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יהודה מחוז  יו"ר 

כללי

אב  בתי  אלף   41,000 כ -  כיום  מונה  ״צוות״  ארגון 
עבודה׃ מחוזות  ל -6  מחולקת  השוטפת  ובעבודתה 
מחוז  יהודה,  מחוז  דן,  מחוז  שרון,  מחוז  צפון,  מחוז 

ירושלים ומחוז הדרום.
הינך מצטרף כיום למחוז יהודה, המחוז הגדול ביותר 

ב״צוות״ שמונה כיום כ-11,300 בתי אב.
למחוז יהודה 7 סניפים התנדבותיים גדולים מראשל״צ 
ע״ג  מופיעים  שמותיהם  בדרום.  אשקלון  ועד  בצפון 

המידעון.

מטרות הארגון

מטרות הארגון המרכזיות הינם׃
   -   סיוע באיתור תעסוקה.
   -   הבטחת זכויות החברים.

   -   פעילות התנדבותית, חברתית ותרבותית.
   -   פעילות לרווחת החברים.

   -   קידום עזרה הדדית בן החברים.

פעילות המחוז

הפעילויות במחוז ובסניפים מובאים לידיעת החברים 
חלק  לקחת  מוזמנים  והחברים  המופצות  באיגרות 

בפעילויות רבות ומגוונות שמסובסדות ע״י המחוז.
תחום  בכל  הערות/הארות  להעיר  מוזמנים  חברים 

שלדעתם דורש שינוי/תיקון.
משרדי המחוז פתוחים לשרות החברים 

בימים א׳ - ה׳ 
בין השעות 30׃00-8׃16.

תעסוקה

רשות  באחריות  תעסוקה  דורשי  בחברים,  הטיפול 
התעסוקה.

רחובות  ,4 גאולה  רח׳  - משרד התעסוקה במחוז       
03-6173533 משה  ארנון   - השמה  מנהל       
03-6173545 טל׃  ציונה  דן   - אדם  כח  רכזת       
                                                 פקס׃ 08-9471239

מזכירות צוות

מנכ״ל צוות׃ דן נדיב
 2222 ת.ד.  ברק  בני   ,14 הירש  ברוך  רח׳  כתובת׃ 

טלפון׃ 03-6173500
פקס׃ 03-6173520

ביטוח בריאות

אנו מבוטחים בביטוח בריאות בחב׳ הפניקס וחברים 
למוקד  להתקשר  מוזמנים  ובעיות  שאלות  שלהם 

הברורים של מדנס׃
טל׳׃ 1-700-700-251
פקס׃ 03-6380399

טל.  להב  עמיר  בצוות    הביטוח  תוכניות  מנהל 
03-6173515

ביטוח שיניים

טלפוני׃ מוקד  החברים  לרשות  מעמידה  הראל  חב׳ 
טל׳׃ 03-7547222
פקס׃ 03-7547200

כתובת - ת.ד. 1952 רמת-גן 52118

מופ״ת 

נותן שרות לחברים במשרדי  מדור גימלאות במת״ש 
המחוז והסניפים, מועדי קבלת הקהל מפורסמים בתלוש 

השכר.
טלפונים במדור גימלאות במת״ש׃

טל׳׃ 1111, שלוחה 2
גימלאות מדור   - וגימלאות  קבע  שכר  ענף   - כתובת 

   ד.צ. 02369 צ.ה.ל  

המידע שמובא באגרת זו הינו מידע כללי וניתן להיעזר 
בנו בנושאים נוספים.

אנו מאחלים לך התאקלמות מהירה בחיים האזרחיים



2020/21 שנת 

"צוות"
ארגון גמלאי צה"ל

מחוז יהודה
גאולה 4, רחובות 

טל' 08-9467062 פקס. 08-9316429
ת.ד. 1824 מיקוד 7627211

לפורש/ת מצה"ל
המצטרף/ת לארגון "צוות"

קבל/י את ברכותינו לפרישתך מצה"ל
ואיחולי הצלחה בדרכך החדשה.

בטוחים אנו שעם הצטרפותך לשורות
ארגוננו תוכל/י להעזר בנו ואנו בך.

בעלי תפקידים במחוז ובסניפים

משרדי המחוז

מחוז יהודה - רח׳ גאולה 4, רחובות

מנהל המחוז   ראובן חמו

מזכירת המחוז   אביבה פרידמן

ת.ד. 1824 מיקוד 7627211

טל׳׃ 08-9467062

פקס׃ 08-9316429

  יו״ר המחוז   דולפין אילן 

  מנהל המחוז   חמו  ראובן 

  יו״ר סניף ראשל״צ  סלע יעקב 

  יו״ר סניף רעות/מכבים  לבקוביץ  יעקב 

  יו״ר סניף רחובות  עזריאל אלי 

  יו״ר סניף נ״צ/רמלה/לוד  יוספיאן דורון 

  יו״ר סניף יבנה   פז שמואל 

  יו״ר סניף אשדוד  לוי יוסי   

  יו״ר סניף אשקלון  מלול  עמרם 

לוין אשר  יו״ר ועדת הביקורת   

050-5325545 -  

08-9467062  -

052-3668578 -  

08-9261373  -    

050-6867767 -  

052-9465551 -

050-5285807-  

03-6173581  -

 03-6173521  -

03-9588841  -

א נ ו    כ א ן    ב ש ב י ל ך, 
  ל מ ע נ ך     ו ל מ ש פ ח ת ך.


