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 2020אוגוסט  -יולי  -איגרת מידע ארועים צפויים במחוז ובסניפים במגבלות משרד הבריאות 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.

 ואילך. האיגרת תשלח אליהם במייל. 20לאחרונה הוכנה איגרת המיועדת לפורשים מינואר 

 

 

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

 

 קיים פגישות אישיות עם חברים, מר בגולה ניסן ממשיך ליו"ר המחוז, 
 בימי ראשון בשבוע

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

 לצורך תאום, נא להתקשר למזכירות המחוז.
 

 מופ"תהקשר עם 

. חברים 60מופ"ת הפסיק משלוח תלושי משכורת לחברים עד גיל  –לתשומת לבכם 
מאתר צה"ל, מוזמנים להסתייע במזכירות   106ט'  /המתקשים להפיק את התלוש

 המחוז.

 לצורך ברורי שכר, ללא קידומת() 2שלוחה  1111 הוא מספר הטלפון של מופ"ת 
 .0תמיכה טכנית באתר צה"ל, שלוחה 
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 החזרי ההיווןתזכורת והבהרות בנושא 
נושא החזרי ההיוון להלן תזכורת בנושא הקריטריונים לטיפול בהפסקת החזרי בלאור שאלות חברים 

 היוון לחברים שלקחו היוון לכל החיים:

חברים שלקחו היוון ובתלוש השכר רשום מסלול לכל החיים, המשמעות היא שלא ניתן בשלב זה  .א
 .ההיוון. לטפל בהפסקת החזרי

ולבקש מסמך  65לקראת גיל , יכולים לפנות למופ"ת, 70שלקחו היוון עד גיל ברים שאר הח .ב
המפרט את הסכום שניתן בשעתו בגין ההוון, כמה כסף הוחזר עד מועד הפניה וכמה כסף עוד נותר 

 לשלם.

ון, בקשה במידה ועדיין קיים חוב, ניתן לפנות למזכירות המחוז ולהגיש בקשה להפסקת החזרי הו .ג
הבקשה מטופלת  ( מצב רפואי קשה.3( מצב כלכלי קשה, 2, 65( גיל 1קריטריונים:  3-ב המותנית

 ע"י וועדת פרט מחוזית ובהתאם לקריטריונים מועברת לוועדה הארצית ומשם לאכ"א.

 במידה ובאכ"א מאשרים את הבקשה, ההחלטה הינה רטרואקטיבית, ממועד הגשתה. .ד

את הניכויים,  מפסיק אוטומטית( מופ"ת 70ואילך )עד גיל  65בגיל  חבר המסיים החזר ההיוון .ה
 .70שממשיכים להיות מנוכים עד גיל  5%למעט 

 
 
 

 במחוז ובסניפים   2020 אוגוסט -יולי  להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים  
 –במגבלות משרד הבריאות 

 המחוזית.פגישת עבודה עם וועדת הביקורת  -  2.7.20
 ועדת קבלה ל"טובים בחינוך". -  6.7.20
 .ועד מנהל ארצי – 7.7.20

 וועדת פרט ארצית. – 19.7.20
 .עיד אל אדחא –ערב הוקרה לגימלאים הבדואים  – 26.7.20
 ועדת קבלה ל"טובים בחינוך". -  4.8.20
 ועדת מנהל ארצי. -  4.8.20

ערב גיבוש חברי הנהלת המחוז והנהלות הסניפים ופרידה מבעלי תפקידים שסיימו  – 11.8.20
 תפקידם.

 קורס מנעולנים לחברי סניף אילת. – 23-27.8.28
 ישיבת ועד מנהל מחוזי. – 25.8.20
 .90-ו 80ערב הוקרה לגימלאים ואלמנות בני  – 27.8.20
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ניתן לפנות ליו"רי  או בכל נושא אחר לגבי הארועים,במידה ויש שאלות ונדרשים פרטים נוספים 
 להלן בטלפון ו/או במייל:הסניפים, כמפורט 

 
 

 כתובת אלקטרונית טל' נייד שם החבר ותפקיד סניף

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

 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(

 אין 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 

התעסוקה  יחידת
 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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