
סניף יבנה " צוות"אודות  

סניף יבנה

.עם השלמת פרויקט הדיור הצבאי 1983הסניף הוקם בשנת 

.חברות וחברים 800–בסניף כיום כ

:מישובים הסמוכים" צוות"לסניף צורפו גם חברי 

.בית גמליאל וכפר הנגיד, גאליה, בן זכאי

משרד הסניף ממוקם במתחם הספורט העירוני ברחוב האלון  

, אך ייענו כל הפניות אשר יגיעו בפקס, המשרד אינו פתוח באופן קבוע

בכל מקרה ניתן לפנות ישירות לבעלי. במייל או בהודעות טלפוניות

.התפקידים האחראים על התחום המבוקש באמצעות הטלפון

(ראה רשימת בעלי תפקידים ) 

מטרות הסניף

.להבטיח את זכויות חברי הסניף בארגון

.לסייע באיתור מקומות תעסוקה לחברים

.לפעול לשילוב חברי הסניף כמתנדבים למען הקהילה המקומית

.לפעול בתחומי רווחה ותרבות הפרט כמפורט בהמשך המסמך

.לסייע בקבלת עזרה כלכלית לניזקקים

.להיות הגוף המקשר בין חברי הסניף לארגון

פעילות הסניף לרווחת החברים

.ארגון הרצאות וערבי בידור המתקיימים בפארק המים יבנה

.ל"ארגון סיורי יום וערב בכל רחבי הארץ ובחו

.ארגון ימי נופש בארץ

.ארגון כנס שנתי

, בפרסום חוצות, פרסום מידע לחברים על פעילויות הסניף

.ל"בדיוור ישיר ובדוא

בעלי תפקידים בסניף

050-5285807: ד  יושב ראש הסניף                             טל "שמואל פז עו

054-4293449: ר הסניף ואחראי תרבות           טל "גדעון פרי          סגן יו

054-5285880: דוד עזרא רז      מזכיר הסניף ואחראי טיולים              טל 

052-2940202: יצחק נווה          גזבר                                             טל 

052-3552277: איתמר שיינמן    אחראי תעסוקה ואירועים                  טל 

050-5309162: אפרים לוי          אחראי פרסום חוצות                       טל 

052-8879250: מאיר בר טוב      אחראי מתנדבים                            טל 

054-4716311: אריה קמלגרן     אחראי פרסום וקליטת חברים            טל 

E-mail:    s-yavne@tzevet.org.il 8110001 מיקוד 10 .ד.ת ,יבנה 27 האלון

"צוות"
סניף יבנה–ל .ה.ארגון גמלאי צ

08-9328203 :פקס                 03-6173550 :טל



טלפונים חיוניים לחברים בארגון
 

מחוז יהודה–" צוות"מזכירות 

 76272מיקוד ( 1824. ד.ת)רחובות  4גאולה ' רח

03-6173526ראובן חמו טלפון –מנהל המחוז 

08-9467062: טלפקס 

 

מחוז יהודה–משרד התעסוקה 

 76272מיקוד ( 1824. ד.ת)רחובות  4גאולה ' רח

03-6173533: ארנון משה טלפון–מנהל השמה 

03-6173545: ציונה דן טלפון–א "רכזת כ

 

בריאות" צוות"

עמיר להב–מנהל תוכניות הביטוח בצוות 

03-6173515: טלפון 

 

ברורים–מדנס/ חברת הביטוח הפניקס 

1-700-700-251: טלפון 

03-6380399: פקס   

 

ביטוח שיניים

ברורים–חברת הראל 

03-7547222: טלפון 

03-7547200: פקס   

 

ת"מופ–ש "מת

ברורים–מדור גימלאות 

03-7349999: טלפון 

03-7349966: פקס   

 

ארצית–" צוות"מזכירות 

(2222. ד.ת)בני ברק  14ברוך הירש ' רח

03-6173500: טלפון 

03-6173520: פקס   

ברוך הבאים

ר הסניף וחברי ההנהלה"יו


