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 חברי וחברות "צוות" מחוז הדרום 
 

 איגרת מידע ועדכון לחברי מחוז הדרוםהנדון: 

  2020ויעדי תוכנית העבודה לשנת  2019סיכום פעילות שנת                                            

 

  ,2020שמים פעמינו לשנת הסתיימה ואנו  2019שנה"ע חברים וחברות יקרים. 
 

  לטובת חברי "צוות" התקיימה המבורכת שהרבה ולעדכן אתכם בעשייה  מבקשיםבאיגרת זו, אנו
 .2020במחוז, בשנה שחלפה, ולהציג בפניכם את יעדי תוכנית העבודה לשנת 

 

   מייל מצעות המייל )דואר אלקטרוני(, באמצעות דואר ישראל, לחברים ללא איגרת זו מופצת בא 
 .http://www.tzevet.co.ilומפורסמת באתר האינטרנט של "צוות" בכתובת 

 

 עשים אנו נמצאים בעידן שבו עיקר התקשורת והקשר עם כל הרשויות וביניהם גם ארגון "צוות" נ
תובת מייל ולעדכן באמצעים אלקטרונים ולכן החברים מתבקשים לעשות מאמץ ופעילות לפתיחת כ

 מהחברים יש כתובת מייל. 79.2%-נכון להיום, ל אותנו.
 

  3,850-מוגבלות במספר המקומות שניתן להכיל )אנו מונים למעלה מהתרבות והחברה רוב פעילויות 
יחד עם  כל הקודם זוכה. –איש( ולכן, במרביתם  7,700-חברים וחברות ויחד עם בני הזוג מגיעים לכ

 זאת, אנו משתדלים לתת קדימות לחברים שלא השתתפו בארועים קודמים.
 

 ,אנו רוצים לחזור ולהזכיר לחברים 
 ממופ"ת. אחרוןה גימלההבהגיעכם לקבל שרות במזכירות המחוז, הצטיידו בתלוש  .א
 תעודת חבר "צוות".הצגת עם  2בכל מקרה של אשפוז, יש לדווח לרמ'  .ב

 

  לכתובת: בדואר רגיל בלבדדברי דואר, מסמכים וטפסים ניתן לשלוח 
 .8410401שבע מיקוד -באר 521ת.ד.  –"צוות" 

  מומלץ להיכנס לאתר "צוות" של מחוז הדרום בכתובתhttp://www.tzevet.co.il  בנעשה להתעדכן
 יות של הסניפים והמחוז, כולל גלריית התמונות.ולהתרשם מכלל הפעילובארגון כולו 

 

http://www.tzevet.co.il/
http://www.tzevet.co.il/
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 דבר היו"ר - 2019סכום שנת העבודה 

 את תוכנית העבודה במלואה ומעבר לכך: 2019מחוז הדרום ביצע בשנת העבודה       

התקציב נוצל במלואו, כאשר רובו ככולו הושקע לרווחת החברים, באמצעות  -
 הסניפים.

 משפחותיהם והתקיימו מפגשי חברים לאורך כל השנה.+ ובני 75טופח 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, -ם בבארמיזם "בשביל הארץ" בבתי ספר תיכוניידגש מיוחד הושם על
 קרית גת ועומר.

 .נערכו ארועי הוקרה למתנדבים בסניפים ובמחוז 

השנה נמשכה הצלחה בהשמת חברי "צוות" במקומות עבודה, ע"י יחידת התעסוקה  -
 של המחוז.

שבע )הסבת חברי -בים לחינוך" במכללת קיי, בארשל "הטו 10-המחזור הנפתח  -
 "צוות" להוראה(.

 הוקם "וועד" לאלמנות הגמלאים והתקיימו שלושה ארועים יחודיים. -

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

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

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

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

בורכה בהרחבת הפעילות החברתית והתרבותית תוך קידום  2019שנת העבודה  -

 חוז.הטיפול בנושאי פרט לחברי המ

 

 
 
 

 בגולה ניסן,                        
 יו"ר הנהלת "צוות" מחוז הדרום        
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 נתונים כללים על "צוות" ומחוז הדרום

 

  חברים. 9ע"י  1960ארגון "צוות" נוסד בשנת 
 

  ,בעת שינוי ארגון "צוות" הוא האכסניה הטבעית של פורשי צה"ל מכל החיילות וזרועות הצבא 
תומך ומשתף פעולה עם ארגוני וטרנים נוספים בארץ  . הארגוןמעמדם מאנשי קבע לגימלאי צה"ל

 ובעולם.
 

 מחוזות  6-אלמנות. החברים מאוגדים ב 3,573גימלאי צה"ל ובנוסף  37,717-כיום מונה הארגון כ
מנה על סניפים ברחבי הארץ. ארגון "צוות" נ 42-)צפון, דרום, שרון, דן, יהודה וירושלים( וב

 היחודית נובעת ממשקלו הסגולי ומאיכות חבריו.הארגונים הגדולים במדינה וחשיבותו 
 

 סניפים הפרוסים במרחב  8-אלמנות(, ב 193חברים )מתוכם  3,803-מחוז הדרום מונה כיום כ
שדרות, אופקים, דימונה, ערד -גת, אילת, נתיבות-שבע, קרית-באר –הגיאוגרפי של הישובים הגדולים 

 קיים מועדון ומשרד ממוחשב(.בכל סניף וסניף הגימלאים הבדואים )פה רמון ומצ
 

  חברים למחוז  139חברים וחברות חדשים ומתוכם  1,088"צוות" ארגון הצטרפו לשורות  2019בשנת
ומזמינים אותם להצטרף לפעילויות, לעשייה  הדרום. אנו מברכים אותם עם פרישתם לגימלאות

 ולהתנדבות במחוז ובסניפים.
 

  יהי זכרם ברוךחברים מהמחוז,  42הלכו לעולמם  2019בשנת. 
 הנהלת "צוות" מחוז דרום משתתפת בצער המשפחות.

 

  פועלים בהתנדבות לרווחתם של כלל החברים.והסניפים חברי הנהלת המחוז 
 

 חברים המתנדבים על פעילותם העקבית והמסורה מכל הלב לטובת חברי מזכירות המחוז מודה לכל ה
 המחוז.
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 פעילויות המחוז והסניפים

 

 התחומים, ע"פ תוכנית העבודה ומעבר לה, לרווחתם של  קיימנו פעילויות רבות בכל  2019בשנת 

 :םהחברים, במגוון תחומי

  .עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית לטובת ורווחת החברים 

  נושא ההתנדבות מהווה נדבך מרכזי וחשוב בפעילות המחוז. השנה שמנו דגש על פרויקט "בשביל
 בפעילות ברוכה זו. 2020הארץ". הצלחנו להרחיבו לערים נוספות ויש כוונה להמשיך גם בשנת 

עם זאת, לא הופסקה הפעילות בתחומים רבים נוספים ביניהם: מדריכים לפרוייקט.  מחפשיםאנו      
פעילות  "יחידת סגולה" בבית החולים סורוקה, משטרת ישראל, בטוח לאומי, פקוד העורף ועוד...

המתנדבים בארגונים השונים זוכה להכרה והוקרה מצד הקהילה ומשרדי הממשלה המעלים אותה 
 על נס בכל הזדמנות.

מר בן שושן  2019-ב בראש וועדת ההתנדבות עמד חברים מתנדבים. 497סה"כ אנו עומדים היום על 
 יחיאל.

 ,הטפול בפרט ורווחה נעשה במעורבות אישית, בצורה מקצועית ויסודית הנושאת פרי לטובת החברים 
בסיועו אנו עושים מאמצים לאיתור חברים שנקלעו למצוקה כלכלית ע"מ לסייע להם ככל יכולתינו 

 אהרון. הצמוד של מר פלדמן
 

 ואנו פועלים לגיוון  + בסיועו של מר פרץ לב75ה הבוגרת של בני ינשמר הקשר עם האוכלוסי
 55איש ובתוכם  190הפעילויות בשעות הפנאי העומדות לרשותם. נכון להיום מספרם עומד על 

הוענקו תעודות  במסגרת הרמת הכוסית שהתקיימה לחברים בראש השנה וחג פסח, אלמנות.
 חברים. 200-. בארועים השתתפו כ90 -ו 80 "גבורות" לחברים שהגיעו לגיל

 

    של המחוז ומטפל רכז בריאותשבה משמש מר סולומון שלמה כ" 25-היא השנה ה 2019שנת "
במאושפזים בביה"ח סורוקה. במאושפזי ביה"ח יוספטל באילת, מטפל במסירות לא פחותה, מר וקנין 

נמשך ביקור המאושפזים, תוך מתן תשומת לב מיוחדת למאושפז ולמשפחתו. במהלך השנה  מימון.
 חברים שלא שייכים למחוז. 4, מתוכם חולים ו/או מאושפזים 90היינו בקשר עם 

 
 ת מול המתעוררובכל הבעיות  המטפלת ברמה הארציתממופ"ת  ה"צוות" קלט עובדת שהשתחרר

 . לפתור בעיות פתוחות החברים וסייע הקיבלבהם היא ביקורים במחוז,  2 בנוסף, היו השנה מופ"ת.
 

 התהדק ואנו מקיימים פעילויות בסניפים ובמחוזוארגון יד לבנים,  ף הפעולה עם ארגון נכי צה"לשתו ,
 משותפות.

 

 .ביריד "חבר"  יםביקור נערכו פעילות סניף הגימלאים הבדואים הורחבה, לשביעות רצון החברים
, לקראת עיד ו אגרות ברכה ליום ההולדתנשלחחילקנו מענקי חג לנזקקים,  ,בשילוב יום טיול

 ונפגשנו עם אלמנות הגמלאים מהמגזר. אלאדחא ועיד אל פיטר
 

 ראש  נקי חג )לקראתמע 101ובסה"כ חולקו  בחלוקת מענקי חג לחברים נזקקים כמדי שנה טיפלנו
 .₪ 75,250טר ועיד אלאדחא( בסכום כולל של עיד אל פי השנה, חג פסח,

 

  מהמחוז, בצעדת ירושלים המסורתית שהתקיימה בחוה"מ סוכות. חברים 55-גם השנה השתתפו כ 
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  464 וכנס מחוזי בהשתתפות איש 400 נשף יום עצמאות בהשתתפות –ארועים מרכזיים  2השנה קיימנו 
 רום.דכיבד אותנו בנוכחותו רמ"ט פקוד ה ובו חברים

 

 ערכה ביקורת בכל הסניפים. תוצאות הביקורת   בראשותו של מר אברמוביץ יצחק וועדת הביקורת
נערכה ביקורת ארצית במזכירות המחוז ובסניף  מצביעות על ניהול תקין ופעילות לטובת החברים.

 אופקים.
 

  .מיניבוסים עם  2אוטובוסים +  28בסה"כ יצאו גם השנה נסענו ליריד "חבר" בפסח וראש השנה
 חברים. 1,250-למעלה מ

 
 .השתתפנו בהלוויות ובקורי תנחומים אצל משפחות אבלות וסייענו לאלמנות במימוש זכויותיהן 

 
  השנה התחלנו להדק יותר את הקשר עם כלל אלמנות ואלמני המחוז, בראשות הגב/' עדנה אפרים

 ן.מספר ארועים לרווחת התקיימו נוספות.נשים ו
 

 
 תעסוקה

 ס תעסוקה, ביצוע ראיונות, ייעוץ הצבת דורש העבודה במרכז העשייה )שליחת מייל(, סטטו
 והכוונה, ימי הולדת, קשר חציוני, הפצת סרט תדמית יחידת תעסוקה.

     השמות ע"י "צוות"  127איתור משרות וביצוע השמות לחברים דורשי עבודה. סה"כ בוצעו  

 חברים. 184סה"כ השתלבו בעבודה   "צוות".השמות בסיוע  57-ו   

  חברים. 10בוצעה סדנת "העצמה אישית" לדורשי עבודה )יוני( בהשתתפות 

 .השתתפות בטקס סיום וחלוקת תעודות "ממונה בטיחות בעבודה" במודיעין 

 .יום עיון "מתן כלים ושיטות לאיתור עבודה במשרות הוראה, "הטובים בחינוך", במכללת קיי 

   חברים. 18וסיום של קורס מנעולנים בהשתתפות פתיחה 

    פתיחת מחזור שני ללימודי "הסבת הנדסאים להוראה טכנולוגית" בביה"ס הטכני של חיל 

 האוויר.   

  י של תוכנית "הטובים בחינוך" במכללת קיי.עשירפתיחת מחזור 

  :תגר אמנהל פרישה מצה"ל במכללת בשיתוף  "בדרך לעבודה"ביצוע יום עיון בנושא  

 ברים.ח 60ובהשתתפות    

    באוניברסיטה  1בתוכנית "שער לאקדמיה" ללימודי תואר  הבדואי בני המגזר 4שילוב

 הפתוחה.

 

 
. 
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 הפניות ליועצים 
יועצים בתחומי המס, המשפט ובטוח לאומי. ניתן לפנות למזכירות המחוז ולקבל  עומדים לרשותינו

 הפניה או תווך באמצעות מנהל המחוז לייעוץ ראשוני ללא תשלום.
מר  יועץ מס , בעו"ד מתי אבי –אנו מודים לחברים המסייעים לנו בהתנדבות במשך כל השנה 

 לבטל"א, מר סעדון שמואל.פיירשטיין יצחק ומנהל מחוז הדרום של המוסד 

 "הדור הצעיר" 
ערכנו ארוע חברים. 1,060המחוז והסניפים מרכזים את הטיפול ב"דור הצעיר". בשלב זה אותרו מעל 

 כז את הנושא, מר ברנד מנחם.י. ראיש 125-לחברים אלו בהשתתפות של כ

 שומרי מסורת 
שיך לפעול ע"מ להגדילה ולקיים ואנו נמהתגבשה קבוצה של חברים ושומרי מסורת, מכלל הסניפים, 

 ארועים יחודיים.

 תרבות הפנאי   
השנה השתתפנו במספר ערבי תרבות עם ארגון נכי צה"ל, יד לבנים ו"משען", בדרך כלל בתשלום 

 מסובסד או ללא תשלום כלל.
 

 אלו ישנה היענות גדולה מאוד  המחוז והסניפים ממשיכים לקיים פעילות עניפה ומגוונת לארועים
 מצד החברים.

 
 , חוץ מפעילויות הסניפים.119מד על וסה"כ פעילויות שבוצעו ע"י מזכירות המחוז לרווחת החברים, ע

 

 תקשורת ומחשוב 
 במחוז, בכלל הארגוןהינכם מוזמנים להיכנס לאתר "צוות" ולדף הפייסבוק ולהתעדכן בנעשה 

 .www.tzevet.org.ilובסניפים. כתובת האתר : 

 מספר מילים על נושא ההיוון 
וחתמה על היוון לכל החיים למרות שהיתה להם אפשרות  1997ישנה קבוצת גימלאים שפרשה אחרי 

 .70אחרת. "צוות" עושה מאמץ להשוות את תנאיהם להיוון עד גיל 

 דירות של "צוות". חברים המעוניינים,  4שבע ישנן -משען", בארבבית האבות " – איכלוס דיור מוגן
 .יכולים לפנות באמצעות מנהל המחוז לבחון את האפשרות

 

  "מידע כלליובטוח סעודי "מנורה"  –בטוח בריאות "הפניקס 
 .2025בטוח הבריאות תקף עד סוף נוב' א. 

 .31.3.26נחתם עד  ה. החוז1.1.18-מב. הבטוח הסעודי סוכם עם חברת "מנורה" שזכתה במכרז בתוקף 
 "מדנס" ממשיך לתת שרות בשתי החברות.

 גימלאות סעוד. 790תביעות וכן משולמות  26,000-הוגשו למעלה מ 2019בשנה"ע 
 

  איילון" –בטוח חיים" 
 נכנס לתוקפו הסכם בטוח חיים בין "חבר" לבין חברת הביטוח איילון. סכומי הבטוח  1.4.12-ב

 למת מעודכנים ע"פ קבוצות גיל ומפורסמים באתר "צוות".והפרמיה המשו
 טופס המוטבים נשלח ישירות לחברת הבטוח.

http://www.tzevet.org.il/
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 בטוח תאונות אישיות 
 הינו  הסדר בטוח התאונות האישיות הקבוצתי שנחתם ע"י "חבר" משרתי הקבע והגימלאות

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

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

 החיים )פרטים נוספים ניתן למצוא באתר "חבר"(.
 

 ביטוח שיניים 
 

 במסגרת הסדר רפואת שיניים למשפחות הגימלאים עם חברת הבטוח הראל, מתמקד הכסוי    
 הביטוחי בארבעה תחומים עיקריים:

 ל שיניים משמר, ניתוחי חניכיים, טיפולים משקמים, אורתודנטים ושתלים.טיפו      

 דרך רופא האמון במקרפ"ר 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      

 

 

 2019 תקציב  
. התקציב נוצל בצורה מיטבית לרווחת החברים בכל ₪ 822,000תקציב המחוז עמד השנה על 

 עקב חוסר היענות מצד החברים. ,לא יצא לפועלשתיכננו פעילויות  מספר הסניפים

 

 

 

  2020ותכנית העבודה לשנת  2019סיכום מפורט של שנת 

 ם באתר "צוות" של מחוז הדרוםמימפורס

 

 

 

 

mailto:rofe-emon@hvr.co.il
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 2020 –תכנית עבודה מחוז הדרום יעדי 

 

 כללי

 

הבחירות לקדנציה החדשה  .2016השנה הרביעית להנהלה שנבחרה במרץ  תסתיים  2020שנת ב *
 ונבחרו בעלי התפקידים בכל רמות הארגון. 25.2.20-התקיימו ב

 

העבודה מביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת המחוז ומטרתה להציג תוכנית  *
 .את העשייה בפני החברים. מחוז הדרום יפעל לפי חזון "צוות", ערכי "צוות" ומטרות "צוות"

 

 נגזרו מתוכנית העבודה של ארגון   2020העקרונות אשר ינחו את מחוז הדרום בשנה"ע        *
 צוות", מהחלטות הנהלת הארגון והוועד המנהל של מחוז הדרום."      

 

  גם בשנה זו נמשיך לחתור לביצוע היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו, נפעל להרחבת תחומי
הפעילות והעמקתם וצירוף חברים רבים ככל האפשר למגוון הפעילויות הנערכות במחוז ובסניפים, 

 בדגש מיוחד ל"דור הצעיר".
 

   מאמץ לשלבם בכלל פעילויות המחוז הרחבת הפעילות לחברים מהסניף הבדואי תוךתימשך 
 והסניפים.  

 .נתכנן ונקיים פעילות יחודים לקבוצות יחודיות מקרב חברי המחוז, בשת"פ עימם 
 

  נמשיך בקידום הטיפול בבקשות לסיוע לפרט ונפעל למיצוי מלוא האפשרויות לחברים 
 הנזקקים מקרבנו. 

 

 בביה"ח עם תעודת חבר  2אנו מזכירים לחברים לגשת למשרדי רמ'  –ושפזים ביקורי מא 
 "צוות" כדי שנדע על האשפוז ונוכל לבקר. 

 

  החברים ימשיכו להיות במרכז הפעילויות של המחוז ויחד עם זאת נפעל לגייסם לפעילויות
 הערכות  בדגש על התנדבותיות לטובת ובקרב הקהילה, נרחיב את תחומי ההתנדבות 

 לתכנית "בשביל הארץ", בערים נוספות. 

 

  נמשיך בבצוע פעילויות יחודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת שילוב האלמנות /ים תוך תכנון פעילות
 קטנים.המתאימה, נקיים פעילויות משותפות לסניפים 
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 נושאי הליבה של הארגון יעמדו גם הם במרכז העשייה: 
 .2012החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה אשר נחתם בשנת שמירה על הזכויות ומימוש  -
 המשך פעילות בענין החזרי ההיוון. -
 טיפול בבקשות לסיוע לפרט. -
 פעילות לשילוב החברים בתעסוקה תוך התאמת מקום העבודה לפורשי צה"ל. -
 עשייה לרווחת הפרט. -
 המשך העשייה לחיזוק הסניפים והגברת פעילות החברים בהם. -
 ות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדבים להגברת התרומה של חיזוק הקשר והשותפ -
 הארגון לטובת החברה והמדינה בישראל.     

 

 תקציב המחוז 
, התקציב חולק לסניפים ע"פ החלטה שהתקבלה בישיבת  ₪ 822,000התקציב יעמוד השנה על סך 

 .10.12.19ועד המנהל מתאריך 

 

 תעסוקה

  הצבת דורש העבודה במרכז העשייה, לשמש כתובת ומוקד למתן פתרונות לחברים בנושא 
 עוץ תעסוקתי ותכנון קריירה. יי 

  הגדלת מספר החברים המשתלבים במעגל העבודה במקצועות  שונים ומגוונים, ע"פ הנדרש בעולם 
 התעסוקה. 

  ,תוך הקפדה על בצוע תאום להמשיך במיצוי מיטבי של פוטנציאל המשרות מול דורשי העבודה
 .קציפיות מול החבר ומול המעסי

 

 .פתיחת מחוזר אחד עשר של תוכנית "הטובים לחינוך" בנגב, במכללת קיי 
 

  סדנאות להעצמה אישית לדורשי עבודה במחוז הדרום. 2ביצוע 
 

 

 סיוע לפרט

 .ביסוס מעמדו של "צוות" כבית וכתובת לקבלת סיוע ותמיכה לחברים 
 

  2020הצבת החבר במרכז הפעילות של המחוז ובכלל זה העמקת הקשר והסיוע כיעד מרכזי בשנת. 
 

 .הגדלת מאגר כתובות הדוא"ל של החברים במחוז 
 

 .העמקת הקשר עם החבר במצבי שמחה, אבל, בריאות, מצוקה לרבות סיוע לנזקקים ולקשישים 
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  'רוקה, יוספטל אילת וברזילי אשקלון.בביה"ח סו 2ביקורי מאושפזים והמשך הפעילות בסיוע רמ 
 

  קידום תחומים אופיינים ונחוצים במסגרת פרויקטים לגימלאים "בגיל השלישי" בתיאום ושיתוף
 "צוות" ארצי ו"חבר".

 

 .מתן הלוואות מסובסדות אחרי אישור 
 

 .מענקי חג לנזקקים, ביצוע פעילות מורחבת ועריכת ביקורי בית 
 

  בארועים חברתיים ותרבותיים המתקיימים במחוז.שילוב חברי "צוות" נזקקים 
 

 

 בטוח הבריאות והסיעוד

באמצעות מנהל מתן מענה מיטבי ומקצועי לפניות חברים לקבלת שירותים ופתרונות בכלל נושאי הביטוח, 
 מר עמיר להב, ברמה הארציתהמחוז ו

 

 ביקורת

 תתכנן לערוך ביקורות בנושא ארועים /  ,, תלמד את נושאי הביקורות בסניפיםהחדשה ועדת הביקורת
 שחר ועם היו"ר היוצא של וועדת הביקורת כהן מר  –תיפגש עם מבקר "צוות"  טיולים בסניפים ובמחוז, 

 בסניפים שבהם לא נעשתה ביקורת בשנה הקודמת.תיכנס לסבב ביקורות ו המחוזית
 

 התנדבות 
 

 .הרחבת מיזם "בשביל הארץ" לסניפי דימונה ואופקים 
 .סיכום והפקת לקחים עם מדריכי המיזם של שנה נוכחית 
 .איתור מדריכים חדשים והכשרתם לקראת שנת הלימודים הבאה 

 
 מערך המחשוב והתקשוב במחוז

 נפעל להרחבת השימוש בדוא"ל והגדלת מאגר החדשה בסניף קרית גת,  crmתימשך הטמעת מערכת 
 החברים בעלי כתובות מייל.

 לרשת "צוות", ע"י "צוות" ארצי, ע"פ תכנית עבודה מוסדרת.חיבור יתר הסניפים 
 

  2020ארועים מרכזיים בשנת 

 שנה להקמת ארגון ההגנה. 100 –ארוע מורשת  –  17.6.2020
 צעדת ירושלים המסורתית –  10/2020

 שנה ל"צוות". 60 –ארוע מורשת  –  3.11.2020
 הסעות ליריד "חבר" והרמות כוסית בסניפים –לקראת פסח וראש השנה 

 מסיבת פורים בקרית גת. –  3/2020
 מסיבת חנוכה בדימונה. –  12/2020
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 סיכום

 

להרחיב ולגוון  התאפיינה בפעילויות רבות ומגוונות בכל תחומי העשייה של "צוות" ובכוונתינו 2019שנת 
 .2020את הפעילויות גם בשנת 

אנו מזמינים את כל החברים למזכירות המחוז להעלות /הצעות /רעיונות והשגות ואנו נעשה ככל 
 יכולתינו להיענות לבקשותיכם.

 בפקס או דוא"ל של המחוז, כרשום בכותרת איגרת זו.בטלפון,  אלינו ניתן לפנות

 

 הדרום, מברכים אתכםועד מנהל ומועצת "צוות" מחוז  

 לקראת חג הפסח הקרוב,      

  בברכת חג שמח וכשר,

 בריאות טובה ואריכות ימים לכם ולבני משפחותיכם

 

 

 

 

תודה רבה לחברי ועד המנהל ומועצת המחוז, חברי הנהלות הסניפים ומתנדבים פעילים 
 רבים נוספים הפועלים בהתנדבות במהלך כל השנה, לרווחתם של החברים.

  

        

 בגולה  ניסן                            לוגסי אברהם                                             

 יו"ר "צוות" מחוז הדרום                    מנהל "צוות" מחוז דרום                        


