פרק  :11פעולות ההתאחדות למען חבריה  -רווחה והטבות
כגוף המאגד של כ 400-משרדי נסיעות אשר בהם כ 4,500-עובדים ,ההתאחדות רואה ברווחת
החברים ועובדיהם חלק מתפקידיה ,ופועלת בעניין זה במספר מסלולים:


הצעת הטבות שוטפות
בדרך כלל בניוזלטר החודשי שההתאחדות שולחת לענף (ראה פרק  5עמ'  ,)28הטבות אלה
משתנות ,ובתקופת הדו"ח כללו ,למשל:
כרטיסים במחירים מיוחדים לחברי ההתאחדות למגוון אירועי תרבות:
 oלהצגות מוזיקליות :אוויטה ,גבירתי הנאוה ,בילי אליוט ועוד
 oלהצגות הבימה :מה עושים עם ג'ני ,משפחה עליזה ,משהו טוב ועוד
 oלתיאטרון לילדים :ספר הג'ונגל ,עוץ לי גוץ לי ,פיטר פן ,אמת או חובה ועוד
 oלקרקס פנטזיה ורכבת הרים אקסטרים עם משקפי מציאות מדומה
הטבות בעלות ערך עסקי ,כגון:
 oקורס בידול עסקי במחיר מיוחד (הטבה מיוחדת לחברי ההתאחדות)
 oהקמת אתר בחינם (הטבה לחברי להב ,שההתאחדות חברה בו)
 oהנחה משמעותית לכנס  Travel Tech Israel – TTIביוני השנה



הצעות לאירועי חשיפה לחברי ההתאחדות של אתרים שונים
ההתאחדות שולחת על כך הודעות ייעודיות לענף ,ולעתים אף מנהלת את ההרשמה לאירוע
המוצע .המבקשים להשתתף בערבים אלה נדרשים בד"כ להציג כרטיס יועץ תיירות.
o

לדוגמה ,ראו בהמשך תיעוד ערב חשיפה ייעודי לחברי ההתאחדות במוזס אלונים

הטבות אלה אמנם אינן גרנדיוזיות ,אך הן מצטברות לפעילות הפונה אל כל העובדים במשרדים
החברים ,ויוצרת מכנה משותף ענפי מטעם ההתאחדות אשר אינו קשור לפעילות המקצועית
שההתאחדות פועלת למען המשרדים החברים.
כרטיס אשראי עסקי
בנוסף להטבות היזומות ,ממשיכים חברי ההתאחדות והעובדים המחזיקים בכרטיס האשראי העסקי
הממותג של ההתאחדות בשיתוף עם חברת  ,Calליהנות מהטבות חודשיות מתחלפות ומגוונות
(הטבות  49למשל) ,כמו גם מתנאים מיטיבים ייחודיים הרלוונטיים למקצועני נסיעות:







הכרטיס מונפק ללא עלות וללא דמי שימוש
חיוב על קניות בחו"ל – שוטף30+
כניסה לטרקלין דן במחיר של  30ש"ח בלבד
שורת הטבות חודשיות מתחדשות מעולות ,המגיעות ישירות אל הלקוח

טפסי הצטרפות לחברי ההתאחדות ובני זוג  -באתר ההתאחדות www.ittaa.org.il/cal
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כרטיס יועץ תיירות
מעבר לכל ההטבות שתוארו לעיל ,ההתאחדות מציעה לחברים בלבד את כרטיס יועץ התיירות ,המעניק
הטבות משמעותיות באתרי תיירות ובילוי בישראל ובחו"ל.
מידע על הטבות למחזיקי הכרטיס ניתן למצוא באתר ההתאחדות ,אך חשוב לדעת כי במקומות רבים
בארץ ובחו"ל הכרטיס מעניק הטבות מפליגות ,כך שצריך תמיד לזכור להציג אותו כשאתם מגיעים
לאתרי תיירות ובילוי.
הגשת בקשה לכרטיס מתבצעת באופן עצמאי דרך אתר ההתאחדות בלבד ,ונדרשת חתימת מנהל
המשרד המאשר כי מבקש הכרטיס אכן נמנה על עובדי משרדו.
תוקף הכרטיס – שנה אחת ,עלות הנפקה –  .₪ 80משך ההנפקה – עד חודש ,אך פעמים רבות
השירות ניתן בתוך ימים ספורים ,וניתן אף לפנות אל מזכירות ההתאחדות בבקשה להנפקה דחופה.
מדי שנה ההתאחדות מקיימת שיתוף פעולה עם הנהלת יריד  – IMTMיריד התיירות הבינלאומי של
ישראל ,אשר במסגרתו חברי ההתאחדות המגישים בקשה להנפקת כרטיס יועץ תיירות בשטח
התערוכה ,זכאים לקבל את הכרטיס ללא עלות .השנה ניצלו מאות חברים את ההטבה הזו ,ושילבו
את ההזדמנות כדי לבקר בתערוכת התיירות ולהשתתף בפעילויות ההתאחדות.
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ערב חשיפה ייחודי לחברי ההתאחדות במוזס אלונים
(תיעוד כפי שנשלח לענף בניוזלטר לקראת פסח)23.03.17 ,
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