
 

 

 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(
 סניף אופקים – מחוז הדרום

______________________________________________________ 

 00726717סמוכין: 
 כ"ד בסיון, התשע"זתאריך עברי: 
 18/06/2017 לועזי: תאריך

 יו"ר ועדת התנדבות –שן יחיאל מר בן שו
 יו"ר הנהלת המחוז –מר בגולה ניסן 

 מנהל המחוז –מר לוגסי אברהם 
 

 סניף אופקים -התייחסות למכתב מנהל המחוז בנושא התנדבות הנדון:                              
 
פקים שם דגש בנושא להלן התייחסותי לנושא ההתנדבות, כאשר ברצוני להדגיש כי סניף או .1

 ההתנדבות ועושה מאמצים לגייס מתנדבים נוספים. 

התקיימה פגישת היכרות ותיאום ציפיות עם הגב' אלמליח איילה, מרכזת  12.6.17בתאריך  .2
נושא המתנדבים בעיריית אופקים כולל דרכי תקשורת בחרום ובשגרה. הוגשה לגב' אלמליח,  
 רשימת מתנדבים. 

 איש. 241עומד היום על מספר חברי הסניף  .3

איש )הרשימה מצורפת(  15מול תפקידים ,  –רשימה שמית של מתנדבים ששובצו בחרום  .4
 .crm-הועברה לרשות המקומית ומעודכנת ב 

 לסניף אופקים יש תיק התנדבות שבו מתועדים כל הפעילויות הקשורות לנושא ההתנדבות. .5

 -:2017עד יוני  2017להלן הפעילויות שנעשו בתחום ההתנדבות מינואר  .6

מתנדבים, כולל הח"מ. דו"ח הועבר למנהל המחוז  5נערך תרגיל מוסדות חינוך בו השתתפו  .א
ולצה"ל. כמו כן הוכנו תעודות הוקרה למתנדבים מטעם צה"ל, תעודות שיחולקו בהרמת 

 כוסית הקרובה.

דבות התקיימה פגישה בעיריית אופקים עם הגב' אלמליח איילה המרכזת את נושא ההתנ .ב
 בעיר.

שנערכה בסניף, צויינו החברים שנטלו חלק בתרגיל והודגשו  2017בהרמת כוסית פסח  .ג
 הצורך והחשיבות של המתנדבים.

 הפעילות ההתנדבותית תפורסם בסיוע מזכירות המחוז, באתר הסניף. .ד

 פוטנציאל מתנדבים שטרם שובצועודכנה ברשימת המתנדבים, לא כולל  crmמערכת  .ה
 נמצא במעקב גמר בצוע(. –המערכת ע"י "צוות" ארצי )ממתין לעדכון 

 רשימה שמית של מתנדבים חדשים מצורפת למסמך זה: .ו

 מתנדבים. 28היו בסניף  2015-6בשנת  (1

חברים המעוניינים להתנדב )הערה בסניף  16מתנדבים חדשים +  16השנה נוספו עוד  (2
 ה' לעיל(.6

ההתנדבות בסניף ומודה גם למזכירת הח"מ מברך על היוזמה של מנהל המחוז לקידום נושא  .7
 במהלך כל השנה.המחוז על הסיוע  

 
 רשימת פעילויות התנדבות בחרום –נספח א'  –לוט 

 רשימת כל פעילויות ההתנדבות בסניף    -נספח ב'           
 רשימת מתנדבים חדשים שהתווספו בעקבות הסקר   -נספח ג'           

                     
 

  – בברכה
 

 דרעי  יעקב                         
  אופקים"צוות" יו"ר סניף                           
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 סניף אופקים – בחרוםרשימת פעילויות התנדבות  -נספח א' 
 

מס' 
 תחום מ.א מתנדב סד'

מוסד 
 טלפון נייד טלפון בבית תיאור/תפקיד התנדבות

 פיקוד העורף ביטחון 2110043 אוזן חיים 1
מתנדב ברשות 

 0547919861 089924120 המים בחרום                                                                              

 0522719912 089961394       רח"ל                                                                                           פיקוד העורף ביטחון 2208869 איטח יעקב 2

 עיריית אופקים ביטחון 2287554 אלייה יצחק 3

מתנדב בחמ"ל 
חירום עיריית 

 0546229577 089924808 אופקים

 0546229577 089924808          רח"ל                                                                                        פיקוד העורף ביטחון 2287554 אלייה יצחק 4

 עיריית אופקים ביטחון 2317816 בן זקן סעדיה 5

מתנדב בחמ"ל 
חירום עיריית 

 0532764133 089925437 אופקים

 פיקוד העורף ביטחון 2317816 בן זקן סעדיה 6
רח"ל ואחזקת 

 0532764133 089925437 ערן

 עיריית אופקים ביטחון 2252931 בניסטי משה 7

ב בחמ"ל מתנד
חירום עיריית 

 0524818907 089924575 אופקים

 עיריית אופקים ביטחון 2193592 בר אלברט 8

מתנדב בחמ"ל 
חירום עיריית 

 0538887066 089922526 אופקים

 עיריית אופקים ביטחון 2247630 דרעי יעקב 9

מתנדב בחמ"ל 
חירום עיריית 

 0503880011 089924930 אופקים

 עיריית אופקים ביטחון 3498598 זוהר נסים 10

מתנדב בחמ"ל 
חירום עירית 

 0544916503 089962654 אופקים

 פיקוד העורף ביטחון 3735559 חמו יהודה 11
מתנדב ברשות 

 0543550240 089926308 המים החרום                                                                              

 עיריית אופקים ביטחון 3365883 טוייזר סימון 12

מתנדב בחמ"ל 
חירום עיריית 

 0502020527 0773331173 אופקים

 עיריית אופקים ביטחון 3117695 יפרח מאיר 13

מתנדב בחמ"ל 
חירום של 

 0535310644 089922876 עיריית אופקים

 0549498510 089925086                                                                     רח"ל                             פיקוד העורף ביטחון 474580 כדורי מאיר 14

 עיריית אופקים ביטחון 2177056 מור יוסף שמעון 15

מתנדב בחמ"ל 
חירום עיריית 

 0526503890 089926072 אופקים

 פיקוד העורף ביטחון 2177056 מור יוסף שמעון 16
מסייע בארגון 
 0526503890 089926072 מזון לנזקקים
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 פעילויות התנדבות בסניף אופקים  -נספח ב' 
 

 מוסד התנדבות תחום מ.א מתנדב תאריך תחילה

 אק"מ / משא"ז משטרה 2295203 אברהמי שלמה 01/01/2013

 עמותות מקומיות קהילה 2258818 אדרי מיכאל  

 סניף צוות 4384639 אדרי רפאל 01/01/2017

 קשישים קהילה 3126078 אהרון מיכה 01/01/2017

 פיקוד העורף ביטחון 2110043 אוזן חיים  

 קשישים קהילה 3787415 אטיאס נתן 01/01/2017

 פיקוד העורף ביטחון 2208869 איטח יעקב  

 עיריית אופקים ביטחון 2287554 אלייה יצחק 01/11/2013

 פיקוד העורף ביטחון 2287554 אלייה יצחק  

 בתי חולים בריאות 2121623 אמר חיים 27/06/2013

 סניף צוות 2121623 אמר חיים 07/02/2012

 חינוך קהילה 4348413 אסידון דורון 01/01/2017

 משטרת ישראל משטרה 3105819 אפרים הרצל 01/01/2017

 ילהאגודה למען החי ביטחון 4323128 בן אבי מרדכי 01/01/2017

 אחר משטרה 2350697 בן דן דוד 01/01/2017

 עיריית אופקים ביטחון 2317816 בן זקן סעדיה 01/11/2013

 פיקוד העורף ביטחון 2317816 בן זקן סעדיה  

 עמותות מקומיות קהילה 2283614 בנבו שמעון  

 עיריית אופקים ביטחון 2252931 בניסטי משה 01/11/2013

 אק"מ / משא"ז משטרה 2252931 בניסטי משה  

 סניף צוות 2252931 בניסטי משה 01/08/2015

 עיריית אופקים ביטחון 2193592 בר אלברט 01/11/2013

 עמותות מקומיות קהילה 2193592 בר אלברט  

 עמותות מקומיות קהילה 2193592 בר אלברט  

 נוער במצוקה חינוך 2168447 גל נועם 01/01/2017

 אחר קהילה 2184828 יוסףדבאח  01/01/2016

 סניף צוות 2247630 דרעי יעקב  

 ועדות ארציות צוות 2247630 דרעי יעקב 17/02/2016

 עיריית אופקים ביטחון 2247630 דרעי יעקב 01/11/2013

 מחוז צוות 2247630 דרעי יעקב 07/02/2012

 עיריית אופקים ביטחון 3498598 זוהר נסים 01/11/2013

 משטרת ישראל משטרה 3498598 זוהר נסים 27/06/2013

 עמותות מקומיות קהילה 3498598 זוהר נסים  

 סניף צוות 3498598 זוהר נסים 25/02/2016

 עמותות מקומיות קהילה 3498598 זוהר נסים  

 עמותות מקומיות קהילה 3158569 זכות יהלומה  

 פיקוד העורף ביטחון 3735559 חמו יהודה  

 עיריית אופקים ביטחון 3365883 טוייזר סימון 01/11/2013

 האגודה למלחמה בסרטן בריאות 3365883 טוייזר סימון  

 עמותות מקומיות קהילה 2264692 טופחי פרג 23/12/2015

 סניף צוות 3117695 יפרח מאיר 25/02/2016

 עיריית אופקים ביטחון 3117695 יפרח מאיר 01/11/2013

 עמותות מקומיות הילהק 2045258 ישי יאיר  

 עמותות מקומיות קהילה 2139065 אלימלך -ישי יוסף   
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 סניף צוות 2139065 אלימלך -ישי יוסף  07/02/2012

 פיקוד העורף ביטחון 474580 כדורי מאיר  

 אק"מ / משא"ז משטרה 2277097 כהן איוב 01/01/2017

 צה"ל ביטחון 4327199 כהן אילן 01/01/2017

 אחר קהילה 2062747 כהן פאול 01/01/2017

 נכי צה"ל ביטחון 4687043 לוצאטו אורן 01/01/2017

 עיריית אופקים ביטחון 2177056 מור יוסף שמעון 01/11/2013

 פיקוד העורף ביטחון 2177056 מור יוסף שמעון  

 חינוך קהילה 3846490 מימון יהודית 01/01/2017

 האגודה למען החייל ביטחון 2078692 מלאכי שמשון 01/02/2016

 ארגון נכי צה"ל קהילה 3177637 משעלי תמר  

 סניף צוות 3177637 משעלי תמר 25/02/2016

 האגודה למען החייל ביטחון 401799 סטביצקי יעקב  

 האגודה למען החייל ביטחון 472974 סלע עמי  

 עמותות מקומיות קהילה 2273015 פינטו יהודה  

 עמותות מקומיות קהילה 230099 קימל דב  

 עמותות מקומיות קהילה 230099 קימל דב  

 בית ספר חינוך 3213764 קריספל אתי 01/01/2017

 משטרת ישראל משטרה 3364618 שרפי אלי 01/01/2017

 האגודה למען החייל ביטחון 4305675 שרפי שמעון 01/01/2017

 
 
 
 

 מתנדבים שהתווספו בעקבות הסקר -נספח ג' 
 

 מס' סד' מוסד התנדבות תחום מ.א מתנדב תאריך תחילה

 1 סניף צוות 4384639 אדרי רפאל 01/01/2017

 2 קשישים קהילה 3126078 אהרון מיכה 01/01/2017

 3 קשישים קהילה 3787415 אטיאס נתן 01/01/2017

 4 חינוך קהילה 4348413 אסידון דורון 01/01/2017

 5 משטרת ישראל משטרה 3105819 אפרים הרצל 01/01/2017

 6 האגודה למען החייל ביטחון 4323128 בן אבי מרדכי 01/01/2017

 7 אחר משטרה 2350697 בן דן דוד 01/01/2017

 8 נוער במצוקה חינוך 2168447 גל נועם 01/01/2017

 9 אק"מ / משא"ז משטרה 2277097 כהן איוב 01/01/2017

 10 צה"ל חוןביט 4327199 כהן אילן 01/01/2017

 11 אחר קהילה 2062747 כהן פאול 01/01/2017

 12 נכי צה"ל ביטחון 4687043 לוצאטו אורן 01/01/2017

 13 חינוך קהילה 3846490 מימון יהודית 01/01/2017

 14 בית ספר חינוך 3213764 קריספל אתי 01/01/2017

 15 משטרת ישראל משטרה 3364618 שרפי אלי 01/01/2017

 16 האגודה למען החייל ביטחון 4305675 שרפי שמעון 01/01/2017

 


