אושר על ידי הועד המנהל ביום 26.2.2018 ,25.12.2017

קריטריונים להנחות  -קמפוס שיאים
אוכלוסייה

הערות

שיעור הנחה

בוגר קמפוס שיאים

10%

לקורס מעל  3,000ש"ח

שסיים לימודים בחמש השנים האחרונות

5%

לקורס מתחת ל 3,000-ש"ח

נרשם לקורס שני ומעלה באותה שנה

פטור מדמי רישום

על הקורס השני

תלמיד מצטיין בקורסי הקמפוס

 500ש"ח

התלמיד בעל הממוצע הכיתתי הגבוה
ביותר ,לרישום לקורסי המשך

מתאמני קרוספיט

10%

על קורס מדריכי חדר כושר בלבד

חבר מביא חבר

5%

ההנחה ניתנת לחבר המצרף עם תשלום
שכר לימוד

בן משפחה מקרבה ראשונה של עובד

5%

תלמיד תיכון

 500ש"ח

תושב תל אביב

5%

משפחה חד הורית

5%

חייל בשירות חובה  /חייל משוחרר

 1000ש"ח
10%

אנשי כוחות הביטחון

תקף גם לגרים בשכירות בהצגת חוזה
שכירות
עד שנה מהשחרור
לאחר שנה ועד שנתיים מהשחרור
שוטרים ,אנשי קבע ,גמלאי ונכי צה"ל,

10%

בן משפחה שכולה עובדי וגמלאי ארגון
עובדי משרד הביטחון.

גמלאי

5%

בעל תעודת אזרח ותיק/תושב זהב

בעל מוגבלות

5%

בהצגת אישור מביטוח לאומי

עובדי אוניברסיטת תל אביב
ובני משפחה מקרבה ראשונה

10%

ילדים עד גיל 28

סטודנטים באוניברסיטת תל אביב

10%

בוגרי אוניברסיטת תל אביב

5%

תלמידים /מרצים  /בוגרים מקמפוס ברושים 5%
מנוי מרכז הספורט

5%

עובדי חברת מרכז עלית לספורט

לפי היקף משרה וותק

באישור מנהלת משאבי אנוש

עובדי העמותה

לפי היקף משרה וותק

באישור מנהלת משאבי אנוש

הנחה מיוחדת מנהל הקמפוס

10%

בהמלצת מנהל הקמפוס ואישור מנכ"לית

כללים למתן ההנחות


ההנחה תינתן משכר לימוד מלא בקורס )מהמחיר לאחר קיזוז הנחה על פטורים במידה שקיימים(.
לא ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית.



אין כפל הנחות .מי שמשתייך לשתי אוכלוסיות בו זמנית ,יקבל את ההנחה הגבוהה יותר.



קבלת ההנחה כפופה להצגת וצירוף תעודה או אישור המעידים על השתייכות לאוכלוסייה הרלוונטית.
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קרבה ראשונה משמעה בן/בת זוג וילדים עד גיל  21אלא אם צוין אחרת במפורש.

הנחה מיוחדת מטעם מנהל הקמפוס תינתן כפוף להמלצה מנומקת בכתב של מנהל הקמפוס ואישור המנכ"לית

בכתב להמלצה זו.
תעריפי הנחה/תשלום על פטורים/השלמות קורסים


תעריף חבילת קורסי מדעים 3,360 -ש"ח.



תעריף חבילת קורסי מדעים לתלמיד קמפוס שיאים 2,500 -ש"ח.



תעריף השלמת קורס/חזרה על קורס 40 -ש"ח לכל שעה אקדמית )כפול מס' שעות הלימוד בקורס(.



תעריף השלמת קורס/חזרה על קורס לתלמיד קמפוס שיאים 20 -ש"ח לכל שעה אקדמית )כפול מס' שעות
הלימוד בקורס(.



תעריף הנחה בקורס לתלמידים בעלי פטור מלימודי מדעים 10 -ש"ח לכל שעה אקדמית )כפול מס' שעות
הלימוד בקורס לגביו ניתן הפטור(.
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קריטריונים להנחות  -קמפוס ברושים
אוכלוסייה

הערות

שיעור הנחה

תשלום במזומן

3%

בקורסים של  2,000ש"ח ומעלה

בוגרי קמפוס ברושים

 5%ופטור מדמי רישום
10%

על שנת לימודים אחת
על קורסים רב שנתיים

חברי האיגודים המקצועיים ברפואה משלימה

5%

על קורסי לימודים מתקדמים בלבד

מלגה ירוקה
על בסיס שעות התנדבות בקהילה

10%

לתלמידים בשנה ראשונה בלבד

בן משפחה מקרבה ראשונה של עובד

5%

משפחה חד הורית

5%

חייל בשירות חובה  /חייל משוחרר

10%

עד שלוש שנים מהשחרור

10%

שוטרים ,אנשי קבע ,גמלאי ונכי צה"ל,
בן משפחה שכולה )קרבה ראשונה(
עובדי וגמלאי ארגון עובדי משרד
הביטחון.

גמלאי

5%

בעל תעודת אזרח ותיק/תושב זהב

בעלי מוגבלויות

5%

בהצגת אישור מביטוח לאומי

עובדי אוניברסיטת תל אביב
ובני משפחה מקרבה ראשונה

10%

ילדים עד גיל 28

סטודנטים באוניברסיטת תל אביב

10%

בוגרי אוניברסיטת תל אביב

5%

תלמידים /מרצים  /בוגרים קמפוס שיאים

5%

מנויי מרכז הספורט

5%

עובדי חברת מרכז עלית לספורט

לפי היקף משרה וותק

באישור מחלקת משאבי אנוש

עובדי העמותה

לפי היקף משרה וותק

באישור מנהלת משאבי אנוש

הנחה מיוחדת מנהל הקמפוס

15%

אנשי כוחות הביטחון

עד  10מקרים בשנת לימודים
בהמלצת מנהל הקמפוס ואישור מנכ"לית

כללים למתן ההנחות


ההנחה תינתן משכר לימוד מלא בקורס .לא ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית.



אין כפל הנחות  -למעט הנחת מזומן .מי שמשתייך לשתי אוכלוסיות בו זמנית ,יקבל את ההנחה הגבוהה יותר.



קבלת ההנחה כפופה להצגת וצירוף תעודה או אישור המעידים על השתייכות לאוכלוסייה הרלוונטית.




קרבה ראשונה משמעה בן/בת זוג וילדים עד גיל  21אלא אם צוין במפורש אחרת
הנחה מיוחדת מטעם מנהל הקמפוס תינתן כפוף להמלצה מנומקת בכתב של מנהל הקמפוס ואישור המנכ"לית
בכתב להמלצה זו.
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קריטריונים להנחות  -פעילויות ספורט
חוג/פעילות

חבר
ועד מנהל

מנוי מרכז הספורט

חבר דירקטוריון מרכז
הספורט

חוג אייקידו ) 4פעמים בשבוע(

25%

25%

25%

חוג אייקידו )פעמיים בשבוע(

25%

25%

25%

חוג הרמת משקולות

25%

25%

25%

חוג ג'יאו ג'יטסו

25%

25%

25%

חוג ג'ודו

12%

25%

25%

חוג כדור יד

12%

25%

25%

חוג כדור מים

12%

25%

25%

חוג רוגבי

12%

25%

25%

התעמלות אומנותית

12%

25%

25%

כדורגל נערות/ילדות

12%

25%

25%

חוג שחייה מבוגרים
דרך המים )מאסטר(

25%

25%

25%

25%

25%

25%

חוג שחייה ילדים

25%

25%

25%

הנחת ילד שני לכלל החוגים

10%

-

-

הנחה מיוחדת מנהל מחלקות ספורט

 10%לכלל הפעילויות לעיל

חוג שחייה מבוגרים
דרך המים )מתקדמים(

קריטריונים להנחות  -קורסי שחייה קיץ
מנוי מרכז הספורט חבר סגל אונ' תל אביב

חוג/פעילות

סטודנט אונ' תל אביב

קורס קיץ שחייה  4 -מפגשים

10%

6%

6%

קורס קיץ שחייה  8 -מפגשים

10%

6%

6%

קורס שחיה פרטי  5 -מפגשים

10%

6%

6%

קורס שחיה פרטי  -תוספת  3מפגשים

10%

6%

6%

קורס שחיה פרטי זוגי  5 -מפגשים

10%

6%

6%

קריטריונים להנחות  -אימונים אישיים בחדר כושר
שיעור הנחה

אוכלוסייה
נוער

10%

חייל בשירות חובה

10%

סטודנט אוניברסיטת תל אביב

10%

הערות
עד גיל 18
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קריטריונים להנחות  -הרקדות
מנוי
מרכז הספורט

חבר סגל
אונ' תל אביב

סטודנט
אונ' תל אביב

מרקיד

הרקדה גדי ביטון  -כניסה בודדת

25%

6%

6%

35%

הרקדה גדי ביטון  -כרטיסייה 11

25%

6%

6%

-

-

-

-

-

25%

6%

6%

-

ריקודים סלוניים  -שיעור ניסיון

-

-

-

-

ריקודים סלוניים  -כניסה בודדת

-

-

-

-

ריקודים סלוניים  -כרטיסייה 12

10%

6%

6%

-

ריקודים סלוניים  -תוספת 11
מפגשים

10%

6%

6%

-

חוג/פעילות

הרקדה גדי ביטון  -חנייה שנתי
הרקדה עופר רגואן  -כניסה בודדת

כללים למתן ההנחות


ההנחה הינה מתעריף אורח.



אין כפל הנחות  -למעט הנחת ילד שני ומעלה והנחה מיוחדת של מנהל מחלקות הספורט .מי שמשתייך לשתי
אוכלוסיות בו זמנית ,יקבל את ההנחה הגבוהה יותר.



קבלת ההנחה כפופה להצגת וצירוף תעודה או אישור המעידים על השתייכות לאוכלוסייה הרלוונטית.



ההנחה לפעילויות ספורט תינתן גם לילד עד גיל .18



הנחה מיוחדת מטעם מנהל מחלקות הספורט תינתן בכפוף להמלצה מנומקת בכתב ממנהל המחלקה
הרלוונטית ואישור מנהל מחלקות הספורט בכתב להמלצה זו.
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קריטריונים להנחות  -קייטנות
תעריף

זכאות

אוכלוסייה
עובדי אוניברסיטה בשכר חודשי כולל עובדים
ארעיים/עונתיים
עובדי אוניברסיטה שעתיים

סגל מוזל

גורם מאשר

מעל  50%משרה

אוניברסיטה

בהיקף של  100שעות חודשיות
ומעל  3שנות עבודה רצופות

אוניברסיטה
יועמ"ש אוניברסיטה

חברי הועד המנהל של האוניברסיטה
חברי ועד מנהל

יועץ משפטי

חברי ועדות משנה של העמותה

יועץ משפטי

חברי דירקטוריון מרכז הספורט

יועץ משפטי

חברי ועדות משנה של מרכז הספורט

יועץ משפטי

עובדי אוניברסיטה בשכר חודשי

מתחת ל 50%משרה

אוניברסיטה

נכד עובדי אוניברסיטה בשכר חודשי

מעל  50%משרה

אוניברסיטה

היקף משרה של  100שעות
בחודש עם ותק של שנת עבודה
אחת וכתב מינוי לשנת עבודה

אוניברסיטה

עובדי אוניברסיטה שעתיים

נוספת
מרצים מן החוץ באוניברסיטה
עובדי מחקר
סגל

מעל  3שנות ותק בהן הועסקו
שני סמסטרים מידי שנה

אוניברסיטה

בעלי כתב מינוי לתקופה של 6

אוניברסיטה

חודשים לפחות

מדריכים בהכשרה מעשית עבודה סוציאלית

אוניברסיטה

מורים קליניים בעבודה סוציאלית

אוניברסיטה

מורים קליניים בפקולטה לרפואה

אוניברסיטה
בכפוף לאישור תשלום שכ"ל
ודמי רווחה

סטודנטים ומלגאים

מנהל מחלקת רישום

מנוי מרכז הספורט
עובדי אגודת ידידי האוניברסיטה בישראל

מעל  50%משרה
מעל  50%משרה ו 3-חודשי

עובדי אגודת הסטודנטים
עובדי נכס
עובדי תאגידים של האוניברסיטה
ומכונים שליד האוניברסיטה

מעל  50%משרה

בהתאם למו"מ
תעריף מלא

אורח

הנחה מיוחדת 10%

יו"ר אגודת הידידים
יו"ר אגודת הסטודנטים

ותק
מעל  50%משרה ו 3-חודשי
ותק

ועדי עובדים

אוניברסיטה

יו"ר אגודת הסטודנטים
מנהל התאגיד
עד תעריף סגל

בכפוף לאישור בכתב

אורחים בלבד
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כללים למתן ההנחות


אין כפל הנחות .מי שמשתייך לשתי אוכלוסיות בו זמנית ,יקבל את ההנחה הגבוהה יותר.



קבלת ההנחה כפופה להצגת וצירוף תעודה או אישור המעידים על השתייכות לאוכלוסייה הרלוונטית.



הנחת ילד נוסף בתעריף אורח ,ועדים וסגל אוניברסיטה -על המחירים תינתן הנחה נוספת ברישום ילד שני
ושלישי ,לפי הפירוט הבא:
תעריף אורח/ועדים  -ילד שני  100 -ש"ח ברישום עד השעה  13:00ו 200-ש"ח ברישום עד השעה .15:00
ילד שלישי  50 -ש"ח ברישום עד השעה  13:00ו 100-ש"ח ברישום עד השעה .15:00
ילד שני  150 -ש"ח ברישום עד השעה  13:00ו 250-ש"ח ברישום עד השעה .15:00
תעריף סגל -
ילד שלישי  100 -ש"ח ברישום עד השעה  13:00ו 150-ש"ח ברישום עד השעה .15:00



הנחת רישום מראש לשני מחזורים )א'+ב'(:
תעריף אורח  160 -ש"ח ברישום עד השעה  13:00ו 220-ש"ח ברישום עד השעה .15:00



הנחה מיוחדת מטעם מנכ"ל תינתן בכפוף להמלצה מנומקת בכתב ממנהל הקייטנות ואישור המנכ"ל
בכתב להמלצה זו.
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קריטריונים להנחות  -עובדים
לימודים בקמפוס ברושים וקמפוס שיאים
עובדים
כל העובדים

שיעור הנחה
25%

כל העובדים

50%

ספורטאים
בקבוצות אס"א
סטודנטים
מאוניברסיטת תל
אביב שמשחקים
בקבוצות אס"א

25%

זכאות
היקף משרה של עד  25%ו 5-שנות ותק
היקף משרה של  25%ומעלה ו 3-שנות ותק /
היקף משרה של  50%ומעלה ושנת ותק אחת/
עובד לאחר גיל פרישה לאחר שהשלים  5שנות
עבודה
ספורטאי פעיל בעל שנת וותק אחת

לעובדים שזכאים להנחה הנמוכה מ50%-

50%
100%

להנחה מיוחדת

לפי המלצת יו"ר הקבוצה
לפי המלצת מנהל
מחלקות הספורט

15%

אישור מנכ"ל

הערות

לעובדים שזכאים להנחה הגבוהה מ50%-

רישום לקבוצות הספורט
אוכלוסייה

שיעור הנחה

עובדים

50%

מאמן מחלקה
ברישום למחלקה

50%

זכאות

הערות

היקף משרה של  25%ומעלה ו 3-שנות
ותק  /היקף משרה של  50%ומעלה
היקף משרה של עד  50%ושנת ותק אחת

אותה מאמן
סגל הדרכה/מאמנים ברישום
למחלקה אחרת

25%

היקף משרה של עד  25%ושנת ותק אחת

33%

היקף משרה של עד  25%ו 5-שנות ותק

פעילים מתנדבים

25%

שנת ותק אחת

ספורטאי אס"א בקבוצה בוגרת

25%

מעל  3שנות ותק כספורטאי

עובד לאחר גיל פרישה

50%

עובד שפרש לגמלאות לאחר שהשלים 5
שנות עבודה

כפוף למסמך התנדבות

אימונים אישיים ושיעורי שחייה
זכאות

הטבה

הערות

אימון אישי במחיר עלות של המאמן בלבד

היקף משרה של  50%-25%ושלוש שנות ותק /

לעובד ובני משפחתו

)כולל עלויות מעביד(

היקף משרה של 50%

מקרבה ראשונה

שיעור שחייה פרטי במחיר עלות של המאמן היקף משרה של  50%-25%ושלוש שנות ותק /
היקף משרה של 50%
בלבד )כולל עלויות מעביד(

8

לעובד ובני משפחתו
מקרבה ראשונה

אושר על ידי הועד המנהל ביום 26.2.2018 ,25.12.2017

קייטנות קיץ
אוכלוסייה

זכאות

שיעור הנחה

הערות

כל העובדים

תעריף סגל מוזל

מעל חצי שנה ותק

ברישום ילד

עובדי קייטנה

תעריף סגל מוזל

עובדים ארעיים בקייטנות עם ותק של שנה אחת

ברישום ילד

כל העובדים

 50%מתעריף סגל מוזל

מעל שתי שנות ותק /
עובד לאחר גיל פרישה לאחר שהשלים  5שנות עבודה

ברישום ילד

כל העובדים

 30%מתעריף סגל מוזל

מעל שתי שנות ותק /
עובד לאחר גיל פרישה לאחר שהשלים  5שנות עבודה

ברישום נכד

כללים למתן ההנחות


ההנחה לפעילויות העמותה הינה ממחיר אורח.



אין כפל הנחות .מי שמשתייך לשתי אוכלוסיות בו זמנית ,יקבל את ההנחה הגבוהה יותר.



קבלת ההנחה כפופה לאישור מחשבת השכר  /מנהלת משאבי אנוש המעידים על השתייכות לאוכלוסייה
הרלוונטית.



קרבה ראשונה משמעה בן/בת זוג וילדים עד גיל .18

לימודים בקמפוס שיאים וקמפוס ברושים


ההרשמה לקורסים בקמפוס ברושים או שיאים הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי הקבלה
בקורס .עובדים שיתקבלו ללימודים מתחייבים למלא אחר תקנון הקמפוס )נוכחות ,עמידה בדרישות הקורס
וכו'( .במידה שהעובד לא יסיים את לימודיו בקורס הוא יחויב בהחזר גובה ההנחה.



בקורסים עם שותפים כל צד יישא בחלקו היחסי בהנחה אלא אם נאמר אחרת בהסכם ההתקשרות עימו,
שאז תישא העמותה במלוא עלות ההנחה.



הקבלה ללימודים הינה בכפוף לחתימת העובד על כתב התחייבות ותחויב בזקיפת מס בתלוש השכר.



ההנחה תינתן עד מחיר של  10,000ש"ח לקורס לשנת לימוד .מעל מחיר זה ישלם העובד את ההפרש של עלות
הקורס במלואו ועל חשבונו.1

קייטנות


קייטנות  -הנחת ילד נוסף בתעריף אורח ,ועדים וסגל אוניברסיטה -על המחירים תינתן הנחה נוספת ברישום
ילד שני ושלישי ,לפי הפירוט הבא:
ילד שני  150 -ש"ח ברישום עד השעה  13:00ו 250-ש"ח ברישום עד השעה .15:00
תעריף סגל -
ילד שלישי  100 -ש"ח ברישום עד השעה  13:00ו 150-ש"ח ברישום עד השעה .15:00

 1דוגמה  ,Iהנחה של  50%על קורס שמחירו  10,000ש"ח 50%*10,000) :הנחה(= 5,000ש"ח לתשלום על ידי העובד .על  10,000ש"ח
תינתן הנחה של  50%והעובד ידרש לשלם סך של  5,000ש"ח )אין הפרש לתשלום(.
דוגמה  ,IIהנחה של  50%על קורס שמחירו  15,000ש"ח 50%*10,000)+5,000 :הנחה(= 10,000ש"ח לתשלום על ידי העובד .על 10,000
ש"ח תינתן הנחה של  50%והעובד ידרש לשלם  5,000ש"ח ובנוסף ישלם את ההפרש למחיר המלא על סך  5,000ש"ח.
דוגמה  ,IIIהנחה של  100%על קורס שמחירו  15,000ש"ח 100%*10,000)+5,000 :הנחה(= 5,000ש"ח לתשלום על ידי העובד .על
 10,000ש"ח תינתן הנחה של  100%והעובד ידרש לשלם את ההפרש למחיר המלא בלבד על סך  5,000ש"ח.

9

