
 סניף "צוות" באר שבע

 2021תוכנית עבודה 

 בצל הקורונה

 2117 :הסניף חברי' מס  130,000: הסניף תקציב

 

מס' 

 סד'

ארוע /פעילות 

 מתוכננת

מועד 

 מתוכנן

מספר 

משתתפים 

 משוער

הוצאה 

ייעודית 

 מתוכננת

 הערות

1 

 ים המלח ש "סופ

 
31.12.20-

2.1.20 

100 

 
12000 

 עבור אוטובוסים

 אולם+כיבוד+דיג'י

 )נשף סוף שנה(

2 
אקטאלי ערב בנושא 

 לגימלאים
 1000 70 אפריל-ינואר

 כיבוד

3 
ערב לאוכלוסיה 

 החרדית
 שבטב סדר טו

    רבעון ג'

    2/2021 אלמנות המחוז 4

5 

 נשף פורים

)יתכן בשיתוף עם 

 קרית גת(

הנושא נמצא  8000  פברואר

 בבדיקה

 עבור מקום, כיבוד

6 
כוסית לכבוד הרמת 

 +75לבני   -פסח 

21.3.21   
 

7 

הרמת כוסית לכבוד 

הנהלת  –פסח 

 המחוז

23.3.21   

 

8 

הרמת כוסית לכבוד 

-סניף באר –פסח 

 שבע

25.3.21 100 11000 
עבור מקום, כיבוד 

 והרצאה

9 

בקורי בית וחלוקת 

מענקי חג לנזקקים 

 לקראת פסח

3/2021 20   

10 

נסיעה ליריד "חבר" 

 פסחלקראת 

עבור כניסה  2000 250 3/2021

לאתרים אם 

 יתקיים סיור

 תכנון בהמשך   3/2021 יום האשה 11

12 

יתוכנן בהמשך    אפריל/מאי טיול קצר לחו"ל

עפ"י התנאים 

 הקיימים



 ארוע ארציה   12.5.21 שנה ל"צוות" 60 

13 
תלוי במס' החברים  40,000  מאי אירוע סניפי בעצמאות

 המשתתפים

14 

יום כיף למתנדבים 

 בים המלח

אוטובוס,מקום  9,000 45 2021קיץ 

 וארוחה

מחייב השתתפות 

 עצמית

15 

ערב חברתי לחברי 

 הסניף

 "הסרט הטוב"

 סבסוד כרטיסים 3,000 50 אוגוסט-יולי

16 

ערב הוקרה 

 למתנדבים

 מקום וארוחה 15,000 100-120 יולי/אוגוסט

 ושי צנוע

 

17 
יום כייף למתנדבי    6/2021 מתנדבי המחוז

 המחוז

18 
ערב חברתי /מועדון 

 הסרט הטוב

מחייב השתתפות   50 7/2021

 עצמית

19 

הרמת כוסית לכבוד 

הנהלת –ראש השנה 

 המחוז

30.8.21    

20 

הרמת כוסית לכבוד 

בני  –ראש השנה 

75+ 

29.8.21    

21 

הרמת כוסית לכבוד 

סניף  –ראש השנה 

 שבע-באר

מקום+כיבוד+שי  11,000 100 2.9.21

 צנוע

22 
סופ"ש במלון 

 אילת/בת"א

 אוטובוס 8000 120 אוגוסט-יולי

23 

ספטמבר -אוג' יומיים –סיור סליחות 

2021 

אוטובוס,מקום  18,000 150

מחייב .  וארוחה

 השתתפות עצמית

24 

ערב גיבוש להנהלת 

סניף ב"ש )זוגות( + 

 הרמת כוסית

 מקום+ארוחה 5,000 30 ספטמבר

   25 חוה"מ  סוכות ירושליםצעדת  25

26 

בקורי בית וחלוקת 

מענקי חג לנזקקים 

 לקראת ראש השנה

9/2021 20   



27 

נסיעה ליריד "חבר"  

 לקראת ראש השנה

עבור כניסה  2000 300 9/2021

לאתרים אם 

 יתקיים סיור

28 
אוטובוסים +  10,000 100 לקראת נוב' סופ"ש בצפון

 מדריך

    21דצמ' -נוב' טיול ארוך לחו"ל 29

 

 .יתכנו שינויים בתוכנית 

 

 3.4.21עד  28.3.21חג פסח יתקיים בין התאריכים 

 8.9.21עד  6.9.21יתקיים בין התאריכים  2021ראש השנה 

 

 פעילות שוטפת בסניף

 

 ישיבות הנהלת הסניף מתקיימות באופן קבוע אחת לחודש ועל פי צרכים מיוחדים. .1

 מתבצע באופן שוטף על ידי מזכירת הסניף. –עדכון אתר "צוות"  .2

קיים סבב תורנות בין חברי  –בקור חולים ומאושפזים השתתפות בהלוויות ונחום אבלים  .3

 ההנהלה.

 מתקיים באופן קבוע ע"י מר פרץ לב ומתועד בסניף. -+ 75קשר עם בני  .4

 מתבצע באופן קבוע ע"י גזברית ומזכירת הסניף. –תעוד ארועי הסניף  .5

 

 

 "ר סניףיו – יעקב לחיאני   -בברכה                                                  

                                        


