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הבית שלך לעולמות טובים מועדון

מהו מועדון "שלך" ?
מועדון "שלך" הינו חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר( אשר הוקמה בשנת 2012  על ידי הסתדרות המעו"ף, מרכז השלטון 

המקומי שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות.

העמיתים
עובדי הרשויות המקומיות בישראל, התאגידים העירונים וגופי הסמך.

זכויות העמיתים
כל חבר מועדון "שלך" זכאי ל-2 הטבות במחירי מועדון בכל חודש. בסה"כ 24 הטבות בשנה. במידה ולא נרכשו הטבות 

 בחודש מסוים, לא תהיה אפשרות לצבור "זכאות" לרכישת הטבות ולממשם בחודש אחר.
לאחר ניצול מכסת ההטבות במחירי מועדון - ניתן להזמין הטבות במחירים מוזלים וזאת עד לכמות של 10 הזמנות בחודש 

קלנדרי בסה"כ. בקטגוריות מסוימות - כאשר המחיר המוצג הוא "מחיר מוזל" - ניתן להזמינו - ללא קשר לזכאות/ יתרת 
זכאות - וזאת כאמור תחת מכסת ההזמנות החודשית הכוללת- 10 הזמנות.

בכל חודש תתעדכן קטגוריה של "זכאות האקסטרה שלך" בה ניתן יהיה לרכוש הטבות ספציפיות שיבחרו ע"י המועדון 
כמוצר החודש וזאת בנוסף לזכאות החודשית.

היעוד
המועדון קם מתוך מטרה לפעול בכל תחומי החיים של העובדים, להשיג עבורם מחירים ייחודיים ומוזלים בתרבות, נופש 

פנאי וצרכנות.

החזון
לפעול מתוך תחושת שליחות, לשים את עמית המועדון במרכז, והכל בחדשנות, במקצועיות, במקוריות  בשירות אישי

ומכל הלב.

תחומי הפעילות
 תרבות:  פעילות ענפה בהצגות, מופעים, סרטים, מנויי תיאטרון, סדנאות ועוד..

 פנאי: אטרקציות, מסעדות, ארוחות בוקר, נופש ועוד...
צרכנות: מוצרים והטבות ממגוון רחב של תחומים ובתי עסק

אופן הפעילות
כל עמית שדמי החבר השנתיים הועברו בגינו, זכאי לפעול במסגרת המועדון וזאת באמצעות כרטיס חבר מגנטי עם קוד 

אישי. 
כל חבר מועדון זכאי להזמין בכל חודש 2 הטבות במחיר מועדון )סה"כ 24 הטבות בשנה( והטבות נוספות בזכאות 

 אקסטרה שישתנו מעת לעת על פי שיקולי המועדון. 
בכל חודש ניתן להזמין עד 10 הזמנות בסה"כ - כך שההזמנות מעבר למחירי מועדון - תחושבנה על פי "מחיר מוזל".

שומרים על קשר
,sms מועדון "שלך" יפעל באופן תדיר להידוק הקשר עם העמיתים וזאת באמצעות מיילים, דיורים ישירים, הודעות

 חומרי מידע במקומות העבודה, פרסומים בעיתונות מקצועית, שיחות יזומות לעמיתים.
בנוסף המועדון מפעיל קו של תמיכה ושירות לקוחות במספר 073-2244333 

 

אודות מועדון שלך
הקרן לרווחת עובדי הרשויות בישראל


