
 

 

 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(
 שבע-מחוז הדרום סניף באר

______________________________________________________ 

 8410401שבע     -,   באר  521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 

 b7snif@tzevet.org.il, מייל  03-6173587טל:
 

 שבע-סניף באר – 2018סכום תכנית עבודה הנדון:  

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

       

 מס'

 סד'

 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 האישהיום  2

   פברואר סוף שבוע בצפון 3

לא יצא לפועל במקומו נקבע סופ"ש 

 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              

 הטבלה()בהמשך 

 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 

  14.3-ו 11.3 -התקיים ב בדרך

8 
כוסית לפסח הנהלת הרמת 

 הסניף
 בהצלחה רבה 25.3.18התקיים  125 7344 25.3.18

   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

 חיוביים מאד למופענשמעו הדים  113 1130 9.5.18 מופע נדב אבוקסיס 12

13 
ערב גיבוש לחברי ההנהלה ובני 

 זוג ביער יתיר
   מאי

ולבסוף בוטל יומיים  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

 בוטל בשל חוסר הענות   מאי או יונימונטנגרו/סן טיול קצר לחו"ל  15



 

 

 פטרבורג ומוסקבה

 התקיים בהצלחה רבה   14/6 אירוע מרכזי של צוות בקיסריה 16

 בביצוע המחוז

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

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

  יולי יום המשפחה של חברי הסניף 19

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

 חברים וערב מרגש במיוחד.

21 
ביקורי בית לנזקקים לקראת 

 ראש השנה
5-10/8   

 תאריך אחרון לביקורים 21.8

תאריך אחרון לחלוקת   27.8

 תלושים

  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 הרמת כוסית מחוזית  24

25 
ראש –הרמת כוסית של הסניף 

 השנה
   אוגוסט

תקיים רק בין חברי ההנהלה ה

 לא היו הוצאות –בלבד

 הייתה הענותלא    חוה"מ סוכות צעדת ירושלים 26

 טיול חד יומי למצדה 27
4/10  

16.10 
9000 66 

 8.10נקבע לתאריך 

 16.10יצא לפועל 

 בוטל בשל חוסר הענות.   נובמבר איי יפן-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  -והסתיים בהצלחה

 חדר בבית החייל

 באחריות המחוז   5.12 כנס מחוזי בחנוכה 31

    9.12.18 נשף חנוכה באופקים 32

 

 ₪ 191 –תקציב תפעולי 

 ₪  70,599 –תקציב ייעודי 

 

 

 



 

 

 :פעילות שוטפת

 ישיבות הנהלת הסניף  אבלים השתתפות בהלוויות/ניחום   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

 

 

 

 


