עמיתי קרנות הסוהרים היקרים ,שלום רב !
בימים טרופים אלה ,בו נגיף הקורונה מתפשט וגורם לתחלואה רבה ,עד כדי סכנת
חיים ,המחייב אותנו להישמע להנחיות משרד הבריאות ,שבעיקרן ,בין היתר ,הגבלת
תנועה באופן משמעותי ,בידוד/ריחוק פיזי ועוד ,ומתוך דאגה לעמיתנו הגימלאים,
שברובם חשוף לסכנת הידבקות מחד ,ומאידך הבנה לצורכי עמיתנו ,הסוהרים
הפעילים ,הנמצאים בחזית ההתמודדות של ניהול מערך הכליאה ,על המסוכנות,
המורכבות והמשמעויות הנגזרים מהן ,היום יותר מתמיד.
אנו בקרנות הסוהרים ,מחזקים אתכם ותומכים בכם ,עמיתים יקרים ,סוהרים פעילים
וגמלאים ,ויחד נישא תפילה ,שתקופה קשה זו ,תסתיים במהרה ובהצלחה.
קרנות הסוהרים ,פועלת לרווחת העמיתים בשיגרה ,וביתר שאת בימים אלו ,בהן רבים
מוצאים עצמן ללא מקורות הכנסה (בני/בנות זוג של עמיתים) ,במצוקה רגשית,
חברתית וכלכלית ,על מנת להקל ולהנגיש ככל הניתן ,את כלל האפשרויות וההטבות
העומדים לרשותכם.
ברצוני להביא לידיעתכם ולרענן את מיטב ההטבות והאפשרויות העומדים
לרשותכם:
 .1קבלת הלוואות:
בנק יהב  -עמיתים החפצים בכך ובהתאם לתנאים הקיימים ,רשאים לקחת
הלוואה על סך  ,₪ 8,000בניכוי דרך תלוש השכר ,והלוואה נוספת של עד
 ₪ 10,000למשרתים מעל  10שנים ,ובניכוי דרך הוראת קבע.
ההלוואה תינתן בריבית של  0.9%החל מיום ( 01/04/2020הריבית משתנה
ומתעדכנת בראשית כל חודש).
יחד עם זאת ,ולאור מגבלות התנועה המחייבות ,אנו ,יחד ובמתואם עם בנק יהב,
עושים מאמץ ופועלים להנגשת אפשרות קבלת ההלוואה בדרך מקוונת.
לכשתבשיל האפשרות ויווצרו התנאים ,נעכדנכם.
 .2למחזיקי כרטיס אשראי לאומי מקס:
ניתנת אפשרות לקבלת הלוואה חברתית עד לסכום ( ₪ 12,000עמית שלא ניצל
עד כה אפשרות זו) בריבית פריים (נכון להיום  ,)1.75%כאשר לנוכח הנסיבות
ובתיאום עם חברת האשראי ,ניתן לדחות את החזר התשלום החודשי הראשון -
לטובת העניין ,עומד לרשותכם מוקד מקס בטלפון .*5841 :
 .3שי חג הפסח:
שירות בתי הסוהר בשיתוף קרנות הסוהרים מעניק לסוהרים הפעילים
ולגמלאים שי ,פעמיים בשנה ,בפסח ובראש השנה ₪ 300 ,לפעיל ו₪ 400-
לגמלאי בכל חג ,כאשר לגמלאי מתווספים  ₪ 20נוספים מקרן רווחה לגמלאים.
בימים אלה הושלמה הטענת כרטיסי ההטבות של העמיתים והופקד בכרטיס
סכומי השי כאמור.

 .4מארז שי מיוחד לעמית הפעיל והגדלת השי לגמלאי:
כאות הערכה ,הוקרה ושותפות עם עמיתינו הפעילים ,הנושאים בעול והנדרשים
למאמץ מוגבר ,ולהרחבה משמעותית של שעות הפעילות ,שירות בתי הסוהר
בשיתוף קרנות הסוהרים ,רכש מארז שי הכולל מגבת ,דברי מתיקה ומארז אל
סבון נוזלי ,אשר יחולק בימים הקרובים לסגל שב"ס ,ואילו לגמלאים ,לנוכח
הנסיבות ומגבלות התנועה ,הוגדל סכום השי לפסח ב ₪ 50-נוספים ,סכום זה
יטען בכרטיס ההטבות בימים הקרובים ויתווסף לשי החג שיעמוד על סך 470
.₪
 .5מימוש כרטיס ההטבות ברשתות המזון:
קרנות השוטרים יחד עם קרנות הסוהרים הגיעו להסכם התקשרות עם רמי לוי,
שיאפשר מימוש רכישה בכרטיס ההטבות ,כך שבנוסף למחירים המוזלים ,יינתן
החזר הנחה של .3%
כן ,ניתן לממש הכרטיס ברשתות המזון "יינות ביתן" "ויקטורי" ,בהנחת החזר
של  6%מערך הקניה.
 .6על אף הכוונה לאפשר ביצוע רכישות באתר הקרנות באמצעות כרטיס אשראי
לאומי מקס בלבד ,ולנוכח הנסיבות ,תתאפשר בעת הזו למעוניינים ,לבצע
רכישות באתר הקרנות ,בכל כרטיס אשראי שברשותכם ,לרבות תשלום
באמצעות תלוש השכר.
 .7תמיכה בגמלאים נזקקים – אנו בקרנות ,פועלים למען הגמלאים שידם אינם
משגת ,ומצויים במצוקה כלכלית קשה ,ולקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה,
הענקנו ל 100 -גמלאים נזקקים ₪ 400 ,לכל גמלאי ,שיאפשר לו לרכוש חבילת
מזון ,למען יקל הדבר עליו ועל בני ביתו.
 .8אנו בקרנות הסוהרים בשיתוף שירות בתי הסוהר ,פועלים לרווחת כלל
העמיתים ,בשיגרה ובעת משבר ,וכך נמשיך לפעול למענכם.
בשם הנהלת קרנות הסוהרים ,ברצוני לברך אתכם ואת משפחותיכם ,בברכת
חג שמח ,בריאות איתנה וטובה.
יחד ,ניצלח את ימי משבר אלה בהצלחה ובמהרה.

כוחנו באחדותנו

בכבוד רב,
עו"ד אבי וקנין ,גונדר (גימ')
מנכ"ל קרנות הסוהרים

