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 2019  נובמבר - אוקטובר ובסניפים במחוז צפויים ארועיםהנדון: 

 
 

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.
 

ולקחו היוון, עם בעיות רפואיות ו/או כלכליות  5/97ומעלה שהשתחררו מצה"ל עד  65חברים בגיל 
 קשות, מוזמנים לפנות למזכירות המחוז לבחון אפשרות סיוע בהפסקת החזרי ההיוון.

 

 הקשר עם מופ"ת

 .)ללא קידומת( 1שלוחה  1111מספר הטלפון של מופ"ת השתנה והוא  –לתשומת לבכם 
 .0תמיכה טכנית באתר צה"ל, שלוחה 

 –במחוז ובסניפים   2019  נובמבר - אוקטובר להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים 
 
 

 ישיבת ועד מנהל ארצי.  – 3.10.19
 ת .ג, ק"שדיוני תקציב והמשך תכנית עבודה עם יו"רי סניפים ב -ועדת כספים  – 6.10.19

 שדרות.-ונתיבות                
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 01107219: סימוכין

 

 ר, המשרדים סגורים.וערב יום כיפור ויום כיפ – 8-9.10.19
 המשרדים סגורים. –סוכות, חול המועד סוכות, שמחת תורה  – 13-21.10.19

 צעדת ירושלים. – 17.10.19
 .ישיבת ועד מנהל מחוזי – 23.10.19
 יום הוקרה לחברים המתנדבים בהנהלות הסניפים והנהלת המחוז. – 28.10.19
 שיחת פתיחה בהשתתפות מנכ"ל "צוות". שנת הלימודים במכללת קיי, פתיחת  – 29.10.19
 ועדת פרט ארצית – 29.10.19
 הערכות לבחירות. –פורום יו"רי הסניפים  – 31.10.19

 חברי סניף קרית גת יוצאים ליום כייף במלון ליאונרדו פלאזה, ים המלח. – 5.11.19
 ישיבת ועד מנהל ארצי. – 5.11.19

 שבע יוצאים לסופ"ש במלון קראון פלאזה, אילת.-חברי סניף באר – 7-9.11.19
 ערב גיבוש לחברי "הדור הצעיר" ב"צוות". ארוע פיילוט. – 9.11.19

 וזי.ישיבת ועד מנהל מח – 12.11.19
 לחברי וועדת התעסוקה. "אלטל"יום סיור ב – 13.11.19

 טיול גמלאים בדואים לצפון. – 25-26.11.19
 יום עיון קריירה ותעסוקה ושווק עצמי לפורשי צה"ל וחברי "צוות". – 26.11.19
 ועדת פרט ארצית. – 26.11.19
 צי.ערב גיבוש לחברי ועד המנהל והנהלות הסניפים ב"צוות" אר – 28.11.19

 
 

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

 יו"ר הסניף –דרעי יעקב  אופקים
050-3880011 

 
snifofaqim@gmail.com 

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

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

 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 

 מח' התעסוקה המחוזית 
 מנהלת  תעסוקה –אוחנה דניס 

 רכזת  תעסוקה –אזולאי רונית 
08-6433106 

wdarom@tzevet.org.il 

 

  

 

  ,בברכה  

 ישראל   לאה 
 "צוות" מחוז דרום  מזכירת 
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