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איגוד הגמלאים

בניין משטרת מטה מחוז תל-אביב ,דרך
שלמה  18תל-אביב-יפו 68111
טלפון03-6319560 :

של המשטרה ושב״ס

נעבור את זה יחד!
גמלאים יקרים,
התפשטות נגיף הקורונה בעולם מציבה בפני כולנו אתגרים רבים שלא הכרנו .קצב
ההידבקות עולה ,מדינות נוקטות צעדים חסרי תקדים ,מנהיגים ניצבים בפני החלטות
דרמטיות והשווקים מגיבים בהתאם.
כאן אני מבקש להציג את המענה שלנו – איגוד הגמלאים של המשטרה ושב"ס.
מאז תחילת התפשטות הנגיף ,אנו עוסקים כל העת בשמירה על קשר טלפוני רציף עם
הגורמים השונים באיגוד ומתן פתרונות מיידיים לבעיות שמועלות על ידי החברים.
המענים מותאמים לתקופה הקשה העוברת עלינו ,תוך הקפדה על שמירת בריאותם של
כלל חברי האיגוד ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
להלן השינויים בפעילות האיגוד:
החל מיום שני  ,15.3.20עבר האיגוד לפעילות מצומצמת .גם הסניפים והמועדונים
צמצמו את פעילותם למינימום ההכרחי.
דחינו את העברת הוצאות הנסיעה וההוצאות האישיות עבור חודש מרץ ,2020
למועד מאוחר יותר כשהמערכת תחזור לשגרה מלאה.
פתחנו בפרויקט שמירת קשר טלפוני בין ר' הסניפים ומנהלי המועדונים לבין
הגמלאים על מנת לעמוד על מצבם הרפואי והכלכלי.
הגמלאית המתנדבת ליליאן שואעי )טל'  (052-6534561ממתינה לשאלותיכם
ותסייע ככל שניתן בניסיון לפתור בעיות ומקרים פרטניים.
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הועברה אליכם איגרת קרנות עם הפרטים הבאים:
✅ למחזיקי כרטיס קרנות השוטרים מבית ״מקס״ ניתנת הלוואה חברתית של עד
 ₪ 12,000בריבית פריים בלבד ,כולל אפשרות לדחיית ההחזר הראשון )באמצעות
מוקד מקס .( *5841
✅ השבוע התחלנו להטעין את מתנת חג הפסח בסך  ₪ 600לעמיתי קרנות
לכרטיסי ההטבות החדשים והיישנים.
✅ ניתן לרכוש בכרטיסי ההטבות שלנו ברשתות המזון ויקטורי ) 6%החזר( ,יינות
ביתן ) 6%החזר( מגה ) 6%החזר( ובימים אלו צירפנו את רשת רמי לוי שתכבד את
כרטיסי ההטבות שלנו ב 3%החזר.
✅ הגדלנו את קרן המענקים )באישור הדירקטריון השבוע( בחצי מיליון  ₪נוספים.
✅ סגרנו עם רשת מזון גדולה על סל מוצרים לחג הפסח שיגיע באמצעות שליח עד
לבית העמית )מיועד לגימלאים מבוגרים שיזדקקו לכך עקב מגיפת הקורונה(.
✅ תלושי החג המחולקים בדרך כלל במחוזות המשטרה  -יוטענו הפעם בכרטיס
ההטבות של העמית לאור איסור היציאה מהבית.
✅ על מנת שלא להכביד על העמיתים בתקופה קשה זו  ,ניתן יהיה להמשיך
ולרכוש בכל כרטיס אשראי שברשותכם באתר קרנות ,כולל אפשרות לתשלום דרך
השכר עד לסיום משבר הקורונה.
חברים יקרים ,אנחנו כאן ואנחנו נעבור את זה יחד!
בברכה,
יעקב פיטוסי
יו"ר איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
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