
 

 

 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(
 מחוז הדרום 

 ______________________________________________________ 

 8410401שבע     -,   באר  521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 
 .08-6417188, פקס:  03-6173529, מענה קולי: 08 - 6431874טל:  

 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
 

   00735122סימוכין: 

 :מידעוניםמיקום                                                                                                                                     
 כ"ב באייר, התשפ"ב : תאריך עברי

 2022מאי   23:   תאריך לועזי

 

 ועדכונים נוספים 2022יולי     -ארועים צפויים במחוז ובסניפים  יוני הנדון: 

 
 שלום רב לכם, 

  ,2022על בניית תכנית עבודה לשנת    ויו"רי והנהלות הסניפים יחד יו"ר, מנהל והנהלת המחוז עמל
ומקווים שתמצאו את הארועים והפעילויות המתאימים לכם במסגרת  ממשיכים לעדכנה באופן שוטף  

 זו.

וארועים הרלוונטים לנו ונשמח להיענות   כתמיד, אנו מזמינים את החברים להעלות הצעות לפעילויות
 במגבלות הארגון. 

 להלן מספר דגשים ועדכונים באשר לארועים המתוכננים לחודשיים הקרובים. 

 לעדכן אותנו בכל שינוי כתובת / טלפון/ כתובת מייל כדי שנוכל להמשיך ולהיות בקשר.נא להקפיד ו

או  חברים הנכנסים לאשפוז בבית חולים מתבקשים לעדכן אותנו, כדי שנוכל לבקרם במהלך האשפוז  
 ולעדכן אותם בדבר זכויותיהם הנובעות מארוע האשפוז. להיות עימם בקשר טלפוני  

₪, הלוואה הדדית   10,000עד   – הלוואה הדדית של "חבר"  – ניתן להסתייע במחוז בקבלת הלוואות 
את כל ההלוואות ניתן לבצע באמצעות האינטרנט )אתר    ובהלוואות בנקאיות.  ₪ 10,000  –של "צוות"  

 האזור האישי( – צה"ל "חבר"/ אתר "צוות"/ אתר 

)הפסקת   15:30עד   08:30ה' בין השעות -שבע בימים א' -קבלת קהל במשרדי המחוז, בית החייל באר
 (. 12:00-13:00צהרים בין השעות 

את המידעונים ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של המחוז,  אתר המכיל מידע במלל ותמונות לגבי  
 - ארועים ופעילויות שהתקיימו, בקישור להלן 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 

שהצטרפו ל"צוות" מחוז דרום ומזמינים אותם להשתתף   החברים החדשים אנו מברכים את 
 במחוז ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר "צוות" והמיילים. במגוון הארועים 

 מזכירים לכם את דף הפייסבוק של המחוז 

 מוזמנים להיכנס.  . מחוז דרום"  –ארגון גמלאי צה"ל  – שם הדף "צוות 
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 לחברים והחברות שחוגגים החודש את יום הולדתם. עד מאה כעשרים...   זל טוב מ

 

 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.  

 המחוז. לצורך תאום, נא להתקשר למזכירות 

 

 הקשר עם מופ"ת 

יכולים להפיק את  חברים  ה.  60תלושי משכורת לחברים עד גיל   אינו שולחמופ"ת  –לתשומת לבכם  
 , מוזמנים להסתייע במזכירות המחוז.לעשות זאתהמתקשים התלוש דרך אתר צה"ל. חברים 

תמיכה טכנית   לצורך ברורי שכר, ללא קידומת()   2שלוחה  1111 הוא מספר הטלפון של מופ"ת 
 . 0, שלוחה והוצאת סיסמא באתר צה"ל

 
 הקשר עם בטוח הבריאות והבטוח הסעודי

 חברת "מדנס" נותנת שרות לחברי "צוות" בכל הקשור לטפול מול חברות הבטוח  

 . 1-700-700-251בטלפון  

 חברת הפניקס  –בטוח הבריאות  

 חברת מנורה    –הבטוח הסעודי  

 הבטוח, החברים מוזמנים לפנות למזכירות המחוז לשם קבלת סיוע.בכל בעיה המתעוררת מול חברת 

 

 במחוז ובסניפים     2022 יולי - יוני  להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים 
 

 שבע מעניק הנחה לחברי "צוות" מחוז הדרום -מועדון זאפה באר 
 050-9044440לפרטים לגבי מימוש ההנחה ניתן לפנות למר ברנד מנחם בטלפון 

 
 

מס'  
 סד' 

 הערות  הארוע  הגוף  תאריך 

מופע של   –פארק רשל"צ לייב   שנה ל"צוות"  60כנס  חברי "צוות"  1.6.22 1
עידן רייכל. רכישת כרטיסים דרך 

 אתר "צוות". 
 המשרדים סגורים  חג שבועות   5.6.22 2
3 6-

15.6.22 
- חברי סניף באר 

 שבע
הופץ מייל נפרד בנושא   טיול במרוקו 

 הרשמה ותשלום 
 באר שבע  בבית החייל  סדנת העצמה לפורשי צה"ל  מוזמנים  7.6.22 4
 ע"י ענבל  crmהדרכת   סניף אופקים  7.6.22 5

  ועד מנהל ארצי  ועד מנהל  7.6.22 6
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 באר שבע -מחזור ראשון  סיור טעימות בשוק העירוני  חברי סניף ב"ש  13.6.22 7
 ע"י ענבל  crmהדרכת   סניף ערד  14.6.22 8
 במכללת קיי  שיחת סכום שנה"ל תשפ"ב לומדים  14.6.22 9

חברי אסיפת   14.6.22 10
 הנבחרים 

 כפר המכביה  נבחרים ארצית  אסיפת 

 קרית גת  חנוכת כיכר "צוות"  מוזמנים  15.6.22 11
  יום גיבוש  עובדי צוות  20.6.22 12
יו"ר ועדת פרט   21.6.22 13

 מחוזית 
  ועדת פרט ארצית 

 באר שבע  – מחזור שני  סיור טעימות בשוק העירוני  חברי סניף ב"ש  22.6.22 14
 מכללת קיי  מחזור תשפ"אטקס סיום  לומדים  22.6.22 15
 בזום  ועדת מחשוב ארצית  ועדת מחשוב  22.6.22 16
כנס הסברה ורישום לתוכנית    22.6.22 17

 "הטובים בחינוך" 
 מכללת קיי 

יו"ר, מנהל,   26.6.22 18
ומנהלת  

התעסוקה של  
 המחוז 

בקור מנכ"ל "צוות" במחוז  
 הדרום 

 מזכירות המחוז 

ישיבת ועד מנהל והנהלת  ועד מנהל מחוזי  28.6.22 19
 המחוז 

 

ערב גיבוש ופרידה ממנכ"ל   ועד מנהל ארצי  29.6.21 20
 "צוות" היוצא 

 א"י יפה 

 שבע -בית החייל באר ערב הוקרה לעיד אל אדחא  גימלאים בדואים  4.7.21 21
 צוות ארצי  ועד מנהל ארצי  חברי ועד המנהל  5.7.21 22
מדריכי "בשביל   6.7.22 23

 הארץ" 
 מו"א אשכול  השתלמות "בשביל הארץ" 

חברי סניף   14.7.22 24
 אופקים 

  סופ"ש במלון קיסר טבריה 

יו"ר ועדת פרט   26.7.22 25
 מחוזי 

 צוות ארצי  ועדת פרט ארצית 

 
 

 לפנות ליו"ריניתן  או בכל נושא אחר  במידה ויש שאלות ונדרשים פרטים נוספים לגבי הארועים,
 הסניפים, כמפורט להלן בטלפון ו/או במייל: 

 
 

 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

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com


4 

 00735122: סימוכין

 

 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 

 

 
 
 
 
 

   -   שבועות שמחבברכת חג  

 ישראל   לאה  
 "צוות" מחוז דרום  מזכירת 

mailto:Haimasulin5@gmail.com
mailto:mdarom@tzevet.org.il
mailto:wdarom@tzevet.org.il

