
 לחברי הסגל שלום רב, 

  החל הרישום למנוי השנתי של בריכת הטכניון לשנת תשפ"ג 

 31/10/2023-1/11/2022עונת המנויים 

 

 מחיר המנוי השנתי לעונה הנוכחית : 

      ₪  800                 מנוי יחיד

   ₪  1400   מנוי זוגי/ משפחתי  

 

 :  לידיעת המעוניינים להירשם 

חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר  -  זכאים להירשם למנוי בבריכה .1

 .  משרה 50% -למעלה מבהיקף של  והמועסקים דמי חבר המשלמים 

 אין מחיר מוזל לחלק מהתקופה.  .2

פרטי יצטרך לרכוש תו חניה  המגיע ברכב  כל עובד -  תו חניה .3

 .  לבריכה

)ניתן לשלם   הרישום בבריכהרכישת התו תתקיים במעמד  . א

 בכרטיס אשראי או בהמחאות(.  

 חובה לצרף רישיון הרכב במעמד הרישום   .ב

 ₪  125מחיר התו לרכב שני  ₪,  230 –מחיר התו לרכב ראשון  .ג

 :   אפשרויות התשלום עבור המנוי .4

 .  בחמישה תשלומיםתשלום בשכר  •

רק עבור מנוי קיים/ מנוי חדש יתאפשר   תשלום בהורדה משכר . א

   לאחר החתמת הטפסים במשרד הארגון הסגל האקדמי הבכיר . 

, חדר  600 -להגיע למשרד הארגון )בבניין ראשי קומת ה חובה  .ב

( כדי לחתום על ההורדה משכר בשעות הקבלה )ימים א' עד  623

 (.14:00עד  10:00ה' בין השעות 

התשלום הראשון עבור המנוי לבריכה ירד במשכורת חודש   .ג

 .  01/12/2022 -נובמבר בתאריך ה 

 בהמחאות או אשראי . תשלום בבריכה  •

אין צורך להגיע למשרד, טפסים חתומים יועברו במייל לחבר   .1

 הסגל לפי בקשתו.  

ניתן לבקש את טפסי החידוש במייל   .2

irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il. 

 טפסים שיש למלא לצורך המנוי :  .5

   – לחידוש מנוי קיים •

לאחר החתימה על הטפסים הם יועברו במייל למשרד הבריכה ע"י  

 משרד הארגון . 

חבר הסגל לא צריך להגיע למשרד    -יבוצע באופן אוטומטי החידוש 

 הרישום בבריכה. 

 לחצו כאן  –, טופס הורדה משכר לחצו כאן  -יש למלא טופס עובד

   – לרישום מנוי חדש  •

 הסגל עצמו. הטפסים יועברו למשרד הבריכה ע"י חבר  
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הרישום של מנוי חדש מבוצע במשרדי הרישום בבריכה ע"י חבר הסגל 

 עצמו. 

,  לחצו כאן -, יש למלא טופס עובדלחצו כאן  -יש למלא טופס מנוי חדש 

   לחצו כאן  –טופס הורדה משכר 

ע זקיפת שווי הטבה למיסים  תבוצבהתאם להוראת רשות המיסים   .6

 אשר ירכשו מנוי לבריכת הטכניון.  בשכר חברי הסגל

זקיפת המס תהיה על ההפרש בין מחיר המנוי כעובדי אוניברסיטת חיפה  

לבין סכומי המנוי הבאים: יחיד   ₪( 1400וזוגי/משפחתי  ₪  800)יחיד 

 ₪.  ₪2313 , מנוי זוגי/ משפחתי  1264

 

 בברכה

 צוות משרד 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 

הבכיר האקדמי  הסגל  חיפה  ,  ארגון  -04,  04-8240661טל:  | אוניברסיטת 
פקס:    04-8240568,  8240935  |04-8257013   |

irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il  |  : אתר הארגוןhttp://astaff.haifa.ac.il/  
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