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סמוכין00116118 :
תאריך עברי :ז' בשבט ,התשע"ח
תאריך לועזי23/01/2018 :
הנדון :ארועים צפויים במחוז ובסניפים פברואר -מרץ  2018ועדכונים נוספים
שלום חברים וחברות.
אנו מברכים את החברים החדשים שהצטרפו ל"צוות" מחוז דרום ומזמינים אותם להשתתף
במגוון הארועים במחוז ובסניפים ,כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר "צוות" והמיילים.
מזל טוב לחברים והחברות שחוגגים החודש את יום הולדתם .עד מאה כעשרים...
יו"ר המחוז ,מר ניסן בגולה מקיים פגישות אישיות עם חברים,
בימי ראשון בשבוע
בתאום מראש.
לצורך תאום ,נא להתקשר למזכירות המחוז.

הקשר עם מופ"ת
לתשומת לבכם – מספר הטלפון של מופ"ת השתנה והוא .03-6792888
בנוסף לדרכי התקשורת הקיימים עם מופ"ת – טלפונית ודוא"ל,
ניתן ליצור קשר באמצעות מסרונים ( )smsלמספר טלפון 052-2199969
בכל פנייה יש לציין את הפרטים הבאים – מספר אישי ,שם ומשפחה ,כמו כן ניתן לשלוח פקס
למספר  03-7377562ולוודא הגעתו ב sms-לטלפון .052-2199969
גם אתר האינטרנט של מופ"ת השתנה ונמצא כיום בכתובת  https://www.idf.ilהכניסה לאתר
פשוטה יותר מבעבר ובמידת הצורך ניתן לפנות למזכירות המחוז לקבלת הדרכה וסיוע.
במידת הצורך ניתן לפנות ל"חבר" בטלפון  03-6100100אך מומלץ קודם לכן להיעזר במזכירות
המחוז.
חברים המעוניינים להציע פעילויות ו/או שינוי במתכונת הארועים ,מוזמנים ליצור קשר עימנו
בטלפון או במייל ולתאם פגישה עם יו"ר או מנהל המחוז לשם העלאת הרעיונות.
אנו חוזרים ומזכירים לחברים :במידה ונכנסתם לאשפוז בביה"ח סורוקה נא לדווח טלפונית למר
סולומון שלמה  050-6264257ולעדכן את רמ'  , 2ביה"ח יוספטל באילת או ברזילי באשקלון יש
לעדכן את רמ'  2במקום ולהציג תעודת חבר "צוות" (ניתן להסתייע בבן משפחה) .קיימים הסדרים
שונים עם כל אחד מבתי החולים.
קיימת קבוצה של חברים דתיים ושומרי מסורת .חברים המעוניינים להשתתף בפעילויות היחודיות
לקבוצה זו מתבקשים לעדכן את יו"ר הנהלת סניף באר-שבע ו/או את מזכירות המחוז.
תעסוקה – ניתן לקבל סיוע בתעסוקה באמצעות יחידת התעסוקה .משרדי היחידה ממוקמים בבית
החייל באר -שבע .יש לתאם פגישה מראש בטלפון .03-6173541/42
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ניתן לקבל הלוואות במזכירות המחוז כלהלן:
הלוואת "צוות" בגובה  ₪ 6,500ב  12-או  18תשלומים (עם תוספת של כ ₪ 7-הוצאות מנהלה לכל תשלום).

לשם קבלת ההלוואה נדרש להציג את תלוש המשכורת האחרון ולחתום על טופס בקשה.

מותנה בסיום הלוואה קודמת.

הפניה להלוואה בנקאית עד  ₪ 75,000בפריסת תשלומים עד  10שנים (ריבית משתנה ע"פ הבנק ,מספר
התשלומים והבנק בו מתנהל חשבונו של החבר).

לשם קבלת ההלוואות יש להגיע למזכירות המחוז ,להציג את תלוש המשכורת האחרון ולקבל את
ההפניה המקורית לבנק.

ניתן לבצע " מיחזור" של ההלוואה בכל עת ,גם אם לא הסתיים בצוע מלוא ההחזר של ההלוואה המקורית.

ניתן להסתייע במזכירות המחוז בבצוע הלוואה הדדית של "חבר" בגובה  ₪ 7,000ב12/18/24-
תשלומים ובריבית של כ ₪ 100-תלוי בפריסת התשלומים (ניתן לבצע עצמאית דרך אתר "חבר" או לבצע
טלפונית בסיוע מזכירות המחוז ,אין צורך להגיע למשרד (מותנה בסיום ניכוי ההלוואה הקודמת ,מהתלוש).

ייעוץ מקצועי
ניתן לקבל הפניה לייעוץ ראשוני ללא תשלום אצל עו"ד (יעוץ משפטי) ו/או רואה חשבון (ייעוץ מס),
במידה וקיימות בעיות מול המוסד לבטוח לאומי ,ניתן להתייעץ טלפונית עם מנהל המחוז.

יריד "חבר" יתקיים בגני התערוכה בין התאריכים 8-25.3.18
הסעות ייצאו מסניפי המחוז .הרשמה דרך הסניפים בלבד.
להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים פברואר – מרץ  2018במחוז ובסניפים
 מסיבת טו' בשבט לחברי סניף אופקים ונתיבות-שדרות .הכרטיסים הוצעו למכירה1.2.18
גם לשאר הסניפים .חברים המעוניינים יפנו ליו"ר הסניף שלהם.
 מסיבת טו' בשבט לחברי סניף ערד בשתוף ארגון נכי צה"ל.1.2.18
 ישיבת וועדת ערר לפרט ב"צוות" ארצי.5.2.18
 ישיבת וועד מנהל ארצי.6.2.18
 חברי סניף באר -שבע יוצאים לסופ"ש בטבריה ובאילת.8-10.2.18
 נציג מופ"ת מגיע למזכירות המחוז בשעה  .12:00ניתן להגיע ולהעלות בעיות בצרוף12.2.18
תלושי משכורת רלוונטים .אין צורך בתאום מוקדם.
 בקור סמנכ"ל "צוות" ,מנהל הכספים והמבקר במחוז הדרום.15.2.18
 ישיבת מעקב  -הפצת ספרו של אפרים לפיד בהשתתפות סימן טוב ,גילי ,אושרת מבית18.2.18
הלוחם.
 מפגש חברים בני "הדור הצעיר" בשעה  17:00במזכירות המחוז (גימלאים וגימלאיות20.2.18
עד גיל  ) 55לשם העלאת רעיונות והצעות לפעילויות הרלוונטיות לקבוצת גיל זו.
 - 22-24.2.18חברי סניף אופקים ,דימונה ומצפה רמון יוצאים לסופ"ש במלון לאונרדו ריזורט
באילת.
 מסיבת פורים ב"צוות" ארצי.26.2.18
 - 27-28.2.18חברות סניף באר -שבע יוצאות ל"יום האשה" בתל-אביב.
 ישיבת וועדת פרט ארצית.27.2.18
 ישיבת ועדת כספים מחוזית.27.2.18
 ישיבת ועד מנהל מחוזי.27.2.18
 נשף פורים משותף בסניף קרית גת לחברי הסניף  +חברי סניף אופקים ....28.2.18
 ישיבת ועד מנהל ארצי.6.3.18
 ערב בנושא "קהילת המודיעין מול אתגרים בדרום" ,לרגל השקת ספרו של אפרים6.3.18
לפיד .מותנה בהר שמה וקבלת הזמנה ממזכירות המחוז (ללא תשלום).
 חברי סניף אופקים יוצאים ליריד "חבר".7.3.18
 חברות סניף ערד חוגגות את יום האשה.8.3.18
 חברי סניף מצפה רמון – הרמת כוסית לכבוד פסח.8.3.18
– חברי סניף קרית גת יוצאים לסופ"ש באילת.
8-10.3.18
00116118
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11.3.18
11.3.18
11.3.18
12.3.18
12.3.18
13.3.18
13.3.18
14.3.18
14.3.18
15.3.18
16.3.18
18.3.18
19.3.18
20.3.18
21.3.18
22.3.18
25.3.18
26.3.18
26.3.18
28.3.18

 חברי סניף באר -שבע יוצאים ליריד "חבר" הסעת בוקר כולל סיור  /ללא סיור. ביקור הנהלת המחוז בסניף מצפה רמון. הרמת כוסית בסניף דימונה ,לכבוד פסח. הרמת כוסית גימלאים ואלמנות בני .+75 הרמת כוסית בסניף דימונה ,לכבוד פסח. חברי סניף קרית גת יוצאים ליריד "חבר" כולל ביקור בבורסת היהלומים (מחזור )1 חברי סניף אופקים יוצאים ליריד "חבר". חברי סניף באר -שבע יוצאים ליריד "חבר" הסעת בוקר /הסעת ערב (ללא סיור) מפגש בלשכת ראש העיר בנושא הקמת פארק הנצחה לנופלים. הרמת כוסית בסניף קרית גת ,לכבוד פסח. הרמת כוסית בסניף נתיבות-שדרות ,לכבוד פסח. הגימלאים הבדואים יוצאים ליריד "חבר" משולב ביום טיול. חברי סניף קרית גת יוצאים ליריד "חבר" (מחזור )2 וועדת פרט ארצית חברי סניף יוצאים ליריד "חבר" משולב בבקור במכון איילון ,רחובות. הרמת כוסית בסניף ערד בשתוף ארגון נכי צה"ל ,לכבוד פסח. הרמת כוסית לכבוד פסח לחברי סניף באר-שבע. הרמת כוסית לפסח ב"צוות" ארצי. הרמת כוסית לפסח בסניף אילת. -הרמת כוסית לפסח ,ועד המנהל בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל "צוות".

30/3-8/4/2018

חופשת פסח – המשרדים סגורים.

ב מידה ויש שאלות ונדרשים פרטים נוספים לגבי הארועים ,ניתן לפנות ליו"רי הסניפים ,כמפורט
להלן בטלפון ו/או במייל:
סניף

שם החבר ותפקיד

טל' נייד

אופקים

דרעי יעקב – יו"ר הסניף

050-3880011

אילת

דהן אליהו – יו"ר הסניף

באר שבע

לחיאני יעקב – יו"ר הסניף

דימונה
מצפה רמון

אבוחצירא אבי – יו"ר הסניף
בדש אליהו – יו"ר הסניף

053-5818182
052-6930530
( 03-6173587להשאיר
הודעה ויחזרו אליך)
052-2704148
054-4883718

נתיבות-שדרות
ערד
קרית גת
מזכירות המחוז בבית
החייל ,באר-שבע
מח' התעסוקה המחוזית

שיף אריה  -יו"ר הסניף
אסולין חיים – יו"ר הסניף
בגולה ניסן – יו"ר הנהלת המחוז
לוגסי אברהם – מנהל המחוז
ישראל לאה – מזכירת המחוז
אוחנה דניס – מנהלת תעסוקה
אזולאי רונית – רכזת תעסוקה

054-4649258
052-2712422
08-6431874
פקס -
08-6417188
08-6433106

כתובת אלקטרונית
snifofaqim@gmail.com

Eli34656@walla.com
b7snif@tzevet.org.il

Avi000078@gmail.com
badash352@gmail.com
Schifff7@gmail.com
Haimasulin5@gmail.com
mdarom@tzevet.org.il
wdarom@tzevet.org.il

לכבוד טו' בשבט מאחלת לכם צמחיה ,התחדשות ,אושר ופריון -
ישראל לאה
מזכירת "צוות" מחוז דרום

00116118

