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תאריך עברי :ז' בסיון ,התשע"ז
תאריך לועזי01/06/2017 :
הנדון :ארועים צפויים במחוז ובסניפים יוני-יולי  2017ועדכונים 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
לאחר תאום מראש.
לצורך תאום ,נא להתקשר למזכירות המחוז.
בנוסף לדרכי התקשורת הקיימים עם מופ"ת – טלפונית ודוא"ל ,ניתן ליצור קשר באמצעות
מסרונים ( )smsלמספר טלפון  – 052-2199969בכל פנייה יש לציין את הפרטים הבאים – מספר
אישי ,שם ומשפחה ,כמו כן ניתן לשלוח פקס למספר  03-7377562ולוודא הגעתו ב sms-לטלפון
.052-2199969
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.
ניתן לקבל הלוואות במזכירות המחוז כלהלן:
הלוואת "צוות" בגובה  ₪ 6,500ב  10-או  15תשלומים (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 נדרש 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.
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ניתן להסתייע במזכירות המחוז בבצוע הלוואה הדדית של "חבר" בגובה  ₪ 7,000ב12/18/24-
תשלומים ובריבית של כ ₪ 100-תלוי בתקופת ההחזר (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).
להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים יוני – יולי  2017במחוז ובסניפים
בתאריך  22.6.17יתקיים כנס הוקרה ללוחמים במלחמת ששת הימים ,בבנייני האומה בירושלים.
החברים שנרשמו במזכירות המחוז יוצאים בשעה  08:00לסיור מקדים במערת הנטיפים,
החברים שנרשמו לנסיעה ישירה לבנייני האומה – יוצאים בשעה .11:30
מי שטרם שילם – מוזמן להגיע למזכירות המחוז כדי לשלם
מי ששילם ולא מתכוון לנסוע – מתבקש להודיענו בדחיפות כדי שנוכל לשלב אחרים במקומו
לנסיעה .לא יהיו החזרי כספים לאחר ה20.6.17-
4.6.17
4.6.17
5.6.17
5.6.17
6.6.17
11.6.17
14.6.17
15.6.17
20.6.17
22.6.17
27.6.17
3.7.17
4.7.17
9.7.17
10.7.17
12.7.17
13.7.17
18.7.17

 שיח "לוחמים מספרים" במלאת  50שנה למלחמת ששת הימים ,ב"משען". ישיבת הנהלת סניף באר-שבע. טיול חד יומי לחברי סניף באר-שבע "בעקבות אריק איינשטיין" ,פרטים הופצו במיילנפרד ע"י סניף באר-שבע.
 ישיבת הנהלת סניף באר-שבע. ישיבת ועד מנהל ארצי. אסיפת נבחרים ארצית בבית ח"א בהרצליה. טקס סיום מחזור שישי של "הטובים לחינוך" במכללת קיי. ועדת זכויות ארצית שיחת סכום מחזור שביעי "הטובים לחינוך". כנס הוקרה ללוחמים במלחמת שש ת הימים ,בבנייני האומה בירושלים – פרטיםנוספים דרך יו"רי הסניפים.
 ישיבת הנהלת המחוז. ישיבת הנהלת סניף באר-שבע. ישיבת ועד מנהל ארצי. פ.ע של יו"ר ומנהל המחוז עם ראש העיר ערד ויו"ר סניף ערד – בלשכת ר' העיר. חברי סניף באר -שבע יוצאים ליום סיור בקברי צדיקים. נציג מופ"ת מקבל פניות חברים במזכירות המחוז ,החל מהשעה  – 11:30אין צורךלתאם תור מראש.
 ביקורת חיצונית במח' התעסוקה המחוזית. -פ.ע בעיריית באר-שבע בנושא "בשביל הארץ".

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

שם החבר ותפקיד

אופקים

דרעי יעקב – יו"ר הסניף

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

טל' נייד
050-3880011
053-5818182
052-6930530
( 03-6173587להשאיר
הודעה ויחזרו אליך)
052-2704148
054-4883718

כתובת אלקטרונית
snifofaqim@gmail.com

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

Avi000078@gmail.com
00600417
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נתיבות-שדרות
ערד
קרית גת
מזכירות המחוז בבית
החייל ,באר-שבע
מח' התעסוקה המחוזית

שניאור דוד – יו"ר הסניף
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

053-6388829
054-4649258
052-2712422
08-6431874
פקס -
08-6417188
08-6433106

shndavid@walla.com
Schifff7@gmail.com
Haimasulin5@gmail.com
mdarom@tzevet.org.il
wdarom@tzevet.org.il

בברכה -
ישראל לאה
מזכירת "צוות" מחוז דרום

00600417

