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 2021יוני -מאי -ארועים צפויים במחוז ובסניפים  הנדון: 

 
 

שנה ארוכה ומתישה בה נבצר מאיתנו  בימים אילו חזרנו לשיגרת פעילות במחוז ובסניפים לאחר
 לפעול, עקב מגיפת הקורונה.

במהלך התקופה הוצאנו מדי חודש דף מידע שפירט את הפעילות שעשינו במסגרת המגבלות והזמנו 
 את החברים להעזר בנו במגוון תחומים.

החל מהחודש, נחזור למתכונת הרגילה בה נפרסם את הפעילות המתוכננת לחודשיים הקרובים וזאת 
 בנוסף לפרסום הנפרד, לכל אחד מהארועים.

אנו חוזרים ומדגישים בפני החברים את הצורך לעדכן אותנו בכל שינוי כתובת / טלפון/ כתובת מייל 
 כדי שנוכל להמשיך ולהיות בקשר.

אשפוז בבית חולים מתבקשים לעדכן אותנו, כדי שנוכל לבקרם במהלך האשפוז חברים הנכנסים ל
 ולעדכן אותם בדבר זכויותיהם הנובעות מארוע האשפוז.

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 החדשיםאנו מברכים את 
 במגוון הארועים במחוז ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר "צוות" והמיילים.

 

 

 לחברים והחברות שחוגגים החודש את יום הולדתם. עד מאה כעשרים...  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.
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 הקשר עם מופ"ת

. חברים 60הפסיק משלוח תלושי משכורת לחברים עד גיל  מופ"ת –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 

 
 

 –במחוז ובסניפים    2021יוני  –מאי  ומתוכננים בחודשים   להלן פרוט הארועים הצפוייים
 

 דיון פנימי בנושא הקמת דף פייסבוק למחוז הדרום. -  2.5.21
 חברי סניף קרית גת יוצאים ליום סיור בצפון ובקברי צדיקים. -  3.5.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי. –   4.5.21
 כייף בים המלח.שדרות יוצאים ליום -חברי סניף נתיבות -  5.5.21
 הרצאתו של דר' אבישי בן חיים בנושא "המחלוקת בין החרדים לחילונים והאופציה   –  6.5.21

   המזרחית המפייסת של ישראל השנה" ההשתתפות כרוכה בהרשמה מראש במזכירות                           
 ום(.המחוז  )ניתן להרשם טלפונית, ללא תשל                          

 טקס יום הנצחון על גרמניה הנאצית. –הנחת זר זכרון  - 9.5.21
 שיחת סכום בזום, קורס רחפנים. –  10.5.21
 יום גיבוש לחברי וועד המנהל וחברי הנהלות הסניפים, באזור ירושלים. –  11.5.21
 ברכה לגימלאים הבדואים. –עיד אל פיטר  - 12.5.21

 חג שבועות, המשרדים סגורים. –  16-17.5.21
 יום עיון ליו"רי הסניפים, בכפר המכביה. –  23.5.21
 ביקורת מחוזית בסניף קרית גת. - 24.5.21
 כנס הסברה ל"טובים בחנוך" תשפ"ב. – 25.5.21
 טקס סיום מחזור תש"פ של "הטובים בחנוך". –  26.5.21
 ישיבת ועד מנהל מחוזי, בסניף דימונה. –  26.5.21

 יוצאים לסופ"ש במלון קיסר, אילת. וקרית גת, חברי סניף אופקים - 27-29.5.21
 קורס מנהלי תקשורת נתונים. –   1.6.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי. –   1.6.21
 שבע יוצאים ליום טיול בעוספיה והאזור.-חברי סניף באר –   2.6.21
 נוך".יוועדות קבלה לשנה"ל תשפ"ב "הטובים בח –   7.6.21
 שבע יוצאים ליום טיול בנגב המערבי.-חברי סניף באר -  9.6.21

 דיון מנהלי ורכזי תעסוקה ארצי. –  14.6.21
 שיחת סכום "הטובים בחנוך". –  15.6.21
 טקס חנוכת כיכר "צוות" )מול תחנה מרכזית ב"ש ובית אביסרור(. –  15.6.21
 סדנת העצמה לדורשי עבודה. –  16.6.21
 שבע יוצאים ליום טיול לקברי צדיקים.-חברי סניף באר –  16.6.21
 שדרות.-ביקורת מחוזית בסניף נתיבות - 20.6.21
 אסיפת נבחרים ארצית –  22.6.21
 יריד משאבי אנוש. –  24.6.21
 ביקורת מחוזית בסניף אופקים - 29.6.21
 ישיבת ועד מנהל מחוזי. –  29.6.21
 יום עיון חשיבה עסקית עם בטחונט. –  30.6.21
 יום כייף בים המלח לחברי הנהלות הסניפים וועד המנהל + הרצאה בנושא בריאות. - 30.6.21
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ניתן לפנות ליו"רי  או בכל נושא אחר במידה ויש שאלות ונדרשים פרטים נוספים לגבי הארועים,

 להלן בטלפון ו/או במייל:הסניפים, כמפורט 
 
 

 כתובת אלקטרונית טל' נייד החבר ותפקידשם  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 -אריה    שיף 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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