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   2202 הבודעה  דבר יו"ר "צוות" מחוז הדרום לשנת

 
 
 

ולפיכך כל   כאשר אנו עדיין תחת השפעת המגיפה ונגיף האומיקרוןנפתחת  2022עבודה ה שנת  •

 משרד הבריאות בדבר הגבלת התקהלויות. ת המתוכננות תתקיימנה ע"פ הנחיות יו הפעילו 

ת",  בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה המחוזית הנגזרת מתוכנית העבודה של ארגון "צוו 

 . ומהחלטות הוועד המנהל הנבחר מחוז הדרום 2021לקחי תכנית עבודה  ו  וםיכ מס

תוכנית העבודה מביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת המחוז ומטרתה   •

 להציג את העשייה בפני החברים, תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת הבטחון. 

  קבענו לעצמנו, נפעל להרחבת תחומיש ותזו נמשיך לחתור לביצוע היעדים והמשימגם בשנה  •

 מגוון הפעילויות הנערכות במחוז ובסניפים. ב להשתתףהפעילות תוך צירוף חברים רבים 

מתאימות לאוכלוסייה  הלהפעלת "הדור הצעיר" במחוז, לפעילויות  נמשיך לחפש דרכים  •

ית  כנ תון ונתכנ   מהשנה שחלפההצעירה מקרב חברי "צוות" והפורשים החדשים, נפיק לקחים 

 עבודה התואמת את צרכי החברים. 

יחודית לחברים מהסניף הבדואי תוך שילובם בכלל פעילויות המחוז  י לות התימשך הפעי •

 והסניפים. 

לפורשי צה"ל ולחברי "צוות"  תעסוקה   י שילוב דורשב תתמקד פעילות יחידת התעסוקה  •

 ובהתאמה לתקופת הקורונה.ע"פ הצורך והתאמת מקומות עבודה ותיקים  

את נפעל לגייס אותם לפעילויות  בר ימשיך להיות במרכז פעילויות המחוז ויחד עם זחה •

תוכנית העבודה בתחום ההתנדבות הורחבה ובאה לחזק   התנדבותיות לטובת ובקרב הקהילה.

ים ולצורך הגברת התרומה של  באת הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות ואירגוני המתנד

  .בישראל המדינהו  רהבת הקהילה, החבוהארגון לט

ילות מיזם "בשביל הארץ", בבתי הספר התיכוניים  חבת פע ועדת ההתנדבות תפעל להר •

 שבע, קרית גת, ערד ועומר.-בישובים נוספים במחוז, בנוסף לנעשה בעיר באר 

 נפעל להוקרת המתנדבים ונייחד להם פעילות מתאימה לפחות פעם בשנה. •

חודית מתאימה  י ם ואלמנות, נקיים פעילות ינילמ+ ולא 75לחברינו שומרי המסורת, לבני  •

 להשתתפותם בפעילויות האחרות.  בנוסף 

                                                   גם השנה להיות מחוז מצטיין בכל תחומי העשייה שלנו. שאףנ •

  
 –שנת עבודה מוצלחת ופוריה  בריאות איתנה ו  בברכת

 
 גולה  ניסן ב      
 "צוות" מחוז הדרום יו"ר הנהלת                                     
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 כללי  .1
 

פברואר  רות יהנהלה שנבחרה בבחהלכהונתה של  לישיתשהיא השנה ה 2022שנת  .א
 . 24.3.20-לתפקיד ב  ונכנסה 2020

 
הן   והנחיות משרד הבריאות, מגיפת הקורונהמותנה בתכנית העבודה קיום ובצוע  . ב

ימשכו הטיפול   יפים והחברים אך יחד עם זאתסנה בתחומי הפעילות והן בקשר עם
 . הבריאות  ומשרד והשמירה על זכויות החברים, תחת הנחיות הארגון הארצי

 
 הסניפים, בכל תחומי העשייה. ילות לחיזוק פעב נמשיך .ג

 
ך מתן דגש לאופי האוכלוסיה שילוב "הדור הצעיר" בפעילויות המחוז תו נקדם .ד

 .וצרכיה, כולל פעילות יחודית
 
וני המתנדבים,  ך לפעול לחיזוק הקשר עם הרשויות המקומיות, המוסדות וארגשינמ .ה

 ישראל. בת החברה והמדינה בלהגברת התרומה של הארגון, לטו
 

התאמת מקומות עבודה לפורשי   פעילות לשילוב החברים בתעסוקה תוךנגביר ה .ו
 , במיוחד בתקופת הקורונה. צה"ל

 
ך מאמץ לשלבם בכלל פעילויות  תו אידוסניף הב בתימשך הרחבת הפעילות לחברים  .ז

 המחוז והסניפים.
 
ותם  אזאת נפעל לגייס  םמשיך להיות במרכז הפעילויות של המחוז ויחד עהחבר י .ח

 לפעילויות התנדבותיות לטובת ובקרב הקהילה.
 

 .מתאימהנפעל להוקרת המתנדבים ונייחד להם פעילות  .ט
 

שבע ושילוב -ראבסניף ב ו וזפעילויות ייחודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת במח . י
 יחודית המתאימה לכל "סקטור". יכנון פעילות אלמנות /אלמנים חברי "צוות" תוך ת

 
 שותפת לסניפים הקטנים. ות מלפעיגום משאבים ויא .יא
 

 שבע.-חיזוק הקשר עם ארגון נכי צה"ל וסניף יד לבנים בבאר . יב
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 חזון "צוות"  .2
 

וות", גמלאי שירות הקבע  חברי "צ  את גוערכי, המייצ"צוות" הינו ארגון ייחודי  .א
"ל  החברה בישראל, תוך שימור הזיקה לערכי צבצה"ל, כלפי מוסדות המדינה וה

 רשתו. ומו
עבודה  . ב נ  בשנת  לזו  לעצמנו  משיך  שקבענו  ההתנהגות  וכללי  הערכים  את  יישם 

 הדדית.  לערבותבמגילת הערכים בכל הקשור לרעות ו
 
. 

 מוש מטרות הארגון. בות הדדית, למיערו לפעול מתוך שליחות  –  "יעוד "צוות .3
 

 
 מטרות "צוות"  .4

  ויות החברים וקידומן.להבטיח את זכ .א
 העבודה. ע בהשתלבותם במשקולסיי םללוות את החברי . ב
 לחזק את העזרה ההדדית לתמוך ולסייע לחברים נזקקים. .ג
 לעודד כדרך חיים את ערכי ההתנדבות של החברים בחברה הישראלית.  .ד
 תרבות, פנאי והעשרה.  לחברים בתחומית י תלקיים פעילות קהיל  .ה

 
 
 ערכי "צוות"  .5

 
רוח  בווה בין החברים. ות ואחיהמחוז פועל מתוך ערבות הדדית, אחר – תערבות הדדי

יתור מקורות תעסוקה  זו הוא מסייע בעת הצורך בטיפול רפואי, בעזרה חומרית, בא
 ובהעצמה אישית וחברתית. 

 
עבורו הוקם הארגון   –בהווית "צוות"  ד  וסחבר הארגון הוא אבן י –  החבר במרכז

 ולמענו הוא פועל. 
ועל בדרך  פ, דת ודרגה והוא ל, מיןיכל חברי הארגון שווים ללא הבדלי ג  - תשוויוניו

 דמוקרטית להשגת מטרותיו. 
פעילות הארגון נעשית ביושרה, בסובלנות, בהגינות, בנאמנות, בטוהר מידות   - יושרה  

 ובכבוד הדדי. 
 ון פועל בשקיפות מול חבריו, מוסדות המדינה והחברה בישראל. רגאה -  שקיפות
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         תיעדים ומטרו –יחידת התעסוקה  .6
 

שי העבודה, תוך הקפדה על  פוטנציאל המשרות מול דור שלצוי מיטבי במי להמשיך .א
 .בעידן של שינויים  , בדגש על תעסוקהול החבר ומול המעסיק בצוע תאום ציפיות מ

 
 משרות לחברים וביצוע השמות תוך שאיפה להגדלתן. רואית . ב
 

 
 . וםרמלין עם מעסיקים באזור הדי גוהמשך שימור ופיתוח יחס .ג

 
, לצורך איתור משרות  נגבגופים וארגונים ב   /תו רשוילה מול פעו המשך שיתוף .ד

 .לחברים
 

 המשך שיתוף פעולה בין "צוות" לבין מינהל הפרישה בצה"ל. .ה
 

 . הגדרה "הכשרות מוכוונות משרה"יים העונים ל ועצקת מסלולי הכשרה מפתיח .ו
 

 במכללת קיי. של תוכנית "הטובים לחינוך בנגב" עשר-שלושה פתיחת מחזור  .ז
 

' לתוכנית הסבה ל"הוראת מקצועות טכנולוגיים"  דור חת מחזת לפתיכוערהי .ח
 להנדסאים. 

 
 . סדנאות להעצמה אישית לדורשי עבודה במחוז הדרום 2ביצוע  .ט

 
 י העבודה במחוז.כלל דורשל ןוביצוע יום עי . י

 
 ים.טה של פורשים חדשהשתתפות בימי קלי .יא
 

 
 ת וסיעודביטוח בריאו .7
 

 הגברת הפעילות   עוד,הבריאות והסיתחומי  יוע בבלת סהחברים לק תיפול בפניוט .א
, להזרמת דם צעיר לעדוד ההצטרפות בקרב החברים שלא הצטרפו לבטוח

 החברים בסיוע "צוות" ארצי. ניות לפ יי ומקצועמענה מיטבלפוליסות הבטוח ומתן 
 

קיימו ייתם ע"י בניית צוותים בסניפים אשר רים מרותקים לבדוק הקשר עם חבהי . ב
 ר רציף. שמרו עימו קשבית החבר ויביקורים ב

 
ריאות  אחר הצטרפותם של פורשים חדשים לבטוח הב המשך טיפול ומעקב .ג

 והסיעוד.
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 קשר וסיוע לפרט  .8
 

של  .א מעמדו  ביסוס  וכתובת"  המשך  כבית  לחברים    צוות"  ותמיכה  סיוע  לקבלת 
, יוסיף להיות  "למעשה את משמעות המושג "ערבות הדדית  וכארגון המקיים הלכה

זאת באמצעות הקשר והטיפול האישי בכל חבר נזקק,    ,  ו2022גם בשנת  ד מרכזי  יע
 ע וסיתפות בהלוויות חברים שהלכו לעולמם,  ונכים, ההשת זים, חולים  ביקורי מאושפ

 . ורשויותליווי וסיוע מול מוסדות  לשארים, 
 

 תרון הגודל. ים לפעילות המחוז והסניפים תוך ניצול התקשרות לקבלת שירותי . ב
 

לטובת   בדרום בכלל ה עם "חבר" והרחבת הפעילות שיתוף הפעולקשר וך ההמש .ג
 . מנותאלההגימלאים הבדואים ו 

 
 מופ"ת. ב "תפעילות מול מופ"ת,  במקרים חריגים, בסיוע נציגת "צוו  .ד

 
בביה"ח  2בסיוע רמ'  חוליםוהדאגה לחברים הביקור מאושפזים גם השנה נמשיך ב .ה

 אשקלון.  זילילת וברפטל איסורוקה, יוס
 

קידום תחומים נחוצים בתחום הפרט בדגש על אוכלוסיית הגיל השלישי וביניהם  .ו
 אי תרבות. "משען" בנושור הקשר עם שימ

 
 . תפיתיים ובטיולים ללא השתתפות כסבר ח שילוב חברי "צוות" נזקקים בארועים .ז

 
 י עו"ד מתנדב, ללא תשלום. מתן ייעוץ ראשוני ע" .ח

 
 צוואות וירושות". בנושא " י עו"דת ע"הרצאו המשך ביצוע .ט

 
 מתן ייעוץ ראשוני ע"י יועץ מס מתנדב, ללא תשלום.  . י

 
 בבעיות מול המוסד לבטל"א. ון פתרן סיוע בתווך ומת .יא

 
 ה הצעירה בקרב" והמשך אתור האוכלוסיירעצהגברת פעילות צוות "הדור ה . יב

 הגימלאים ושתופה בארועים המתאימים לרוח החברים.
 

  ןפותח החיים, עם הצטרות ע"י אכ"א ומופ"ת ובטויתן לאלמננשרות ששיפור ה .יג
 ל"צוות". 

 
 מתן הלוואות מסובסדות אחרי אישור.  . יד

 
 כתובות הדוא"ל של החברים במחוז. הרחבת מאגר .טו

 
 מתקיימות במחוז. " בפעילויות החברתיות והתרבותיות התווצ"חברי הרחבת מעגל  .טז
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ים ו"הדור  +, חרד75ות, בני / אלמניםת כגון טיפול באוכלוסיות ייחודיוקידום ה .יז
 . הצעיר"..

 
 י של השנה.רביעברבעון הדבים יום כייף והוקרה למתנבצוע  . יח

 
 (.בהתאם להנחיותמשותפת להצגה / ארועי תרבות ) יאהיצ . יט

 
 לוב יום טיול.השתתפות ביריד "חבר" בשיהתערוכה ל י נג ארגון הסעות ל .כ
 

 ת" ארצי. ל  "צווכזיים שים מרהשתתפות בארוע .כא
 
 

  יו"ר הוועדה גב' בנדט שרי –  ה ועדת פרטעבוד תכנית .9
 

והם במצב כלכלי ורפואי  ומעלה  65ם בני חברילבטול החזרי היוון ל  ול בבקשותטיפ .א
 קשה.

 
וואות  לקשיים כלכליים ומתן סיוע בהל שנקלעו "רי "צוותעם חב פגישה אישית טיפול ו . ב

 נקים. דחויות, ליווי כלכלי ו/או מע
 
ם  התאב  –הבדואים ר מענקי חג לראש השנה, פסח וחגי שולצה לאיבדיקה והמ    .ג

 להמלצת יו"ר הסניפים. 
 
 אישית עם יו"רי הסניפים בנושא מענקי חג. פגישה ד.
 
 ת". ת וועדת פרט ארציות של "צוו בוישהשתתפות יו"ר וועדת פרט ומ"מ בי  . ה

 
 ארצי".  ב"צוות עדת פרטם לחברי ווהנערכיי פרט השתתפות בהשתלמויות בנושא    .ו     
 
 
 

 מחוז פעילות חברתית ב .10
 
 דו של הסניף.חיזוק מעמ .א

 
 הפנאי.הגברת פעילות תרבות  . ב

 
 . מיסוד וייצוב הקשר עם "הדור הצעיר" של "צוות" .ג

 
 הרצאת אורח. .ד

 
 והנהלות הסניפים.המחוז נהלת  ה ירסופ"ש לחב .ה

 
 גיבוש לחברי הנהלה.ערב  .ו
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 ש השנה ופסח. ארחגים  הרמות כוסית ב .ז

 
 ת גבורות. כולל הענקת תעוד + ואלמנות 75רמת כוסית לבני רועי הא 2ום יק .ח

 
 . יםיבארועים ארצ תפותהשת .ט

 
 ארועים למגזר הבדואי + טיול. . י

 
 בע. ש-ראפעילות ייחודית לשומרי מסורת, בשתוף עם סניף ב .יא

 
 . פעילות יחודית עבור אלמנים/ות . יב

 
 ". "צוות ילויותהגדלת מספר החברים המשתתפים בפע .יג

 
 מצוקה.  החבר בעיתות שמחה, אבל, בריאות או םהקשר עהעמקת  . יד
 

 
 ם ופעילות בסניפים ארועי .11

 
 
 ת תרבות /הצגות ומופעים מסיבות ופעילו .א

 
 . הרצאות . ב

 
 . הרמת כוסית לחג .ג

 
 . טיולים 3-4 .ד

 
 .ת הפנאיבו רתהגברת פעילות   .ה

 
 . הדור הצעיר" של "צוות"מיסוד וייצוב הקשר עם " .ו

 
 .דבותתחומי ההתנהרחבת   –ילה פעילות בקה .ז

 
 ה ובחרום.שיתוף פעולה עם הרשות המקומית בשגר .ח

 
 פות בארועי המחוז והארגון. השתת .ט

 
 .ול בנושא פרט ורווחהפטיסיוע ו . י

 
 .שילוב בנושא תעסוקה  .יא
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   בקשי מאיר"ר הוועדה מר וי  התנדבותתוכנית עבודה וועדת ה .12

 
 (. ורשתות מ)בדגש על פעילויונה הקור הפעילויות מותנית ביציאה מאירוע   התנעת מרבית

 

 הערות  אחריות  ים ומטרות יעד  מיקום נושא
 תיכון אילת  מורשת 

מועצת אזורית  

 אשכול 

 כון עומר תי

 קריית גת 

 באר שבע  

 תיכון מיתר 

 שדות נגב 

.חידוש הפרויקט 1

  עקב תחלואת

 רונה קוה

.שינוי חומר  2

 להרצאות. 

.תלמידי י"א   3

 בלבד.

. הדרכת המדריכים  4

אופן  בדגש ל

 ההרצאה.

,פגישה עם 1 ביאבועז ל

ך מחלקות חינו 

בערי המחוז  

לחידוש וקידום 

 המיזם.של 

מערך הסייבר  

 הלאומי 

-פגישה, אישור  ל דני נוי  הפעלת המיזם CERTמרכז 

 מתנדבים  3

קופת חולים 

 מכבי 

יצא פרסום  בקשי  ליווי מבוגרים  וםר דמחוז 

 להתנדבות 

 100מוקד  משטרת ישראל 

 משטרת תנועה 

אלי  שת"ף 

 קריאם

אנשי   םעשה פגי

 הקשר

בקשי   נזקקות משפחות   באר שבע צמה  פעילות עו

 וענבל 

פגישה עם מחזיקת 

 וך תיק החינ

  בקשי  הוקרה למתנדבים  יום המתנדב 

קמפיין 

 להתנדבות 

 פיין מקצועי מק בקשי  הרחבת מתנדבים 

העצמה, סיוע   באר שבע בית אריאל  

 ומורשת 

 בקשי  

 בועז לביא

קקים ער, נז נו 250

 ים עובדלומדים ו

 102מוקד  כבאות והצלה 

 והסברה דוברות 

 נהגים

 יוסי גנון  שת"ף 

 רון מלכה 

פגישה עם אנשי  

 קשרה

 יצא פרסום  בקשי  נהגים לליווי נכים  באר שבע יד שרה

קופת חולים 

 כללית 

פקידות במשרדים  דרום וז חמ

 לקשר עם חולים 

 יצא לפרסום  בקשי 

בחינת שת"פ עם 

 "יקרן רש

 עמותת יחדיו, 

 המדע  ןיאומוז 

 נוער נזקק

 הארץבשביל 

 בקשי 

 בועז 
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 ברה קשרי ציבור והס .13
 
 ת המחוז והסניפים.הרחבת החשיפה לפעילו .א

 
ן, לציון מילעהשתתפות בטקס האזכרה השנתי של חללי הצבא הבריטי בבית ה . ב

 מלחמת העולם הראשונה. 
 

 ארגון  .14
 
 יולי(.חודש  ישיבת הנהלה מחוזית אחת לחודש )למעט .א

 
 ז.השונות במחוב בוועדות  קטיפול ומע . ב

 
 וועדות הארציות. בטיפול ומעקב  .ג

 
 רים בסניפים.ביקו .ד

 
 ביקורת מחוזית. הפעלת ועדת .ה

 
רות  , עציםלשהשתתפות בארועי הסניפים ובארועים מרכזיים ארציים )צעדת ירו .ו

 וכנסים(. 
 

 
   ביקורתתכנית עבודה וועדת ה .15

 
ת  בשנת בסניפים וסבב ביקורועדת הביקורת  ערכהיפת הקורונה, מגף אעל  .א

 2021. 
 להמשיך לערוך ביקורת בסניפים ובמחוז.מתכננת ועדת הביקורת  2022בשנת  . ב
  רים בסניף קריתבדוק ארוע גדול מתחילתו ועד סופו, נשף פוהוועדה מתכננת ל .ג

)מותנה בהוראות משרד הבריאות נכון לאותה   16.3.22גת שמתוכנן לתאריך  
 עת(. 

 ביקורות קודמות.מקון הליקויים שהועלו ק תיבד .ד
 תכנון מול בצוע. –שסוכמו בישיבות הנהלה  לטות מרכזיות יבדקו הח .ה
 
 

 ך המחשוב במחוז מער .16
 
 .סניף קרית גתבהחדשה  c.r.mהטמעת מערכת ב נטפל .א
והגדלת מאגר החברים בעלי  sms-ווא"ל " למשלוח ד"activ trailהרחבת השימוש ב . ב

 כתובות מייל. 
 
 והמחוז. םפרסום ארועי הסניפיוש ברשת הפייסבוק להשימ הרחבת .ג
 
 שבע. -ראי בסניף בארהכנסת מערכת סליקה של כרטיסי אש .ד
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 תקציב  .17

 
 וועדת הכספים בישיבתה מיום ₪ 879,000על יעמוד  2022לשנת תקציב המחוז  

 קיימה דיון והמליצה על חלוקת התקציב לסניפים ולמזכירות המחוז.  23.11.21
ואושרה פה אחד,  23.11.21-מתה בהמחוז בישית עצהוועדה הועלתה בפני מו מלצתה

 קת התקציב לסניפים.כולל חלו
 גזבר ומנהל המחוז. יבוצע על ידיניהול התקציב 

 
 
 

 התפלגות התקציב 
 

 
 

   2202-0102תקציב "צוות" מחוז דרום  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ₪ לשנה. 108,000ש ובסה"כ ודחל₪  9,000שבע עומדת על -שכירות משרדי "צוות" בבית החייל באר

 ₪ לשנה.   18,000כ ה"דש ובס₪ לחו 1,500על  שכירות משרדי "צוות" בבית החייל אילת       עומדת

 

תקציב   הקצבה לטובת 
2018 

תקציב   2020תקציב  2019 ביתקצ
2021 

תקציב  
2022 

באחוזים  
 מהתקציב 

0,00051 453,000 453,000 437,000 420,021 סניפים   58% 
 33.4% 294,000 294,000 294,000 310,000 310,292 מזכירות המחוז 
 8.5% 75,000 75,000 75,000 75,000 74,690 רזרבת יו"ר המחוז 

 100% 879,000 822,000 822,000 822,000 805,000 סה"כ 

 ע  תקציב שנה"
 ומת שנת עבודה קודמת ציב לעתקה אחוז עליית ציב בש"ח  קת

2022 879,000 6.9% 

2021 822,000 0% 

2020 .00822,000  0% 

2019 822,000.00 2.1% 

2018 805,000.00 0% 

2017 805,000.00 5.7% 

2016 200,761 .00  5.6% 

2015 735,000.00 2.8% 

2014        714,366.00  5.9% 

2013       674,000.00 20% 

2012        546,258.00  7% 

2011        510,000.00  1% 

2010        503,000.00  7% 
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 2202לשנת   תקציב הסניפים

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 
 

 

 

 

 

 לפי שנים – ניפי המחוזלסחלוקת תקציב  התפלגות 
 

מס'  
 סד' 

 ב  ציקת הסניף 
2016 

 תקציב 
2017   

 תקציב  
2018   

תקציב  
2019 

תקציב  
2020 

תקציב  
2021 

תקציב  
2022 

 145,000.00 130,000 130,000 120,000 118,779 118,779 113,123 באר שבע  1
 65,000.00 57,000 57,000 55,000 50,400 50,400 48,000 קרית גת  2
 80,000.00 75,000 75,000 75,000 72,790 72,790 69,324 אילת  3
 45,000.00 40,000 40,000 37,000 35,572 35,572 33,879 שדרות -'נתי 4
 45,000.00 40,000 40,000 40,000 36,750 36,750 35,000 אופקים  5
 45,000.00 36,000 36,000 35,000 34,224 34,224 32,595 דימונה  6
 40,000.00 35,000 35,000 35,000 33,703 33,703 32,099 ערד  7
 25,000.00 25,000 25,000 25,000 24,150 24,150 23,000 בדואים 8
 20,000.00 15,000 15,000 15,000 13,650 13,650 13,000 מצפה רמון 9

 510,000.00 453,000 453,000 437,000 420,018 420,018 400,020 סה"כ  10

0100,000200,000300,000400,000500,000 
 

 

 ₪0.00

 ₪50,000.00

 ₪100,000.00

 ₪150,000.00

 ₪200,000.00

     

 

מס'  
 סד' 

 מספר החברים  סניף 
 

 2022תקציב 

 145,000.00 2173 באר שבע  1
 65,000.00 389 קרית גת  2
 80,000.00 350 אילת  3
45,000.00  362 שדרות -נתיבות 4  
 45,000.00 270 אופקים  5
0045,000. 250 דימונה  6  
.0040,000 85 ערד  7  
 25,000.00 129 בדואים  8
 20,000.00 71 מצפה רמון  9

 510,000.00 3950 סה"כ  10
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   2202לשנת   –הערכת הוצאות כספיות מתקציב מזכירות המחוז 

 
 תקציב המחוז. מ ₪33.4%. ומהווה  294,000מד על ירות ועו כולל שכ  רות המחוז,מזכי תקציב

 
 –  במהלך השנה הוצאות משוערות

 
מס'  
 סד' 

  גובה ההוצאה עלות חודשית  הנושא 
 השנתית 

 108,000 9,000 ת דמי שכירו 1
 22,464 1,872 יון  קנ 2
 vpn   1,550 14,000תקשורת   –טלפון   3
 5,400 450 טלפון   4
 4,000  וד משרדי יצ 5
 9,000  קופה קטנה )כולל תעסוקה(  6
 3,000  שי למאושפזים  7
 3,300  ביקורת כבוי אש שנתית  8
 5,000  אחזקה שוטפת )תקונים, טונרים..(  9
נתי  ארוע ש ם,יר)אסיפת נבח  אביב-תלהסעות ל 10

 הסניפים...(של צוות, יו"רי 
 6,000 

 4,000  מכונת צילום   11
 8,000  (לים, מעטפות... )בו דואר 12
 19,000 1950 הוצאות פעילים   13
 12,000 1,000 ישיבות הנהלה   14
 10,000  דפוס )כרטיסי ברכה, הזמנות, פליירים...( בית ה  15
 3,000  ים חברל  תרחוברת סכום/ תכנון שנ"ע, אג 16
 9,000  יציאה משותפת להצגות /מופעים  17
 10,000  כייף, תעודות...( )ימי  ארועים למתנדבים  18
,  +, וועד מנהל75לחגים )בני  + שי ת כוסית ו הרמ 19

 מתנדבים פעילים... 
 40,000 

  ערב גיבוש לחברי הנהלת המחוז והסניפים 20
 )כולל הסעות מהסניפים( 

 12,000 

 4,000  דת ירושלים + כלכלה לצע ה עסה 21
 70,000  נשף שנתי )יום העצמאות /חנוכה(  22
 10,000  ר הצעיר" שנתי לחברי "הדו ועאר 23
 10,000  ארוע שנתי לשומרי מסורת 24
 3,500  ארועים לאלמנות    25
 295,664  סה"כ  26
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 מזכירות המחוז  –תכנית עבודה 
 
 כללי  .1
 

שותו של מנהל המחוז, תמשיך גם השנה לתת מענה הולם  ברא, זומזכירות המח  .א

 ענה לסניפים. ות. כמו כן יינתן מ עים יום יום למזכירהמגי   ושירותים לחברי "צוות,

 מנהל המחוז מבצע את החלטות ועד מנהל מחוז הדרום  ויו"ר המחוז.  .ב

,  ת(מד )ללא שינוי משנה"ע הקו₪  294,000תקציב מזכירות המחוז יעמוד השנה  על   .ג

 ₪.   108,000ים בגובה וכולל בתוכו דמי שכירות המשרד 

 

 
 

 מנהל המחוז מאחל

 ם, הסניפי  "רייו-ל

 ועדות,יו"רי הו

 חברי הועד המנהל ומועצת המחוז 

 ונציגי המחוז בוועדות הארציות, 

 2022 הצלחה בביצוע תוכניות העבודה

 וימשיך לסייע בהגשמת התוכניות והסיוע לחברים במחוז. 

 

   – יאות ואריכות ימים  רבל בברכה
 

 ם לוגסי אברה
 מנהל "צוות" מחוז דרום
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 : דהתוכנית העבוירוט להלן פ .2
 

 דלת מאגר המתנדבים והידוק הקשר עם הרשות המקומית . גה ❖
 

עזרה לחברים והפניה לייעוץ מקצועי בתחום הפיננסי, רפואי,  בטוח, יעוץ משפטי,   ❖
 ואות ועוד...לוה  ייעוץ מס, בעיות שכר, בטוח לאומי,

 
 צעות מנהלת התעסוקה. שילוב בתעסוקה באמ ❖
 
 ות.ארגון פעילויות חברתי ❖
 
 דוא"ל. הגדלת מאגר כתובות   ❖
 
 טיפול בנזקקים.  ❖

 
 שמירת קשר עם חברים מרותקים לביתם.  ❖
 
 ועדות פרט. ❖
 
הרחבת מעגל חברי "צוות" המשתתפים בפעילויות החברתיות במחוז בדגש על   ❖

 הגימלאים הבדואים.
 
 +. 75למנות בני ל ותשומת לב לאוכלוסיית גימלאים וא ופ טי ❖
 
כספיים    רכוז דו"חות קב שוטף אחר הנצול,ז ומעמיצוי מיטבי של תקציב המחו ❖

 חודשיים של הסניפים ומזכירות המחוז והעברתם למנהל הכספים של "צוות".  
 
 סיוע אדמיניסטרטיבי לסניפים שאינם עצמאיים. ❖
 
 מתן מענה טלפוני לחברים. ❖

 
 , כספים, ביקורת, בריאות ועוד...י צמוד של ועדת פרט, ועדות תעסוקהוו יל ❖

 
 מתנדבים. יתור ים בא לוועדת המתנדב מיכה עידוד ות ❖

 
עד  ותכנון וביצוע הרמת כוסית וחלוקת שי בראש השנה ובפסח כולל חלוקת שי לו  ❖

 +, אלמנים ואלמנות. 75חברים בני   ,המנהל, מועצת המחוז
 

-שלמה בבאר לומון  בסיועו של מר סו מיכה במשפחותיהם ות םביקור חולים ומאושפזי  ❖
 לת. שבע ומר ועקנין מימון מאי

 
נתונים   ישיבות הנהלה חודשיות, הכנת  ל ומועצת הנבחרים לזימון חברי ועד מנה ❖

 מצטברים לקראת הישיבות וסיכום הישיבות. 
 
 ראיונות היכרות חברים חדשים.  ❖
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              ת וביקור המשפחה במהלך יווו טיפול בהודעות על נפטרים, השתתפות בהל ❖
בת השארים  כויותיהם בתחום קיצ צוי זה"שבעה" , סיוע לבני המשפחה והאלמנה במ

 בצרוף האלמנה לשורות "צוות". יים וטיפול ובטוח הח
 
 שהמשפחה מקבלת. לוודא   –ערכת אבלים   ❖

 
 אלמנים ואלמנות "צוות" מחוז הדרום. טיפול ב ❖

 
 ן "צוות". אוטיריכוז כתבות ושליחתם לב ❖

 
בנושא   מאית  פרסום כתבות ותמונות באתר "צוות" למעט בסניפים העובדים עצ ❖

 פטרים במחוז...נ ושא לחברים, ברכות יום הולדת, עדכון בנדעות  (, פרסום הודאילת,קרית גת וער)
 

 ארוח נציגת "צוות" במופ"ת במשרדי המחוז.  ❖
 

 ז והסניפים. חומ הפרסום מידעונים מדי חודש על פעילויות צפויות של  ❖
 

 חברים שנקלעו למצוקה כלכלית.  ראיונות ❖
 

 הפקת ארוע וטיולים לגימלאים הבדואים.  ❖
 

 של "צוות". והבטוח הסעודי הבריאות בטוח  רף ל רים להצטעידוד חב  ❖
 

 פעילות מול "חבר" לעידוד קיום פעילויות במחוז הדרום.  ❖
 

י הנהלות  ברח  הוצאת כרטיסי ברכה אישיים לימי הולדת של חברי ועד המנהל, ❖
 נדבים פעילים ועוד... סניפים, מת ה

 
 הוצאת הסעות לסניפים המשתתפים בצעדת ירושלים.  ❖

 
 , לכלל החברים במייל ובדואר.2022ותכנון   2021ע שנה"רת סכום הפצת איג ❖

 
 ישיבות ועדת כספים במהלך השנה.    4  קיום ❖

 
 וז. מח ה  שמירה על הקשר עם "משען" וקיום פעילויות משותפות לטובת גימלאי  ❖

 
 וגיבוש למתנדבים והכנת תעודות הוקרה.  קיום ארוע הוקרה  ❖

 
 לקראת החגים.  ם בהםיים המתקיימיבקורים בסניפים והשתתפות בארועים המרכז  ❖

 
 הסעות לסניפים היוצאים ליריד "חבר" ולגימלאים הבדואים.   הסדרת ❖
 
 קיום הדרכות לבעלי תפקידים חדשים ורענון לבעלי תפקידים ותיקים.   ❖

 
 .שיתקיימו ע"י וועדת הביקורת החדשה ת ו רלסניפים בהערכות לביקו עו סי ❖

 
 רמות הכוסית. גרת הבמס  80ת בני  גבורות" לגימלאים ואלמנוחלוקת תעודת " ❖

 
 רכוז חלוקת מענקי חג לחברים בכל הסניפים.  ❖
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 ביקורי עו"ד במשרד 
 

 ת עושה, בין רבעוןבקר עו"ד מתי אביב במשרדי המחוז, אחת לימשיך ל 2022בשנת 
 , במשרדו. ללא תשלוםעל ידובנוסף לייעוץ המשפטי הניתן  , זאת14:00  –  16:00

 . במועדים הרלוונטים( לובמיי אתר המחוזיפורסמו ב)מועדי הביקור 
 

 ביקורי מנהל ומזכירת המחוז בסניפים 
 

 יו"ר וחברי הנהלת הסניף וקיום קבלת קהל ומפגש עם החברים בסניף. פגישה עם  
                                                  

 
 גזבר המחוז מר אבי הלר  – בנושא הכספים 

 
 ניהול תקציב המחוז.  .א

 
 כירות המחוז.ת כספיים רבעוניים לסניפים ומזדו"חו הכנת   .ב

 
 ביצוע תשלומים שוטפים. ג. 

 
 תשלום הוצאות אישיות לפעילים.  .ד

 
ת  פעילו כיסוי  ניפים ליב לס העברת תקצ .ה

 שוטפת. 
 

 של הסניפים.   כספיתת ול מעקב התנה .ו
 

 . ביצוע הפקדות לחשבון המחוז .ז 
 

 .ניהול קופה קטנה .ח 
 

 . מחוזסניפים ו "ש של "צוות", עו-מעקב שוטף אחר ה ט. 
 
 
 
 
 
 

 הנושאים שפורטו בתוכנית העבודה 
 ש לטיפול אישי בחברים. מוקד שרוב זמנהיומי של מזכירות המחוז -יסוק היום מהעק הם חל
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       רכז מר פרץ לב -+ 75וסיית בני לכאו
 

  כולל + 75ית בני  וא מעניק לאוכלוסי מחוז הדרום רואה חשיבות רבה בטיפול האישי שה א.
מטופלות ע"י צוות אלמנות שהוקם במיוחד ע"י יו"ר המחוז   75אלמנות מתחת לגיל  האלמנות.  
 לוינשטיין. ניטה גב' אות הבראש 

 
הגידול   המחוז ולאור   ם מזכירות  הצמוד של מר פרץ לב יחד על ופ גם השנה יימשך הליווי והטי ב.

 . ה זויבאוכלוסי 
 
, לרווחת האוכלוסיה הבוגרת של "צוות" מחוז  2022סוק בשנה"ע להלן הנושאים שבהם נע  ג.

 -הדרום   
 . ברכות לימי הולדת ושליחת כרטיס ברכה (1 
מצב  בשבהם ההורים  ם יר, בני/בנות זוגם וילדיהם )במקני עם החברים טלפו קשר (2 
 . ריאותי קשה(ב  
 ביקורי בית.  (3 
 ן שלמה נציגנו בביה"ח. ביקורים בבית חולים וקשר צמוד עם מר סולומו  (4 
 מעקב אחר בריאותם של החברים.  (5 
 הוצאת דו"ח חודשי ליו"ר ומנהל המחוז.  (7 
ג הפסח  ח תא לקר  –פעמיים בשנה  כוסית, חלוקת שי והרצאה הרמת רים ל החב זימון (8 
 שנה. ולקראת ראש ה  
 . ליםהמוגב לחברים –עריכת ביקורי בית וחלוקת שי בחגים בליווי מנהל המחוז  (9 
 ביקור תנחומים למשפחות אבלות.  ( 10 
 בוקר של כיף.  ( 11 
 בע. ש-ארנשמור על קשר הדוק ושתוף פעולה עם "משען" ב  ( 12 
שואה   לי  חברים ניצו לטובת   –ה  ואש  ל קשר עם עמותת "עמך", עמותת ניצולישמור ענ ( 13 
 ובני הדור השני.   
 חה. השתתפות בהלוויות של החברים וניחום בני המשפ ( 14 
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 לוינשטיין אניטה  גב' עדנה אפרים וגב'  -רכזים  –אלמנות ואלמנים 
 

 . 75 לגיל שמתחתים /הקשר עם אלמנות   וזרכ

 בחודש מרץ מתוכננת הרמת כוסית לקראת פסח.  .א

 קיום ארוע יחודי לאלמנות.  .ב

 בחודש מאי /יוני מתוכנן טיול מזמר.  .ג

 )בהתאם למגבלות הקורונה(.  לסניפים  רפותהצט  –נסיעה ליריד "חבר" פעמיים בשנה   .ד

 הצטרפות לסניפים.  –טיולים, ארועים ארציים  .ה

 . מנותשמירה על קשר שוטף עם האל .ו

 
 

 

 
 

 
 

      , מר ברנד מנחםיו"ר הוועדה –"  הצעיר "הדור
 
 

 ערב פעילות זוגי בשיתוף זאפה באר שבע     .א
 ערב זוגות סרט וארוחת ערב בסינמה סיטי .    .ב
 ירים . ר לחברים צע סגו  מופע   .ג

 הצעה לנופש משפחות לקראת החופש הגדול .    ד.
 . ו"ל הצעה לטיול אקסטרים ומשפחות בח    .ה
 ים אקטואליים . אה בנושא י הרצערב   ו.
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 רכז, מר סולומון שלמה  –ם  חולים ומאושפזי  –נית עבודה  תוכ
 

 ראשית לכל אנו מאחלים בריאות ואריכות ימים לכל חברינו ובני משפחתם. 
 

ר  שבע, יוספטל אילת, או ברזילי אשקלון מתבקש ליצו-ת החולים סורוקה באר תאשפז בביכל חבר המ
ו באמצעות בן משפחה או באמצעות נציגנו בבית החולים תוך הצגת ישי אבאופן א  2 עם רמ'ר קש

 תעודת חבר "צוות". 
 

)עם שי   )קבלת עתון יומי(, בקור נציג "צוות"   2חבר מאושפז שדיווח כנדרש יזכה לבקור נציגי רמ' כל 
  ף, סיוע ו"ר הסניי  ז אוצנוע ואיגרת ברכה להחלמה מהירה מהנהלת המחוז(, בקור מנהל המחו

 כים השונים במהלך האשפוז ומידע לגבי זכויותיו בהתאם לבטוח הבריאות הרלוונטי. בהלי 
 

 –י המחוז ציג נ 
 יו"ר ועדת בריאות מחוזי, מר סולומון שלמה   –ביה"ח סורוקה   
 חבר הנהלת סניף אילת, מר וקנין מימון   –ביה"ח יוספטל   
 חיים.  סוליןיו"ר הסניף מר א  אוו/  2ישירות מול רמ'  –ביה"ח ברזילי   
 
 מר סולומון שלמה יעביר דווח על החברים המאושפזים, למזכירות המחוז. 
 
 תעד את הבקורים בכתב. מבקר בבית החולים את המאושפזים אחת לשבוע ומהמחוז הל מנ 
 שוחח עימו מנהל המחוז טלפונית. מבמידה והמאושפז השתחרר טרם הבקור  
 
אשר  ה יועבר לידיעת יו"רי הסניפים הרלוונטים  מתקבל ממר סולומון שלמה   פזיםהדווח על המאוש  

 ישוחחו איתם טלפונית תוך תעוד הפעילות.  או  גם הם יבקרו את החברים בבית החולים
 

במסגרת ישיבת ועד מנהל חודשית מועבר דיווח סטטיסטי על מספר המאושפזים ויו"ר ועדת  
צורף רשימה שמית של  החודש. לסכום הישיבה תך  במהלהבריאות יעביר סקירה על פעילותו 

 מאושפזים. ה
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 לוח זמנים
 

ת ישיבות ועד המנהל וכן את הרמות הכוסית במחוז  א  נוכל לקיים 2022בהנחה שבשנת  .1
 גיפה תעזוב אותנו, הכנו עבורכם לוחות זמנים כמפורט להלן: בהנחה שהמובסניפים ו

 תאריכים לישיבות ועד המנהל.  .א
 יים. רצ ם איארוע  .ב
 סית במחוז ובסניפים. תאריכי הרמות כו .ג
 ארוע הוקרה לגימלאים הבדואים.  .ד

 רועי הרמת הכוסית ע"פ הלו"ז בהמשך.א  לתכנן אתהתבקשו  יו"רי הסניפים  .2
 שאר חברי הועד המנהל,  מוזמנים להשתתף בכל הארועים.  .3
אחרון בכל  ה  שבוע, ב 17:00בימי ג' בשבוע שעה דיוני ועד מנהל מחוז הדרום יתקיימו ככלל,  .4

 חריגים(.   חודש )למעט
 בחודש יולי לא תתקיים ישיבת ועד מנהל )חופשות קיץ(.  .5

 
 : אלא אם תתקבל החלטה שונה()רות המחוז במזכי   ,ד המנהלוע וה  להלן מועדי ישיבות

 
מס'  
 סד' 

 הערות  שעה  יום בשבוע  ועד מנהל 

  17:00 ג' 25.1.22 1
  17:00 ג' 22.2.22 2
  17:00 ג' 29.3.22 3
 סח לל הרמת כוסית לכבוד פכו 16:00 ב' 4.4.22 4
  17:00 ג' 31.5.22 5
  17:00 ג' 28.6.22 6
  17:00 ג' 30.8.22 7
 כולל הרמת כוסית לכבוד ראש השנה  16:00 ג' 13.9.22 8
  17:00 ג' 25.10.22 9
  17:00 ג' 29.11.22 10
  17:00 ג' 27.12.22 11

 . יתכנו שינויים בלוח הזמנים 
 
 
 

 ארועים ארציים 
 
 

'  מס
 סד' 

יום   תאריך 
 בשבוע 

 הערות  שעה 

לכבוד  הרמת כוסית ארצית  א' 10.4.22 1
 פסח 

 צי צוות אר

  שנה ל"צוות"  60 ד' 1.6.22 2
  אסיפת נבחרים ארצית  ד' 15.6.22 3
ת ארצית לכבוד  הרמת כוסי ד' 14.9.22 4

 ראש השנה 
 צוות ארצי 

  ארצית אסיפת נבחרים  ד' 28.12.22 5
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 ועים נוספים אר / פסח רמות כוסיתה
 

 - 22.4.22עד   14.4.22ם  ין התאריכיב  קייםחג פסח ית
 

ת  הרמת כוסי
 בסניפים ובמחוז 

 ות הער שעה  יום 

 שבע -סניף באר  –הרמת כוסית לכבוד פסח  16:00 א' 3.4.22
  מסיבת פורים בסניף דימונה  19:00א'               13.3.22
 ית גת קר  מסיבת פורים בסניף 19:00 ד' 16.3.22
 הנהלת המחוז   –לכבוד פסח  יתכוס  הרמת 16:00 ב' 4.4.22
 סניף קרית גת   –סח מת כוסית לכבוד פהר 18:00 'ג 5.4.22
 שדרות -סניף נתיבות  –הרמת כוסית לכבוד פסח  18:00 ג' 5.4.22
 + 75לבני     -לכבוד פסח הרמת כוסית  16:00 ד' 6.4.22

 ים סניף אופק  – פסחהרמת כוסית לכבוד  19:00 ד' 6.4.22

 סניף ערד   –הרמת כוסית לכבוד פסח  19:00 א' 10.4.22

 סניף אילת   -הרמת כוסית לכבוד פסח   19:00 ב' 11.4.22

 סניף דימונה   –הרמת כוסית לכבוד פסח  17:00 ג' 12.4.22

 סניף מצפה רמון   –ד פסח הרמת כוסית לכבו 18:00 ד' 13.4.22

                           
 
 

 כוסית ראש השנה הרמות
 

   29.9.22עד  25.9.22 יתקיים בין התאריכים  2022 -תשפ"ג ראש השנה
 

הרמת כוסית  
 וז בסניפים ובמח

 הערות  שעה  יום 

 שבע -סניף באר –הרמת כוסית לכבוד ראש השנה    
 סניף מצפה רמון  –אש השנה הרמת כוסית לכבוד ר 18:00 ה'  22.9.21
 + 75בני  –סית לכבוד ראש השנה הרמת כו 16:00 ב' 12.9.22

 אופקים סניף  –ראש השנה הרמת כוסית לכבוד  19:00 ב' 12.9.22

 סניף קרית גת  –ש השנה ראבוד הרמת כוסית לכ 18:00 ' ה 15.9.22

 שדרות -נתיבות סניף –הרמת כוסית לכבוד ראש השנה  18:00 ב' 19.9.22

 סניף דימונה  –לכבוד ראש השנה  הרמת כוסית 18:00 ג' 20.9.22

 סניף אילת  –ה הרמת כוסית לכבוד ראש השנ 19:00 ד' 21.9.22

 ערד  סניף –כוסית לכבוד ראש השנה הרמת  19:00 ה'  22.9.22

 
 גימלאים בדואים 

 
   3.5.22-עיד אל פיטר מתחיל ב 

   10.7.22-עיד אל אדחא מתחיל ב
 

די ארועים  מוע
 לגימלאים הבדואים 

 הערות  ה שע יום 

 יד אל פיטר ע  ג' 3.5.22

 ארוע הוקרה עיד אל אדחא  16:00 א' 10.7.22
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 עים מרכזיים נוספיםארו

 
'  מס
 ' סד

 מקום הארוע  תאריך  הגוף 

   אלמנות המחוז  1
בקורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים   4/2022 כל הסניפים  2

 לקראת פסח 
 נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח  4/2022 הסניפים כל  3
 הרמת כוסית לקראת פסח 4/2022 כל הסניפים  4
 ת מסיבת פורים בקרית ג 13,16/3/2022 דימונה קרית גת +  5
 שנה ל"צוות"  60 1.6.22 הסניפים ל כ 6
 מתנדבי המחוזיום כייף ל  מתנדבי המחוז  7
 דימונה  8

 

 סרט הטוב ערב חברתי / מועדון ה
 

 ערד 
 מצפה רמון 

 אופקים +  נתיבות 9
 באר שבע  10 

 קרית גת  11
  אילת  12
  וקת מענקי חג לנזקקיםבקורי בית וחל  9/2022 כל הסניפים  13

 אש השנה ר  קראתל
 הרמת כוסית לקראת ראש השנה  9/2022 כל הסניפים  14
 ליריד "חבר" לקראת ראש השנה נסיעה   9/22 כל הסניפים  15

שבע, קרית  -באר 16
 גת, ערד 

 כות חוה"מ סו
 9-13.10.22 

 לים צעדת ירוש

אוכלוסיית   17
 החברים החרדים

 ארוע לחג חנוכה  19-26.9.22

דימונה + ערד +   18
 גת ת  קרי

 בדימונה  מסיבת חנוכה 19-26.9.22

שדרות +  -נתיבות 19
 אופקים 

 מסיבת חנוכה משותפת   19-26.9.22
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 תוכניות עבודה
 ושרות של סניפי המחוזמאה

 

 
 באר שבע 
 קרית גת 

 אילת 
 שדרות-נתיבות

 אופקים 
 דימונה 

 ערד 
 בדואים

 מצפה רמון
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 בע סניף "צוות" באר ש
 

 2173 :הסניף חברי' מס                                                          000145,: ניף הס תקציב
 

   2022תוכנית עבודה 
 

מס' 

 סד'

מספר  מועד מתוכנן  ארוע /פעילות מתוכננת 

 משתתפים

 משוער

הוצאה 

ייעודית 

 מתוכננת 

 הערות

1 
 סופש באילת  - צלילי יוון

 לאב לאונרדו ק
03-05/2/22 

100 
 

6,000 
 

2 
 חגיגות שנות הזהב 

 מלון דן פנורמה אילת
27/2-3/3 70 6,000 

 ים אוטובוס 2 עבור

3 

 סיורי טעימות  5

 50-60 במהלך השנה
מותנה במקור  

 תקציבי 

יתוכננו בהמשך 

נה בעקבות הצלחה בש

קודמת. הוצאות עבור  

אוטובוסים, כניסה  

 לאתרים וארוחות 

4 
ברי יום נופש בים המלח לכל ח

 הסניף
1-2/2022 200 

מותנה במקור  

 תקציבי 

 באחריות אתי ברנד 

 אולמי שנהב 3,000 100-150 16.3.22 שף פורים עם סניף קרית גתנ  5

6 
לבני   -הרמת כוסית לכבוד פסח 

75 + 

6.4.22  0 
 ע"ח המחוז 

7 
נהלת  ה –כוסית לכבוד פסח הרמת 

 המחוז

4.4.22  0 
 ע"ח המחוז 

8 
עבור מקום, כיבוד   22,000 200 3.4.22 + הרצאה הרמת כוסית לכבוד פסח 

 והרצאה

9 
בקורי בית וחלוקת מענקי חג  

 לנזקקים לקראת פסח

  0 20 אפריל-מרץ

10 
ם  עבור כניסה לאתרי 2,000  מרץ נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח 

 אם יתקיים סיור 

 מותנה במקור תקציבי  4,000 50 אפריל-מרץ יום האשה 11

12 
 עפ"ייתוכנן בהמשך  0  מרץ מרוקו  - טיול קצר לחו"ל

 תנאים הקיימים ה

  15,000ד אומן ע 30,000 200 מאי   ת אירוע סניפי בעצמאו 13

14 

מקום   אוטובוס, 5,000 50 2022קיץ  יום כיף למתנדבים בים המלח 

מחייב  , וחהואר

 השתתפות עצמית

15 
 י הסניףערב חברתי לחבר 

 "הסרט הטוב" 

 מותנה במקור תקציבי   50 אוגוסט -יולי

16 
 ם וארוחה קומ 15,000 100-120 יולי/אוגוסט  ערב הוקרה למתנדבים 

 ושי צנוע

  3,800 100 1.6.22 שנה ל"צוות"  60ארוע  17

18 
יום כייף למתנדבי   0  6/2022 מתנדבי המחוז 

 מחוז ה

19 
מחייב השתתפות   2,500 50 7/2022 חברתי /מועדון הסרט הטובערב 

 עצמית
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20 
–הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 

 הנהלת המחוז 

 ע"ח המחוז  0  13.9.22

21 
 –הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 

 + 75בני 

 ע"ח המחוז  0  12.9.22

 אוטובוס  8,000 120 אוגוסט -יולי אילת  סופ"ש במלון בת"א/ 22

23 

  2) יומיים  –סיור סליחות 

 מחזורים( 

טמבר  ספ-אוג'

2022 

מקום   אוטובוס, 18,000 150

וארוחה . מחייב  

 השתתפות עצמית

24 
ערב גיבוש להנהלת סניף ב"ש 

 כוסית  מת+ הר)זוגות( 

 + מקוםאוטובוס +  2,200 30 יקבע בהמשך 

  ארוחה

  0 25 חוה"מ  סוכות רושלים צעדת י 25

26 
קת מענקי חג  בקורי בית וחלו

 לנזקקים לקראת ראש השנה 

9/2022 20 0  

27 
ארוע לאוכלוסיית החברים  

 החרדים לקראת חג חנוכה

 לפי דרישה /היענות   12/2022

28 
נסיעה ליריד "חבר"  לקראת ראש 

 השנה 

עבור כניסה לאתרים   2,000 300 9/2022

 אם יתקיים סיור 

 וסים + מדריך אוטוב 10,000 100 לקראת נוב' סופ"ש בצפון  29

  141,800  2דצמ' -'נוב / יתכן שייט  טיול ארוך לחו"ל 30
 

 יתכנו שינויים בתוכנית.  •

 

 23.4.2עד  228.3.2חג פסח יתקיים בין התאריכים  

 28.9.2עד  26.9.2יתקיים בין התאריכים  2202ראש השנה 

 

 פעילות שוטפת בסניף 

 

 רכים מיוחדים. צ ל פידש ועישיבות הנהלת הסניף מתקיימות באופן קבוע אחת לחו .1

 תבצע באופן שוטף על ידי מזכירת הסניף. מ –בוק פייס /"צוות"  עדכון אתר .2

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

 . מטופל ברמה המחוזית. מתקיים באופן קבוע ע"י מר פרץ לב -+ 75קשר עם בני  .4

 י גזברית ומזכירת הסניף.ופן קבוע ע"באבצע מת – י הסניףתעוד ארוע .5

 

 

 יו"ר סניף –יעקב לחיאני    -בברכה                                                     
                                    

 
 

 
 

 שבע מאושרת. -של סניף באר 2202ע ת.
 ר עקרוני. בל אישולקוז ור המחוז /יו"הל המח לפני כל פעילות מתוכננת יש להציגה למנ

 ונוהל סיבסוד ארועים בפרט. , נוהל טיוליםכללצוות" ביש לפעול ע"פ נוהלי "
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 סניף קריית גת –   2202תכנון תכנית עבודה לשנת 
 

 
 חברים    389   מספר חברי הסניף                                         ₪            65,000תקציב הסניף   

 
 

  מס'

 'דס

  מס  אר כ ם פע לו  

 מש  פ ם

  ער  משו לו ע סה"כ

  0 32 9-13.1.22 דא   לא ו    אה 1

  5,300 50 24-26.2.22  באילת  למלון יציאה 2

  26,000 200 16.3.22 שוהם באולמי פורים נשף 3

  0 50 29.3.22 1 מס חבר יריד 4

  0  50 03.4.22 2 מס חבר יריד 5
  7,000 100 05.4.22 י ש קתחלוו  כוסית הרמת 6
  2,500 50 26.4.22 המלח  בים ףכיי יום 7
  4,000 50 24.5.22 צדיקים וקברי  בצפון סיור 8
  200 50 1.6.22 ל"צוות"  ה0שנ 60 ארוע 9

  תקציבי  במקור מותנה 50 אוגוסט  יולי בטבריה  למלון יציאה 10

  2,000 80 אוגוסט  יף נבס  ויין  גבינות ערב 11

  0 50 12.9.22 סיור כולל 1 מס רחב יריד 12

 השנה שלרא כוסית הרמת 13

 שי  וחלוקת
15.9.22 100 7,000  

  0 50 15.9.22 2 מס חבר יריד 14
  2,000 50 20.9.22 בירושלים  סליחות סיור 15

  2,000 50 סוכות  חוה"מ ירושלים  צעדת 16

  5,000 50 אוקטובר  חודש בצפון  למלון יציאה 17

  2,000 60 בר דצמ חודש חנוכה  - ויין  ותגבינ רבע 18

  תקציבי  במקור מותנה 50 במבר נו חודש אילת / בדרום לוןלמ יציאה 19

  0  שוטף  אבלים  ניחום 20
  0  השנה  כל חולים   ביקור 21

  1,000  השנה  כל בסניף  הנהלה ישיבות 22

  66,000     סיכום 23

 
 נוייםשי  תכנווי בסיסית הינה הנ"ל התוכנית הערות:

 

 חיים אסולין יו"ר הסניף   בברכה :
 

 מאושרת.  גת קרית סניף של  2022ת.ע 
 קרוני. המחוז /יו"ר המחוז ולקבל אישור עיש להציגה למנהל לפני כל פעילות מתוכננת 

 יש לפעול ע"פ נוהלי "צוות" בכלל ונוהל סיבסוד ארועים בפרט. 
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 סניף אילת  –  2202תכנית עבודה 
 
 
   350 –  הסניף חברי  מספר                                                           ₪ 00080, – הסניף בתקצי    
 
 

מס'  
 סד' 

מספר   מועד מתוכנן  הפעילות / הוצאה מתוכננת 
משתתפים  

 מתוכנן 

סה"כ  
  עלות 

 וערת מש
 0 5 4/22 פסח   -בקורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים  1
 0  3/22 את פסח נסיעה ליריד "חבר" לקר  2
 5,000  11.4.22 הרמת כוסית לקראת פסח + הרצאה  3
 1,500 45 5/22 ארוע וחלוקת שי סמלי   – הוקרת מתנדבים  4
 8,000 25 6/22 מתנדבים יום כייף ל 5
 10,000 25 6/22 טיול  7
ראש   –בקורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים  8

 השנה 
8/22  0 

 0 45 8-9/22 ה ראש השנלקראת  –נסיעה ליריד חבר   9
 5,000  21.9.22 הרמת כוסית לקראת ראש השנה  10
 2,500  בנפרד יתואם    -ון הסרט הטוב ערב חברתי /מועד 11
 10,000  12/22 מסיבת חנוכה  12
 15,000  שוטף  הוצאות שכירות  13
 4,500  שוטף  הוצאות טלפון /אינטרנט /כבלים  14
 500  שוטף  ישיבות הנהלת הסניף  15
 1,000  שוטף  אחזקת משרד ומועדון  16
 1,000  שוטף  עדון פעילות במו  17
 -  שוטף  הוצאות חשמל  18
 1,000  שוטף  ה ליום הולדתכרטיסי ברכ  19
 0  שוטף  + 75שמירת קשר עם גימלאים ואלמנות בני  20
 0  שוטף  עדכון אתר צוות בפעילויות ובמידע  21
 0  שוטף  צוות לבטאון תעוד ארועי הסניף לשם העברה  22
 0  שוטף  קליטת חברים חדשים  23
ות  פעילויות התנדבות ושימור הקשר עם הרש 24

 המקומית 
 0  וטף ש

 0  שוטף  בקור חולים ומאושפזים  25
 5,000  שוטף  השתתפות בהצגות בעיר בסבסוד צוות  26
 70,000   סה"כ  27

 
       

 
 דהן אלי, יו"ר הסניף  –בברכה  

 
 

 מאושרת.   אילת  של סניף 2202ת.ע 
 נהל המחוז /יו"ר המחוז ולקבל אישור עקרוני. לפני כל פעילות מתוכננת יש להציגה למ 

 רט. בכלל ונוהל סיבסוד ארועים בפפעול ע"פ נוהלי "צוות" יש ל
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 שדרות-נתיבות סניף  - 2202 עבודה  תכניתהנדון: 
 
 

   362  –מספר חברי הסניף      ₪   45,000 –תקציב הסניף  
 
 

מס'  
 ד' ס

אירוע /פעילות הוצאה  
 מתוכננת  

מועד  
 מתוכנן 

מספר  
משתתפים  

 מתוכנן 

סה"כ  
  עלות 

 משוערת 

 הערות 

  6,000 50 17-19.2.22 סופ"ש באילת  1
חלוקת מענקי  בקורי בית ו  2

 ים לקראת פסחחג לנזקק 
3/2022  0  

 פסח  1,900 100 3/2022 נסיעה ליריד "חבר"  3
 חלוקת שי כולל   6,000 100 5.4.22 הרמת כוסית לקראת פסח 4
ארוע  –שנה ל"צוות"   60 5

 צי אר
1.6.22  2,000  

יום כייף למתנדבי   250 5  מתנדבי המחוז  6
 המחוז 

ועדון  ערב חברתי / מ  2,500 50 7/2022 ופקים א +  נתיבות 7
 הסרט הטוב 

  3,000 45 9/22 סיור סליחות בירושלים  8
בקורי בית וחלוקת מענקי   9

את ראש קים לקר חג לנזק
 השנה 

8/2022  0  

 ראש השנה  0 100 8/2022 נסיעה ליריד "חבר"  10
הרמת כוסית לקראת ראש  11

 השנה 
 כולל חלוקת שי  6,000 100 19.9.22

  6,000  8/22 סופ"ש בטבריה  12
ליום  שליחת כרטיסי ברכה  13

 הולדת 
  1,000  שוטף 

  1,000  שוטף  אחזקת משרד   14
  300  שוטף  ים ומאושפזבקור חולים   15
השתתפות בהלוויות ונחום   16

 אבלים 
  300  טף שו

  400  שוטף  ישיבת הנהלת הסניף  17
  36,650   סה"כ  18
 

 השתתפות בארועים המחוזיים בנוסף מתוכננת  
 

   ,ברכהב 
 יו"ר הסניף , פרץ אילן 

 
 

 מאושרת.  שדרות -נתיבותשל סניף   2202ת.ע 
 למנהל המחוז /יו"ר המחוז ולקבל אישור עקרוני. להציגה לפני כל פעילות מתוכננת יש 

 עול ע"פ נוהלי "צוות" בכלל ונוהל סיבסוד ארועים בפרט. יש לפ 
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 אופקים  סניף  - 2202 עבודה  תכניתהנדון: 
 

 
    072  –החברים מס'                                                                                   00054, –ב הסניף  תקצי

 
 

מס'  
 סד' 

אירוע /פעילות הוצאה  
 מתוכננת  

מס'   עד מתוכנן מו
משתתפים  

 מתוכנן 

סה"כ  
  עלות 
 ערת משו

 הערות 

 ע"ח המחוז  0  2-3/2022 אלמנות המחוז ילות לפע 1
  6,000 45 17-19.2.22 סופ"ש באילת  2
 מיניבוס  2,000 20 16.3.22 ת נשף פורים בקרית ג 3
חג מענקי  בקורי בית וחלוקת  4

   לנזקקים לקראת פסח
3/2022  0  

חבר" לקראת  נסיעה ליריד "  5
 . פסח

 בהתאם למגבלות הקורונה  500 50 3/22

  5,500 100 6.4.22 הרמת כוסית לקראת פסח 6
הנחת זר בבית העלמין   7

 יום הזכרון ערב    –  הצבאי
4.5.22 / 200  

 ארוע ארצי  1,800 50 1.6.22 שנה ל"צוות"  60 8
  2,100 50 6/2022 למתנדבים  ף ום כייי 9

  4,000 40 6/2022 סיור בקברי צדיקים  10
  1,000 10 7/2022 מתנדבי המחוזיום כייף ל 11
ערב חברתי / מועדון הסרט   12

 אופקים+  נתיבות -הטוב  
6/2022 50 2,500 

 

  6,000 100 12.9.22 שנהרמת כוסית לראש הה 13
ף  משותפת עם סני 7,000 150 12/2022 מסיבת חנוכה  14

 שדרות -נתיבות
  0  שוטף  בקור חולים  15
  0  שוטף  קליטת חברים חדשים  16
  0  שוטף  השתתפות בהלוויות ונחום אבלים 17
  1,000  שוטף  אחזקת מועדון  18
  38,000   כ סה" 19
 
 

 מחוז השתתפות בארועי ה מתוכננת  בנוסף, 
 

 יף יו"ר הסנ ,  דרעי יעקב   ,בברכה 

 
 מאושרת.  אופקיםשל סניף  2022.ע ת

 להציגה למנהל המחוז /יו"ר המחוז ולקבל אישור עקרוני.  לפני כל פעילות מתוכננת יש
 יש לפעול ע"פ נוהלי "צוות" בכלל ונוהל סיבסוד ארועים בפרט. 
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 2220לשנת   – נהדימוסניף  -תכנית עבודה 
 

 .          250מס' חברי הסניף                                           ₪ 45,000   –תקציב הסניף  

 

 
 ועים מחוזיים מתוכננת השתתפות באר , בנוסף

 
 יו"ר הסניף , אבוחצירא אבי -בברכה 

 
 בהתאם להוראות משרד הבריאות ומגיפת הקורונה.  מאושרת דימונהשל סניף  2202ת.ע 

 וז ולקבל אישור עקרוני. המחוז /יו"ר המחלפני כל פעילות מתוכננת יש להציגה למנהל 
 סיבסוד ארועים בפרט.   ונוהל פ נוהלי "צוות" בכללש לפעול ע" י

 
 

 

 מס'
 סד'

 אירוע/פעילות 
 הוצאה מתוכננת 

מועד 
 מתוכנן

מספר 
משתתפים  

 מתוכנן

 סה"כ עלות 
 משוערת 

 הערות

-13 סופ"ש באילת  1
15.1.22 

40 6,000  

  1,000 40 1/2022 ארוע טו' בשבט  2
-2 ות המחוז אלמנפעילות ל 3

3/2022 
  

 זי ארוע מחו

קורי בית וחלוקת מענקי חג ב 4
 לנזקקים לקראת פסח 

3/2022    

  1,000 50 3/2022 נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח  5
 בדימונה   24,000 250 13.3.22 ת פורים מסיב 6
  3,000 100 12.4.22 הרמת כוסית לקראת פסח 7
ארוע  –  ל"צוות"שנה  60 8

 י ארצ
1.6.22 50 2,100  

  1,000 30 7/2022 חוזנדבי המיום כייף למת  9
מותנה במקור     7/2022 סיור בקברי צדיקים  11

 תקציבי 
הרמת כוסית לקראת ראש  12

 השנה 
20.9.22 100 3,000  

  4,000  9/2022 סיור סליחות בירושלים  13
ת מענקי חג  ת וחלוקבקורי בי  14

 לנזקקים לקראת ראש השנה 
9/2022  0  

 נסיעה ליריד חבר לקראת 15
 נה ראש הש

במגבלות   0 50 9/2022
 הקורונה 

מותנה במקור    200 12/2022 מסיבת חנוכה  16
 תקציבי 

השתתפות בהלוויות וניחום    17
 אבלים 

  0  שוטף 

  0  שוטף  בקור מאושפזים  18
  720  כל חודש  דת הולמשלוח כרטיסי ברכה לימי   19
  0  שוטף  קליטת חברים חדשים  20
  45,100   סה"כ  21
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   2202תכנית עבודה סניף ערד לשנת  
 
 

 85  –מספר החברים                                                                     40,000  -תקציב הסניף 
 
 
 
 

מס'  
 סד' 

עלות   מועד מתוכנן  כננת הפעילות / ההוצאה המתו
 משוערת 

מספר  
משתתפים  

 מתוכנן 
סוף כל  אחת לחודש ב הלת הסניף בות הנישי 1

 חודש 
1,000  

סדר טו' בשבט בשתוף נכי צה"ל   2
 כולל הרצאה וכיבוד 

17.1.22 1,500 40 

 10 500 שוטף  הבדואי קשר עם חברי המגזר  3
, דרום  המערביטיול חד יומי לנגב  4

 אדום וחמי יואב 
24.2.22 2,000 45 

תפות  ס ערד והשת"שת"פ עם מתנ  5
 תשלום ת ללא בפעילויו

  0 שוטף 

  +  אההרצ –נשים  ערב  6
 סטנדאפיסטית 

8.3.22 2,500 30 

"בשביל אומני ערד" תיירות מזרח   7
 הנגב 

שוטף ובארועי בתים  
 פתוחים 

0  

 25 1,500 16.3.22 הנשף פורים בסניף דימונ  8
 35 1,000 3/22 ח נסיעה ליריד "חבר" לקראת פס  9

ביקור בית וחלוקת מענקי חג   10
 זקקים לנ

3/22 0  

ת לפסח וחלוקי שי + הרמת כוסי 11
 תכנית אומנותית 

22.3.22 5,000 80 

  200 5/22 הנחת זרים בערב יום הזכרון  12
 45 2,500 1.6.21 שנה ל"צוות"  60ארוע   13
 70 3,000 6/22 את הקיץ ערב גיבוש לקר 14
 45 1,000 2/22 ם כייף בים המלח יו 15
  ו,עכ  –ן טיול בן יומיים לצפו  16

 נצרת, ראש הנקרה 
7-8/22 6,000 45 

מותנה במקור   8/22 ערב גיבוש משפחתי בחמי יואב  17
 תקציבי 

35 

 40 2,100 8/22 נסיעה ליריד חבר + טיול 18
ביקורי בית וחלוקת מענקי חג   19

 לנזקקים 
9/22 0  

הרמת כוסית לראש השנה   20
 חג וחלוקת שי ל 

 3,000 80 

 60 0 10/22 וכות מ סוה" ח  –  ירושלים צעדת 21
 25 2,500 12/22 ה עם סניף דימונה מסיבת חנוכ  22
  0 שוטף כל השנה  השתתפות בהלוויות ונחום אבלים  23
שמירה על קשר עם הגמלאים   24

 + 75והאלמנות בני  
  0 שוטף 

עדכון אתר צוות והפייסבוק   25
 בפעילויות ומידע 

  0 טף שו

  500 וטף ש י הולדת יחת כרטיס ברכה לימשל 26
  0 שוטף  צוות  יף בבטאוןתעוד ארועי הסנ  27
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0 

  0 שוטף  קליטת חברים חדשים  28
  3,500 שוטף  אחזקת משרד ומועדון  29
 20 1,000 6/22 ארוע מחוזי להוקרת מתנדבים  30
  0 שוטף  שמירת קשר עם חברי הסניף  31
  0 שוטף  זים בקור חולים ומאושפ 32
לים,  יי מטארוח   –"שביל ישראל"   33

 סעות והקפצות ה
  0 שוטף 

  0 שוטף  פעולה עם מועדון נכי צה"ל תוף ש 34
מותנה במקור   6/22 פסטיבל האורות בירושלים 35

 תקציבי
40 

  0 ע"פ קריאה  ל התגוננות מוסדות חינוך תרגי 36
ארוע הצדעה לצה"ל + מופע   37

 בקיסריה 
   רסם וע"פ לו"ז שיפ 

  0 ם ע"פ לו"ז שיפורס ביקורת מחוזית  38
גיבוש ערב   –ר שבועות סד 39

 והרצאה 
5-6/22 3,000 70 

  43,300  סה"כ  40
 
 

 נת השתתפות בארועים מחוזיים מתוכנ בנוסף, 
 
 

 שיף אריה  –בברכה  
 יו"ר סניף "צוות" ערד וחברי הנהלת הסניף 

 
 רת. מאוש  ערדשל סניף   2202ת.ע 

 אישור עקרוני. קבל חוז ול לפני כל פעילות מתוכננת יש להציגה למנהל המחוז /יו"ר המ 
 סוד ארועים בפרט. ת" בכלל ונוהל סיבי "צוו ול ע"פ נוהליש לפע

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

0 

 2202לשנת  – הבדואיםהגימלאים יף סנ -תכנית עבודה 
 
 

 129 –מספר חברי הסניף                                                                ₪   25,000   –תקציב הסניף  
 
 

  
מס'  
 סד' 

  מועד מתוכננת הפעילות/ ההוצאה ה
 מתוכנן 

מספר  
 המשתתפים 

 המתוכנן 
  סה"כ עלות

 משוערת 

ם ראשי קבוצות הגימלאים  גש עמפ 1
 ים לתכנון תכנית עבודה הבדוא 

1/2022 4 50 

)בהתאם   נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח  2
 למגבלות הקורונה( 

3/2022 45 2,000 

 5,400 45 4-5/2022 צפון  מיים לטיול בן יו 3
 700  2/2022 רכה לקראת עיד אל פיטר טיסי בשליחת כר 4
 1,000 40 1.6.2022 ארוע ארצי  –וות"  שנה ל"צ 60 5
 0  3/2022 ענקי חג עיד אל פיטר בקורי בית והענקת מ  6
מפגש עם אלמנות הגימלאים הבדואים +   7

 הרצאה + חלוקת שי 
7/2022 10 500 

 500  7/2022 י ברכה לקראת עיד אל אדחא  כרטיס משלוח  8
וע הוקרה לקראת עיד אל אדחא )כולל  אר 9

 ( חלוקת שי
10.7.22 80 13,000 

ד "חבר" לקראת ראש השנה +  נסיעה לירי 10
 ל  טיו 

9/2022 45 3,000 

 0  שוטף  בקור חולים   11
 0  שוטף  נחום אבלים  12
 600    שוטף משלוח כרטיסי ברכה לימי ההולדת  13
 26,000   סה"כ  14

 

 
 יים בארועי הסניפים ובארועים המחוז פות מתוכננת השתתבנוסף, 

 

 

 

 מנהל המחוז  – גסי אברהםלו      –בברכה   
 
 
 
 

 מאושרת. הגימלאים הבדואיםסניף  של  2202ת.ע 
 לפני כל פעילות מתוכננת יש להציגה למנהל המחוז /יו"ר המחוז ולקבל אישור עקרוני. 

 רט. נוהלי "צוות" בכלל ונוהל סיבסוד ארועים בפ ול ע"פיש לפע
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 2202לשנת   – ה רמוןמצפסניף  -תכנית עבודה 
 
 

 חברים    71    הסניף חברי מספר                                                 ₪ 20,000  הסניף  תקציב

 
  מס'

 'סד

  'מס מועד פע לו  
 מש  פ ם

 מתוכנן 

  עלו   סה"כ

 בים הסניף חבריל כייף יום 1
 המלח 

2/2022 10 1,000  

 סניף  עם פורים  בנשף   ות שתתפה 2

 דימונה 
13.3.22 5 1,000  

 במידה "חבר" ליריד נסיעה 3

 ויתקיים 
3/2022 20 1,000  

 חג מענ   וחלו         ור  
 פסח  ל רא  לנז   ם

4/2022  0  

 שי  וחלוקת  כוסית הרמת 4
 פסח  לקראת

12.4.22 35 2,000  

  1,500 10 1.6.22 לצוות  שנה 60 – ארצי רועא 5

  חג מענקי וחלוקת בית יקורב 6

 השנה  ראש לקראת לנזקקים
9/2022  0  

 שי  וחלוקת  כוסית הרמת 7

 השנה  ראש לקראת
22.9.22 35 2,000  

 לקראת "חבר" ליריד נסיעה 8
 ויתקיים במידה השנה ראש

9/2022 20 1,000  

  0  שוטף  אבלים  ניחום 9

  0  השנה  כל חולים   ביקור 10

  0  ה השנ  כל בסניף  הנהלה ישיבות 11

  0  שוטף  מועדון  אחזקת 12

 לימי  ברכה כרטיסי שליחת 13
 הולדת 

  500  שוטף 

  0  שוטף  חדשים   חברים  קליטת 14

  10,000   סה"כ  15

 
 שינויים ויתכנו בסיסית הינה הנ"ל התוכנית הערות:
 ים מחוזיים  רוע בא מתוכננת השתתפותבנוסף, 

 

 

  -בברכה 

 יו"ר הסניף , אליהודש ב                     

 

 
 ת. מאושר מצפה רמוןשל סניף  2202ת.ע 

 ל אישור עקרוני. ה למנהל המחוז /יו"ר המחוז ולקבלפני כל פעילות מתוכננת יש להציג 
 עול ע"פ נוהלי "צוות" בכלל ונוהל סיבסוד ארועים בפרט. יש לפ 
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ֹעה ָעַבר   ון( ר)האומיק הַנֲעֹבר ַגם ֶאת זֶ  (,רונה)הקו נּו ֶאת ַפר   

 

 

 

 
 
 
 

 


