
בחיוב שלא דרך השכר במכון " אוכלים הולכים"שירות  נוהל חברת סודקסו
 ויצמן למדע

   מטרת הנוהל .1

בחיוב כרטיס אשראי  אוכלים הולכיםמטרת הנוהל היא לקבוע כללים ותנאים לשרות 
 .  הזכאית ליהנות משירות זה לאוכלוסייה, ישראלי  אישי

בלבד  היא של חברת סודקסו ,על כל הנובע ממנו, האחריות למתן השירות
 . וההתקשרות של בעל הכרטיס היא עם חברת נותן השרות ולא עם מכון ויצמן למדע

מקנה הנחות על המחירונים הרגילים במסעדות בקמפוס מכון  אוכלים הולכיםשרות 
 .או אירוח/ויצמן למדע עבור ארוחות בלבד ואינו חל על רכישת פריטי כיבוד ו

 

 הגדרות .2

שירות הניתן לאוכלוסייה מוגדרת לכך על ידי המכון,  – ים הולכיםאוכלשירות  2.1
במסגרתו ניתן לרכוש מזון במסעדות ברחבי המכון תמורת קבלת הנחה 

 בשיעורים משתנים, (להלן : "השירות").

שירות כאמור לעיל, הניתן  –בחיוב שלא דרך השכר  אוכלים הולכיםשירות  2.2
 עות בכרטיס אשראי  אישי.לאוכלוסיה המורשית לשירות תשלום באמצ

המסעדות בשטח של המכון: קפה מדע, סן מרטין, אצל צ'ארלי,  -מסעדות  2.3
 קפה בכיכר ופאי בריבוע ,מזנון סטון 

כרטיס  -בחיוב כרטיס אשראי אישי  אוכלים הולכיםכרטיס לשירות  2.4
העובד/סטודנט האישי, באמצעותו ניתן לשלם במסעדות, תוך קבלת הנחה 

 .מוסכמת, כאשר החיוב ייעשה באמצעות כרטיס האשראי שנמסר 

 אוכלוסייה מורשית לשירות / מורשים:   2.5

 70,72,73,78,79,53דירוגים:  --  עובדים זמניים (יומיים, יועצים) •

 אמריטוסים •

 פרופסור מכון •

 מוארך שרות •

 יועצים אקדמיים ללא שכר  •

 וקבלני בינוי. outsourcingשוהים ללא שכר לא כולל עובדי  •

עובדי חברת ידע, מדען אורח ללא שכר, סטודנט ללא מלגה, מתנדב, סטודנט אורח  – 
ללא מלגה, עובד פר"ח, עובד מול נוף, סטודנטים ממשיכי במחקר, סטודנט מקבל 

 . מקבל מלגה ממקורות חוץהדוקטורנט  מלגה ממקורות חוץ, פוסט

 



נה על כל מי שעו הינובחיוב כרטיס אשראי אישי  אוכלים הולכיםשרות   2.6
 שלושת התנאים הבאים :

 לעיל. 2.5נכלל באוכלוסייה המורשית לשירות, ראה בסעיף  2.6.1

 רק בעלי כרטיס אשראי ישראלי יכולים להצטרף לשירות.   2.6.2

באתר של נותן השרות, חברת  אוכלים הולכים ביצע רישום לשרות 2.6.3
סודקסו, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי באמצעותו ייגבו חיובי 

 השירות. 

 חברת סודקסו  עמה התקשר המכון למתן שירות  -נותן השירות 2.7
 עבור אוכלוסיית המכון הזכאית ליהנות משרות זה.  אוכלים הולכים

חברות חיצוניות אשר מפעילות את המסעדות בתוקף חוזה  –מפעיל המסעדה  2.8
 :של מכון ויצמן למדע עמן

 מסעדת סן מרטין:  תעשיות מזון .אס.אסיאיחברת  •
  מסעדת אצל צ'ארלי :  קרנףחברת  •

  מזנון סטון           
 פאי בריבוע           
 רקפה בכיכ          

 קפה מדע: חברת גורמה ליין בע"מ •
 הפינה הירוקה דוידסון    

 
 הצטרפות לשרות .  3

 לינק באתר המכון אישור ההצטרפות לשירות יבוצע באמצעות 
את התנאים  אוכלים הולכיםעל המעוניין להצטרף לשירות לאשר באתר 

אישור תנאי שרות "אוכלים הולכים" בחיוב כרטיס לשירות בטופס ממוחשב "
 " .אשראי אישי

 

 חברת סודקסו  -הרשמה לשרות באתר נותן השרות 3.1

 חובה להירשם לשרות באתר נותן השרות, חברת סודקסו. 3.1.1

ההרשמה תעשה ע"י המורשה, באחריותו, ובהתאם לתנאים המסחריים  3.1.2
 סודקסו. המצוינים באתר חברת

הסיסמה קסו יזין המורשה שם משתמש ובכניסה לאתר חברת סוד 3.1.3
 הראשונית הינה מס' העובד של המורשה. 

 שם החברה הינה: מכון ויצמן (בעברית) 

כמגבלה יומית לשימוש ₪  120במועד ההרשמה יש להזין סכום של  3.1.4
 בכרטיס האישי. 

המגבלה היומית  הטעינה והחיוב יבוצעו באופן שוטף וקבוע יומי עד לסכום
 לעיל.  3.1.4כאמור בסעיף 



וכן  08-9343352לסימה פראי פרץ לסיוע בבעיות רישום ניתן להתקשר  3.1.5
 1-700-70-11-30לשירות הלקוחות של נותן השירות 

 

 שימוש בכרטיס .4

בגין ארוחתו מכון ויצמן ישלם במסעדה  באמצעות כרטיס המורשה  4.1
 שפתיים/קירבה המוצב בקופות.ע"י העברת הכרטיס במכשיר קורא 

   ש"ח ביום, הסכום הינו לאחר הנחה. 120 -התשלום בכרטיס מוגבל ל 4.2

שימוש בכרטיס ע"י המורשים לכך מזכה בקבלת ההנחה הנהוגה במסעדות  4.3
עמלת סליקת  3%המכון למשלמים באמצעות סליקת כרטיס עובד ובניכוי 

 כרטיסי האשראי.כרטיס אשראי המועברת ע"י חברת סודקסו  לחברת 

כלהלן (נטו, לאחר ניכוי עמלת סליקת  הנחות יקנה בכרטיסתשלום  4.4
 כרטיס אשראי): 

  

 .מהמחיר הרגיל במחירון 12%    ומזנון סטון" ארלי'אצל צ"קפטריית             

 .במחירון מהמחיר הרגיל 17%                                 מסעדת סן מרטין            

 .מהמחיר הרגיל במחירון 15.5%                                              קפה מדע            

 .מהמחיר הרגיל במחירון 12%          פאי בריבוע וקפה בכיכר

) ניתן לראות 3.1.3באמצעות כניסה לאתר של חברת סודקסו (הזדהות כאמור בסעיף 
 בכל עת את פרטי העסקאות שבוצעו בכרטיס במסגרת השרות. 

, על בעליו לדווח מידית לנותן עובד בכל מקרה של אובדן או גניבת כרטיס 4.5
החיוב , וכן עליו לפנות לצורך ביטול   charge.il@sodexo.co.ilהשרות למייל 

 לעפרה הלוי / רכזת תחום מלגות על מנת להנפיק כרטיס עובד חדש . 

 כל החיובים שיבוצעו בכרטיס הם באחריות בעל הכרטיס . 4.6

 

 הפסקת שרות .3

באתר של , להתנתק מהשרותהמורשה באחריות , עם סיום העסקתו או בכל עת שיבחר
רכזת מלגות במכון ויצמן למדע  /אנושל לרכזת משאבי "להודיע בדוא חברת סודקסו

 . על בחירתו להפסיק את שיוכו לשירות

 

 תחולת נוהל זה מיום פרסומו.

 


