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 וחברות.שלום חברים 
 

 ועדכונים נוספים 2019   יולי-יוני  ארועים צפויים במחוז ובסניפים הנדון:       
 
 
 

שהצטרפו ל"צוות" מחוז דרום ומזמינים אותם להשתתף  החברים החדשיםאנו מברכים את 
 במגוון הארועים במחוז ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר "צוות" והמיילים.

 לחברים והחברות שחוגגים החודש את יום הולדתם. עד מאה כעשרים...  זל טובמ
 

 יו"ר המחוז, מר ניסן בגולה מקיים פגישות אישיות עם חברים, 
 בימי ראשון בשבוע

 מנהל המחוז, מר לוגסי אברהם מקיים פגישות אישיות במזכירות המחוז
 בתאום מראש. 

 לצורך תאום, נא להתקשר למזכירות המחוז.
 
 
 

 הקשר עם מופ"ת
 

 )ללא קידומת(. 1שלוחה  1111מספר הטלפון של מופ"ת השתנה והוא  –לתשומת לבכם 
 
 

 –במחוז ובסניפים   2019  יולי-יוני להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים 
 
 

 עיד אל פיטר -  4.6.19
 ישיבת ועדת מיחשוב ארצית -  6.6.19

 המשרדים סגורים. -חג שבועות  -  9.6.19
 ישיבת ועד מנהל מחוזי. - 11.6.19
 חברי סניף קרית גת יוצאים ליום כייף בים המלח. - 12.6.19
 שבע.-סדנת העצמה לדורשי עבודה בבית החייל, באר - 13.6.19
 לירן דנינו מופיע במוזיאון הנגב. רכישת כרטיסים במקום, בערב המופע. - 17.6.19
 מחזור ט' "הטובים בחנוך".שיחת סיכום  - 18.6.19
 ועדת פרט ארצית. - 18.6.19
 .12:30עד  11:00בקור נציגת "צוות" במופ"ת, במזכירות המחוז, בין השעות  - 23.6.19
 אסיפת נבחרים ארצית. - 23.6.19
 פתיחת קורס מנעולנים. - 23.6.19
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 ועדת קבלה במכללת קיי "הטובים בחינוך". - 23.6.19
 .18:30עד  17:00גת "צוות" במופ"ת, בסניף אילת, בין השעות בקור נצי - 24.6.19
 שירי מימון מופיעה במוזיאון הנגב. רכישת כרטיסים במקום, בערב המופע. - 24.6.19
 טברנה יוונית עם טריפונס במוזיאון הנגב. רכישת כרטיסים במקום, בערב המופע. - 26.6.19
 הרשמה  בבית חיל האוויר בהרצליה.  ,מלחמת ההתשהשנה ל 50במלאת כנס  - 27.6.19

 במזכירות המחוז.                         
 חנן בן ארי מופיע במוזיאון הנגב. רכישת כרטיסים במקום, בערב המופע. -  1.7.19
 ישיבת ועד מנהל ארצי. -  2.7.19

 ועדת קבלה במכללת קיי "הטובים בחינוך" - 3-4.7.19
 במוזיאון הנגב. רכישת כרטיסים במקום, בערב המופע.עמיר בניון מופיע  -  8.7.19

 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניף מצפה רמון. - 17.7.19
 שבע.-בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניף באר - 17.7.19
 ועדת פרט ארצית. - 23.7.19
 "כנר על הגג", למי שרכש כרטיסים. -הצגה בביה"ס למשחק "גודמן"  - 24.7.19
 "כנר על הגג", למי שרכש כרטיסים. -גה בביה"ס למשחק "גודמן" הצ - 27.7.19

 
במידה ויש שאלות ונדרשים פרטים נוספים לגבי הארועים, ניתן לפנות ליו"רי הסניפים, כמפורט 

 להלן בטלפון ו/או במייל:
 
 

 כתובת אלקטרונית טל' נייד שם החבר ותפקיד סניף

 050-3880011 יו"ר הסניף –דרעי יעקב  אופקים
 snifofaqim@gmail.com 

 Eli34656@walla.com 052-6930530      יו"ר הסניף –דהן אליהו  אילת

 יו"ר הסניף –לחיאני יעקב  באר שבע
)להשאיר  03-6173587

 b7snif@tzevet.org.il  הודעה ויחזרו אליך(

 Avi000078@gmail.com 052-2704148 יו"ר הסניף –אבוחצירא אבי  דימונה

 badash352@gmail.com 054-4883718 יו"ר הסניף –בדש אליהו  מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף –פרץ אילן  שדרות-נתיבות

 Schifff7@gmail.com 054-4649258 יו"ר הסניף -שיף אריה    ערד
 Haimasulin5@gmail.com 052-2712422 יו"ר הסניף –אסולין חיים  קרית גת

מזכירות המחוז בבית 
 שבע-החייל, באר

 יו"ר הנהלת המחוז –בגולה ניסן 
 מנהל המחוז –לוגסי אברהם 

 מזכירת המחוז –ישראל לאה 

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
mdarom@tzevet.org.il 

 מנהלת  תעסוקה –אוחנה דניס  מח' התעסוקה המחוזית 
 wdarom@tzevet.org.il 08-6433106 רכזת  תעסוקה –אזולאי רונית 

 

 

 

 

 

 - חג שבועות שמחת בברכ                                                      

 

 אהישראל    ל       

 "צוות" מחוז דרום מזכירת 
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