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  2022תוכנית עבודה 

 

מס' 

 סד'

מספר  מועד מתוכנן ארוע /פעילות מתוכננת

משתתפים 

 משוער

הוצאה 

ייעודית 

 מתוכננת

 הערות

1 
 סופש באילת - צלילי יוון

 לאונרדו קלאב
03-05/2/22 

100 

 
6,000 

 

2 
 חגיגות שנות הזהב

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

 יםאוטובוס 2 עבור

3 

 סיורי טעימות 5

 50-60 במהלך השנה

מותנה 

במקור 

 תקציבי

יתוכננו בהמשך 

הצלחה בעקבות 

בשנה קודמת. 

הוצאות עבור 

אוטובוסים, כניסה 

 לאתרים וארוחות

4 

יום נופש בים המלח לכל חברי 

 200 1-2/2022 הסניף

מותנה 

במקור 

 תקציבי

 באחריות אתי ברנד

 אולמי שנהב 3,000 100-150 16.3.22 נשף פורים עם סניף קרית גת 5

6 
לבני   -הרמת כוסית לכבוד פסח 

75+ 

6.4.22  0 
 ע"ח המחוז

7 
 –הרמת כוסית לכבוד פסח 

 הנהלת המחוז

4.4.22  0 
 ע"ח המחוז

8 
+ הרמת כוסית לכבוד פסח 

 הרצאה 

עבור מקום, כיבוד  22,000 200 3.4.22

 והרצאה

9 
בקורי בית וחלוקת מענקי חג 

 לנזקקים לקראת פסח

  0 20 אפריל-מרץ

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

 אם יתקיים סיור

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

 תקציבי

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

 התנאים הקיימים
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  15,000אומן עד  30,000 200 מאי  אירוע סניפי בעצמאות 13

14 

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

מחייב , וארוחה

 השתתפות עצמית

15 
 ערב חברתי לחברי הסניף

 "הסרט הטוב"

מותנה במקור   50 אוגוסט-יולי

 תקציבי

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

 ושי צנוע

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

18 
יום כייף למתנדבי  0  6/2022 מתנדבי המחוז

 המחוז

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

 עצמית

20 
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 

 הנהלת המחוז–

 ע"ח המחוז 0  13.9.22

21 
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 

 +75בני  –

 ע"ח המחוז 0  12.9.22

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

23 

 2) יומיים –סיור סליחות 

 מחזורים(

ספטמבר -אוג'

2022 

מקום  אוטובוס, 18,000 150

וארוחה . מחייב 

 השתתפות עצמית

24 
ערב גיבוש להנהלת סניף ב"ש 

 )זוגות( + הרמת כוסית

 + מקוםאוטובוס +  2,200 30 יקבע בהמשך

  ארוחה

  0 25 חוה"מ  סוכות צעדת ירושלים 25

26 
בקורי בית וחלוקת מענקי חג 

 לנזקקים לקראת ראש השנה

9/2022 20 0  

27 
ארוע לאוכלוסיית החברים 

 החרדים לקראת חג חנוכה

 לפי דרישה /היענות   12/2022

28 
נסיעה ליריד "חבר"  לקראת 

 ראש השנה

עבור כניסה לאתרים  2,000 300 9/2022

 אם יתקיים סיור

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

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

 

 .יתכנו שינויים בתוכנית 

 

 23.4.2עד  228.3.2חג פסח יתקיים בין התאריכים 
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 28.9.2עד  26.9.2יתקיים בין התאריכים  2202ראש השנה 

 

 פעילות שוטפת בסניף

 

 מתקיימות באופן קבוע אחת לחודש ועל פי צרכים מיוחדים.ישיבות הנהלת הסניף  .1

 מתבצע באופן שוטף על ידי מזכירת הסניף. –פייסבוק  /עדכון אתר "צוות"  .2

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

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

 מתבצע באופן קבוע ע"י גזברית ומזכירת הסניף. –תעוד ארועי הסניף  .5

 

 

 יו"ר סניף –יעקב לחיאני    -בברכה                                                     

                                    

 

 

 

 

 שבע מאושרת.-של סניף באר 2202ת.ע 

 פעילות מתוכננת יש להציגה למנהל המחוז /יו"ר המחוז ולקבל אישור עקרוני.לפני כל 

 ונוהל סיבסוד ארועים בפרט. , נוהל טיוליםיש לפעול ע"פ נוהלי "צוות" בכלל

 

 

 

 

 


