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האם ניתן להשתמש בנקודות האישיות בכל הרשתות 
?שפורסמו

01

:ניתן להשתמש בנקודות האישיות לרכש במחלקות הביגוד לצריכת הסוהר
אופנה גברים ונשים

ספורט
הלבשה תחתונה

(מגבות ומצעים)טקסטיל 
קוסמטיקה ובישום

ביגוד ילדים וציוד שאינו טקסטיל , בהתאם להנחיות מס הכנסה
יירכשו בנקודות וירטואליות בלבד, (ברשתות כלי בית)

?כמה נקודות אישיות נקבל

(בהתאם לחלקיות המשרה)נקודות לרכש ציוד אישי וספורט 750כל סוהר קיבל 
נקודות אישיות בכפוף להסדרת תקציב המדינה 250עתידות להיטען עוד ' בחציון ב
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?האם הנקודות האישיות יימחקו בסוף השנה

,  הנקודות האישיות לא יימחקו בסוף השנה, החל מכרז חדש 2021בשנת 
.הוטענו לכרטיס בחזרה2020והנקודות שהתאפסו בסוף שנת 

?כיצד ניתן לבדוק את יתרת הנקודות מבלי להגיע לסניף
באמצעות אתר אינטרנט של חברת הסליקה מולטיפאס

multipass.co.il–  בירור יתרה

? האם ניתן לרכוש ברשת אדידס

. ניתן  לרכוש באמצעות נקודות וירטואליות בלבד, לעת עתה
.י הסוהר או בן משפחה מקירבה ראשונה בלבד"ז ע.נדרשת הצגת כרטיס מנוי  או ת

(הסוהר ' ללא מס) ז .במעמד הרכישה נציגי הרשת יצלמו את תעודת המנוי או ת
החל  מאמצע חודש אפריל יהיה ניתן לרכוש 

גם באמצעות נקודות אישיות



03
?מדוע יש הנחה שונה באותה הרשת

, קיים הבדל במחיר פריט בין רכישה באתר האינטרנט לבין הרכישה בחנות
בהתאם לכך אחוז ההנחה משתנה 

?"זהב"מה הדין של מוצר 

המכרז אינו מאפשר לסמן מוצרים כמוצר זהב
נקבל הנחת מכרז" מוצר זהב"במידה ומופיעה מדבקה 

(הנחת מכרז+ הנחה כללית )הסוהר יזכה בכפל הנחות : במבצע לכל הלקוחות
מביניהןהסוהר יקבל את ההנחה הגבוהה : במבצע הנחות ייעודי לחברי מועדון

(הנחת מועדון והנחת מכרז)

?"כפל הנחות"כיצד יתקיים בפועל 

?כמה נקודות וירטואליות נקבל

שמתחדשת  ' כל אחת מהרשתות מקצה כמות נק
ומשתנה לכל רשת
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?יש כפל מבצעים בשילוב הכרטיס הכחול וכרטיס הקרנות

" קרנות"אין קשר בין מועדון צרכנות , מדובר בשני כרטיסים שונים
לבין מכרז רשתות האופנה

?איך גובש המכרז

?למה לא ניתן לרכוש בגדי ילדים וכלי בית

היות והמשטרה הובילה את המכרז בוצע סקר שוק בקרב השוטרים 
הבינו מתוצאות הסקרים שיש העדפה לביגוד , י סקרים שחולקו לשוטרים"וע

כך שכוח הקניה גדל, ממגוון רשתות

השימוש בנקודות האישיות נועד לצורך רכישת פרטי הלבשה 
המשמשים את הסוהר בעת מילוי תפקידו 
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נקודות  באמצעות Terminal x-וfox home: כיום ניתן לבצע הזמנות ברשתות
שאר הרשתות יעלו באופן מדורג בחודשים הקרובים, ואישיות וירטואליות 

?למה לא ניתן לבצע הזמנות מקוונות כבר מחודש מרץ

?איך מבצעים רכש בחנות האונליין

יפורסם הסבר ייחודי לכל רשת שתעלה אפשרות לרכישה באונליין

?איך מחושבת ההנחה באמצעות הנקודות הוירטואליות

ההנחה הינה בהתאם לפרטי המכרז

פינת עודפים/האם ניתן לרכוש בחנויות עודפים
אינן נכללות במסגרת המכרז אלא אם כן רשת מסוימת  

במקרה  , תהיה מעוניינת להכניסן במסגרת הנחות המכרז
.10%אחוז ההנחה לא יעלה על , זה
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ניתן לשלב בין הנקודות

?וירטואליות' לנקאישיות ' האם אפשר לשלב בקניה בין נק

?האם בן משפחה יכול לרכוש באמצעות הכרטיס הכחול

ז או  "י צילום ת"עובנוסף ניתן לרכוש באמצעות כרטיס ההטבות פיזית 
תעודת מנוי של בעל הכרטיס

?ס "האם יש מוקד שירות לשב

.ס "מוקם מוקד בנציבות שב, בימים אלו
זה ייתן מענה לסוהרים ולמשפחותיהם  מוקד 

.בנושא המכרז החדש של רשתות האופנה
09:00-14:00מוקד זה יהיה פעיל בין השעות 
:טלפון ליצירת קשר

02-6225295



תמיד אתכם ובשבילכם
חטיבת הלוגיסטיקה

ס"הפועם של שב -ה


