
חברים יקרים
הנהלת סניף מרכז הגליל שמחה 

להציע לכם מספר אירועים בקיץ 2018

טיול לרמה״ג 
הטיול מתוכנן ליום ששי 15.6 

עלות 100 ₪ לאדם שכולל הסעה, קטיף דובדבנים עצמי וארוחת צהריים
הרשמה - עד 10.6 אצל החברים 

לו״ז ותוכנית הסעים יופצו בתום ההרשמה.

נופש במלון חוף גיא בטבריה
הנופש מסובסד ומתוכנן בין המועדים 1.7-4.7 מיום א -ד

עלות לזוג 2320 ₪
ילד בחדר הורים 725 ₪

3 ילדים בחדר נפרד 2900
חשוב לציין כי באותו שבוע מתקיים יום החייל הדרוזי בחוף גיא הרשמה עד 15.6.

מסיבת עיד אלדחא
המסיבה תתקיים בתאריך 26.8 
באולמי אלמאס בעכו במעמד:

יו״ר צוות, יו״ר המחוז ומנכ״ל צוות
עלות לחבר צוות 50 ₪ 

הערה - אין לאשר נלווים ומי שמגיע ללא ידיעתנו ישלם 140 ₪

בהזדמנות זו מאחלים לחברים המוסלמים צום קל לרגל חודש רמדאן

סניף מרכז הגליל
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אגודת גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון
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דאהש רבאח   050-8623024     חורפיש
050-6290778

בברכה
ריאד אברהים יו”ר
בשם הנהלת הסניף

עטאללה עגמיה  050-8939640 ינוח ג'ת

אבוסנאן
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עדכוני תעסוקה
"שיתוף פעולה בין הסניף ויחידת התעסוקה"

הכשרות מקצועיות – במסגרת ערוצי הפעילות של יחידת התעסוקה, מתבצעות 	 
הכשרות מוכוונות תעסוקה:

 קורס מנעולנים - מתוכנן להיפתח בבית החייל בחיפה ב- 10/6/18-18/6/18 . 1
)פתיחת הקורס מותנית בכמות נרשמים(

 הסבת אקדמאים להוראה – "תכנית הטובים בחינוך" – במכללת "אורנים". . 2
)לרישום יש לפנות לדליה 050-2819533(

קורסי מחשב- מרכזי להב"ה )לימודי מחשב ללא תשלום(. 3

 סדנת העצמה מחוזית - תתקיים בבית החייל בחיפה ב- 19/11/18.  . 4
להרשמה ופרטים נוספים – נא לפנות ליחידת התעסוקה  - מחוז צפון.

פרסום משרות באתר האינטרנט של "צוות"  - אנו מזמינים אתכם לצפות במשרות 	 
המפורסמות. מי שמוצא עצמו מתאים ועונה על פרטי משרה, מוזמן לפנות לטלפון 

המצוין במשרה המפורסמת.

לס הכשרה – חברים המעוניינים לרכוש מקצוע אשר יסייע בהשתלבותם בשוק העע	 
בודה בהמשך , מוזמנים להגיש בקשת סל הכשרה. הועדה תדון בכל מקרה לגופו.

מותנה בהיות החבר דורש עבודה ביחידה לפחות 3 חודשים.	 

רישום כחבר דורש עבודה ביחידת התעסוקה במחוז -  חברים דורשי עבודה שטרם 	 
נרשמו ביחידת התעסוקה במחוז וזקוקים לסיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים לפנות 

 לדליה סלוצקי מנהלת התעסוקה בטל': 03-6173540 או 
wzafon@tzevet.org.il :במייל


