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 לכל המשפחה –יום כיף בחרמון 

 01/1725/ -ה רביעיביום 

 :בתוכנית

 יציאה מאוניברסיטת חיפה שדרת החנויות.    8:00

 הגעה לאתר החרמון.  10:30

 ה )תבחר בהתאם להיענות(למסעדיציאה מאתר החרמון ונסיעה  13:30

 . תשולם בנפרד ע"י חבר הסגלה ארוחת צהרים במסעד 14:30

 חזרה לחיפהנסיעה  16:00

 הגעה לחיפה 18:30

 

 בלבד בניכוי מהשכרלמשתתף ₪  90   - למשתתףהמחיר 

 פנויעל בסיס מקום ₪  120: מחיר לאורח

 .כניסה לאתר החרמון ו הסעות במהלך כל היום  המחיר כולל:

 פרטים כללים:

 דמי חברהמשלמים לחברי סגל אקדמי בכיר   המחיר לאחר סבסוד .1

 .)בן/בת זוג, ילדים( בני משפחותיהםלו

 . 2017 פברוארהתשלום יבוצע בגביה משכר  .2

יחויב בתשלום  ,שעות לפני יום הנסיעה 24 ,חבר סגל שביטל השתתפות .3

 למשתתף. ₪ 50 בסך

 הרישום יבוצע על בסיס טופס הרישום המצורף בלבד. .4

 

 שמשה, נעלים חמות, כובע, משקפי בבגדים חמים, בגדי החלפ יש להצטייד:

 

 1/201723/  -שני העד  Irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilבמייל הרשמה 

 

 איש  30יום הכיף מותנה בהשתתפות 

 ובתנאי מזג אויר נאותים
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 : יום כיף באתר החרמון טופס רישום

 :פרטים אישיים 

 שדות חובה:

 מס' ת.ז. _____________ שם העובד/ת ____________    

 טלפון פנימי ______________ חוג  __________________  

 טלפון נייד _______________ 

 

 משתתפים

מחיר 

 למשתתף

- 

כמות 

משתתפים 

  רצויה

סה"כ 
 לתשלום

  ₪ 90 מבוגר/ ילד

 

  ₪ 120 אורח

 

   סה"כ לתשלום

 

 

 

את ההזמנה ליום הכיף בחרמון ומכיר בעובדה שלאחר המועד האחרון הנני מאשר : הצהרה

 למשתתף שבוטל חלה עלי בלבד.₪  50לרישום היא איננה ניתנת לביטול וחובת התשלום בסך 

בנוסף, הריני לאשר כי בשל ההזמנה שביצעתי כאמור לעיל, באמצעות ארגון הסגל הבכיר, 

אותו אני נדרש ומסכים לשלם לאוניברסיטה נצבר לחובתי סכום של ההזמנה כפי שמצוין, 

 בהתאם לנוהל שבינה לבין ארגון הסגל הבכיר, בדרך של ניכוי משכרי )"הסכום הנדרש"(.

פי התחייבות בכתב מעובד -ידוע לי, כי בהתאם לחוק התקרה המותרת לניכוי תשלום / חוב על

שבדקתי את גובה למעביד, הינה רבע משכר העבודה החודשי )"התקרה"(.לפיכך, ולאחר 

הסכומים החודשיים הכוללים בשל הזמנה זו וכן בגין כל הזמנה ו/או התחייבות אחרת ביחס 

לשירותים )מנוי בריכת טכניון, ביטוח תאונות אישיות, טיולים וכו( שעשיתי באמצעות ארגון 

ר הנני מורה לאוניברסיטת חיפה לנכות משכ –הסגל הבכיר, ומצאתי שאינם עולים על התקרה 

העבודה החודשי שלי את הסכום הנדרש בגין הזמנה זו. ידוע לי, כי במידה ויתברר בדיעבד, כי 

הסכום הנדרש החודשי הכולל כלפי האוניברסיטה עולה על התקרה, לא תהיה לי כל טענה 

 ו/או דרישה כלפי אוניברסיטת חיפה בקשר עם ניכוי סכום החורג מהתקרה.

 יבות אחרות שלי )אם קיימות( ומבלי לפגוע בהן.התחייבותי זו הינה בנוסף להתחי

 

 תאריך:____________________ חתימת עובד: ______________        


