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 לחברות וחברי הארגון שלום,
  
  
, אנו שמחים לתת לכם את האפשרות לבחור פתיחת שנת הלימודים לקראת .1

 המועדף עליכם, מתנת הארגון. שיה את

 , הכולל מגוון של אפשרויות לבחירה: בחירת המתנה מתבצעת באמצעות אתר

https://www.correct-gifts.net/46559b25fd/020fa0676a/0#54717 

 בלבד . הזנת מס' הזהות כניסה לאתר תתאפשר באמצעות• 

עד למועד סגירת  הבחירה האחרונה ידי בחירה חוזרת.-ניתן לשנות את הבחירה על• 

 .הקובעת, היא 12.10.20 האתר בתאריך

 

 .אישור הזמנה, אותו יש לשמורבסיום ההזמנה יתקבל • 

ניתנות להחלפה בסניפי הרשתות השונות, לפי הערך   -מתנות בהן מצוין שווי החלפה • 

 הנקוב באתר. שוברי החלפה יצורפו למתנות אלו.

  

ל בסוף אוקטובר, ותתבצע ישירות לבתיכם לפי הכתובת אספקת מוצרי השי תח• 

 שמילאתם באתר וללא תוספת תשלום.

073-לכל שאלה או בירורים יש לפנות לשירות הלקוחות של חברת "קורקט" בטלפון 

 .09:00 - 17:00בימים ראשון עד חמישי בשעות  2566340

  

        ישירות ₪  503יקבלו סכום של  -מי שלא יבחרו בשי באתר המתנות

 לחשבונות הבנק שלהן/ם.

  

   
: הארגון הגיע להסדרים חדשים הכוללים הסדרי הטבות חדשים עם בנקים וכרטיסי אשראי     .2

תנאים מיוחדים והטבות לחברי הסגל עם מספר בנקים )דיסקונט, פועלים, בינלאומי, לאומי, 

, HOTוכרטיסי אשראי, כולל השתייכות למועדוני לקוחות )כרטיס מועדון , טפחות(-איגוד ומזרחי

 .Gold (Mastercard Corporate-ו
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לאחר תהליך ארוך, שדרש תיקון ההסכם   :סיום "הפחתת שכר זמנית" גם לגמלאים     .3

, ושהתעכב עוד יותר בשל הבחירות החוזרות  2017הקיבוצי בעניין הפנסיה התקציבית משנת 

ונשנות לכנסת, נשלמת בימים אלה החתימה על הסכם הפסקת הפחתת השכר הזמנית בגובה 

, ותעודכן %1.1.2018 מהמשכורת הקובעת. הפחתה זו כבר הופסקה לסגל הפעיל ביום 0.25

 בקרוב רטרואקטיבית מתאריך זה גם לגמלאי הפנסיה התקציבית.

 
  
בכל עניין, אתם מוזמנים לפנות עקב המצב לא ינתנו שירותי משרד וקבלה פרונטלית.  .4

 ותיענו בהקדם. vaad@tauex.tau.ac.il :במייל

  
  

 בברכת שנה טובה, חתימה טובה, ובריאות לכם וליקרים לכם,
  

 הוועד
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