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 פרויקט הינה הקרנות של הדגל מפעילויות אחת

  על מבוססת הפעילות ."גמלאים למען גמלאים"

  הנמצאים הארץ רחבי מכל מתנדבים מערך

  במיצוי ומסייעים הגמלאים עם רציף בקשר
.במצוקה לגמלאים וסיוע הזכויות

  הנשיא דבר
הסוהרים קרנות נשיא ,שמולביץ חיים ד"עו )'גימ( ד"תג

  במישור שינוי חוללה לתפקיד הנציבה של כניסתה

  שבאה כמי .הסוהרים לקרנות ס"השב שבין היחסים

  החשיבות את היטב ומכירה השירות מתוך

 פורה פעולה שיתוף על הורתה הקרנות שבפעילות

  חזרו ובכך הסוהרים לקרנות ס"השב פיקוד בין ויעיל

  הפועל המרכזי כגוף לתפקד הסוהרים קרנות
.המשפחה ובני הגמלאים ,הסוהרים לרווחת

  הכללית לאסיפה הבחירות מתקיימות אלה בימים

  אשר ראויים מועמדים ייבחרו כי ותקוותי הקרנות של

  לרווחת ומכישוריהם ממרצם ,מזמנם יקדישו

  על לעמוד שידעו חברים ,והגמלאים הסוהרים

  ולוודא הקרנות של העצמאות לשימור המשמר
.החברים כלל למען לעשייה ינותבו הארגון שכספי

  לטעמי בהתאם הפעילויות לגוון משתדלים אנו

  כך התקשרות מערך את לשפר וכמוכן החברים
.ועדכני זמין יהיה וההטבות הפעילויות על שהמידע

  יצירת תוך האינטרנט אתר משתדרג אלה בימים

  .לסמארטפונים המידע דחיפת שתאפשר אפליקציה

  קרנות עם הדוק פ"בשת מבוצעת הפעילות
.השוטרים

  ראשי ,הארצית המינהלת לחברי ברכותיי

  השטח ומתנדבי הסניפים ראשי ,המחוזות

  מתנדבים למערך והערכתי הוקרתי .הרבים

.מלא באופן ידינו על הנתמך ,זה מפואר

 אנו עליה הקביעות אי לתוספת הנוגע בכל

  שלב שהסתיים הרי ארוכה תקופה נלחמים

  לכתיב השופט בלשכת מצוי והתיק הסיכומים

  ונקווה זה בתחום ונפעל נמשיך אנו .הדין פסק

  לקבלת עד רב זמן להמתין נצטרך שלא

  וחובה זכות לעצמי רואה אני .התוספת

  הסוהרים שכר לשיפור במאבק להמשיך

  את וציבורית חיצונית גם ולחזק ,והגמלאים

  משרד מול העת כל המנוהלים השכר מאבקי
.האוצר

  של הנטענים הכרטיסים יוטענו הקרובה בעת

  בשנה פעמיים שניתן שי .השי בסכומי הקרנות

  יקבלו החדשה לשיטה בהתאם כאשר

  גם הנקובים השי לסכומי בנוסף העמיתים

  וזאת הרכישה לסוג בהתאם כספיים החזרים
.18% – ל עד

  איחולינו הקרנות הנהלת חברי כל ובשם בשמי

  הגשמת ,פוריה עשייה להמשך לכולכם
.איתנה ובריאות הלב משאלות



דבר העורך
)ID STUDIO(עידן מעוז  

ומגזין הדיגיטלי   פייסבוקדף 
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  להציג חשוב היה ,אלו אירועים כמלווים ,לנו
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.ועוד חשובות הודעות ,בחירות

  הסוהרים וקרנות ס"שב את ללוות שמחים אנו

.השנה במשך הרבים ובאירועים היפים ברגעים

  חופשה ,ומשפחותיהם קרנות עמיתי לכל ומאחלים

.הילדים עם ובטוחה מהנה
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  מייל לכתובת שלחו אנא  החומר את
ips.kranot1@gmail.com



עדכונים בנושאי שכר וגמלאות

הסכם השכר בשירות הציבורי

  2015 בדצמבר חודשים מספר לפני מחתם לכם כידוע1.

  לגבי ההסתדרות ל"מנכ לבין האוצר בין שכר הסכם
  לשלוח בפריסה 7.5% – כ של כוללות שכר תוספות

.המדינה לעובדי ומחצה שנים

  לשכר צמוד הקבע משרתי שכר ממשלה החלטת י"עפ2.

  שכר וכידוע הנדרשות בהתאמות המדינה עובדי

  מכח קבע משרתי לשכר צמוד והסוהרים השוטרים
.33/ש הממשלה החלטת

  שולמה ")ניסנקורן הסכם(" ל"הנ השכר הסכם במסגרת3.

  פעימה אוגוסט חודש בתחילת המדינה למשרדי שכר

 לגבי .)אחד אחוז( 1% של שכרית תוספת של ראשונה

  גבוהות להיות אמורות התוספות המשרדים ממגזרי חלק

  שקליות תוספות על גם צובר בהסכמות שכן יותר
.המדינה בשירות השכר לממוצעי בהתאם

  ,ל"צה – הבטחון כוחות כלל של מ"מו אלו בימים מתנהל4.

  אופן לגבי האחרים הבטחון וארגוני ס"שב ,משטרה

  יוצא וכפוף ל"צה על השכר תוספות הסכם של ההחלה

  האוצר משרד כאשר ,ס"והשב המשטרה על גם מכך

  נמוכות שקליות תוספות תשלום לכפות מנסה כדרכו

  השונה המדינה בשירות השכר לממוצע בהתאם יותר

  האוצר כוונת משמעות .הבטחון בכוחות השכר מממוצע

  לכוחות שינתנו הכוללים באחוזים מסוימת שחיקה היא
.ומחצה השנים שלוש של התקופה פני על הבטחון

  ס"בשב במלאכה העוסקים ידי את מחזקים אנו5.

  ,פ"לבט במשרד לתמיכה גם ונערכים ובמשטרה

  יעמוד אם ,חיצוני משפטי במאבק ס"ובשב במשטרה
.התוספת שחיקת על האוצר

 

פנסיית הגישור

  אינם 01.01.2004 – מ החל שגויסו )ושוטרים( סוהרים כידוע

  צוברת פנסיה של כמעמד ומצויים התקציבית לפנסיה משויכים
.הבטחון כוחות ככל

 לגבי האוצר משרד לבין ל"צה בין הסכם נחתם 2009 – ב עוד

  ממועד גישור פנסיית תשלום כולל ,הצוברת הפנסיה תנאי
.גמלה לשלם הפנסיה קרן מתחילה בו 67 לגיל ועד הפרישה

 12 של מענק גם לקבל הפורשים אמורים זה הסכם במסגרת

 שהינה העתידית הפנסיה את לשפר מנת על ,בממוצע משכורות
.התקציבית מהפנסיה יותר נמוכה

.האוצר משרד לבין כ"השב בין 2010 בשנת נחתם דומה הסכם

  שונות בתואנות האוצר משרד נמנע היום ועד מאז לצערנו

  והסוהרים השוטרים לגבי דומה הסכם על מלחתום ומשונות

  היא כיום הצוברת הפנסיה תנאי להבטחת היחידה והמשענת

  להוביל הזכות לי שהייתה 78 משנת 33/ש הממשלה החלטת

  משרתי לשכר והסוהרים השוטרים שכר את ושמשווה ,אליה

.קבע

 משרד של מחליטים הצעת בפני עומדים אנו ממש אלו בימים

  שנחתמו הצוברת הפנסיה בתנאי שינויים לכלול האמורה האוצר
.הקבע משרתי לגבי ל"צה עם

  המשמר על כעת עומדים ס"בשב נוספים וגורמים א"מש ל"רמ

 לגבי הנכון ולישומן שתתקבלנה ההחלטות אחרי למעקב
.הסוהרים

 חיצוני משפטי כגיבוי זה תהליך ללוות נכונים אנו כתמיד

 "זנב"ל ינסה שהאוצר וככל אם ,החיצוניים הארגונים באמצעות
.הסוהרים של הצוברת הפנסיה בתנאי ולגמד

הסוהרים קרנות נשיא ,שמולביץ חיים ד"עו )'גימ( ד"תג



עדכונים בנושאי שכר וגמלאות

תוספת אי הקביעות

  תוספת לתשלום ממושך משפטי מאבק של בעיצומה אנו כידוע
  הקבע למשרתי ששולמה 7% – כ ש תוספת – הקביעות אי

  לפעילים ,כדין שלא ,שולמה ולא 2007 משנת ל"בצה והגמלאים
.האחרים הבטחון כוחות מקרב ולגמלאים

  וכן מטעמנו סיכומים הוגשו לעבודה הדין בבית המתנהל בהליך

  לתשלום ומתנגדת השבה האוצר תגובת הוגשה כצפוי
.התוספות

 מדובר ,שהיו מבוססות הבלתי ,לשמועות בניגוד כי יודגש
.בלבד האוצר בתגובת

.הפגרה לאחר להינתן צפוי לעבודה ד"ביה של הדין פסק

  י"ע התקבלה והמוסד כ"השב גמלאי תביעת כי זה בהקשר נזכיר
.2014 באפריל עוד לעבודה ד"ביה

 לפני הסתיים שם הדיון .לעבודה הארצי ד"לביה ערער האוצר
.ד"פס נתן טרם לעבודה הארצי ד"וביה משנה למעלה

  שידחה לעבודה הארצי ד"ביה של ד"פס בינתיים שינתן וככל אם

 בעניינו ההליכים לזירוז רבות הדבר יסייע ,האוצר ערעור את
.זו משמעותית שכר תוספת ולקבלת

הסוהרים קרנות נשיא ,שמולביץ חיים ד"עו )'גימ( ד"תג



בחירות

 לאסיפת בחירות תהליך של בעיצומו נמצאים אנו אלה בימים

  תיבחר מתוכה אשר ,הסוהרים קרנות עמותת של הנציגים
  .הבאות השנים 4 במשך אותה תוביל אשר העמותה הנהלת

 הגמלאים במחוז רק בפועל מתקיים הבחירות הליך לצערנו

 מועמדויות הוגשו לא האחרים הבחירה שבמחוזות בעוד

 העמיתים כל כן ועל בחירות הליך קיום המחייבים במספרים

 כחברים יכהנו הללו הבחירה במחוזות מועמדותם את שהציגו
.הבאה הנציגים באסיפת

  ביום להסתיים אמור הגמלאים למחוז הבחירות הליך

 העמיתים רשימת תוכרז 22.09.2016 וביום 21.09.2016
.הנציגים לאסיפת שנבחרו

 בראשות עצמאית וועדה מנהלת ההליך את ,לתקנון בהתאם

  וחברים העמותות כרשם כיהן שבעברו ד"עו שהינו ר"יו
.ח"ורו ד"עו הם בה נוספים

 להנהלת ההצבעה דרכי את ותנהל תקבע זאת וועדה
.הנציגים אסיפת של הסופי ההרכב קביעת לאחר העמותה

 המשך שמאפשר התהליך של מוצלח לסיום תקווה אנו

 והן הפעילים הן העמיתים כל לרווחת וטובה מועילה פעילות
.הסוהרים קרנות בעמותת הגמלאים

 



הסכם ביטוח פנסיוני עם חברת מנורה מבטחים

,הסוהרים קרנות עמיתי

  תנאים למתן החברה עם להסדר הסוהרים קרנות עמותת הגיע וגמל פנסיה מבטחים מנורה חברת עם ומתן משא לאחר
.החדשה מבטחים הפנסיה לקרן שלהם הפנסיה קרן את לנייד או להצטרף שיבחרו משפחותיהם ובני לעמיתים משופרים

:ההסדר עיקר

.מהמצטרפים אחד כל של פרטניים נתונים פי על ניהול דמי לתשלום מסלולים שני בין בחירה

  טלפוני שירות מוקד ארצית בפריסה סיוע לשם פנסיוני מתכנן עם אישיים למפגשים התחייבות הכוללת רחבה שירות אמנת
.המצורף בעלון מפורטים נוספים נרחבים תנאים ועוד

 

 

  בני ועבור עבורכם ההטבות והחלת מידע מתן לצורך ס"השב למתקני מבטחים מנורה נציגי יגיעו הקרובים בימים
.לכך שהוקצו החברה נציגי עם אישיות פגישות ולתאם א"מש קציני י"ע שמתאומים למפגשים להגיע חשוב .משפחותיכם

 

 

 

 

 

 

,בברכה                                                              

 

 

)'גימ( מ"גנ ,זאבי משה ד"עו                               )'גימ( ד"תג ',שמולביץ חיים ד"עו

הסוהרים קרנות ל"מנכ                                 הסוהרים קרנות נשיא         

 



הסכם ביטוח פנסיוני עם חברת מנורה מבטחים

 



הסכם ביטוח פנסיוני עם חברת מנורה מבטחים

 



הסכם ביטוח פנסיוני עם חברת מנורה מבטחים

 



המשך-צפון תמונות מאירוע הרמת כוסית מחוז  כרטיס הטבות נטען חדש

  כרטיסי קיבלו הקרנות עמיתי האחרונים בחודשים
.חדש הטבות

  להפעיל צריך היה בו ושימוש הכרטיס הפעלת לצורך
.)הכרטיס את לאקטב(

  עמיתים של מבוטל לא מספר כי עולה שקיבלנו מדיווח

  שי ,מכך יוצא וכפועל הכרטיס את איקטבו לא עדיין
.הכרטיס על הוטען לא פסח

  את איקטבו שטרם לעמיתים ומזכירים שבים אנו

  האיקטוב את .בהקדם זאת לעשות עליהם הכרטיס

  שם( בלבד הקרנות אתר באמצעות לעשות ניתן
.)סיסמא נדרשת

 

בשכר זיכוי פסח שי

  לא והשי הכרטיס על גבוהה יתרה שלהם עמיתים
  410 – ו לסוהרים ₪ 310 ס"ע בשכר זיכוי יקבלו ,נטען

.08/2016 חודש במשכורת לגמלאים ₪

 

  השעות בין 02-6225213 בטלפון דינה :לבירורים
08:30-14:30.



מרכזתמונות מאירוע הרמת כוסית מחוז  אפליקציה

  - "ופנאי תרבות שוברי" אפליקציית - דיגיטל קרנות

מסעדות

 "ופנאי תרבות שוברי" - חדשה אפליקציה השיקו קרנות

  למכונת לגשת מבלי ושוברים מכרטיסים להנות תוכלו בה

.הכרטוס

  שוברי" שנקראת האפליקציה את לסמארטפון להוריד יש

."ופנאי תרבות

  באמצעות )אשראי כרטיס כל( אשראי בכרטיס משלמים

  עד החשבון בעלות הנחה 25% במקום ומקבלים הנייד

  וניתן שנתית הינה הזכאות פעם בכל ₪ 300 של לסכום

  בשוברי או מסעדות דיגיטל בקרנות פעמים 8 עד לנצל

.)הקודמת בשיטה כמו( ארוחות

  החשבון קבלת ובעת קפה ולבית למסעדה יוצאים

  באמצעות )אשראי כרטיס כל( אשראי בכרטיס משלמים

.פעם בכל ₪ 300 ועד ,הנייד המכשיר

  שברשותכם האשראי כרטיס את תחייב האפליקציה

!!25% פחות – החשבון בסכום

  .מראש ההטבה מימוש ולתכנן שוברים להדפיס צורך אין

  שברשימה קפה בבית או במסעדה בוחרים פשוט

.הנייד הטלפון דרך הארוחה בסוף ומשלמים

  ורשימת החדשה האפליקציה אודות נוספים לפרטים

  .קרנות לאתר להיכנס ניתן המסעדות

.אישי קוד להכניס יש לאפליקציה להיכנס מ"ע

  של האינטרנט באתר לראות ניתן האישי הקוד את

.ההזמנות את מבצעים הנכם בו הקרנות

.באפליקציה זה לצורך המיועד במקום להזין יש הקוד את

.עמית לכל אישי הינו הקוד

.קרנות לאתר להיכנס יש נוספים ולפרטים

  - "ופנאי תרבות שוברי" אפליקציית - דיגיטל קרנות

ואטרקציות אתרים

  בה "ופנאי תרבות שוברי" - חדשה אפליקציה השיקו קרנות

  למכונת לגשת מבלי ושוברים מכרטיסים להנות תוכלו

.הכרטוס

  שוברי" שנקראת האפליקציה את לסמארטפון להוריד יש

."ופנאי תרבות

  קרנות באתר שביצעתם ההזמנות את להנפיק תוכלו כעת

  בנייד ישיר כרטוס של החדשנית באפליקציה ישירות –

!!בבית הדפסה באמצעות או ,)סמארטפון(

  והאטרקציות האתרים ממגוון קרנות באתר מזמינים פשוט

  בשיטת המשתתפים "דיגיטל קרנות" בדגלון המסומנים

 ההזמנה את או התדפיס את ומציגים החדשה הכרטוס

  בית של הקופה/הקבלה בעמדת ישירות הנייד בטלפון

.העסק

  הזמנת וביצוע החדשה האפליקציה אודות נוספים לפרטים

.קרנות לאתר להיכנס ניתן ופארקים לאתרים כרטיסים



המשך -מרכז תמונות מאירוע הרמת כוסית מחוז  כנס גמלאים
עושים כבוד לגמלאים

.יואב חמי י"ע "דוריה" במתחם גמלאים כנס התקיים 29.05.2016 בתאריך

  בתי נציבת בנוכחותם כיבדו הכנס את .גמלאים 800 – כ השתתפו בכנס

 א"מש ל"רמ ,המשתתפים את ברכה אשר קלינגר עפרה גונדר רב הסוהר

 שאף שמולביץ חיים )'גימ( ד"תג הסוהרים קרנות נשיא ,כהן פרומית ד"תג

.זאבי משה ד"עו )'גימ( מ"גנ הסוהרים קרנות ל"ומנכ המשתתפים את ברך

 ואף הנוכחים את ברך פולק יוסי )'גימ( גונדר "גמלאים למען גמלאים" ר"יו

 .ס"שב גמלאי לטובת המתנדבים הגמלאים של הברוכה פעילותם את סקר

  אביבה והזמרת ס"שב של הזמר להקת הנעימה האורחים של זמנם את

.אבידן

  לתמיכה המיועדת כרית הסוהרים מקרנות שי קיבלו הכנס משתתפי

.ברכב וישיבה בטלוויזיה צפייה ,טיסה בעת בצוואר



המשך -מרכז תמונות מאירוע הרמת כוסית מחוז  כנס גמלאים
עושים כבוד לגמלאים



כנס גמלאים
עושים כבוד לגמלאים



המשך -מרכז תמונות מאירוע הרמת כוסית מחוז  טיול גמלאים ליער השחור 

  בנות/ובני גמלאים 150 – כ יצאו יוני חודש במהלך

  הנמצא הריין ועמק השחור ליער קבוצות 3 – ב זוגם

.ושוויץ צרפת ,גרמניה הגבולות במשולש

 .שנים 6 מזה ,שנה מידי מתקיים ל"לחו הטיול

.הריין ועמק השחור היער נבחר השנה

 מנוקד ,ומייער הררי אזור כשמו הוא השחור היער

  במשולש הנמצא ,רבים מים ומפלי זכים באגמים

 נפלא מיקום ,ושוויץ צרפת ,גרמניה של הגבולות

.באירופה ביותר היפים לאזורים .להיוודע

 נהר את חצו הצפוף היער דרך נסעו הטיול במהלך

 על ולמדו קלאסיות אירופאיות בערים בקרו ,הריין

.האזור של המפוארת היהודית ההיסטוריה

.על-אל בחברת היו הטיסות



המשך -מרכז תמונות מאירוע הרמת כוסית מחוז  טיול גמלאים ליער השחור 



המשך -מרכז תמונות מאירוע הרמת כוסית מחוז  טיול גמלאים ליער השחור 



הטבות נוספות –הודעות קרנות הסוהרים                 

-2016 ועיתונים ירחונים לשבועונים מנויים )2

  ירחונים לשבועונים מנויים להזמנת ההרשמה
.בעיצומה 2016 ועיתונים

  ,ומנויים מגזינים יותר השנה להזמין ניתן !חדש
.הרגילה לזכאות בנוסף

  בלבד 31.10.2016 – ל עד ההרשמה תוקף

.)2016 סוף עד יומי מנוי אחרונות ידיעות(

 

.לאתר להיכנס יש נוספים לפרטים

 - הפניקס בחברת חיים ביטוח תוקף הארכת )1

  אמור היה אשר הסוהרים קרנות של החיים ביטוח
  חודשים בשלושה הוארך 30.06.2016 – ב להסתיים

  בתנאי שינוי ללא 30.09.2016 – ב ויסתיים

.הפוליסה

 

  ,ההליכים סיום את לאפשר נועדה זאת ארכה

  ביטוח הסכם הכנת לשם אלה בימים המתקיימים

  רצף שיאפשר( במכרז שתזכה חברה עם חדש
.)ביטוחי

 

 - תיכונית על גבוהה להשכלה מלגות )3

  על להשכלה מלגות חילקה הסוהרים קרנות
.עמיתים לילדי ,תיכונית

  כספי הופקדו 10.06.2016 בתאריך

  מופקדת בו הבנק בחשבון המלגות

 יהב בנק" הסעיף תחת קצבה/המשכורת
."זכאים

 

  קרנות עמיתי לכל   - לתיאטראות מנויים )4
:האומנות שוחרי הסוהרים

  ההרשמה של בעיצומה נמצאים אנו

  התאטראות רשימת .לתאטראות  למנויים
  .באתר נמצאת

.31.08.2016 בתאריך תסתיים ההרשמה 

 -האינטרנט ביטול הזמנות דרך אתר ) 5

  דרך שביצעתם הזמנות לבטל ניתן מהיום

.הקרנות של האינטרנט אתר

  שלי להזמנות נכנסים ,ההזמנה ביצוע לאחר

  של הרובריקה תחת שלי ההזמנות ובטבלת

.הזמנה ביטול על ללחוץ יש "לביטול הקש"

  נמשכו והכרטיסים במידה לבטל ניתן לא

  המכירה סיום תוקף או הכרטוס מכונת דרך

.עבר



הטבות נוספות –הודעות קרנות הסוהרים                 

  הרחצה עונת –ספורט ומועדוני לבריכות מסובסדות כרטיסיות )6

  .ספורט ולמועדוני לבריכות מסובסדות כרטיסיות הנפקת ועימה החלה

  במהלך איכות זמן לבלות משפחתך ולבני ,העמית לך יאפשר זה הסדר

  קרנות לאתר להיכנס יש ,הכרטיסייה את לרכוש מנת על .הקיץ
   il.co.kranot-ips.www  בכתובת הסוהרים

.לבריכות הכרטיסיות של הבאנר על וללחוץ

:דגשים מספר להלן

  לרכוש   ניתן ,השובר רכישת בעת יבוצע הכרטיסייה עבור התשלום•
.בלבד שוברים 2 עד

  לבריכה איתו וללכת הכירטוס ממכונת השובר את למשוך יש•

  יש השובר את .בכרטיסייה השובר את להמיר ובבריכה המבוקשת
.בלבד 30.09.16 לתאריך עד להמיר

.31.08.16 - ה הינו השחייה לבריכות כרטיסיות מכירת סיום•

  או/ו הכירטוס בעמדת משיכתו לאחר לבטל ניתן לא השובר את•
.2016 – ל מימוש לדחות

  ורק אך למימוש ניתנת בחרת בו מהאתר שתקבל הכרטיסייה•

  מימוש אי .בלבד 2016 בשנת לכך שיועדה התקופה במהלך

  אפשרות יקנה לא לכך שיועדה בתקופה במלואה הכרטיסייה
.יותר מאוחרת בתקופה לממשה

  - ה עד מסוימות בבריכות ומכובד משתנה הכרטיסייה תוקף•

  עם לברר יש .31.12.2016 - ה עד אחרות ובבריכות ,30.09.2016
.הכרטיסייה תוקף את המקום

  לרוב ,תקפה היא מתקנים לאילו לברר יש הכרטיסייה רכישת טרם•

  כניסה משולבים בהם מקומות ישנם אך בלבד לבריכה תקפה היא

  לחדר או לבריכה האופציה ניתנת לחלופין או ,בריכה + כושר לחדר
.בלבד כושר

 

 



של עמיתי קרנות ) דואר אלקטרוני(בנק מיילים 

הסוהרים ממשיכים בפרויקט

  הקדמה עם צועד הסוהרים קרנות מנגנון

  המיילים בנק איסוף כיעד בפניו לשים והחליט

  להביא מנת על וזאת הארגון עמיתי מרבית של

  ולהעברת עבודה ושעות דיוור בהוצאות לחסכון

.הארגון עמיתי לכל אמת בזמן שוטף מידע
  

  קרנות עמיתי מכל מבקשים אנו כך לצורך

  כתובת את לנו ולהעביר פעולה לשתף הסוהרים

  העברת לצורך שברשותם האלקטרוני הדואר

  .ומגזינים מידע

  

  נייד טלפון מספר לעדכן נבקשכם ,כן כמו
  עדכונים הכוללים SMS הודעות שליחת לצורך

  .ומבצעים הסוהרים קרנות פעילויות על

ל לתיבת דואר  "ניתן להעביר את הפרטים הנ

:אלקטרוני קרנות הסוהרים בכתובת 
comgmail.@1kranotips.

  לעמיתים ממליצים אנו :הקרנות תרא

:הקרנות באתר לעת מעת להתעדכן
ips-kranot.co.il, ומעדכנים  מפרסמים אנו שם  

.העמיתים את שוטף באופן


