
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "צוות" מחוז הדרום               
 
 

 

 סכום תכנית עבודה                                        

 2018שנת                  
 

 733918סמוכין  



 

 

 

 

 

 

 

00733918 

1 

 תוכן הענינים
 

 

 

מס' 
 העמוד

 הנושא

 דבר היו"ר 3
 סכום עיקרי הפעילות 4-17

 ארגון 5
 פעילויות מרכזיות 5-6

 אתר "צוות" 7
 ו"צוותון" בטאון "צוות" 7
 הרמת כוסית, חלוקת שי, הוקרת מתנדבים 7
 נציג מופ"ת 8
 פעילות הגימלאים הבדואים 8
 קליטת חברים חדשים 8
 חולים ומאושפזים 9

 +75גימלאים ואלמנות בני  10
 הקשר עם האלמנות 10
 הפניות וסיוע יעודי לחברים 11
 הלוואות לחברים 12
 פטירת חברים 13

 ת מחוזיותוועדו 14-17
 וועדת פרט 14-15

 מענקי חג פסח וראש השנה 15
 וועדת התנדבות 16
 ועדת תרבות 17
 וועדת ביקורת מחוזית 17
 איכלוס דיור מוגן 18
 ברכה לימי הולדת 18

 וועדות ארציות 17-19
 ועדה ארצית של "הדור הצעיר"דו"ח פעילות  17
 ועדת קש"צ ארציתדו"ח פעילות  17
 ת פרוייקטיםוועד 18
 דו"ח פעילות ועדת זכויות ארצית 18
 דו"ח פעילות וועדת ערר לפרט 18
 דו"ח פעילות וועדת נהלים ותקנון ארצית 18
 דו"ח וועדת כספים ארצית 18
 דו"ח וועדת רכישות ומכרזים ארצית 19
 ארועים וטקסים –דו"ח וועדת קש"ח ארצית  19
 דו"ח וועדת התנדבות ארצית 19
 דו"ח וועדת סניפים ארצית 19
 דו"ח וועדת מיחשוב ארצית 19



 

 

 

 

 

 

 

00733918 

2 

 דו"ח וועדת תעסוקה ארצית 19
 דו"ח וועדת בחירות ארצית 19
 בטוחים 20
 בטוח בריאות הפניקס ובטוח סעודי מנורה 20
 בטוח חיים איילון 20
 בטוח תאונות אישיות 20
 בטוח שיניים 20
 סכום שנה"ע –יחידת התעסוקה  21

 + דבר מנהל המחוז סכום תכנית עבודה מזכירות המחוז 22-28
 מועדי ישיבות הנהלת המחוז 29

 2018נתוני תקציב  30-37
 כספיםהמנהל  –מאזן בוחן  33-36

 מנהל הכספים – טבלת רכוז ניצול תקציב ייעודי /תפעולי 37
 ביקורים בסניפים 38

 סכום שנ"ע של הסניפים 39-55
 שבע-ף בארסכום ת.ע סני 40-41
 סכום ת.ע סניף קרית גת 42-43
 סכום ת.ע סניף אילת 44-45
 סכום ת.ע סניף אופקים 46-47

 סכום ת.ע סניף דימונה 48
 שדרות-סכום ת.ע סניף נתיבות 49

 סכום ת.ע סניף הגימלאים הבדואים 50-51
 סכום ת.ע סניף ערד 52-53
 סכום ת.ע סניף מצפה רמון 54-55

 יות סטטיסטיותהתפלגו 56-58
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

00733918 

3 

 דבר היו"ר - 2018סכום שנת העבודה 
 
 

 את תוכנית העבודה במלואה ומעבר לכך: 2018מחוז הדרום ביצע בשנת העבודה       
 התקציב נוצל במלואו, כאשר רובו ככולו הושקע לרווחת החברים. -

 ם לאורך השנה.+ ובני משפחותיהם והתקיימו מפגשי חברי75טופח הקשר עם בני  -

בתחום ההתנדבות פעלנו בשתוף עם הרשויות המקומיות ובנוסף גם בתחומים  -
 מרכזיים כגון:

 "יחידת סגולה" בביה"ח סורוקה.                •

 משטרת ישראל •

 בטוח לאומי. •

 פקוד העורף •

 שבע, ערד, קרית גת ועומר.-מיזם "בשביל הארץ" בבתי ספר תיכוניים בבאר •

 מתנדבים בסניפים ובמחוז.קיום ארועי הוקרה ל •

גם השנה היתה הצלחה בהשמת חברי "צוות" במקומות עבודה, ע"י יחידת  -
 התעסוקה.

 שבע.-של "הטובים לחינוך" במכללת קיי, באר 8-המחזור הנפתח  -

 (.2019הצלחנו להקים "וועד" לאלמנות הגמלאים ולארגן אירוע )בינואר  -

 בפעילות מזכירות המחוז. הטיפול בפרט על כל היבטיו היה הנושא המרכזי -

נמשך הקשר עם חברים חולים ו/או מאושפזים ובכלל זה ביקור של מנהל המחוז  -
 שבע ובאילת( בבתי החולים.-ונציגיו )בבאר

בוצעה פעילות חברתית ותרבותית בסניפים ובמחוז שכללה טיולים, מסיבות,  -
 הרצאות, ימי גיבוש, ערבי תרבות ויציאה משותפת להצגות.

 ארגון נכי צה"ל נמשך ומתקיימים ארועים משותפים בהצלחה מרובה. הקשר עם -

 קיבלנו את אות הנשיא לארגון מתנדב מצטיין. -

נערכו ביקורות פנימיות בסניפי ובמזכירות המחוז. הנהלת המחוז תעקוב אחר  -
 תיקון הליקויים ותפעל למניעת הישנותם.

רט והרחבנו את היתה שנה שבה הצלחנו לקדם מאוד את נושאי הפ 2018שנת  -
פעילות התרבות בכל סניפי המחוז.

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

  -בברכה 
 

 בגולה    ניסן 
 יו"ר הנהלת "צוות" מחוז דרום 
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 "צוות" מחוז הדרום  -סכום עיקרי הפעילות  
 
 כללי .1

 

ע"פ תוכנית העבודה שתוכננה לשנה  2018שנה"ע בהסיכום מפרט את עיקרי הפעילות במחוז  .א
 זו.

נגזרו מתוכנית העבודה של המחוז  2018את הנהלת המחוז בשנת  הנחו העקרונות אשר .ב
 והסניפים ומהחלטות ההנהלה המחוזית והארצית .

גת, -קרית שבע,-באר –סניפים שפרוסים במרחב הגאוגרפי של הישובים העיקריים  8במחוז,  .ג
 אילת, נתיבות, שדרות, אופקים, דימונה, ערד ומצפה רמון.

 חברים. 4חברים, מועצת המחוז מונה  14ה ועד המנהל המחוזי מונ .ד

 

  -נתונים:  .ה

 

 בדואים אלמנות סניף
+ 75בני 

)כולל 
 אלמנות(

מתוכם, 
אלמנות 

 +75בנות 
 נפטרים

חברים 
 חדשים

 מתנדבים

 44 9 1 1 6   8 אופקים

 58 10 2 3 18   17 אילת

 280 57 18 34 117 101 114 באר שבע

 16 7 1 1 5 18 15 דימונה

 14 1     1   1 וןמצפה רמ
-נתיבות
 שדרות

14 1 5 1 1 13 19 

 27 3 2   4 9 8 ערד

 37 9 2 3 10   16 קרית גת

 492 109 27 43 166 129 193 סה"כ 
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 ארגון .2

 

 . השנהישיבות במהלך  11מנהל ומועצת מחוז הדרום התכנסו וקיימו  הועד חברי ה .א

 

המחוז,  מנהלת התעסוקה, יו"רי הסניפים,  בישיבות אלו נכחו דרך קבע יו"ר המחוז,  מנהל .ב
 .המחוזיותחברי ועד מנהל, חברי מועצת המחוז וחברי הועדות 

 
קיימה ישיבות עבודה במהלך השנה בהתאם לצרכי המחוז, בהם נידון והוחלט ועדת הכספים  .ג

 .על אופן ניהול מערכת הכספים והקצאתם

 

-מונה, אופקים, קרית גת, ערד, נתיבותאילת, די –נמשכת הפעילות לרווחת החברים בסניפים  .ד
 שדרות וסניף מצפה רמון.

 

מהחברים יש דואר אלקטרוני. כל השאר חסרי מייל )אם מחוסר מודעות,  77.5%-נכון להיום ל .ה
אם מחוסר רצון/זמן  לעסוק בנושא, מחשש או עקב חוסר אמצעים(, למרות מאמצינו לשכנע 

 אותם בכדאיות פתיחת כתובת מייל.
 
במהלך חג החנוכה שכלל מפגש חברים והרצאה של פרו' עוזי  שנתי מחוזי כנסתקיים ה השנה .ו

ובמקביל התקיימו, בשבוע , חברים 305-השתתפו כרבי בנושא המצב הגאופוליטי במזה"ת. 
 חנוכה מסיבות גם בסניפי אילת, אופקים, דימונה ולאוכלוסיית הגימלאים החרדים.

 

 81  שנה למדינת ישראל השתתפו 70קיסריה במלאת בארוע המרכזי של "צוות" שהתקיים ב .ז
 חברים ובמהלכו קיבל יו"ר המחוז, מר ניסן בגולה "אות יקיר "צוות".

 

המרשים והמרגש ארגון "צוות" זכה באות הנשיא לארגון מתנדב מצטיין. השתתפנו בטקס  .ח
 .ירושליםבית הנשיא בשהתקיים ב

 
 
 

  במסגרת הארציתפעילויות מרכזיות שבוצעו במחוז ובסניפים ו .3
 

  מחוז הדרום ביצע פעילות עניפה, ע"פ תוכנית העבודה ומעבר לה, לרווחתם של החברים, במגוון 
 תחומי פעילות:

 
 עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית.

 
 נושא ההתנדבות, הסיוע לקהילה והחברה ובמיוחד פרויקט "בשביל הארץ" ועוד.

 
 חוז.ארגנו יום הוקרה וגיבוש למתנדבי המ

 
 אביב.-שבע והן בתל-יצאנו ביחד למספר הצגות וערבי תרבות הן בבאר
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 נעשתה פעילות מאומצת לאיתור מועמדים להפסקת החזרי היוון והגשתם לועדה באכ"א.
 

   חלק מהסניפים ניצלו יום זה סענו ליריד "חבר", לקראת חג הפסח ולקראת ראש השנה.גם השנה נ
 חברים. 1,200-עם למעלה מ  יםמיניבוס 2 + אוטובוסים  31יצאו לגבוש וטיול. בסה"כ 

 
 ע"י מנהל הכספים של "צוות" ובהשתתפות הדו"ח הכספי הממוחשב נערכה השתלמות בנושא 

 .גזברי הסניפיםמ חלק
 

 וה"אקטיב טרייל" crmשבע והמחוז בנושא מערכת -נעשתה השתלמות למזכירות סניף באר
 

 לעלות  )הזהה ₪ 9,000בעלות  31.1.20עד בתוקף חייל וזה השכירות עם האגודה למען הח
 .הקודמת(בשנה 

 
 אשורים הופצו לסניפים. – 4/2018-בוי אש בכל סניפי המחוז בביקורת כ נערכה

 
 בתחילת כל חודש מופץ לחברים בעלי המייל "מידעון" בדבר הארועים המתוכננים במחוז 

 ובסניפים במהלך החודשיים הקרובים.
 

 נו בהלוויות ובקורי תנחומים אצל משפחות אבלות וסייענו לאלמנות במימוש זכותן השתתפ     
 לקיצבת שארים והצטרפות לארגון "צוות".    
 

 השתתפנו בארועים ארציים, כנסים ואסיפת נבחרים.     
 

 טיפלנו בהזמנת הסעות לארועים השונים לכל סניפי המחוז.     
 

 נמשך. וארגון "יד לבנים" ה"לשתוף הפעולה עם ארגון נכי צ     
 

 י הגימלאים הבדואים ולימי ההולדת.טיסי ברכה לחגנשלחים כר    
 

 התקיים ערב הוקרה לקראת עיד אלאדחא + טיול לחו"ל.    
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 אתר "צוות"
יו"רי הסניפים, לאחר כל פעילות והוא כולל -האתר מעודכן באופן שוטף ע"י מזכירות המחוז וחלק מ

הסניף ובעלי התפקידים בו, תכנית עבודה, עדכונים בתחום ההתנדבות, הודעות רקע על הקמת 
 לחברים, תמונות ועדכונים לגבי ארועים מתוכננים.

ערוץ זה משמש כאמצעי ליצירה ושמירת קשר רצוף ופעיל עם החברים ע"י תעוד במלל ובתמונה של 
 הארועים השונים.

 
 

 "צוותון"-בטאון "צוות" ו
 חודשים, נותן במה ומשקף חלק מפעילות הסניפים והחברים. 3-ת להביטאון יוצא אח

 אנו עושים  כל מאמץ לפרסום כתבות משמעותיות וייצוגיות מהווי הסניפים.
אחת לחודש מופץ ע"י סמנכ"ל "צוות", במייל, "צוותון" לכל חברי "צוות" בעלי המייל. בפורמט זה 

 מועברים עדכונים חודשיים ומידע כללי. 
 
 

 כוסית וחלוקת שי , הוקרת מתנדבים הרמת
שבע -הוזמנו חברי ועד המנהל, מועצת המחוז, חברי הנהלת סניף באר, וראש השנה לקראת חג הפסח

 ומתנדבים פעילים נוספים להרמת כוסית וחלוקת שי, בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל "צוות" ארצי.
 י צה"ל אחרים.במסגרת הטקס הוענקה תעודת הוקרה למעסיק המגייס לעבודה, גימלא
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 נציג מופ"ת
 פעמים במזכירות המחוז. 6מר חיימוביץ הרמן, נציג מופ"ת,  ביקר השנה 

 בין הנושאים שהועלו ע"י החברים: . חברים 78בסה"כ טופלו 
 , 65, הפסקת החזרי היוון בגיל 1/2018-ירידת הקיצבה ב

 ,18למול שכר לפני ינו'  18הסבר על נתוני שכר 
 לגימלאים לצורך דיווח במס הכנסה ובטוח לאומי. 106, 101, 161דו"חות 

 
 

 .אנו מודים למר הרמן על פעילותו לטובת הגימלאים
 
 

  פעילות הגימלאים הבדואים
הפסח משולב ביום טיול באזור ת"א וגם לקראת ראש  ריד "חבר" לקראת חגיבקור ב השנה נערך

 השנה.
 ים לטיול בחו"ל )באקו, אז'רביז'אן(.ים הבדואאהשנה, לראשונה יצאנו עם הגימל

 .ועיד אל אדחא חולקו מענקי חג לנזקקים לקראת חג עיד אל פיטר
 וימי ההולדת.אגרת ברכה לרגל חג עיד אל פיטר  הנשלח

 החברים מהסניף מוזמנים לכלל הארועים במחוז.
 בעיות. אלמנות הגימלאים הבדואים מוזמנות בנפרד אחת לשנה, לעדכון, שיחת משוב והעלאת

המחוז משקיע מאמצים מרובים לקיום הטיולים והארועים והחברים משתתפים בהם בתשלום 
 המסובסד ע"י "חבר" ו"צוות".

 יתר הפעילויות מפורטות בסכום תכנית העבודה.
 
 

 קליטת  חברים חדשים
 חברים חדשים. 109 מחוזנקלטו ב  2018שנת  במהלך

 
 מחוז עוד ביום הפרישה, ברמת אפעל או בבית חיל האוויר חלק מהחברים החדשים רואיין ע"י מנהל ה

 בהרצליה.
 

 חלק מהחברים גרים באילת ולכן לא זומנו לראיון פיזי אך רואיינו טלפונית ע"י מנהל המחוז.
 חלק מהחברים נקלטו כחברים חדשים שטופלו ע"י המחוז, למרות שפרשו זמן רב קודם לכן.

 או טלפונית את כל החברים הפורשים.בכל מקרה נעשה מאמץ לראיין פיזית 
 האלמנות החדשות מרואיינות ע"י מנהל המחוז בתהליך צירופן ל"צוות".

 
 ל ארגון "צוות" בכלל ומחוז הדרום מנהל המחוז מזמן את החברים לשיחת היכרות ומתן מידע ע

  בפרט. מנהל המחוז משוחח טלפונית עם חברים שנבצר מהם להגיע למזכירות המחוז לשיחת
 ההכרות.

 –במהלך השיחה מועבר לחברים מידע בתחומים להלן 
 בטוח בריאות, בטוח תאונות אישיות, בטוח שיניים, הלוואות שונות, תחומי הפרטי, ארועי המחוז 

 והסניפים, התנדבות, עדכון פרטים אישיים, בקור נציג מופ"ת, תעסוקה ועוד... וניתנת לחבר 
 ות /בעיות שעלו מאז שחרורו מצה"ל.האפשרות להציג עצמו ולהעלות שאל

 
 רשימת החברים החדשים מועברת ליו"ר הסניפים באופן שוטף ובנוסף מצורפת לסכום ישיבת ועד 

 מנהל בסוף כל חודש.
 

 יו"רי הסניפים עושים מאמץ ליצור קשר עם כל חבר ולזמנו לשיחת היכרות.
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  חולים ומאושפזים
 

 לב מיוחדת למאושפז ולמשפחתו. נמשך ביקור המאושפזים, תוך מתן תשומת
 

חולים ובפרט מאושפזים בפנימיות  ,בשנה זו ביקר מר סולומון שלמה בביה"ח כמעט בכל המחלקות
 שנהפכו לסופניים ולצערינו הלכו לעולמם, יהי זכרם ברוך.

 
ביקורים אילו נמסרה לחברים אגרת מטעם "צוות" שבה רשומים מספרי טלפונים חיוניים של ב

טוח שחברי "צוות" מבוטחים בהם וזאת בנוסף למספר הטלפון האישי של סולומון שאפשר חברות הב
 להתקשר אליו בכל בעיה.

יבקרו ויחלקו  2, סורוקה ע"מ שהחיילות מרמ' 2בעת הביקור נעשה קישור בין המאושפז לבין רמ' 
 עיונים.

טוח הרפואי וכל פרט אחר למאושפזים ניתן הסבר מפורט באשר לזכויותיהם, הן בבטוח לאומי, הן בב
 לרווחת החולה.

 השתדלנו לפתור בעיות במקום, לזרז תורים כגון צינתור או צלו כל כל בעיה שהחולה העלה. 
לדאבוני, לגבי חולים סופניים המשפחות כמעט לא מודעות לזכויות ואכן הוסבר להם או שהופנו 

 למנהל המחוז, מר לוגסי.
 נהל המחוז, מר לוגסי בבית החולים.יש לציין שפעם בשבוע, מבקר גם מ

חברים שאינם שייכים למחוז  8והוא כולל גם  איש 110מספר המאושפזים מתחילת השנה עומד על 
 הדרום.

 
על הפעילות המבורכת ומציין את פעילותו הייחודית, רבת השנים,  ועד המנהל מודה למר סולומוןהו

מאושפזים, תוך דאגה לרווחתם ומהווה עבודה מסורה ועקבית שמטרתה להייטיב עם החברים ה
 מודל לחיקוי ולטיפול יוצא דופן שאינו מובן מאליו.

 
 אילת –בקור מאושפזים בביה"ח "יוספטל" 

ע"י מר וקנין מימון ויו"ר הסניף. בכל בקור מחולק שי צנוע וניתן הסבר על  ביקורים נערכים בבי"ח זה
 .2וחיבורם לרמ'  זכויות המאושפז

 
 אשקלון -ים בביה"ח "ברזילי" בקור מאושפז

 וכל מאושפז מקבל עיתון.  2גם בביה"ח ברזילי באשקלון, מטופלים החברים ע"י רמ' 
ר יחודי בביה"ח לרגל פציעתה ואשפוז של משפחת בוכריס משדרות שנפגעה מטיל השנה נערך בקו

מי צבא ובטחון שפגע בביתם. בבקור השתתפו יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר ומנהל מחוז הדרום, גור
 ונציגי עיריית שדרות המשפחה זכתה גם למענק כספי לכסוי הוצאות ראשוניות.

 
 אנו מודים למר סולומון שלמה בבית החולים סורוקה

 ומר וקנין מימון בבית החולים יוספטל
 על מסירותם לרווחת החברים

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 +  75גימלאים ואלמנות בני 

 
 +, גימלאים ואלמנות.75של בני ת נשמר הקשר עם האוכלוסיה הבוגר

 
 עיקר הפעילות מתבצעת בראשות מר פרץ לב, המתנדב באופן קבוע וכמעט יומיומי במזכירות     

 המחוז:
קשר אישי ויום יומי עם חברים ובני משפחתם, תוך מעקב אחר בריאותם, בדגש על חברים  .א

 מוגבלים וחולים שחזרו מבית חולים.

 ברים שעזבו את המחוז, במשך זמן מה לאחר עזיבתם.נשמר הקשר גם עם חלק מהח .ב

 נשלחו כרטיסי ברכה לימי הולדת בנוסף לברכה טלפונית אישית, ממר פרץ לב ביום ההולדת . .ג

 נערך ביקור חברים בבתיהם ובבתי האבות בהם חלקם שוכן. .ד

 מסגרת ארוע הוקרה שכלל, ארוחה חגיגית, הענקת תעודותובראש השנה בהרמנו כוסית בפסח  .ה
חברים  200-וחלוקת שי בהשתתפות כוללת של כ 90-ו  80   לחברים שהגיעו לגיל"גבורות" 

  .בכל אחד מהארועים ובני זוגם וחברות

פעילויות בסימן בריאות, הרצאות, שירה בצבור  –החברים הוזמנו לפעילויות שונות ב"משען"  .ו
 ללא עלות כספיתועוד...הופעת אומנים 

 בבקור אישי בבתיהם.לחג  לחברים המוגבלים חולק שי .ז
ובני הדור  נשמר קשר עם עמותת "עמך", עמותת ניצולי שואה לטובת ניצול השואה שביננו  ח.

 השני. 
 כולל אלמנים ואלמנות. 166+ על 75עמד מספר החברים בני  31.12.18-נכון ל ט.
 

 
 

 
 .נו מודים למר פרץ לב על הפעילות ומאחלים לו אריכות ימים ובריאות טובהא

 
 

 הקשר עם האלמנות
 

עדנה אפרים, בראשותן של גב'  השנה התחלנו להדק יותר את הקשר עם כלל אלמני ואלמנות המחוז
ואסייג רינה. האלמנות/ים מוזמנים לכלל פעילויות המחוז וגם לפעילויות הגימלאים אניטה לוינשטיין 

בתאטרון  2019יה זו בינואר הצלחנו לקיים ארוע ראשון מסוגו )מפגש היכרות( לאוכלוס+. 75בני 
 אלמנים ואלמנות. 193בסה"כ ישנם במחוז  הפרינג'.
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 הפניות וסיוע יעודי לחברים
 

 ברים לקבלת  ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מתי אביב.ח 17 הופנו השנהבמהלך 
 

 חברים הופנו לקבלת הדרכה וסיוע בתחום יעוץ המס ע"י רו"ח פיירשטיין יצחק. 24
 

 אומי מופנים החברים, ע"י מנהל המחוז לסיוע באופן שוטף למר סעדון שמואל,בתחום הבטוח הל
 בכל פעם שמתעוררת בעיה בתחום.

 
 אנו מתווכים בין החברים לבין מופ"ת, בכל הקשור לבעיות הזנת נתונים ושכר, כולל בצוע 

 ברורי שכר באמצעות נציגים, במשרדי מזכירות המחוז.
 

ת הדדיות, בפתיחת קורסים וארועים באזור הדרום והשתתפות בארועי ניתן סיוע מול "חבר" בהלוואו
 הסניפים )אילת, גימלאים בדואים...(.

 ניתן סיוע מול חברות הבטוח בנושאי בטוח בריאות ב"צוות", בטוח השיניים ובנושא המוטבים.
שר בין השנה קיימנו מפגש ייחודי עם אנשי מופ"ת בראשותו של ראש הענף, לשם שיפור ומיצוב הק

 ארגון "צוות" לבין מופ"ת, הקלה וייעול השרות שניתן לחברים בנושא השכר.
מפגש נוסף למטרה זו קיימנו גם בסניף אילת, בו התארחו אנשי מופ"ת במועדון הסניף, נתנו הרצאה 

הממונה על הבטוח שהרצה על הבטוח  –ושרות אישי לכל פונה, כמו כן השתתף במפגש מר עמיר להב 
הסעודי לאור השינויים שחלו במדינה, מנהל ומזכירת המחוז קיימו אף הם קבלת קהל ונתנו הרפואי ו

+ שקיבלו שי צנוע לכבוד חג 75מענה לפניות בתחומים השונים. קויים מפגש נפרד עם הגימלאים בני 
 פסח.

 המפגש זכה להצלחה רבה. 
 
 

 נו מודים לחברים שעושים עבודתם בהתנדבות ובלב חפץא
 
 

 "ת בסניף אילת יום מופ
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 הלוואות לחברים
 
 

 חודש
סה"כ 

 הלוואות צוות

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 צוות

סה"כ 
הלוואות 
 בנקאיות

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 בנקאיות

סה"כ 
הלוואות 

 בחודש זה

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 בחודש זה

 77 1,588,000 36 1,321,500 41 266,500 ינואר

 45 1,007,500 22 857,500 23 150,000 פברואר

 59 1,303,500 26 1,089,000 33 214,500 מרץ

 41 992,900 18 843,400 23 149,500 אפריל

 62 1,619,500 35 1,444,000 27 175,500 מאי

 57 1,555,000 36 1,431,500 21 123,500 יוני

 63 1,616,000 33 1,421,000 30 195,000 יולי

 67 1,554,000 30 1,310,000 37 244,000 אוגוסט

 28 769,000 16 691,000 12 78,000 ספטמבר 

 61 1,575,500 22 1,303,500 39 272,000 אוקטובר

 53 1,171,000 23 961,000 30 210,000 נובמבר

 57 1,264,507 24 1,040,500 33 224,007 דצמבר

 670 16,016,407 321 13,713,900 349 2,302,507 סה"כ שנתי
 

 ₪. 1,601,640-בסה"כ לקחו השנה, החברים הלוואות בסכום כולל של כ
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 פטירת חברים

 חברים ממחוז הדרום: 27הלכו לעולמם  2018שנה"ע ב
 

 ת.פטירה לועזי שם פרטי שם משפחה דרגה סניף

 20/03/2018 זהרה אליאב   אופקים

 11/03/2018 יעקב כהן רסב אילת

 07/10/2018 צבי שביט רסר אילת

 02/11/2018 אגאי אמונה רנג באר שבע

 14/11/2018 אריה רייכנברג רסר באר שבע

 06/04/2018 בתיה ליידר   באר שבע

 21/07/2018 דניאל דוקן רנג באר שבע

 29/07/2018 חיים מהרבן רסב באר שבע

 28/01/2018 חיים ברוך רסר באר שבע

 22/02/2018 חיים ויינברג רנג באר שבע

 21/10/2018 יוסף בריח סאל באר שבע

 11/08/2018 לונה בן שלוש רסב באר שבע

 17/03/2018 מאיר קויתי רסב באר שבע

 06/01/2018 מחמד אלאטרש רסמ באר שבע

 25/06/2018 מלכה פרת   באר שבע

 07/08/2018 מרדכי עדרי רסמ באר שבע

 21/02/2018 מרים טירקל סאל עבאר שב

 08/08/2018 פנחס ארבלי רסר באר שבע

 14/10/2018 קרול מרוביץ רסר באר שבע

 01/02/2018 רפאל אברגיל סאל באר שבע

 23/10/2018 תמימה אלאטרש   באר שבע

 02/05/2018 נסים דהן רסר דימונה

 02/09/2018 שלום לוי רנג שדרות-נתיבות

 04/09/2018 דהיהו ממן רסמ ערד

 02/06/2018 מנצור אלקורעאן סגן ערד

 02/10/2018 דוד אדרי רסר קרית גת

 21/03/2018 יצחק איפרגן סאל קרית גת

 
 
 
 

סייע מנהל המחוז מתדרך, מטפל אישית וממזכירות המחוז מזמנת את האלמנות לאחר התאוששותן, 
 ות ל"צוות".להן במימוש זכאותן לקיצבת השארים, דמי הבטוח וההצטרפ

בכל הלוויה משתתפים נציגים מהסניף ו/או המחוז ובמהלך ה"שבעה" נערך בקור תנחומים בבית 
 המשפחה.

                                 הי זכרם ברוךי
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  ועדת פרטו

 מ"מ, מר אמור יצחק.-ו יו"ר אהרון פלדמן חברי הוועדה - וועדת פרט מחוזית
 

 מצעות יו"ר הוועדה המסייע לחברים שנקלעו למצוקה כלכלית.הטפול בפרט ורווחה נעשה בא
 

וועדת פרט ארצית מתכנסת אחת לחודש. במקרים מיוחדים דחופים יש הצבעה טלפונית הנעשית ע"י 
 סמנכ"ל "צוות".

 
מנהל המחוז, מר לוגסי אברהם ומזכירת המחוז, גב' ישראל לאה מסייעים לוועדה בכל הקשור 

ם החבר להשלמת החומר, העברת המסמכים לוועדה הארצית ומעקב לאדמיניסטרציה, קשר ע
 החלטות.

 
 נושאים בהם טיפלו בוועדת פרט:

 
 כללי

 ישיבות.  10-התכנסה ועדת פרט ארצית ל 2018בשנת 
יו"ר ועדת פרט מחוזית אהרון פלדמן או  מ"מ יצחק אמור  אחד מהם השתתף   בישיבות  הוועדה, 

 ל המחוז מר לוגסי אברהם וועדת הפרט הסתייעה ע"י מנה
 ומזכירת המחוז הגב' לאה ישראל שמטפלת בהעברת הבקשות לסיוע  לוועדה ארצית.

 הגשת טופסי בקשה לסיוע ופגישות אישיות
בקשת חבר לסיוע כפי שרשום בהמשך הוגשה  על גבי טופסי בקשה שהובאו בפני יו"ר הוועדה , נבדקו 

ר הוזמן לפגישה עם יו"ר הוועדה להבנת והשלמת החומר והושלמו ע"י החבר, במקרים מסוימים החב
 שהוגש.

במקרים של מענק או אישור הלוואה, החבר הוזמן למחוז לקבל את המענק או לחתום על טפסים 
 הדרושים לקבלת מענק/ליווי כלכלי.

 
 דו"ח  סיכום וועדת פרט

סוג 
 בקשה

 מספר
 בקשות

 סיבה לאי  נדחה הערה לאישור אושר 
 אישור

 לוועדה מחכה 

 הפסקת
 היוון 

 לא  4     4 14
 עומדים 

 בקריטריון

6   
לוועדת מכינה באכ"א, 

וועדת אכ"א תתכנס במהלך 
 חודש ינואר

הלוואה 
 דחויה

 * הופנה1 6 10
אושר ליווי  

 כלכלי

3   

ליווי 
 כלכלי

1 1     

 6  7  1 11 25 סה"כ
 

קצועית. משקיע מזמנו בראיונות החברים מר פלדמן אהרון, יו"ר ועדת פרט עושה עבודה נפלאה ומ
 ומסייע להם במילוי הטפסים.
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 קי חגענמ
 

 ₪ . 31,750חברים, מענקי חג בשווי  44-חולקו ל 2018לקראת פסח 
 

 ₪.  4,750חברים מענקי חג בשווי  6-לקראת עיד אל פיטר חולקו ל
 

 בתווי שי.₪  6,500 –חברים  8-לקראת עיד אל אדחא חולקו ל
 

 ₪  39,500חברים מענקי חג בשווי  52-ראש השנה חולקו ללקראת 
 

 לפי החלטת ועדת פרט.₪,  1,060או   750, 530גובה המענקים עמד על 
 

       - פסח
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ראש השנה

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 למען החברים. םעל פעילות וסגנו נו מודים למר פלדמןא
 
 

 סניף
סה"כ 

 מענקים
מספר 

 המענקים

 6 4500 אופקים

 1 1000 אילת

 15 11500 באר שבע

 3 2500 דימונה

 2 1500 מצפה רמון

 5 2500 שדרות-נתיבות

 4 3250 ערד

 8 5000 קרית גת

 44 31750 סכום כולל

 6 4750 בדואים

 50 36,500 סה"כ

מס' 
 סד'

סה"כ  סניף
 מענקים

סכום 
 שאושר

 7,250 8 אופקים 1
 1,500 2 אילת 2
 13,750 18 שבע-באר 3
 2,250 3 דימונה 4
 1,500 2 מצפה רמון 5
 3,250 6 שדרות-נתיבות 6
 1,750 2 ערד 7
 8,250 11 קרית גת 8
 39,500 52 סה"כ 9

 2,750  חלוקה נוספת  10
 42,250  סה"כ 11
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  ועדת התנדבות
 
 

ם "בשביל הארץ" במקביל שמה דגש על מיז 2018הפעילות ההתנדבותית במחוז הדרום בשנת 
 ההתנדבותית השוטפת בכל הסניפים. לפעילות

 
קרית גת, עומר וערד )בנוסף -"בשביל הארץ" גם ב הרחבנו בשנה זו את מיזם בהתאם לתכנון המקורי,

 .לב"ש(
 .2019סיום המיזם בכל בתי הספר מתוכנן לחודש ינואר 

 
ביתר סניפי המחוז כמו: אופקים,   לקראת שנת הלימודים תש"פ , נפעל להמשך הרחבת המיזם

 דימונה ונתיבות/שדרות.
 
 מחוז הדרום -בחתך תחומי התנדבות פעילויות התנדבותטבלת  

 ומצוייה בתיק נתונים מחוזי. crm-רשימת מקומות ההתנדבות מצויינת ב
 

 פעילויות התנדבות                         תחום התנדבות
 124                                          ביטחון 
 50                                         בריאות 
 54                                              כללי 
 56                                             חינוך 
 3                                  יעוץ משפטי 
 5                                              מזון 
 127                                        משטרה 
 110                                             צוות 
 187                                          הקהיל 
 716                                           "כסה 
 

 ב מצטייןאות הנשיא לארגון מתנד

 
 

 אנו מודים למר בן שושן יחיאל וחברי ועדת ההתנדבות
 .על פעילותם המסורה ללא לאות ובהתמדה להשגת המטרות
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 ועדת ביקורת מחוזית 
 

 :סניפים 5-נעשו ביקורות ב 2018במהלך שנת 
 8.9.18  שבע-סניף באר

 19.11.18  סניף מצפה רמון 
 29.11.18   סניף ערד

 17.12.18  שדרות-סניף נתיבות
 31.12.18   סניף קרית גת

 
 נוהל ארוע ותיקון ליקויים מביקורות קודמת.  – 13ן דגש לנוהל מס' נית

לפי הנוהל כאשר הודגש הצורך בבצוע השתלמות מרעננת  יםפועל פיםמהביקורות ניתן לומר שהסני
 נוהל ארוע. – 13על כל נוהל 

 
 .רהאנו מודים למר איציק אברמוביץ על פעילותו המסו

 
 

 ועדת תרבות מחוזית
ועדת תרבות מחוזית עוסקת בהיבטים של קיום ארועים מחוזיים ומסייעת ע"פ הצורך בקיום ארועים 

 בסניפים. 
 

 אנו מודים לחברי הועדה על פעילותם
 
 

 איכלוס דיור מוגן
 : , מאוכלסות75%דירות המהוות  29דירות ברחבי הארץ,  40מתוך 

 .דירה אחת מאוכלסתדירות, מתוכן  4דרום, יש ב
 הטיפול באיכלוס דיור מוגן, באחריות סמנכ"ל "צוות".

 
 

 ברכה לימי הולדת
 מזכירות המחוז שולחת בתחילת כל חודש, לכל חבר ברכה מיוחדת ליום הולדת, באמצעות המייל.

 כמו כן מפורסמת ברכה באתר "צוות" לכל חבר, בסניף שלו.
 ם לכל חבר.רוב הסניפים שולחים כרטיסי ברכה אישיי

 
+ ואלמנות, נשלח כרטיס ברכה מודפס, בתחילת 75גימלאים בני בדואים, לחברי הנהלה, מתנדבים, 

 החודש.
 

 וועדות ארציות
 
 

 דו"ח פעילות ועדת "הדור הצעיר" ארצית 
 מר ברנד מנחם –נציג המחוז 

גימלאים עד  1161שבע מרכזים את הטיפול ב"דור הצעיר". בשלב הראשון אותרו -המחוז וסניף באר
 .2018להם נשלח מכתב זימון לישיבה ראשונה שתתקיים באמצע ינואר  55גיל 

החלה פעילות בנושא ע"י גיוס מספר קטן של חברים צעירים על מנת לגבש דרך פעולה ולקבוע 
פעילויות ושינוים והתאמות על מנת לחבר את הצעירים לארגון. בוצע סקר שביעות רצון בקרב 

ויש כוונה לשתף את  2019ן מפגש ראשוני ערב לחברים עם בנות /בן הזוג בתחילת ים. מתוכנרהחב
בתוצאות הסקר והשינויים  ,שנבחר ע"י הארגון להוביל את השינוי " הארצי,צעירהדור "המרכז 

 תניב תוצאות טובות יותר. 2019הנדרשים. מקווה כי שנת 
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 דו"ח פעילות ועדת קש"צ ארצית
 ונהנגאוקר י -נציג המחוז 

ועדות קשרי חוץ, בראשות יו"ר הועדה, מר אהוד גרוס. הועדה דנה בנושא בטאון  4היו  2018בשנת 
. הועדה ממליצה לעודד את המחוזות והסניפים לעשות יותר 2020"צוות" בטוחים רפואיים, בחירות 

 פעילות בדף הפייסבוק של הארגון ובאתר "צוות".
 

 פרויקטיםדו"ח ועדת 
 ברנד מנחם מר –נציג המחוז 

במהלך השנה נדונו בוועדה אפשרויות לשווק יחידות הדיור של "צוות", במשען. לאחר קמפיין מסיבי 
 בארגון, הגיע המידע לחברים ובחודש השני שווקו מספר יחידות דיור במרכז.

נגנזה תכנית העתקת משרדי "צוות" למקום חדש. בנושא חדרי "צוות" ב"משען", הארגון יצא במבצע 
שבע. יש להמשיך ולנסות לשווק את החדרים -וק אשר הצליח מאוד מרכז הארץ פחות בבארשיו

 ב"משען" באר שבע" לחברים.
 

 דו"ח פעילות ועדת זכויות ארצית
 חדד אילנהגב'  –נציגת המחוז 

פעמים ודנה בנושא הסכם הגימלה על כל נגזרותיו, פטור מהיוון במסלול חריגי  3הועדה התכנסה 
 לפקודת מס הכנסה, שחיקת הגימלה והבטוח הרפואי. 190 היוון, תקנה

 
 דו"ח פעילות ועדת ערר לפרט ארצית

 חדד אילנהגב'  –נציגת המחוז 
 הוועדה לא התכנסה במהלך השנה.

 
 דו"ח פעילות ועדת נהלים ותקנון ארצית

 הלר אבימר  –נציג המחוז 
לבצע רענון כללי של אוגדן  2018נת ועדת נוהל ותקנון רשמה בפניה כיעד מרכזי בפעילותה במהלך ש

 הנוהלים המהווה בסיס לפעילות הארגון.
ישיבות הועדה בהם נידונו והומלצו לאשור  8-השתתפתי ב 2018נובמבר  –על כן בין החודשים ינואר 

נוהלים שהמרכזים ביניהם הם: נוהל הכנת תקציב שנתי של הארגון, נוהל הכנת שכר,  17הועד המנהל 
ואשור הוצאות בתפקיד, נוהל עבודת מטה ביחידת התעסוקה, נוהל טיפול ויצוג בהלוויות נוהל דיווח 

 חברים, נוהל ועדת שכר, נוהל ועדת זכויות, נוהל משאבי אנוש נוהל ועדת כספים ועוד..
יוכן אוגדן חדש של נוהלים אשר ישמש כבסיס  2019ראוי לציין שבסופו של דבר, בתחילת שנת 

 כל שלוחותיו. לפעולות הארגון על
 

 דו"ח ועדת כספים ארצית
 כהן איציקומר  הלר אבימר  –נציגי המחוז 

ועדת הכספים הינה הועדה אשר נושאת באחריות להתנהלות הכספית התקינה של הארגון. על כן 
 פועלת הועדה להכנת הצעת התקציב השנתי אשר מוגש לאשור ועד המנהל והאסיפה הכללית.

 תי בכלל ישיבות הועדה כולל כחבר ועדת המשנה להשקעות.כחבר ועדת הכספים השתתפ
 ין הנושאים המרכזיים שעמדו על שולחן דיוניה של הועדה:ב

איתור מקורות הכנסה למימון הוצאות הארגון תוך בחינת היקף ההוצאות וחשיבותם ביחס  -
 למקורות ההכנסה.

פן ניצול התקציב ומניעת בחינת הדו"חות הכספיים הרבעוניים וחצי שנתיים תוך עמידה על או -
 גרעונות.

במסגרת ועדת ההשקעות פעלנו להבטיח שמירת הערכים הכספיים של הקרנות שבבעלות  -
 הארגון.

הוכנה ואושרה ע"י ועדת הכספים והומלצה בפני ועד המנהל לאשור  2019הצעת התקציב לשנת 
 האסיפה הכללית.
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 ארועים וטקסים – דו"ח ועדת קש"ח ארצית
 פרץ אילןמר  – נציג המחוז

 הועדה שקדה ושוקדת לאורך כל השנה על קידום, פיתוח וטיפוח הקשרים בין כל ארגוני הלוחמים 
 היהודים הוטרנים בישראל ובכל העולם היהודי בדגש על פעילויות מורשת הנצחה וזכרון.

 בארץ  מו כן הוועדה עוסקת בהרחבה מירבית של מעגל הפעילויות המשותפות של ארגוני הוטרניםכ
 ובעולם, הידוק הקשרים, החלפת דעות ועמדות ולימוד מניסיונם של אחרים באשר לזכויות הפרט, 

 פעמים במהלך השנה. 4הוועדה התכנסה  הגמלאים.  רווחה ואיכות חיים של
 סים רשמיים המיועדים לוטרנים בארץ ובעולם במסגרת קכמו כן הועדה מקפידה על שילוב נציגים בט

 הוטרנים. ארגון הגג של

 
 
 
 

 ארציתומכרזים דו"ח ועדת רכישות 
 פרץ אילןמר  –נציג המחוז 

 לרכישת שרותים וציוד הנדרשים לארגון לאחר בצוע הליך , הוק -הועדה פעילה בעיקר עפ"י הצורך אד
 פעמים. 3, השנה התכנסה הועדה מכרז כפי שמתחייב מנוהלי הארגון הצעות מחיר /

 
 דו"ח ועדת התנדבות ארצית

 בן שושן יחיאלמר  –נציג המחוז 
הדיונים בוועדה הארצית התמקדו השנה בשימת דגש על תחומי התנדבות תחת חסות "צוות" כדוגמת 

פרויקט "בשביל הארץ". נעשה מאמץ להרחיב את תחום בתי הסוהר בכל המחוזות כמו גם ליווי 
 חיילים בודדים ועוד.

 
 דו"ח ועדת סניפים ארצית

 רעי יעקבדמר  –נציג המחוז 
 הוועדה התכנסה פעם אחת בתחילת השנה ולאחר מכן הנושאים הועברו במסגרת כנס יו"רים ארצי.

 
 דו"ח ועדת מיחשוב ארצית

 זילברצוויג שחרמר  –נציג המחוז 
המשך פתוח  –על הנושאים להלן בוועדה דנו במהלך השנה  .מתכנסת אחת לתקופה הארציתהוועדה 

 שדרוג אתר אינטרנט, אשור רכישת  ארועים, לדור "צוות", ניסוי מופתוח את,  Crmוהטמעת מערכת 
 .2018-מרכזיה חדשה ב

 
 דו"ח ועדת תעסוקה ארצית

 כהן איציקמר  –נציג המחוז 
וועדות. פעיל באופן מלא מול מנהלת התעסוקה במחוז. בישיבות הנהלה מחוזיות,   4-השתתף השנה ב

 הציג את פעילות הועדה המתחדשת.
סוקה ב"צוות" מהווה עמוד תווך חזק ואיתן המקשר קבוצה גדולה מאוד של חברים נושא התע

לארגון. מבקש לציין לטובה את עבודתם של החברים לוועדה ואת העומד בראשה, לורנס יצחק, את 
שרית, סמנכ"לית התעסוקה.  –דניס מנהלת התעסוקה ורועית מהדרום ואחרונה חביבה ומקצוענית 

 ישר כח.
 
 

 ת בחירות ארציתדו"ח ועד
 טאוב חנןמר  –נציג המחוז 

והוצג מודל לשינוי שיטת הבחירות. התקיימו במהלך השנה דיונים מעמיקים בנושא לקחי בחירות 
 . נקבעו לוחות זמנים לכל השלבים.18.2.20-הבחירות יתקיימו ב
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 מידע כללי – ובטוח סעודי "מנורה" בטוח בריאות "הפניקס"
 .2025ר סוף נובמב ביטוח הבריאות תקף עד .א

החוזה נחתם  – 1.1.2018-" שזכתה במכרז, בתוקף מהבטוח הסעודי סוכם עם חברת "מנורה .ב
 .31.3.2026עד 

 חברים. 900-ימלת סיעוד לכוכמו כן משולמת ג תביעות 21,500-למעלה מוגשו ה 2018בשנה"ע  .ג
 

 ""איילון –בטוח חיים 
 "חבר" לבין חברת הביטוח איילון. סכומי הבטוח נכנס לתוקפו הסכם בטוח חיים בין 1.4.12-ב     
 והפרמיה המשולמת מעודכנים ע"פ קבוצות גיל ומפורסמים באתר "צוות".     
 טופס המוטבים נשלח ישירות לחברת הבטוח.     

 
 

 בטוח תאונות אישיות
 הסדר בטוח התאונות האישיות הקבוצתי שנחתם ע"י "חבר" משרתי הקבע והגימלאות הינו בטוח

 נכות צמיתה שנועד לתת פיצוי למבוטחים אשר מוכרת להם נכות פיזית או נפשית לצמיתות.
 הבטוח תקף בכל שעה משעות היממה ובכל מקום בעולם והוא מתבצע ע"י חברת איילון.

פוליסת הבטוח המלאה מפורסמת באתר "חבר", תחת כותרת פיננסים ובטוחים. הרובד המורחב 
 )הרובד הכולל שברים( ונשאר רק הרובד הבסיסי לכל החיים. 67של הבטוח מסתיים בגיל 

 
 

 ביטוח שיניים
    במסגרת הסדר רפואת שיניים למשפחות הגימלאים עם חברת הבטוח הראל, מתמקד הכסוי       
 הביטוחי בארבעה תחומים עיקריים:      
 ם ושתלים.טיפול שיניים משמר, ניתוחי חניכיים, טיפולים משקמים, אורתודנטי      
 רופא האמון במקרפ"ר הינו דר' דודו קינן. דרכם ניתן להגיש בקשות לערעור על תשובות            
 שליליות.      
       
 –פרטים לפניות       
 .1300-1600בימים א',ג',ה' בין השעות  03-7545088 –טלפון       
 03-7545018 –פקס       
 emon@hvr.co.il-rofe –מייל      

 

 

נס בריאות וסעוד כ בבית הלוחם
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    2018סכום שנה"ע –יחידת התעסוקה 
 

 
הצבת דורש העבודה במרכז העשייה )שליחת מייל סטטוס תעסוקה, ביצוע ראיונות, ייעוץ          .1

 ני(.והכוונה, ימי הולדת, קשר רבעו            
 
פיתוח ושימור הקשר עם מעסיקים וארגונים בדרום )דף תדמית, ברכות לחגים, השתתפות          .2

 בפורומים וכנסים(.            
 
-השמות ע"י "צוות" ו 129איתור משרות וביצוע השמות לחברים דורשי עבודה. סה"כ בוצעו          .3

 חברים. 221 סה"כ השתלבו בעבודה  השמות בסיוע "צוות". 92
 
 חברים. 37( בהשתתפות, דצמברת "העצמה אישית" לדורשי עבודה )יוניאוסדנ 2צעו בו         .4
 
בוצע יום עיון "מתן כלים ושיטות לאיתור עבודה במשרות הוראה", הטובים לחינוך, במכללת          .5

 קיי. 
 
 י.שיחת סכום מחזור ח' של "הטובים בחינוך" במכללת קי         .6
 
 השתתפות בטקס סיום מחזור ז' של "הטובים לחינוך", במכללת קיי.         .7
 
 חברים. 12פתיחה וסיום של קורס מנעולנים בהשתתפות          .8
 
 פתיחת לימודי "הסבת הנדסאים להוראה טכנולוגית" בעיר הבה"דים.         .9
 

 ממחוז הדרום. 13חברים, מתוכם  16שתתפות וחני נהיגה )טסטרים( בהבקורס ה וסיום פתיח       .10
 

 בקשות. 8שימוש מושכל ב"סל הכשרה" לקורסים למציאת עבודה. סה"כ אושרו        .11
 

 63ביצוע יום עיון בנושא: קריירה ותעסוקה בשיתוף ביטחונט במכללת אתגר ובהשתתפות       .12
 חברים. 

 
 

 המדינה. המשך שיתוף פעולה עם גופים ברשויות       .13
 

 השתתפות בירידי תעסוקה בדימונה ואופקים מטעם הרשות לפיתוח הנגב.       .14
 

העמקת שיתופי הפעולה בין "צוות" למדור השמות מחלקת מופ"ת /צה"ל )ביצוע הכשרות,        .15
 השתתפות בסדנאות פרישה ופגישות מעסיקים(.            

 
 ר סניפים / יו"ר מחוז, הגשת דו"חות והשתתפות בארועי המחוז.קיום פגישות עבודה עם יו"       .16
 

 השתתפות בימי קליטה של פורשים חדשים.       .17
 

 השתתפות בסדנאות מעבר מקריירה לקריירה לנגדים פורשים.       .18
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 דבר מנהל המחוז – מזכירות המחוז - סכום תכנית עבודה                              
 
 
 

 , לרווחת החברים.2018הדרום נעשתה פעילות רחבה מאוד במהלך שנה"ע  במחוז
ם ושיתוף הפעולה בין יו"רי הסניפים למזכירות המחוז היווה נדבך חשוב להצלחת המחוז וקי

 הארועים.
 
 עמדנו בתכנית העבודה השנתית כפי שתוכננה ואף מעבר לכך.*
 , הן במחוזית והן במסגרת הארצית.תפיהשתתפנו בארועים בסדרי גודל שונים הן במסגרת הסני*
 יצאנו ביחד להופעות והצגות.*
 שמענו הרצאות*
 יצאנו לימי כייף*
 הוקרנו את המתנדבים*
 ואנו פועלים להרחבתו  התנענו פרויקט התנדבות "בשביל הארץ" במשותף עם המסגרת הארצית*
 לערים נוספות במחוז. 
 פעלנו לקידום פעילות עבור "הדור הצעיר"*
 פעלנו להעמקת הידע של החברים בזכויותיהם הן בתחום הבטוח הרפואי /סעודי והן בתחום השכר*
 יצרנו צוות חדש לקיום פעילויות יחודיות לקבוצת האלמנים והאלמנות במחוז.*
 פעלנו לשיפור הקשר עם החברים, שפור השרות הניתן להם הן בתחום היעודי והן בתחום התפעולי.*

 ונחום אבלים. *השתתפנו בהלוויות
 *סייענו לאלמנות במיצוי זכויותיהן, במלוי טפסים לקיצבת שארים והצטרפות ל"צוות".

 *קלטנו חברים חדשים.
 *ביקרנו חולים ומאושפזים.

 *סייענו לסניפים בהכנות לבקורת.
 *הדרכנו בעלי תפקידים חדשים במחוז.

 לוגיסטי )טלפונים, מיילים, דואר..(. וגבוי crm*נתנו סיוע לסניפים שאינם עצמאיים בהפעלת מערכת 
 *מילוי דו"חות כספיים חודשיים של המחוז וסיוע לסניפים במלוי הדו"חות שלהם.

 *סיוע לסניפים בהיערכות לארועים /מסיבות.
 *הכנה והשתתפות בישיבות ועד מנהל חודשיות.

 *הכנה והשתתפות בישיבות ועדת כספים מחוזיות.
 ה השנתית לגימלאים הבדואים.*תכנון והפקת תכנית העבוד

 *סיוע לסניפים בהעברת תמונות וכתובת לאתר "צוות".
 *הכנה ורכוז העברת כתבות לבטאון "צוות".

 *סיוע לוועדת הבקורת בהיערכות וסכום הבקורות המחוזיות.
 + ותיעודו.75*סיוע למר פרץ לב בשמירת הקשר עם הגמלאים והאלמנות בני 

 בשמירת הקשר עם אלמנות המחוז.*סיוע לגב' אניטה אפרים 
 יוע לוועדת פרט בטפול בחברים הפונים.ס*

 *תאום ביקורות כבוי אש פעם בשנה לכלל הסניפים.
 

ברצוני להודות באופן אישי לכל היו"רים, הנהלות הסניפים, יו"רי הוועדות והמתנדבים במחוז, על 
 פעילותם במהלך כל השנה.

 
 
 
 

 –בברכת פעילות פוריה         
          
 לוגסי   אברהם          
 מנהל "צוות" מחוז הדרום         
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 הפעילויות שנעשו במהלך השנה טבלת רכוז
 

 מספר הפעילויות סוג הפעילות
 5 הדרכות

 מועדים 12 ראיונות חברים חדשים
 2 יום כיף למתנדבים

 7 ברורי שכר
 7 מופעים והצגות

 4 הרמות כוסית
 6 הבדואים פעילויות לגימלאים

 2 הרצאות
 סבבים )ראש השנה ופסח( 2 הסעות ליריד "חבר"

 
 מצויינות בטבלת הריכוז. אישנן פעילויות רבות שללהלן בפרוט  –הערה 

 
 
 

 פרוט הפעילויות
 

תאריך / מועד /  הנושא
 תדירות

 הערות השתתפות

 סניף ערד הנהלת סניף ערד crm 2.1.18הדרכת 
 12/2017פורשי  מנהל המחוז 10.1.18 ראיונות חברים חדשים

מנהל, יו"ר המחוז ויו"רי  11.1.18 ערב גיבוש ועד מנהל ארצי
 הסניפים

 ארץ ישראל יפה

 – 2פגישה עם מפקדת רמ' 
 סורוקה

מנהל המחוז + סולומון  14.1.18
 שלמה

 מזכירות המחוז

-ו 12/2017פורשי  מנהל המחוז 15.1.18 ראיונות חברים חדשים
1/2018 

 צוות ארצי פלדמן אהרון 30.1.18 ועדת פרט ארצית
בן שושן יחיאל, חדד  30.1.18 תכנון יום כייף למתנדבים

 אילנה, מנהל המחוז
 מזכירות המחוז

 –ועדת התנדבות מחוזית 
 פרויקט "בשביל הארץ"

 מזכירות המחוז בן שושן יחיאל 30.1.18

 מזכירות המחוז חוזועד מנהל ומועצת המ 30.1.18 ישיבת ועד מנהל מחוזי
 צוות ארצי חדד אילנה 5.2.18 ועדת ערר לפרט

 מזכירות המחוז מר הרמן, חברי המחוז 12.2.18 ברורי שכר ע"י נציג מופ"ת
טת יהרצאות באוניברס

 הותיקים
סדרת הרצאות 

בחודשים אפריל 
 2018יולי  –

באוניברסיטת בן  כל הגימלאים מוזמנים
 גוריון

ר מפגש הכנה לכנס "הדו
 הצעיר"

מנהל המחוז, ברנד  18.2.18
 מנחם

 מזכירות המחוז

מפגש חברים צעירים 
במסגרת כנוס "הדור 

 הצעיר"

מנהל, יו"ר המחוז, חברי  19.2.18
ועד המנהל, ברנד מנחם, 

 חברים "צעירים".

 בית החייל

מנהל ויו"ר המחוז, ראש  21.2.18 שבע-ככר "צוות" בעיר באר
 עיריית ב"ש

 שבע-עיריית באר

בקור סמנכ"ל, מנהל 
 הכספים ומבקר "צוות"

כולל סיור בבאר  מנהל ויו"ר המחוז 22.2.18
 אברהם
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 צוות ארצי מנהל ומזכירת המחוז 26.2.18 נשף פורים
רכישת  –חברי המחוז  26.2.18 הופעה של אלי יצפאן

 כרטיסים
 בית הלוחם

 צוות ארצי פלדמן אהרון 27.2.18 ועדת פרט ארצית
יו"ר ומנהל המחוז, דרעי  27.2.18 מחוזית ועדת כספים

 יעקב, הלר אבי
 מזכירות המחוז

יו"ר ומנהל המחוז, דרעי  27.2.18 ועדת "יקיר צוות"
 יעקב, הלר אבי

 מזכירות המחוז

 17כולל סכום שנה"ע  ועד מנהל ומועצת המחוז 27.2.18 ישיבת ועד מנהל מחוזי
מפגש עם נציגי בנק 

 אוצה"ח
 מזכירות המחוז זכירת המחוזמנהל ומ 28.2.18

 צוות ארצי יו"ר המחוז 6.3.18 ועד מנהל ארצי
השקת ספרו של אפרים 

 –לפיד "לוחמי הסתר" 
 המודיעין הישראלי

 בית הלוחם מוזמנים –חברי המחוז  6.3.18

 מופ"ת מנהל ומזכירת המחוז 7.3.18 פגישה עם רמ"ח מופ"ת
 בית יציב +75בני מנות גימלאים ואל 12.3.18 +75הרמת כוסית בני 
 צוות ארצי פלדמן אהרון 13.3.18 ועדת פרט ארצית

כנס בנושא התנדבות 
ומנהיגות בקהילה מטעם 

 עיריית ב"ש

אוניברסיטת בן  יו"ר ועדת התנדבות 15.3.18
 גוריון

הכנה לביקורת סניף 
 שדרות-נתיבות

 סניף נתיבות מנהל ומזכירות המחוז 18.3.18

+ יום בקור ביריד "חבר" 
 אביב-טיול בתל

מנהל המחוז עם  19.3.18
 הגימלאים הבדואים

 לקראת פסח

יום העשרה וגיבוש 
למתנדבי פרויקט "בשביל 

 הארץ"

יו"ר ועדת התנדבות +  20.3.18
 מתנדבי הפרויקט

 ירושלים

משלוח כרטיסי ברכה 
 לכבוד פסח

באמצעות המייל  לכל חברי המחוז 20.3.18
 ואתר האינטרנט

 צוות ארצי חברי אסיפת הנבחרים 21.3.18 רים ארציתאסיפת נבח
שיחת היכרות חברים 

 חדשים
 מזכירות המחוז 2/2018פורשי  22.3.18

מנהל, יו"ר ומזכירת  26.3.18 הרמת כוסית לכבוד פסח
 המחוז

 צוות ארצי

ועד מנהל, מועצת  28.3.18 ישיבת ועד מנהל
 המחוז, מתנדבים

בית הלוחם, כולל 
 סחהרמת כוסית לפ

 מזכירות המחוז מר הרמן, חברי המחוז 10.4.18 ברורי שכר ע"י נציג מופ"ת
קליטת פורשי צה"ל 

 וצרופם ל"צוות"
רמת אפעל, תורנות  מנהל המחוז 22.4.18

 שחרורים
 צוות ארצי פלדמן אהרון 24.4.18 ועדת פרט ארצית

פעילות התנדבותית של  25.4.18 יום האומן
 חברי המחוז

ת ביה"ח לבריאו
 הנפש

מנהל המחוז ויו"ר ועדת  26.4.18 כנס בתחום הפרט
 פרט

 הכפר הירוק

 צוות ארצי מנהל המחוז 30.4.18 מפגש מנהלי מחוזות
 מזכירות המחוז ועד מנהל ומועצת המחוז 30.4.18 ועד מנהל מחוזי

מכירת כרטיסים לחברי  1.5.18 "גולאגי גאנג" –הצגה 
 המחוז

 שבע-תאטרון באר
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בנושא הבטוח  כנס מחוזי
 הרפואי

 בית הלוחם חברי המחוז 7.5.18

 שבע-בעיריית באר מנהל המחוז 9.5.18 פארק הנצחה לנופלים
יום הנצחון על גרמניה 

 הנאצית
 בית העלמין הבריטי אשר דישון 9.5.18

ראיונות הכרות חברים 
 חדשים

 מנהל המחוז 4/2018פורשי  10.5.18

 מזכירות המחוז באר שבע הנהלת סניף crm 14.5.18השתלמות 
גזברי הסניפים עם מנהל  15.5.18 השתלמות כספים

 הכספים של צוות
מזכירות המחוז 

 )דו"ח כספי ממוחשב(
 בתאום מראש חברי המחוז מדי יום ראשון קבלת קהל של יו"ר המחוז

התנעת פרויקט "בשביל 
 הארץ" בסניף מצפה רמון

יו"ר ועדת ההתנדבות,  28.5.18
ל המחוז, סניף יו"ר ומנה

מצפה רמון, ר' המועצה 
 המקומית ואנשי חינוך

 במצפה רמון

 צוות ארצי פלדמן אהרון 29.5.18 ועדת פרט ארצית
 מזכירות המחוז ועד מנהל ומועצת המחוז 30.5.18 ישיבת ועד מנהל

יום גיבוש להוקרת מתנדבי 
 המחוז

מתנדבים פעילים מכל  31.5.18
 סניפי המחוז

 יפו כולל שייט בנמל

התנעת פרויקט "בשביל 
 הארץ בסניף קרית גת

יו"ר ועדת ההתנדבות,  3.6.18
יו"ר ומנהל המחוז, סניף 
קרית גת, ר' העיר ואנשי 

 חינוך

 קרית גת

 יד לבנים יו"ר המחוז 3.6.18 הנהלת רא"ם
דיון עם הגימלאים 

המשך ת.ע  –הבדואים 
 2018לשנת 

מנהל המחוז, ווקנין  4.6.18
י מוצלח יעקב, אלגדיפ

 ונציגי הגימלאים

 מזכירות המחוז

 צוות ארצי יו"ר המחוז 5.6.18 ועד מנהל ארצי
חלוקת מענקי ביקורי בית ו

 חג לקראת עיד אל פיטר
 מזכירות המחוז מנהל המחוז 6/2018

 מזכירות המחוז מר הרמן, חברי המחוז 6.6.18 ברורי שכר ע"י נציג מופ"ת
 צוות ארצי זילברצוויגשחר  11.6.18 ועדת מחשוב ארצית

בני גימלאים ואלמנות  12.6.18 הופעה של אבי טולדנו
75+ 

 ב"משען"

מפגש עם כתבת בטאון 
 "צוות"

 במזכירות המחוז יו"ר המחוז 13.6.18

הארוע המרכזי של "צוות" 
 הופעה של שלומי שבת –

 בקיסריה חברי המחוז 14.6.18

 מרכז הדרכה וזמנהל ומזכירת המח 18.6.18 כנס בבנק אוצה"ח
 במזכירות המחוז 5/2018פורשי  19.6.18 ראיונות חברים חדשים

 צוות ארצי פלדמן אהרון 19.6.18 ועדת פרט ארצית
 מזכירות המחוז ועד מנהל ומועצת המחוז 19.6.18 ישיבת ועד מנהל

ארוע התרמה "ידידי 
 סורוקה"

מנהל ויו"ר המחוז, יו"ר  19.6.18
 ועדת התנדבות

 בעומר

.ע בנושא פרוייקט פ
 "בשביל הארץ"

יו"ר ומנהל המחוז, חברי  25.6.18
ועדת התנדבות, 

 רפרנטים בקרית גת
 

 קרית גת
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חברי אסיפת נבחרים  26.6.18 אסיפת נבחרים ארצית
 ארצית

 צוות ארצי

טקס אות הנשיא לארגון 
 מתנדב

יו"ר, מנהל המחוז, חברי  27.6.18
 ועד המנהל

 ירושלים

  חברי ועדת התנדבות 2.7.18 יליםכנס מנטורים לחי
מפגש תאום נסיעת לחו"ל 

 של הגימלאים הבדואים
נציגי הבדואים, מנהל  3.7.18

 ומזכירת המחוז
 מזכירות המחוז

 שבע-תאטרון באר חברים שרכשו כרטיסים 4.7.18 ההצגה "סוליקה" 
מפגש עם הנהלת סניף 

 שדרות-נתיבות
חברי הנהלת הסניף,  8.7.18

 המחוז יו"ר ומנהל
 נתיבות

 כפר המכביה יו"רי הסניפים 9.7.18 פורום יו"רי הסניפים
השתתפות בועדת מחשוב 

 ארצית
 צוות ארצי נציג המחוז 11.7.18

נציגי  –ועדת ביקורת  12.7.18 בקורת מחוזית
 שבע-סניף באר

 שבע-סניף באר

השתלמות לגזבר סניף 
 שדרות-נתיבות

 

חשב צוות, גזבר נתיבות  17.7.18
 גב' אדרי רינהו

 מזכירות המחוז

רע"נ ונציגי מופ"ת, יו"ר  18.7.18 יום מופ"ת
צוות, מנהל ומזכירת 

צוות, יו"ר סניף אילת, 
 חברי ההנהלה והסניף

 סניף אילת

השתתפות בוועדת בחירות 
 ארצית

 צוות ארצי נציג המחוז 24.7.18

השתלמות להנהלת סניף 
 שדרות-נתיבות

26.7.18  +
30.7.18 

הנהלת סניף חברי 
 שדרות-נתיבות

 מזכירות המחוז

קבלת קהל וברורים 
 בנושאי כספים

 מזכירות המחוז נציג מופ"ת  6.8.18

 בקורת בנושא כספים
 

יו"ר ועדת הביקורת +  8.8.18
 שבע-גזברית סניף באר

 מזכירות המחוז

הקשר עם חברים 
 המרותקים לביתם

יו"ר ומנהל המחוז, מר  12.8.18
שושן פרץ לב, מר בן 

 יחיאל, מר פלדמן אהרון

 מזכירות המחוז

מנהל המחוז ואלגדיפי  12.8.18 מענקי חג לבדואים
 מוצלח

 מזכירות המחוז

מנמ"רית צוות ארצי +  crm 13.8.18השתלמות מערכת 
עידית + שחר +  –ענבל 
 תמי

 מזכירות המחוז

מפגש קבוצה לקראת 
 נסיעה לבאקו

 המחוזמזכירות  הגימלאים הבדואים 15.8.18

 –הרצאה בנושא צוואות 
 ע"י עו"ד רן 

 סניפי המחוז  חברי המחוז מספר מועדים

 מופ"ת –תל השומר  מנהל ומזכירת המחוז 20.8.18 הדוק הקשר עם מופ"ת
פרויקט  –שעור לדוגמא 

 "בשביל הארץ"
 

אליהו בדש וחברי ועדת  22.8.18
 התנדבות

 מועצת מצפה רמון

יו"ר, מנהל ומזכירת  23.8.18 הרמת כוסית לראש השנה
 המחוז

 צוות ארצי

 תאטרון הבימה חברים שרכשו כרטיסים 12.9.18 הצגה "בוסתן ספרדי"
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 2018מפגש סכום שנה"ל 
של מדריכי פרוייקט 

 "בשביל הארץ"

ועדת התנדבות,  20.9.18
מדריכים, מר יוסקה 

 ברנע

 מזכירות המחוז

 םירושלי חברים מהמחוז 70 27.9.18 צעדת ירושלים
 אזרביג'אן-באקו גימלאים בדואים 8-12.10.18 טיול לבאקו

התנעת פרויקט "בשביל 
 הארץ" בסניף קרית גת

מדריכים ויו"ר סניף  9.10.18
קרית גת עם מר יוסקה 

 ברנע

 סניף קרית גת

חברים עם בעיות בתלוש  10.10.18 נציג מופ"ת
 השכר

 מזכירות המחוז

התנעת פרויקט "בשביל 
 ב"ש בסניף  2הארץ" מחזור 

מדריכים עם מר יוסקה  14.10.18
 ברנע

 מזכירות המחוז

 מזכירות המחוז חברי הועדה 15.10.18 מפגש ועדת "הדור הצעיר"
מפגש הערכות בנושא 

 אלמנות המחוז
יו"ר המחוז ונציגות  21.10.18

 האוכלוסיה
 מזכירות המחוז

ישיבה מורחבת של הנהלת 
 המחז

 חברי הנהלת ומועצת 23.10.18
 המחוז + חברים נוספים

מפעל "סודה 
סטרים", בית 

 החלוצים בלהבים
בקור במרכז רבין /מוזיאון 

ישראל במסגרת חודש 
 הגימלאי

 תל אביב חברים שנרשמו 25.10.18

 צוות ארצי מנהל המחוז 29.10.18 דיון בנושא בטיחות
שנה לנופלים בקרב על  100

 באר שבע
העלמין הבריטי  בית דישון אשר ואילן פרץ 31.10.18

 שבע-בבאר
הענקת זר פרחים לכבוד 

 לאשר דישון 95יום הולדת 
יו"ר ומנהל המחוז, חנן  4.11.18

 טאוב, אבי הלר
 ביתו של אשר דישון

 היכל התרבות ת"א רוכשי כרטיסים 5.11.18 מופע האנדלוסית
בקורת מחוזית בסניף 

 קרית גת
 

ועדת הבקורת המחוזית  6.11.18
 סניףוחברי הנהלת ה

 סניף קרית גת

יו"ר ומנהל המחוז, יו"ר  7.11.18 ועדת מחשוב מחוזית
סניף אופקים, רכז 

 מחשוב , מזכירת המחוז

 מזכירות המחוז

ישיבת ועדת כספים 
 מחוזית

יו"ר ומנהל המחוז, גזבר  11.11.18
 המחוז

 מזכירות המחוז

מפגש עם אלמנות 
הגימלאים הבדואים 

 וחלוקת שי

חוז, אלמנות מנהל המ 12.11.18
 הבדואים

 מזכירות המחוז

פ.ע עם חברי הנהלת סניף 
 שדרות-נתיבות

 נתיבות יו"ר ומנהל המחוז 14.11.18

בקורת מחוזית בסניף 
 מצפה רמון

 מצפה רמון יו"ר ועדת הבקורת 19.11.18

 ערד יו"ר ועדת הבקורת 29.11.18 בקורת מחוזית בסניף ערד
 -במסגרת נשף חנוכה  נהל המחוזיו"ר ומ 2.12.18 בקור בסניף אילת

 אילת
במסגרת נשף חנוכה  גזבר המחוז 4.12.18 בקור בסניף דימונה

 בסניף
ארוע חנוכה לשומרי 

 מסורת
 אולמי "תבל" רוכשי כרטיסים 5.12.18
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במסגרת נשף חנוכה  יו"ר המחוז 5.12.18 בקור בסניף אופקים
 בסניף

כנס חנוכה מחוזי עם פרופ' 
 עוזי רבי

 אולמי אגמים רוכשי כרטיסים 9.12.18

ראיונות היכרות חברים 
 חדשים

חברים חדשים  12.12.18
שהצטרפו למחוז בחודש 

 דצמבר

 מזכירות המחוז

פנייה חופשית של  17.12.18 ברורי שכר עם נציג מופ"ת
 החברים לפי הצורך

 מזכירות המחוז

בקורת מחוזית בסניף 
 שדרות-נתיבות

 נתיבות תיו"ר ועדת הביקור 17.12.18

 בנות מוזמנות 39 אביב-"אוזן בר", תל 23.12.18 המופע של "עדי אשכנזי"
חברי אסיפת הנבחרים  27.12.18 אסיפת נבחרים ארצית

 ומנהל המחוז
 בית ח"א בהרצליה

מנהל המחוז ויו"ר ועדת  30.12.18 כנס ביקורת ארצי
 בקורת מחוזי

 "צוות" ארצי

בקורת מחוזית חוזרת 
 תבסניף קרית ג

 מזכירות המחוז יו"ר ועדת הביקורת 31.12.18

בקורת מחוזית בסניף 
 אילת

 מזכירות המחוז יו"ר ועדת הביקורת 31.12.18

ישיבת ועד מנהל ומועצת 
 המחוז

חברי ועד המנהל ומועצת  31.12.18
 המחוז

בבנין "גב ים" מתחם 
wework  כולל

הרצאה של סימנטוב 
 בנימין

 
 

 133-כ –הלך השנה סה"כ פעילויות שבוצעו במ
 
 
 

 7/2018 בוכריס אהרון משדרות –ביקור חולים בביה"ח יוספטל 
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 0182להלן פרוט מועדי ישיבות הנהלת המחוז בשנת 
 

מס' 
 סד'

 הערות תאריך

1 30.1.18  
 2017כולל סכום שנה"ע  27.2.18 2
 כולל הרמת כוסית לפסח 28.3.18 3
4 18.4.18  
5 30.5.18  
6 19.6.18  
 לא התקיימה ישיבה אוגוסט –יולי  7
 כולל הרמת כוסית לראש השנה 3.9.18 8
 סיור במפעל סודה סטרים וישיבה בבית המייסדים בלהבים 23.10.18 9

10 27.11.18  
 weworkהישיבה התקיימה בבנין "גב ים" במשרדי  31.12.18 11
   

פרוט . יו"ר המחוז-ניתן ע"י מנהל ו אשור הפצהרוטוקולים מתועדים במערכת שרדוקס, כל הפ
 .המשתתפים מופיע בגוף הסכום

 
 

 סניפי המחוז קיימו הרמות כוסית בפסח וראש השנה, בהשתתפות מאות חברים.
 
 
 

 לדישון אשר 95 יום הולדת
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 2018שנה"ע –נתוני תקציב 
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 2018נתוני תקציב  
 ₪    805,000 - 2018תקציב 

 
' מס
 סד'

 

 
סה"כ  המסגרת

 תקציב
ניצול 

 התקציב
אחוז 

 הניצול

יתרה עד 
סוף 

 השנה
 הערות

 
 
1 
 

 
  47,651 88.65% 372,366 420,018 סניפים

 
2 
 
 

 
מזכירות 

 74,017 76% 236,275 310,292 המחוז

כולל 
התחייבויות עד 

סוף שנה"ע 
וצ'קים שטרם 

 נפרעו

 
3 
 
 

 
רזרבת יו"ר 

 11,079 85.1% 63,611 74,690 המחוז

ניתנו ₪  26,000
כתוספת כספית 
לסניפי אופקים 

ודימונה + 
40,000  ₪

השתתפות 
 בכנס המחוזי

 
4 
 
 

 
  132,747 83.5% 672,253 805,000 סה"כ

 
. 
 

 
 ₪(  127,742סוף השנה ל)יתרה    84.1% שהם ₪     677,258עומד על  ניצול התקציב

 
 

 הערות
 זכירות המחוז, סניף ערד וסניף אילת.התקציב כולל דמי שכירות ואחזקה של מ

 היתרה הכספית לא כוללת את הוצאות נשף חנוכה.
 
 

 ₪  35,746-הוצאות אישיות לפעילים עומדות על כ
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  8201קציב הסניפים ת
 
 

מס' 
 סד'

מספר  סניף
 החברים

 תקציב 
2018 

ניצול 
 בפועל

אחוז 
 ניצול

יתרה 
בסוף 
 השנה

יתרת 
עו"ש נכון 

 -ל
31.12.18 

 8,969 33,930 71% 84,848 118,779 2045 שבע-באר 1

 6,328 7,569 85% 42,831 50,400 374 קרית גת 2

 5,371 - 2,210 103% 75,000 72,790 352 אילת 3

 6,808 1,572 95.6% 33,999 35,572 316 שד'-נתי' 4

 10,161 0 100% 36,750 36,750 251 אופקים 5

 - 281 - 611 100% 34,835 34,224 242 דימונה 6

 5,165 802 97.6% 32,901 33,703 90 ערד 7

  4,861 80% 19,289 24,150 129 בדואים 8

9 
מצפה 

  1,700 87.2% 11,911 13,650 70 וןרמ

 42,521 47,651 88.65% 372,366 420,018 3740 סה"כ 10
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 טבלת הנתונים הועברה ע"י מנהל הכספים של "צוות" – הערה

 

 

 

 

 
 

פירוט ניצול תקציב 2018- יעודי+ תפעולי

מס' סידורי
סניף

תקציב סניף
תקצוב מהמחוז

הוצ' ייעודי
הוצ' תפעולי

הכנסות מחברים
ר.קבוע

אחוז נצול 

תקציב ייעודי

1
קריית גת

50,400
50,000

62,640
723

28,220
70.29%

2
אילת

72,790
75,000

81,013
18,946

29,880
93.44%

3
ערד

33,703
26,000

20,718
7,510

2,625
98.47%

4
אופקים

36,750
79,047

106,959
8,692

42,680
92.31%

5
דימונה

34,224
50,240

35,924
1,058

11,410
50.90%

6
באר שבע

118,779
75,000

118,679
-117

48,080
93.98%

7
נתיבות/שדרות

35,572
25,800

31,787
2,905

9,875
350

97.55%

8
מזכירות מחוז

420,267
421,398

210,002
231,469

42,456
8,284

96.65%

סה"כ
802,485

802,485
667,722

271,186
215,226

8,634
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 ביקורים בסניפים

 
ע"י יו"ר ומנהל "צוות" מחוז דרום התקיימו ביקורים ופגישות עם הנהלות הסניפים השנה במהלך 

 ו/או חברי ההנהלה.
 במסגרת ביקורים אלה, נערכו ישיבות עבודה ומפגשים חברתיים.

 
 

 
 מסגרת הבקור תאריך סניף מס' סד'

 מסיבת טו' בשבט 1.2.18 רותשד-נתיבות 1
 שדרות-הרמת כוסית לפסח בסניף נתיבות 16.3.18 2
 פגישה עם הנהלת הסניף 8.7.18 3
 פגישת עבודה עם הנהלת הסניף 14.11.18 4
5 

 קרית גת

 נשף פורים בסניף קרית גת 28.2.18
 הרמת כוסית לפסח בסניף קרית גת 15.3.18 6
 בשביל הארץ" סניף קרית גתהתנעת פרוייקט " 3.6.18 7
 קידום פרוייקט "בשביל הארץ" סניף קרית גת 25.6.18 8
 בקורת מחוזית 6.11.18 9

10 

 אילת

 הרמת כוסית לפסח בסניף אילת 26.3.18
 יום מופ"ת  18.7.18 11
 הרמת כוסית לראש השנה 29.8.18 12
 נשף חנוכה 2.12.18 13
14 

 ערד

 מסיבת טו' בשבט 1.2.18
 הרמת כוסית לפסח בסניף ערד 22.3.18 15
 התנעת פרוייקט "בשביל הארץ" סניף ערד 18.6.18 16
 הרמת כוסית לראש השנה 27.8.18 17
 בקורת מחוזית 29.11.18 18
19 

 מצפה רמון

 הרמת כוסית לפסח בסניף מצפה רמוןן 8.3.18
 וןהתנעת פרוייקט "בשביל הארץ" סניף מצפה רמ 28.5.18 20
 הרמת כוסית לראש השנה 20.8.18 21
 שעור לדוגמא בפרויקט "בשביל הארץ" 22.8.18 22
 בקורת מחוזית 19.11.18 23
24 

 אופקים
 הרמת כוסית לפסח בסניף אופקים 12.3.18

 נשף חנוכה 5.9.18 25
26 

 באר שבע
 שבע-הרמת כוסית לפסח בסניף באר 25.3.18

 בקורת מחוזית 12.7.18 27
28 

 דימונה
 הרמת כוסית לפסח בסניף דימונה 26.3.18

 הרמת כוסית לראש השנה 28.8.18 29
 נשף חנוכה  4.12.18 30
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 שבע-סניף באר –2018 תוכנית עבודהסיכום  
             

 2,046:  מס' חברי הסניףש"ח           118,779 :  תקציב הסניף  
       

 מס'

 ד'ס

 אירוע/פעילות
 הוצאה מתוכננת

תקציב  מועד ביצוע
יעודי 
 בש"ח

מס' 
חברים 

 שהשתתפו

 הערות

 מופע נפלא ונשמעו הדים חיוביים 172 13,180 7.1.18 הצגה בסמטאות ילדותי+ כיבוד 1

 לא התקיים בשל חוסר הענות   20-21/2 יום האישה 2

   פברואר  סוף שבוע בצפון 3

נקבע סופ"ש לא יצא לפועל במקומו 

 10/11/18-8במלון רימונים אילת ב  

 )בהמשך הטבלה(

   9-10/3 סוף שבוע בתל אביב 4

לא יצא לפועל במקומו נקבע סופ"ש 

.  10.2.18-8יווני באילת ב              

 )בהמשך הטבלה(

 42 4,800 8-10.2.18 סופ"ש יווני באילת 5
סופ"ש מלא בפעילות מגוונת, 

 והחברים נהנו מאד

6 
ביקורי בית לנזקקים לקראת 

 הפסח
 בהתאם להנחיות המחוז   4-9/3

 300 1040 11-20/3 נסיעה ליריד חבר פסח 7
 בהתאם לפרסום חבר כולל טיול בדרך

  14.3-ו 11.3 -התקיים ב

 בהצלחה רבה 25.3.18התקיים  125 7344 25.3.18 הרמת כוסית לפסח הנהלת הסניף 8

   12/3 + פסח75הרמת כוסית  בני  9
 ביצוע של המחוז

   26/3 פסח-הרמת כוסית מחוזית  10

 לא אושר על ידי המחוז   אפריל נשף יום העצמאות/ סניף 11

 נשמעו הדים חיוביים מאד למופע 113 1130 9.5.18 מופע נדב אבוקסיס 12

13 
ערב גיבוש לחברי ההנהלה ובני 

 זוג ביער יתיר
   מאי

יומיים ולבסוף בוטל  2.7.18-נדחה ל

 לפני בשל חוסר הענות

14 

 יום כף למתנדבים

 46 6764 20.6 בים המלח

 נדחה בשל תנאי מזג אוויר.–9/5

בהצלחה  20.6.18התקיים בתאריך 

 רבה

15 
טיול קצר לחו"ל מונטנגרו/סן 

 פטרבורג ומוסקבה
 בוטל בשל חוסר הענות   מאי או יוני

   14/6 אירוע מרכזי של צוות בקיסריה 16
 ם בהצלחה רבההתקיי

 בביצוע המחוז

 ירד מהפרק בשל צפיפות אירועים    יוני אזור חיפה –טיול חד יומי 17

 לא יצא לפועל בשל צפיפות אירועים   יולי קברי צדיקים-טיול חד יומי   18

  יולי יום המשפחה של חברי הסניף 19

20 
הענות רבה של חברים יצא לפועל עם  89 16660 3.9.18 טיול לירושלים כולל סליחות 

 וערב מרגש במיוחד.

21 
ביקורי בית לנזקקים לקראת 

 ראש השנה
5-10/8   

 תאריך אחרון לביקורים 21.8

 תאריך אחרון לחלוקת תלושים  27.8

  22.8+  20.8 253 649.6 אוגוסט נסיעה ליריד חבר  ראש השנה 22

23 
+ראש 75הרמת כוסית  בני 

 השנה
21/8  

 ראש השנה 28/8 חוזית הרמת כוסית מ 24

25 
ראש –הרמת כוסית של הסניף 

 השנה
   אוגוסט

 –תקיים רק בין חברי ההנהלה בלבדה

 לא היו הוצאות

 לא הייתה הענות   חוה"מ סוכות צעדת ירושלים 26
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 טיול חד יומי למצדה 27
4/10  

16.10 
9000 66 

 8.10נקבע לתאריך 

 16.10יצא לפועל 

 בוטל בשל חוסר הענות.   נובמבר יפןאיי -טיול ארוך לחו"ל 28

 33 4800 8-10.11.18 סופ"ש ברימונים אילת 29
תשלום עבור הסעות וביקור בחוות 

 התנינים.

 8  28.12 קורס מד"א  30

חודשים  3במהלך   28/12התחיל ב

תשלום עבור חדר  -והסתיים בהצלחה

 בבית החייל

 באחריות המחוז   5.12 כנס מחוזי בחנוכה 31

    9.12.18 נשף חנוכה באופקים 32

 

 ₪ 191 –תפעולי 

 ₪  70,599 –ייעודי 

 

 

 

 :פעילות שוטפת

 ישיבות הנהלת הסניף  השתתפות בהלוויות/ניחום אבלים   בקור חולים ומאושפזים

 תיעוד  אירועי הסניף    עדכון אתר צוות               +75קשר עם בני 

       בקורת מחוזית   קליטת חברים חדשים

        

 

 

 יושב ראש הסניף-יעקב לחיאני       
 
 

 סיום קורס מד"א
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 סניף קרית גת – 2018  סיכום תכנית עבודה
   

 חברים 380 –מספר חברי הסניף                  ₪ 50,400-הסניף תקציב 
    
 

מס' 
 סד'

ארוע /הפעילות / הוצאה 
 המתוכננת

 מספר חברים יעודיתקציב  מועד בצוע
 שהשתתפו

 חברים 214 ₪  20,000 28/2/18 נשף פורים באולמי שוהם (1

 –+ סופ"ש  יציאה למלון באילת (2
 ערב יווני

 חברים 50 ₪  6,200 

 חברים 50  13.3.18 סבב ראשון + טיול ליפויריד חבר  (3

 חברים 88 ₪   5,427 15.3.18 הרמת כוסית וחלוקת שי ( 4

 חברים 52  19.3.18 שני סבב יריד חבר (5

 חברים 54 ₪  2,000 8.5.18 סיור בצפון כולל קברי צדיקים (6

בטבריה  מונדיאל יציאה למלון  (7
 סופ"ש קצר

 

 חברים  50 ש"ח 4,300 22-24.7.18

 חברים 52 ₪  2,100 יוני יום כיף בים המלח  (8

 חברים 53  21.8.18 1 סבביריד חבר  (9

קת הרמת כוסית לראש השנה וחלו (10
 שי

 חברים 150 ₪  3,710 28.8.18

 חברים 50  28.8.18 2 סבביריד חבר  (11

 חברים 52 ₪  2,000  סיור סליחות בירושלים (12

 חברים 30  10.9.18 צעדת ירושלים ( 13

 חברים 8  2018אוקטובר  בסניף השתלמויות בשביל הארץ ( 14

 חברים 42 ₪  2100 13.11.18 ים המלחמלון דניאל, יום כיף ב (15

בשתוף עם סניף  מסיבת חנוכה (16
 אופקים

 חברים 60  5.12.18

מקדמה "לאולמי האחוזה" עבור נשף  ( 17
 פורים

20.3.19 4,000  ₪  

    ניחום אבלים (18

    ביקור חולים (19

    ישיבות הנהלה בסניף (20

אחזקת הסניף: אינטרנט, טלפון  (21
 ומשרד

   

 
 

 ₪ 723 - תקציב תפעולי
 ₪  34,420 -  תקציב ייעודי

 
 –סכום השנה 

 במהלך השנה עמדנו בתוכנית העבודה ומעבר לכך. נעשתה פעילות ברוכה לטובת החברים.
 החברים נהנו מהארועים שעשינו. ההיענות גבוהה מאוד. 

  צוני להודות לחברי הנהלת הסניף על הסיוע והלווי במהלך כל השנה.בר
 
 
 

  –בברכה      
 

 אסולין חיים      
 יו"ר    הסניף      
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 יום טיול והשתתפות בצעדת ירושלים
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 סניף אילת – 2018 סיכום תכנית עבודה
             

 
                             350מספר חברי הסניף: ₪                                   72,790תקציב הסניף 

 
 

מס' 
 סד'

תקציב  תאריך ותהפעיל
 ייעודי

תקציב 
 תפעולי

מספר 
 המשתתפים

 21  900 20.3.18 +75טו' בשבט לאלמנות ובני  1
 51  1530 20.3.18 הצגת תאטרון לחברים 2
 24 360  13.3.18 נסיעה ליריד חבר 3
 100  10400 26.3.18 הרמת כוסית לפסח 4
 94  7600 18.4.18 מסיבת יום העצמאות 5
 25  2268 יולי ת מופ"ת בסניףבקור הנהל 6
   1500 18מרץ  +75שי לבני  7
 60  1200 23.8.18 "לצחוק ולהנות" –הצגה  8
 100  8354 29.8.18 הרמת כוסית לראש השנה 9

 60  1200 1.9.18 מופע –אייל גולן + מירי מסיקה  10
 31  930 16.8.18 יריד חבר 11
 50  1500 22.1.18 יהורם גאון –מופע  12
ארוח יו"ר ומנכ"ל צוות, ומחוז, חברי  13

 הנהלת הסניף
2.12.18 2601 13  

 110  12650 2.12.18 קלאב הוטל -מסיבת חנוכה 14
  15600   שכירות משרדים 15
  2555   הוצאות טלפון + אינטרנט 16
  498   כרטיסי ברכה ליום הולדת 17

 
 
 
 

 .במהלך השנה מבוצעת פעילות שוטפת •

 ומעלה ואלמנות צה"ל אחת לחודש.  75מתועדות עם בני שיחות  .1

  –התנדבות לקהילה  .2

  –תעסוקת עובדים  .3

 במהלך השנה התחלנו באישורי הלוואה באילת ועל כך תודה למנהל המחוז  .4
 
 

 הוצאות שוטפות •

 עבור ישיבות הנהלה והמשרד. .1

 שכירות .2

 עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית .3

 תית )קיימת בעיה בגיוס מתנדבים(נושא ההתנדבות הורחב משמעו .4

 הטיפול בפרט ורווחה קיבל נפח משמעותי, מקצועי ויסודי .5

 השתתפנו בהלווית וביקורי תנחומים אצל משפחות אבלות .6

 התקימו ביקור חברים במהלך השנה. –אשפוזים ביה"ח יוספטל באילת  .7
שי צנוע וניתן  הביקורים נערכים ע"י החבר מימון וקנין ויו"ר הסניף. בכל ביקור מחולק

 הסבר על זכויות המאושפז.
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מודה למנהל המחוז למזכירת המחוז על הטיפול המסור שאנשי הסניף מקבלים בכל בקשה 
       

 

 
 18,946 –תקציב תפעולי 
 51,133 - תקציב ייעודי 

 
 

 
 יו"ר סניף אילת – אלי דהן                                                                                                

 

 

 

 יום מופ"ת
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 סניף אופקים – 2018  סיכום תכנית עבודה

 350מספר חברי הסניף: ₪                                   36,750תקציב הסניף  

 
 

מס' 
 סד'

מועד  ארוע /הפעילות /הוצאה 
בצוע 
 בפועל

תקציב יעודי 
 שנוצל

מספר חברים 
 שהשתתפו

 35 112 1.2.18 מסיבות טו' בשבט בשתוף סניף נתיבות 1
 71 6372 22-24.2 סופ"ש במלון לאונרדו אילת  2
 10  26.2.18 מסיבת פורים משותפת עם סניף קרית גת 3
 12  6.3.18 השקת ספרו של אפרים לפיד 4
 90 5908 12.3.18 הרמת כוסית בסניף בפסח 5
 3  12.3.18 +75הרמת כוסית לבני  6
 75  13.3.18 נסיעה ליריד "חבר" 7
 15  7.5.18 כנס בריאות + סעודי בבית הלוחם 8
 6  31.5.18 יום כייף למתנדבים יחד עם המחוז 9

 47  14.6.18 ארוע מרכזי בקיסריה 10
 1  27.6.18 ארוע אות הנשיא למתנדב 11
 55  25.7.18 יום כייף בים המלח 12
 42 2332 19.8.18 נסיעה ליריד חבר 13
הרמת כוסית לראש השנה והרצאה  14

 בנושא צוואות וירושות.
2.9.18 4886 146 

 346 41078 5.12.18 נשף חנוכה בשתוף בסניפים נוספים 15
 
 
 

 ₪ 8,692 –תקציב תפעולי 
 ₪  64,279 -תקציב ייעודי  

 
 

 שליחת כרטיסי ברכה לחברים ליום הולדת. -
 רת המחוז על הסיוע במהלך כל השנה.תודה עמוקה למנהל המחוז ולמזכי -
 מבקש להודות לחברי הנהלת הסניף על הסיוע הצמוד והעבודה המשותפת ביחדה. -
 הסניף ביצע את כל תוכנית העבודה ומעבר לכך. -

 
 

יו"ר הסניף חבר בפורום מתנדבים עירוני שמשלב בתוכו חברים מהסניף המתנדבים בעיר בחרום 
 ובשגרה.

 
 
 
 

 –בברכה        
 

 דרעי יעקב        
 יו"ר הנהלת הסניף            
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 סניף דימונה – 2018 סיכום תכנית עבודה
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במהלך השנה נשלחו אגרות ברכה ליום הולדת לחברי הסניף.

 ם.חברי הנהלה והסניף השתתפו בהלוויות של חברים שנפטרו ובניחום אבלי

 תוכנית העבודה בוצעה במלואה, בחלק מהתוכנית לא היתה היענות ולכן לא בוצע.

 יו"ר הסניף מודה לגזבר על פעילותו הברכה בסניף, כמו כן מודה לחברי הנהלת הסניף.

 

 ₪ 1058 –תקציב תפעולי 

 ₪  24514 –תקציב ייעודי 

 

 הרמת כוסית לראש השנה

 
 

 יו"ר הסניף, אבוחצירא אבי -בברכה 

 

 

מס' 
 סד'

 אירוע/פעילות
 הוצאה מתוכננת

תקציב  מועד ביצוע
 יעודי

מס' חברים 
 שהשתתפו

סניף ארוע  טו' בשבט משותף עם  1
 נתיבות

1.2.18 1,150 16 

 57 5,300 22-24.2.18 סופ"ש בבית מלון באילת 2
 42  13.3.18 יריד "חבר" 3
   24.3.18 בקורי נזקקים וחלוקת מענקי חג 4
 92 8100 26.3.18 הרמת כוסית וחלוקת שי לחג פסח 5
ארוע מרכזי של צוות בקיסריה עם  6

 שלומי שבת
14.6.18  17 

 1  9.7.18 פורום יו"רי סניפים ברמה ארצית 7
   8/2018 בקורי נזקקים וחלוקת מענקי חג 8
 97 2939 28.8.18 הרמת כוסית וחלוקת שי לראש השנה 9

 59  21.8.18 יד "חבר"נסיעה ליר 10
 167 27,138 4.12.18 מסיבת חנוכה בסניף 11
 11  9.12.18 השתתפות בכנס מחוזי עם פרו' רבי 12
   שוטף ישיבות הנהלת הסניף 13
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 שדרות-סניף נתיבות – 2018  סיכום תכנית עבודה
 
 

  316 –מספר חברי הסניף                            ₪                                    35,572    -תקציב הסניף 
 
 

מס' 
 סד'

מועד  ארוע /הפעילות /הוצאה 
בצוע 
 בפועל

תקציב 
יעודי 
 שנוצל

מספר 
חברים 

 שהשתתפו

 הערות

  200 2,500 31.1.18 טו' בשבט + הרצאהמסיבת  1
 18מרץ  בקורי בית והענקת מענקי חג 2

 18ספט' 
 נזקקים 5  

  45 1,000 18מרץ  נסיעה ליריד "חבר" 3
  120 5,400 16.3.18 הרמת כוסית וחלוקת שי לפסח 4
השתתפות בארועים מחוזיים  5

 וארציים
    כל השנה

  130 6,250 24.8.18 הרמת  כוסית לראש השנה 6
  50 6,000 18ספט'  סיור סליחות בירושלים 7
   300 כל השנה בקור חולים ומאושפזים 8
   240 כל השנה השתתפות בהלוויות /נחום אבלים 9

    שוטף ישיבות הנהלת הסניף 10
   600 שוטף שליחת כרטיסי ברכה לימי הולדת 11
    שוטף אחזקת מועדון + אינטרנט + טלפון 12
    שוטף עמלות בנק 13
תקציב מיוחד  50 7,500 9.8.18 יום כייף בים המלח 14

 מצוות ארצי
  33 4,775 30.12.18 יום כייף בים המלח 15
 

 במהלך השנה התחלפה הנהלת הסניף והוחלפו בעלי התפקידים. –הערה 
 

 ₪  2905–תקציב תפעולי 
  ₪  21912 –תקציב ייעודי 

 
 יום כייף בים המלח

 
 

  שדרות-נתיבות"צוות"  יו"ר סניף, רץ אילןפ  ,ברכהב
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 סניף הגימלאים הבדואים – 2018   סיכום תכנית עבודה
 

 126מספר חברי הסניף: ₪                                   24,150תקציב הסניף 

 הפעילות הכספית של הסניף מנוהלת ע"י מנהל המחוז. 

 ן בנק.-לסניף אין ח
 מנהל המחוז מרכז את פעילות הסניף בשתוף מספר חברים מהסניף.

 2018פרוט ניצול כספי לשנה"ע 
 ₪. 24,150תקציב הסניף 
 .70%המהווים ₪  19,289 –ניצול תקציב 

 ₪. 4,861 –ציב בסוף השנה יתרת תק
 

 אין נצול של תקציב תפעולי.       
 

 במהלך השנה נשלחו כרטיסי ברכה ליום הולדת לחברים.
 חברי הסניף מוזמנים לכלל הארועים במחוז וכן לסניפי דימונה וערד.

 החברים מקבלים תשומת לב מיוחדת ממזכירות המחוז ומגיעים לעיתים קרובות לעדכונים שונים.
 
 
 
 
 
 

תקציב  תאריך הפעילות
 יעודי

 המשתתפים

 אביב-בקור ביריד "חבר" + יום טיול בתל
 כולל הפלגה בים התיכון

מנהל המחוז עם הגימלאים  3,180 19.3.18
 איש 47 – הבדואים

 הגימלאים הבדואיםלכל  182 20.3.18 עיד אל פיטרמשלוח כרטיסי ברכה לכבוד 
המשך ת.ע  –דיון עם הגימלאים הבדואים 

 2018לשנת 
קנין יעקב, מנהל המחוז, וו 200 4.6.18

אלגדיפי מוצלח ונציגי 
 הגימלאים

ביקורי בית וחלוקת מענקי חג עיד אל 
 פיטר

מנהל המחוז, מר אלגדיפי   6/2018
חברים קיבלו  6 – מוצלח

 מענקים
מנהל המחוז, מר אלגדיפי   8/2018 עיד אל פיטרבקורי בית וחלוקת מענקי חג 

 מוצלח
ותדרוך לקראת יציאה  תימפגש קבוצ

 באקו –חו"ל לטיול ב
15.8.18 147 43 

ארוע הוקרה לגימלאים הבדואים לקראת 
  עיד אל אדחא

16.8.18 8,400 79 

  3,360 16.8.18 חלוקת שי לחברים בארוע עיד אל אדחא
 24  8-12.10.18 טיול לבאקו

+  נסיעה ליריד חבר לקראת ראש השנה
 טיול לירושלים

26.8.18 2,900 45 

 4 413 12.11.18 יות וחלוקת שימפגש עם האלמנות הבדוא
 10  9.12.18 כנס מחוזי

  507 16.12.18 משלוח כרטיסי ברכה 
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  10/2018אזרביז'אן  –נסיעה לבאקו 

 
 
 
 
 
 

  ,בברכה 
 לוגסי   אברהם 

 מנהל "צוות" מחוז דרום 
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 ערד סניף 2018 עבודה תכנית סכוםהנדון: 
 

 98 -מספר חברי הסניף                                            ₪  33,703    -תקציב הסניף 
 

    

 

 

 

מס' 
 סד'

 ילותאירוע/פע
 הוצאה מתוכננת

מועד 
 ביצוע

תקציב 
 יעודי

מספר 
חברים 

 שהשתתפו
   שוטף crmישיבות הנהלת הסניף ועד מנהל והדרכות  1
 36 1,150 12.2.18 סדר טו' בשבט + הרצאה 2
   שוטף קשר עם הגימלאים הבדואים 3
   שוטף שת"פ עם מתנ"ס ערד ללא עלות כספית 4
 29 580 2.3.18 במכון איילוןנסיעה ליריד "חבר" ובקור  5
   מרץ ביקורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים 6
הרמת כוסית לחג פסח וחלוקת שי + הרצאה של אומן  7

 טלפטיה ושירה
22.3.18 6,626 48 

   אפריל הנחת זרים ביום הזכרון לחללי צה"ל 8
 14 157 17.5.18 פעילות במתנ"ס – מוזיאון –שבועות  9

 7 119 24.5.18 יו"ר "צוות" פגישה עם 10
 18 1,500 21.6.18 הרצאה בשתוף ארגון נכי צה"ל 11
 25  14.6.18 הארוע המרכזי של "צוות" בקיסריה 12
-10 ערבי מונדיאל –ערבי גיבוש  13

15.7.18 
2,255 30 

נסיעה ליריד "חבר" וסיור מודרך בעיר הביון הראשונה  14
 בישראל

22.8.18 800 46 

   אוגוסט בית וחלוקת מענקי חג לראש השנה לנזקקים ביקור 15
"צוואות  –הרמת כוסית לחג וחלוקת שי + הרצאה  16

 וירושות"
27.8.18 3,361 45 

 14 1,837 27.9.18 צעדת ירושלים 17
    מסיבת חנוכה 18
   שוטף השתתפות בהלוויות ונחום אבלים 19
 8 120 24.5.18 הכנה לטיול לחו"ל 20
   שוטף +75בני רה על קשר עם גמלאים ואלמנות שמי 20
   שוטף עדכון אתר "צוות, בפעילויות ומידע 21
   שוטף שליחת ברכה לימי הולדת 22
   שוטף תעוד ארועי הסניף בבטאון "צוות" 23
   שוטף קליטות חברים חדשים 24
   שנתי חשמל + מיסי עיריה – אחזקת מועדון 25
   שוטף י הסניףשמירת קשר עם חבר 26
   שוטף בקור חולים ומאושפזים 27
   שוטף ארוח מטיילים ב"שביל ישראל" 28
   שוטף ארגון נכי צה"לשת"פ עם  29
 23 1,300 22.11.18 הרצאה בנושא בריאות 30
    התנעת פרויקט "בשביל הארץ" 31
 37  9.12.18 השתתפות בכנס מחוזי בחג החנוכה 32
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 –לסכום 

 

 עקב חוסר היענות מצד החברים. –היתה מלאה בפעילות. מספר ארועים לא בצענו  2018שנת 

שיתפנו פעולה עם ארגון נכי צה"ל ובצענו מספר פעילויות יחד איתם. נמשיך לעשות  2018במהלך שנה"ע 

 .2019זאת גם בשנת 

 

ומאחל להם, המשך עשייה ברצוני להודות לחברי הנהלת הסניף שהשקיעו מזמנם לרווחת החברים בסניף 

 ושיתוף פעולה.

 

 18093 –נצול תקציב ייעודי 

 7510 –נצול תקציב תפעולי 

 

 

 -בברכה 

 יו"ר הסניףשיף אריה,     
 

 

 מת כוסית לראש השנהרה
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 מצפה רמוןסניף  – 2018 סיכום תכנית עבודה
 

 70סניף: מספר חברי ה₪                                   13,650תקציב הסניף  

 חברים. 70סניף מצפה רמון המרוחק מונה 
 יו"ר הסניף עושה מאמץ רב לבצע פעילויות לחברי הסניף.

 מסתבר שהחברים פחות משתפים פעולה ולא כולם מגיעים לפעילויות שנעשות בסניף.
 ן בנק והפעילות הכספית מנוהלת ע"י מנהל המחוז.-לסניף אין ח

 
 

 –להלן סכום שנה"ע בסניף 
 

 

 

 ₪. 279תקציב  –היה אמור להיות ארוע בסניף אך הוא התבטל ברגע האחרון  13.12.18-ב –הערה 

 

 מס'
 סד'

מועד  הוצאה מתוכננת/  אירוע/פעילות
 ביצוע

תקציב 
 יעודי

מס' חברים 
 שהשתתפו

 2  18פסח  הרמת כוסית במחוז 1
 20  18פסח  נסיעה ליריד "חבר 2
 37 589 22.3.18 פסח –הרמת כוסית בסניף וחלוקת שי  3
  1754  פסח –חלוקת שי  4
    פסח –בקור נזקקים וחלוקת מענקי חג  5
    קור נזקקים וחלוקת מענקי חג ראש השנהב 6
   שוטף לכל חברי הסניף שליחת כרטיסי ברכה לימי הולדת 7
   שוטף בקור מאושפזים 8
 2  12.3.18 + במחוז75הרמת כוסית בני  9

 2  11.1.18 ערב גיבוש ועד מנהל ארצי 10
   שוטף קליטת חברים חדשים 11
פגישה  –היתכנות  בדיקת –פרוייקט "בשביל הארץ"  12

 אצל ר' המועצה
28.5.18  7 

אחת  השתתפות בישיבות ועד מנהל מחוזי 13
 לחודש

  

 2  31.5.18 יום גיבוש להוקרת מתנדבי המחוז 14
   14.6.18 שלומי שבת –הארוע המרכזי של "צוות" בקיסריה  15
  550 14.6.18 ביקורת ציוד כבוי אש 16
 1  26.6.18 אסיפת נבחרים ארצית 17
 1  9.7.18 פורום יו"רי הסניפים 18
 –עו"ד רן מוזס  –הרצאה בנושא צוואות וירושות  19

 במסגרת הרמת כוסית
22.8.18  35 

 35  22.8.18 חלוקת שי לראש השנה 20
 17   נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש השנה 21
 31  22.8.18 הרמת כוסית בסניף לקראת ראש השנה 22
   20.9.18 של מדריכי "בשביל הארץ" מפגש סכום 23
   19.11.18 בקורת פנים –ביקורת מחוזית בסניף  24
   9.12.18 כנס מחוזי עם פרופ' עוזי רבי 25
 17  5.12.18 מסיבת חנוכה בדימונה 26
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 ₪. 13,650ניף תקציב הס
 .87%המהווים ₪  11,918 –ניצול תקציב 

 ₪. 1,738תרת תקציב י
 

 במהלך השנה נערכו בקורי בית לנזקקים וחולקו מענקי חג. -

 נשלחו אגרות ברכה לחברים באופן שוטף. -

 ע"י מבקר המחוז. 19.11.18-התקיימה ביקורת בסניף ב -

 בקרנו את החברים שהתאשפזו. -

 

 הלת הסניף ובמיוחד לגב' איריס הררי, על שיתוף הפעולה.ברצוני להודות לחברי הנ

 לציין את מזכירות המחוז על הסיוע שהסניף מקבל במהלך כל השנה.

 

 הרמת כוסית לראש השנה

 
 

 

 -מאחל המשך עבודה פוריה

 בדש אליהו

 יו"ר הסניף
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 התפלגויות סטטיסטיות
 
 

 התפלגות חברי הסניפים לפי מקומות ישוב
 
 

 ספירה  / ישוב סניף

 251 אופקים

 169 אופקים

 4 בטחה

 1 בני נצרים

 14 גילת

 3 דקל

 1 חולית

 1 יבול

 4 ישע

 1 כיסופים

 1 מבטחים

 2 מגן

 6 מסלול

 3 משמר הנגב

 1 נחל עוז

 1 סופה

 7 עין הבשור

 1 עמיעוז

 5 פדויים

 2 פטיש

 3 צוחר

 10 רנן

 3 שדה ניצן

 1 שדי אברהם

 1 תדהר

 2 תלמי אליהו

 1 תלמי יוסף

 3 תפרח

 353 אילת

 1 אילות

 341 אילת

 7 באר אורה

 1 חצבה

 2 נווה חריף

 1 ספיר

 2046 באר שבע

 3 אוהד

 10 אטרש

 4 אטרש )שבט(

 9 אשכולות

 2 אשל הנשיא

 6 אשלים

 1596 באר שבע

 1 גבעות בר

 6 דבירה

 1 זמרת

 2 חורה

 2 חצרים

 11 טללים

 2 טנא

 4 טנא (עומרים)

 1 כפר מימון

 3 להב

 135 להבים

 88 מיתר

 10 נבטים

 1 סוסיה

 1 סנסנה

 114 עומר

 10 רהט

 8 שלום-שגב

 1 שובל

 1 שומריה

 1 שמעה

 8 שני

 5 תל שבע

 242 דימונה

 197 דימונה

 38 ירוחם

 2 לוטן

 1 עידן

 1 עין תמר

 2 צופר

 1 סיר-קצר א

 70 מצפה רמון

 13 מדרשת בן גוריון

 51 מצפה רמון

 2 מרחב עם

 1 משאבי שדה

 3 שדה בוקר

 316 שדרות-נתיבות

 1 אור הנר

 5 אשבול

 4 בית הגדי

 8 בית קמה

 3 ברור חיל
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 4 ברוש

 1 גבים

 1 גבעולים

 2 זוהר

 4 זרועה

 6 כפר עזה

 14 מבועים

 15 מעגלים

 3 מפלסים

 3 ניר משה

 2 ניר עם

 3 ניר עקיבא

 135 נתיבות

 1 סעד

 1 פעמי תש"ז

 4 קלחים

 2 שדה דוד

 2 שדה צבי

 68 שדרות

 2 שובה

 3 שיבולים

 2 שרשרת

 3 תאשור

 3 תדהר

 1 תושיה

 2 תושייה

 1 תלמי ביל"ו

 3 תלמים

 4 תקומה

 90 ערד

 2 כסיפה

 1 נאות הכיכר

 87 ערד

 374 קרית גת

 8 אבן שמואל

 1 אחוזם

 4 איתן

 1 אלומה

 1 אמציה

 1 בית ניר

 1 בני דקלים

 4 גת

 1 ורדון

 2 זבדיאל

 3 לכיש

 3 מנוחה

 3 נועם

 3 נחלה

 1 ניר ח"ן

 326 קריית גת

 3 רווחה

 2 שדה משה

 2 שחר

 3 שלווה

 1 שקף

  

 
 

 התפלגות חברי המחוז לפי דרגות
 

 דרגה
ספירה של שם 

 משפחה

 66 אלמ

 1 טור

 249 סאל

 3 סגן

 8 סרן

 1 קאב

 719 רנג

 1578 רסב

 7 רסל

 420 רסמ

 381 רסן

 109 רסר

 5 תאל
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 התפלגות לפי מין 
 
 

 מין
ספירה של שם 

 משפחה

 3307 זכר

 435 נקבה

 
 התפלגות לפי חיל

 
 

 ספירה  חיל

 1332 אויר

 72 הים

 19 הנדסה

 8 העורף

 2 חיל האיסוף הקרבי
חיל הקשר 

 124 והתקשוב

 707 חימוש

 5 חינוך

 15 יחש

 34 כללי

 589 לוגיסטיקה

 109 מודיעין

 12 משטרה צבאית

 1 סגל פקוד כל

 23 פטר

 25 רבנות צבאית

 170 רגלים

 68 רפואה

 173 שלישות

 32 שריון

 12 תותחנים
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 בכלכלה הגלובלית המתרקמת הכל נייד:"

 , מפעלים, אפילו תעשיות שלמות.הון
 המשאב היחיד אשר באמת מושרש באומה

 ."האנשים –והמקור האולטימטיבי לכל עושרה הם 
 
 
 ביל קלינטון -
 
 

 התנעת פרויקט "בשביל הארץ"

 
 

 לוגסי  אברהם                בגולה ניסן       
 מנהל "צוות" מחוז דרום       יו"ר "צוות" מחו דרום  

http://www.pitgam.net/cats/219/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F%5D/1/1/0/

