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 ר  חה  הט    -הה  חד    מען ח ר ה פע      :11פרק 
 

ורואה ברווחת החברים ועובדיהם עובדים,  4,500-משרדי נסיעות ובהם כ 400ההתאחדות מאגדת 
 במספר מסלולים:חלק מתפקידיה. בהקשר זה, פועלת ההתאחדות 

 

 הצע  הט    ש טפ   •
 בדו"ח זה(. 40, עמ' 5ה פרק בדרך כלל בניוזלטר החודשי שההתאחדות שולחת לענף )רא

 הטבות אלה משתנות, ובתקופת הדו"ח כללו, למשל:
 

 : מגוון אירועים ואתריםכרטיסים במחירים מיוחדים לחברי ההתאחדות ל
o  שיט בספינות זכוכית באילתביקור שבת ביער הקופים, פיטר פן, עם הילדים:  ההצגה ,

 ועוד נופש מוזל ביחיעם בחג שבועות
o  כניסה חינם למחזיק הכרטיס, כרטיס מוזל לנלוויםהטבה קבועה:  -מיני ישראל 
o  הנחה לכל בני המשפחה 20% –מוזיאון הילדים בחולון 

 הטבות בעלות ערך עסקי, כגון:
o  לחברים בלבד - 10%הפקת סרטוני תדמית בהנחה משמעותית של 
o הטבה לחברי להב, שההתאחדות חברה בו( נופש מקצועי באילת במחיר מיוחד( 
o  הנחה משמעותית לכנסTTI – Travel Tech Israel  2018ביוני 
o  באמצעות ש.ע.ל.( פעמיים בשנה, לקראת חגי תשרי ופסח –תווי שי בתנאים נוחים( 

 
 : הטבות מפנקות

o  על הריהוט הייחודי של  15%הנחה קבועה שלBalcony 
o  10%הנחה קבועה של  –חנות לאוהבי מטבחים -ה –מיסטרל 
o  חמישה שבועות עד הבית, ללא תשלום וללא התחייבות –מעריב סופהשבוע 

 
תאימות לחיי פעילות של אוהבי טיולים ומשמחות משפחה וילדים, ומאפשרות ההטבות המוצעות מ

הנאה בקנה מידה ענפי מטעם ההתאחדות, באופן שאינו קשור לפעילויות האסטרטגיות שההתאחדות 
 פועלת למען חבריה.

 
 

 כרט ס  שר  
בנוסף להטבות היזומות, ממשיכים חברי ההתאחדות והעובדים המחזיקים בכרטיס האשראי העסקי 

, ליהנות מהטבות חודשיות מתחלפות ומגוונות Calהממותג של ההתאחדות בשיתוף עם חברת 
 למשל(, כמו גם מתנאים מיטיבים ייחודיים הרלוונטיים למקצועני נסיעות: 49)הטבות 
  

 לות וללא דמי שימושהכרטיס מונפק ללא ע ✓
 30שוטף+ –חיוב על קניות בחו"ל  ✓
 ש"ח בלבד 30כניסה לטרקלין דן במחיר של  ✓
 הטבת טרום טיסה  ✓
 שורת הטבות חודשיות מתחדשות מעולות, המגיעות ישירות אל הלקוח ✓

 
 
 www.ittaa.org.il/cal   ר הה  חד     -טפס  הצטרפ    ח ר  הה  חד        ז ג  ❖
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 כרט ס   עץ    ר  
 

, ההתאחדות מציעה לחברים בלבד את כרטיס יועץ התיירות, המעניק מעבר לכל ההטבות שתוארו לעיל
 הטבות משמעותיות באתרי תיירות ובילוי בישראל ובחו"ל. 

 
, אך חשוב לדעת כי / מועדון חברים מידע על הטבות למחזיקי הכרטיס ניתן למצוא באתר ההתאחדות

להציג  כדאי, כך שתמיד הסכמים גם ללא במקומות רבים בארץ ובחו"ל הכרטיס מעניק הטבות מפליגות
 תיירות ובילוי. יכשאתם מגיעים לאתרת הכרטיס א
 
אתר הממשק הייעודי בדרך  -כל חבר לעצמו  –מקוון כרטיס מתבצעת באופן בקשה ל גשתה

 ההתאחדות, ונדרשת חתימת מנהל המשרד המאשר כי מבקש הכרטיס אכן נמנה על עובדי משרדו. 
 

 , כך:2018עלות הכרטיס לשנת , הוזלה ההתאחדותועד בעקבות החלטת 

  (80ש"ח )במקום  50 -מחיר כרטיס לשנה 

  כרטיסים למשרד( 2מנהל המשרד והבעלים יקבלו כרטיס חינם )עד 
 

השירות ניתן בתוך ימים ספורים, וניתן אף לפנות בדרך כלל עד חודש, אך  –המוצהר משך ההנפקה 
 דחופה.אל מזכירות ההתאחדות בבקשה להנפקה 

 
במהלך תקופת הדו"ח נוספו הטבות חדשות הכוללות בין היתר כניסות חינם לאתרים והטבות לבני 

 משפחה, הנחות לאטרקציות תיירותיות, הנחה במלונות , מוזיאונים, יקבים וכד' 
 

  /http://www.ittaa.org.il/benefitקישור  אזור ההטבות באתר ההתאחדות, במומלץ להכנס ל
 

 תהתיירות הבינלאומי תערוכת – IMTMמדי שנה ההתאחדות מקיימת שיתוף פעולה עם הנהלת יריד  
חברי ההתאחדות המגישים בקשה להנפקת כרטיס יועץ תיירות בשטח  השל ישראל, אשר במסגרת

מגיעות  IMTMעם זאת, הבקשות לכרטיסים דרך התערוכה, זכאים לקבל את הכרטיס ללא עלות. 
ולכן קצב הנפקתן אינו מהיר כמו הזמנה רגילה דרך אתר  להתאחדות שבועות לאחר היריד,

הזדמנות והגישו את הבקשה השנה ניצלו מאות חברים את הההתאחדות. אבל הטבה היא הטבה, וגם 
 בפעילויות ההתאחדות.ו , ובהזדמנות זו גם השתתפבתערוכת התיירותלכרטיס בעת ביקור 
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