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 2019 אוקטובר -ספטמבר  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  אוקטובר-ספטמבר להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים 
 16:00-18:00-ו 10:00-1300מקיים הרשמה לארועי הסניף בין השעות  שבע-סניף באר - 1-3.9.19

 יום אוריינטציה למועמדים ללמודים לשנה"ל תש"פ. -  3.9.19



2 

 00982819: סימוכין

 

 ועד מנהל ארצי. -  3.9.19
 השתלמות למדריכי פרוייקט "בשביל הארץ", במזכירות המחוז. -  3.9.19
 כנס פרט ותעסוקה בכפר המכביה. -  4.9.19
 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה, בבית וקס. - סניף קרית גת -  4.9.19
 יוצאים ליריד "חבר". – שדרות-סניף נתיבות -  8.9.19
 יוצאים ליריד "חבר". – קרית גתסניף  -  8.9.19
 הרמת כוסית לחברי הסניף במתנ"ס. – סניף ערד -  8.9.19
 יוצאים ליריד "חבר". – סניף אופקים -  9.9.19

 יוצאים לסיור סליחות בירושלים. – סניף קרית גת - 10.9.19
 יוצאים ליריד "חבר". – סניף דימונה - 10.9.19

 יוצאים לסיור סליחות משולב בבקור ביריד "חבר". – סניף אילת -  10-11.9.19
 השתלמות למדריכי פרוייקט "בשביל הארץ", במזכירות המחוז. - 10.9.19
 ופץ בנפרד.זימון ה - ישיבת ועד מנהל והרמת כוסית לראש השנה בבית החייל - 10.9.19
   הופצההזמנה  - +75הרמת כוסית לכבוד ראש השנה לגימלאים ואלמנות בני  - 11.9.19

 בנפרד.                          
 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה - סניף אופקים - 11.9.19
 יוצאים ליריד "חבר". – סניף באר שבע - 16.9.19
 יוצאים ליריד "חבר". – סניף מצפה רמון - 16.9.19
 יוצאים ליריד "חבר". -גת  סניף קרית - 16.9.19
 כוסית ב"צוות" ארצי.הרמת  - 16.9.19
 סדנת צחוק לאלמנות המחוז. - 16.9.19
 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה – שדרות-סניף נתיבות - 16.9.19
 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה - סניף מצפה רמון - 16.9.19

 המשרדים סגורים. -יום בחירות  - 17.9.19
 במזכירות המחוז.השתלמות למדריכי פרוייקט "בשביל הארץ",  - 17.9.19
 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה, בבית הלוחם – שבע-סניף באר - 18.9.19
זימון יצא  -יוצאים ליום טיול משולב בנסיעה ליריד "חבר"  הגימלאים הבדואים - 19.9.19
 בנפרד.     
 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה באולמי אדורה. – סניף דימונה - 19.9.19
 רזרבי להשתלמות למדריכי פרוייקט "בשביל הארץ".מועד  - 22.9.19
 יוצאים לסיור סליחות. זימון יצא בנפרד. שבע-חברי סניף באר - 24.9.19
 ועדת פרט ארצית. - 24.9.19
 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה - סניף אילת - 24.9.19

 ראש השנה המשרדים סגורים. - .2.10עד  29.9
 
 

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

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:snifofaqim@gmail.com
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 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 

 

 
 

 .2019ספטמבר  22עד  5יריד "חבר" יתקיים השנה בין התאריכים 
 פורסמו ע"י הסניפים. הסניפים. פרטים לגבי לוח זמנים והסעות הסעות ליריד תצאנה דרך

 
 

 
 
 

  ,בברכה 

 ישראל   לאה 
 "צוות" מחוז דרום  מזכירת 

 

mailto:Schifff7@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com
mailto:Haimasulin5@gmail.com
mailto:Haimasulin5@gmail.com
mailto:mdarom@tzevet.org.il
mailto:mdarom@tzevet.org.il
mailto:wdarom@tzevet.org.il
mailto:wdarom@tzevet.org.il

