
שבט התשע”ז פבר  2017 

חברות וחברים שלום,

מסיבת פורים התשע”ז
כפי שציינו בחוזר שיצא לקראת חנוכה אנו נחגוג השנה את חג הפורים במסיבה בסניף.

לאור ההצלחה במסיבת חנוכה הנהלת הסניף קיבלה החלטה לשוב לאותו אולם ולחגוג את מסיבת פורים

 באולמי  “מלודיה“ באזור התעשיה בחצור הגלילית.
המסיבה תערך אי”ה ביום שני ח’ באדר התשע”ז 6.3.17. האירוע כולל ארוחת ערב מלאה.                   

מפגש רעים בשעה 18.30 והתוכנית תחל בשעה 19.00. 

האמן המרכזי תמיר בוסקילה יבדר אותנו וזה יבוצע לפני המנה העיקרית. 

כל זאת כדי שיישאר לנו זמן לריקודים עם מיקי זיו )מי שהנעים את זמננו במסיבת ט”ו בשבט לפני שנתיים(.

עלות הערב 100 ₪ ליחיד 200 ₪  לזוג. אורח ישלם  120 ₪.
התשלום יעשה במזומן או בצ’ק לפקודת צוות תוך הקפדה לפרעון עד תאריך 27.2.17. 

במועד זה יופקדו הכספים לבנק. 

מי שיקדים את הרשמתו לאחד מחברי ההנהלה יבטיח שיבוץ עם חברים רצויים. 
המקומות יהיו מסומנים. אין הרשמה ללא תשלום. בשולחן ישבו 12 סועדים.

בואו מחופשים כי תערך תחרות תחפושות במהלך הערב ויינתנו פרסים בהתאם.
      

יריד “חבר”
יריד “חבר” יתקיים בין המועדים: 16.3.17-2.4.17. 

אושרו לנו שני אוטובוסים. אחד יצא מצפת ואחד מקצרין. 
אנו נצא ביום שלישי 28.3.17 עלות השתתפות 40 ₪ ליחיד. 

הנרשמים הראשונים יבטיחו את השתתפותם.
פרטים נוספים על שעות איסוף ומיקום ארוחת צהריים 

ועוד ניתן לקבל טלפונית אצל חברי הנהלת הסניף. 

בברכה
יעל דקל – יו”ר הסניף 

וחברי הנהלת הסניף

חברי הנהלת הסניף הם:
דקל יעל - יו”ר הסניף - 052-6645756 

אבוטבול משה - גזבר הסניף - 053-2200863                 חוסרבי שלמה – ס. יו”ר הסניף - 052-3907260  
אזרזר יוסף - קצרין - 054-4672736                      בן חיים דוד - מזכיר הסניף - 054-4935945             

תשובה עמוס - דלתון - 052-8208097                         בן מויאל יצחק - קצרין - 050-6479794              
זפרני מרדכי - קרית שמונה - 052-2475775   ביטון חיים - צפת - 050-2597383              

                                                                                                            
עדכונים נוספים     <<<<<<<<

בס”ד 

סניף גליל עליון



עידכונים נוספים:

ביום חמישי כ”ח בסיון התשע”ז 22.6.17 תתקיים עצרת לציון 50 שנה 
למלחמת ששת הימים.

האירוע יהיה בירושלים בבנייני האומה ויכלול ארוחת ערב.
הזמר יהורם גאון יקח חלק במופע.

העלות היא סימלית  בסך 40 ₪ ליחיד ותכלול טיול בדרך.
אנו נצא באוטובוס אחד ולכן כדאי להקדים ולהירשם. 

במידה ויחולו שינויים בתוכנית של אותו יום ניידע את הנרשמים.

בתוכנית לערוך כנס בריאות בשיתוף חברת מדנ”ס 
)זה המקום לשאול שאלות ולהתייעץ בנושא הביטוחים ובריאות בכלל(.  

בכוונה לקיים את המפגש בסמיכות לפסח )לא ידוע עדיין אם לפני או אחרי פסח( 
לגבי המועד נא להיות בקשר טלפוני עם הנהלת הסניף.

בחול המועד סוכות -  כ’ בתשרי התשע”ח 10.10.17 
תתקיים צעדת ירושלים במתכונת הרגילה.

ביום רביעי ד’ בכסלו התשע”ח 22.11.17 יתקיים כנס מחוזי.

כנס כלכלי פיננסי עם החברה “תבונה פיננסית” 
הכולל  הרצאות ואחריהן סרט קולנוע עם כיבוד קל נמצא עדיין “בבישול” 

טרם נקבע מועד לקיומו באיזורנו. 

עדכוני תעסוקה:

הכשרות מקצועיות  - במסגרת ערוצי הפעילות של יחידת התעסוקה, מתבצעות הכשרות   
        מוכוונות תעסוקה.

סדנת העצמה מחוזית – תתקיים בבית החייל בחיפה בתאריך 26.6.17 )מיועד לדורשי עבודה(.

קורסי מחשב – מרכזי להב”ה )לימוד  מחשב ללא תשלום (.

סל הכשרה דורשי עבודה הנמצאים במאגר לפחות 3 חודשים ומעוניינים בסיוע לרכישת 
מקצוע, מוזמנים להגיש בקשה לסל הכשרה, כל מקרה ידון לגופו ע”י ועדת סל הכשרה.

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

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

 
  בברכה

יעל דקל,  יו”ר הסניף


