



בהזמנת תו הזהב  NOWשל רשת שופרסל או ה תו הדיגיטלי של רשת
רמי לוי – באחריות חבר הסגל :
 . 1את התו הדיגיטלי מקבלים ישירות לטלפון הנייד אותו ציין חבר הסגל בהזמנה !
באחריות חבר הסגל לוודא קבלת התו שהזמין !
 . 2קבלת תווים ה דיגיטליים מתאפשרת רק במכשירי סלולר חכמים !! באחריות
חבר הסגל לוודא שברשותו טלפון סלולרי חכם !
 . 3לאחר ביצוע הזמנת התווים בטופס ההזמנה ובחירת הסכום הרצוי לתו
הדיגיטלי  -ה הזמנה תתקבל בה ודעת  smsלטלפון הנייד שירשם בעמודת
"מספר הטלפון הנייד אליו ישלחו התווים הדיגיטליים " בטופס ההזמנה .
 . 4מזמיני תו הזהב  NOWשל רשת שופרסל – באחריות חבר הסגל להוריד את
אפליקציית שופרסל  , NOWמי שלא הוריד את האפליקציה יגיע אליה ישירות
לאחר לחיצה על כפתור "להפעלת התו לחץ כאן" בהודעה על קבלת התווים.
 . 5מזמיני תו הזהב  NOWשל רשת שופרסל – לאחר פתיחת האפליקציה
מגיעים לעמוד התשלום .לחיצה על כפתור "תשלום" יופיע קוד שצריך לתת
לקופאית או פשוט לסרוק בקופה.
 . 6מזמיני תו הזהב  NOWשל רשת שופרסל – באפליקציית  NOWניתן לראות
יתרה נוכחית ,ניתן לעקוב אחרי היסטוריית השימושים  ,ניתן לראות את פירוט
הרשתות בכל תו .
 . 7מזמיני תו דיגיטלי של רשת רמי לוי – ממשק ידידותי ללא צורך באפליקציה.
.8

מזמיני תו דיגיטלי של רשת רמי לוי – בירור יתרה ופירוט שימושים ניתן לראות
באתר של רמי לוי – לחץ כאן בסוף העמוד לחיצה על כפתור "בירור יתרת תו
דיגיטלי".
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