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זכויות עמיתים

מעטפת איכותית לעובדים
לעובדים מעטפת  בגינה. החברות מקנה  נדרש לשלם  אינו  והוא  זכות של העמית  היא  בעמותה  חברות 

איכותית של עשייה בתחומי האיגוד המקצועי, קידום ההשכלה, העשרה, העצמה ורווחה

סמינרים בארץ
של  בסך  העמותה  לסבסוד  זכאי  מלאה  במשרה  עמית  זכאות: 

1,400 שקלים למימוש בסמינר בבית מלון ברחבי הארץ.

קבלת חדרים:

בסופי   11:00 עד  ועזיבה   15:00 מהשעה  החל  השבוע  באמצע   

הינן  או הערות  צוין אחרת(. בקשות  )אלא אם   16:00 עד  שבוע 

בגדר בקשה בלבד ומותנות באפשרויות המלון ביום ההגעה.

 קבלת חדרים תתאפשר בעת הגעת שני העמיתים לסמינר ועם 

הצגת תעודה מזהה. עמית אשר יגיע בגפו יחויב בהשארת עירבון 

כספי עד להגעת והצגת תעודת הזהות של העמית הנוסף. במידה 

ולא יגיע יחויב מחיר העירבון.

 הזכאות הינה אישית ולא ניתן להעבירה לעמית אחר.

חניה: החנייה במלונות כרוכה בתשלום בהתאם לדרישות המלון.

בסיס האירוח: בסיס האירוח במלונות הוא חצי פנסיון, אלא אם 

צוין אחרת. במלונות "הכל כלול" תינתן ארוחת צהריים בהגעה או 

ביום העזיבה בסוף השבוע.

הרצאות ותעודות: חובה להיות נוכח בכל ההרצאות.

את  לחייב  לעמותה  זכות  מקנה  בהרצאות  השתתפות  אי   

העמית בעלות המלאה של הסמינר ו/או לבטל את השתתפותו 

בפעילויות העמותה בשנה הבאה.
האינטרנט  אתר  דרך  תתאפשר  לזכאים  התעודה  הדפסת   

.amitnet.co.il
 יובהר כי סמינר של שניים או שלושה לילות בסוף השבוע מקנה 

אישור השתתפות בלבד.

 יש להגיע להרצאות בלבוש הולם ומכבד )לא בלבוש בריכה וים(.

 העמותה משאירה לעצמה את הזכות לשנות את נושא הסמינר 

ואת מיקומו במידת הצורך.

 קיום הסמינר מותנה במינימום הרשמה של 40 עמיתים.

ביטולים: בכל מקרה של ביטול או שינוי הזמנות סמינרים בארץ 

ייגבו דמי טיפול בסך 70 שקלים לחדר. ביטולים ייעשו אך ורק 

ובכפוף לאישור החברה בכתב.   073-2244293 בפקס שמספרו: 

אי הגעה למלון תיחשב ל-100% דמי ביטול.

למימון  העמית  זכאי  הומוגנית  פעילות  במסגרת  היסעים: 

עמית  לנהלים(.  )בהתאם  לסמינר  בהיסעים  העמותה 

המשתתף בסמינר באילת זכאי לרכוש כרטיס טיסה מסובסד 

החל מ-140 שקלים לכיוון. כל שינוי או ביטול הזמנת טיסה 

יחויב בסך של 50 שקלים בגין כל טיסה.

סמינרים  נערכים  והדתי  החרדי  המגזר  עבור  דתי:  מגזר 

ייחודיים ברחבי הארץ. מומלץ לברר עם הנציג לגבי האפשרויות 

חיצוניות  חברות  בשיתוף  המופעלים  סמינרים  המתאימות. 

מקנים אישור השתתפות בלבד.

הטבות וזכויות נוספות
זכות צבירה: במידה והעמית לא יממש זכאותו במהלך השנה, 

בשנת  נוספים  שקלים   700 עד  של  לסבסוד  זכאי  יהיה  הוא 

הזכאות הבאה.

סמינרים מקצועיים ומורשת יהודית בחו"ל: עמית בעל ותק של 

ומורשת  מקצועי  לסמינר  לצאת  זכאי  בעמותה  לפחות  שנתיים 

ליעדים  יהודית במסגרת העמותה אחת לשלוש שנים, בהתאם 

המאושרים ובסבסוד של החל מ-1,500 שקלים לעמית במשרה 

מלאה. יינתנו אישורי הרשמה בלבד ללא תעודה. בסיס האירוח 

לינה וארוחת בוקר )אלא אם כן צוין אחרת(. מדיניות הביטולים 

בהתאם לטופס הרישום.

מקומי:  שלטון  בקורס  לימודים  ומלגת  לימוד  בשכר  סיוע 

בשנה  שקלים   1,200 עד  לקבל  זכאי  מלאה  במשרה  עמית 

)בהתאם לנהלים(.

בקורסים  ללמוד  זכאי  העמית  א׳:  השתלמות  לגמול  קורסים 

לגמול א׳ ללא הגבלה בעלות מסובסדת של 190 שקלים לכל 50 

הארץ  רחבי  בכל  במכללות  מתקיימים  הקורסים  לימוד.  שעות 

בסמוך למקומות העבודה.

סדנאות חד יומיות: עמית זכאי להשתתף בסדנאות  חד יומיות 

אפשרי", "להיות  זה  "בריא  כגון:  עלות  ללא  העבודה  במקומות 

שכיר לפרוש עשיר", "סוד הצלחתה של המדיה החברתית" ועוד. 

פעילות זו מתקיימת בתיאום מול ועדי העובדים.

יומית  חד  בפעילות  להשתתף  זכאי  עמית  יומית:  חד  פעילות 

מעוררות  נשים  בעקבות  סיור  נשים,  שיח  כגון:  בשנה,  אחת 

השראה וסיור בעקבות מנהיגים ומנהיגות.

רשות הטבע והגנים: עמית זכאי לרכוש, פעם 
לכניסה  מסובסד  במחיר  שנתי  מנוי  בשנה, 
הארץ בכל  טבע  ושמורות  הלאומיים  לגנים 


