
   
 

 
 

 

 מבצע הצטרפות לשירותי החברה עבור עובדי המדינה

 החברה תעניק הטבת הצטרפות לכל עובד מדינה כמפורט להלן : 2017במהלך חודש דצמבר 

 ש"ח .  300עובד מדינה  יהא זכאי להטבה בתקופת המבצע, כמפורט להלן, בסכום של עד  .1

 . 31.12.2017ועד ליום  4.12.2017החל מיום  –תקופת המבצע  .2

 ש"ח לכל ארוחה. 12.0בד מדינה  זכאי למענק של עד עו .3

 ש"ח. 12.0ש"ח  ויותר, ההנחה תעמוד על  28.80ברכישת ארוחה בעלות של  .3.1

ש"ח הרי שההטבה לעובד  28.80ש"ח ועד לסך של  16.80ברכישת ארוחה בעלות של מעל  .3.2

 ש"ח.  16.80תעמוד על ההפרש בין עלות הארוחה ברוטו לבין סך של 

 ות למחירי ארוחות ברוטו ותנאי החיוב של הגורמים השונים:  להלן דוגמא .3.3

 25.00 28.80 35.00 עלות הארוחה כולל מע"מ בש"ח

סובסידיה ע"ח  -חיוב המעסיק
 16.80 16.80 16.80 הממשלה

 8.20 12.00 12.00 הנחת /הטבת הצטרפות ע"ח סודקסו

יתרה לחיוב  כרטיס האשראי של 
 0 0 6.20 העובד

 

 בלת המענק :התנאים לק .4

סודקסו באמצעות אתר החברה ו/או אפליקציית -על העובד להרשם לשירותי חברת סיבוס .4.1

 המובייל של החברה.

כחלק מתהליך ההרשמה לשירות ,  על העובד חובה להרשם לשירות כסף אישי כתנאי לקבלת  .4.2

את פרטי לתקנון זה , העובד יימסור לחברה  3.2-3.5ההטבה.  במסגרת זו , וכמפורט בסעיפים 

כרטיס האשראי אשר ישמש לחיובו של העובד בגין רכישותיו אשר מעבר לתקציב האישי 

 שהמעסיק מעניק  לעובד מעת לעת.  

על פי הנחיית מעסיקו של העובד ) מדינת ישראל (  התקציב האישי במועד השקת השירות עומד  .4.3

 ש"ח לכל יום עבודה .  16.8על 

ד , באמצעות חיוב כרטיס האשראי של העובד, בסכום בהתאם לכך , החברה תחייב את העוב .4.4

ש"ע במועד השקת השירות  16.80עלות הארוחה  ובניכוי הסובדיסיה /השתתפות המעסיק  ) 

( ובניכוי הנחות והטבות המוענקות לעובד ע"י סודקסו וכפי שייקבעו ויפורסמו 12.2017בחודש 

 על ידי חברת סודקסו.

 

ההטבה המפורטת לעיל הינה ההטבה הכוללת והסופית שהעובד יהא זכאי   -כפל מבצעים  ביטול .5

לקבל מאת החברה.  העובד אינו זכאי לכפל הנחות והטבות מכל סוג ומין שהם, ובכלל זה קיזוז 

 ההנחות ככל שניתנו במעמד כל עיסקה.

הטבת  .בהזמנת משלוחבלבד. לעובדי ביטוח לאומי ההטבה תינתן הזמנת משלוח ב תינתן ההטבה .6

 . take awayו/או  ההצטרפות לא תחול בעת רכישת ארוחה בישיבה במסעדה

 בלבד.  2017עיסקאות רכישת ארוחות בחודש דצמבר  25ההטבה תוגבל ל  .7

 החברה רשאית לשנות או לבטל את המבצע על פי החלטתה הבלעדית בלבד.  .8

 תהליך חיוב כרטיס האשראי של העובד בגין רכישותיו : .9

, החברה תעביר לעובד דוח המפרט את רכישות העובד במהלך  2017בתום חודש דצמבר   .9.1

 החודש.

גובה ההטבה  בגין כל רכישה החברה תפרט את סכום העיסקה, סכום הסובסידיה ע"ח המעסיק,  .9.2

באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המקסימלית ע"ח החברה, יתרת לניכוי מחשבון העובד )

 העובד(. 

סר במייל תוך ציון הנתונים לעיל וכן הודעת החיוב אשר החברה תוציא לחברת כרטיס הדוח יימ  .9.3

 האשראי.



   
 

 
 

של העובד אשר תפרט את סכום חיובו של רכישותיו החברה תעביר חשבונית מס אלקטרונית על   .9.4

 העובד כאמור לעיל.

י ההסכם המבצע יהא תקף אך ורק למי מבין עובדי המדינה אשר נכלל בהסדר סבסוד הסעדה על פ .10

 הסתדרויות העובדים .  בין האוצר לבין
המבצע יחול  אך ורק על מי מבין עובדי המדינה  אשר נכללים בקובץ המורשים ופרטים אישיים שלהם   .11

 ) מספר ת.ז ומספר עובד (  נמסרו לחברת סודקסו בקובץ המורשים היומי.

תקנון זה ואת תקנון השימוש  העובד מתבקש לקרוא .צע זה כפוף להוראות התקנון הכלליתקנון מב .12
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