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  2018קראת שנת שמים פעמינו להסתיימה ואנו  2017שנה"ע. 
 

  לעדכן אתכם בעשייה המבורכת שנעשתה לטובת חברי "צוות" במחוז,  מבקשיםבאיגרת זו, אנו
 .2018בשנה שחלפה, ולהציג בפניכם את יעדי תוכנית העבודה לשנת 

 

   עות דואר ישראל, לחברים ללא מיילבאמצ ,מצעות המייל )דואר אלקטרוני(איגרת זו מופצת בא 
 .http://www.tzevet.co.ilת בובכת ינטרנט של "צוות"ומפורסמת באתר הא

 

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

 אותנו.
 

 חברים וחברות  3,700-רוב הפעילויות מוגבלות במספר המקומות שניתן להכיל )אנו מונים למעלה מ
יחד עם זאת, אנו  כל הקודם זוכה. –איש( ולכן, במרביתם  7,400-מגיעים לכ זוגהויחד עם בני 

 משתדלים לתת קדימות לחברים שלא השתתפו בארועים קודמים.
 

 ר לחברים,אנו רוצים לחזור ולהזכי 
 אחרון.ה המשכורתבהגיעכם לקבל שרות במזכירות המחוז, הצטיידו בתלוש  .א

 יחד עם תעודת חבר "צוות". 2בכל מקרה של אשפוז, יש לדווח לרמ'  .ב
 

  לכתובת: בדואר רגיל בלבדדברי דואר, מסמכים וטפסים ניתן לשלוח 
 

 .8410401שבע מיקוד -באר 521ת.ד.  –"צוות" 
 

  צוות" של מחוז הדרום בכתובת מומלץ להיכנס לאתר"http://www.tzevet.co.il  בנעשה להתעדכן
 ולהתרשם מכלל הפעילויות של הסניפים והמחוז, כולל גלריית התמונות.בארגון כולו 

 
 
 
 
 

http://www.tzevet.co.il/
http://www.tzevet.co.il/
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 מחוז הדרוםהנהלת "צוות" איגרת מטעם יו"ר 
 

 המשמש דוגמא בהתנהלותו התקינה לכל המחוזות בארץ."צוות" מחוז הדרום הוא המחוז 
הנהלות הסניפים, הנהלת המחוז ומזכירות המחוז פועלים במרץ וביצירתיות לטובת כל חברי "צוות" 

 בדרום, בכל התחומים.
 

 נושאים עיקריים שבהם אנו עוסקים
 .הרחבת פעילות ההתנדבות בסניפים ובמחוז -

 בסיס התקציב שאושר ובהתאם לנוהלי הארגון.הקפדה על בצוע תוכניות העבודה על  -

 חודית ע"מ לצרף את ה"דור הצעיר" שקיים במחוז.יהתאמת פעילות י -

 הרחבת הפעילות בסניפים וגידול בכמות המשתתפים בארועים. -

 הידוק הפעילות המשותפת בין הסניפים בארועים חגיגיים. -

 התעסוקה כמטרה מרכזית במחוז, שהישגיה הם הטובים בארץ. -

 עילות ועדת ביקורת במחוז, בסניפים ובתעסוקה על בסיס תכנית עבודה שנתית.פ -

 + ודאגה לכל צרכיהם.75ה הבוגרת, בני יהידוק הקשר עם האוכלוסי -
 

את תוכנית העבודה במלואה והתקציב נוצל במלואו, כאשר רובו ככולו  2017מחוז הדרום ביצע בשנת 
 הושקע לרווחת החברים.
 ות בשתוף עם הרשויות המקומיות בסניפים ובמחוז בתחומים מרכזיים כמו:הרחבת פעילות ההתנדב

 "יחידת סגולה" בבית החולים סורוקה. -

 משטרת ישראל -

 בטוח לאומי -

 פקוד העורף -

 שבע.-הרחבתו של מיזם "בשביל הארץ" בבתי ספר תיכוניים בנוסף לעיר באר -
 

 י יחידת התעסוקה.נמשיך לפעול משמעותית להשמת חברי "צוות" במקומות עבודה, ע"
 שבע.-של "הטובים לחינוך" במכללת קיי, באר 7-המחזור ה פתחנו את

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

 הקשר עם ארגון נכי צה"ל ונקיים ארועים משותפים. נמשיך את
 פנימיות בסניפי ומזכירות המחוז. יתבצעו ביקורות

 .2רמ' -יימשך הטיפול במאושפזים בבית החולים, ע"י נציגי המחוז ו
 ישמר הקשר עם אלמנות "צוות". הזמנתן לארועים והדאגה לשלומן.

 נתמקד בפעילות הגמלאים הבדואים בדרום ונתאים את הפעילות לצרכיהם.
ל במתן הלוואות, מענקי חג, טיפול במשפחות תימשך הפעילות השוטפת של ועדת פרט ע"י הטיפו

 השארים ומציאת פתרונות יחודיים לחברים נזקקים.
 

 חברים וחברות יקרים,
 אני עומד בראש הנהלת המחוז ומחובתי לדאוג לרווחתכם ולעמוד לצידכם בכל עת.

 ניתן לפנות אלי דרך מזכירות המחוז ולקבע גם פגישות אישיות.
 

 בברכת                                              
 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 

 

 משנים עם ארגון "צוות" הוא האכסניה הטבעית של פורשי צה"ל מכל החיילות וזרועות הצבא, ה
ני וטרנים נוספים ושחרורם את מעמדם מאנשי קבע לגימלאי צה"ל, תומך ומשתף פעולה עם ארג

 בארץ ובעולם.

 

 מחוזות  6-אלמנות. החברים מאוגדים ב 3,375 גימלאי צה"ל ובנוסף 36,012-כיום מונה הארגון כ
נמנה על ון "צוות" ארג סניפים ברחבי הארץ. 42-)צפון, דרום, שרון, דן, יהודה וירושלים( וב

 ובעת ממשקלו הסגולי.נחשיבותו המיוחדת הארגונים הגדולים במדינה ו
 

 סניפים הפרוסים במרחב  8-באלמנות(,  184)מתוכם חברים  3,727-מחוז הדרום מונה כיום כ
שדרות, אופקים, דימונה, -גת, אילת, נתיבות-שבע, קרית-באר –הגיאוגרפי של הישובים הגדולים 

 שבע.-בכל סניף קיים מועדון, למעט סניף באר רמון + סניף הגימלאים הבדואים.ערד ומצפה 

 

  חברים למחוז  132חברים וחברות חדשים ומתוכם  1,182הצטרפו לשורות "צוות"  2017בשנת
הדרום. אנו מברכים אותם עם פרישתם לגימלאות ומזמינים אותם להצטרף לפעילויות, לעשייה 

 .ולהתנדבות במחוז ובסניפים

 

  יהי זכרם ברוךחברים מהמחוז,  31הלכו לעולמם  2017בשנת. 
 הנהלת "צוות" מחוז דרום משתתפת בצער המשפחות.

 

  פועלים בהתנדבות לרווחתם של כלל החברים.והסניפים הנהלת המחוז חברי 

 

  מזכירות המחוז מודה לכל החברים המתנדבים על פעילותם העקבית והמסורה מכל הלב לטובת
 ז.חברי המחו

 
 

 פעילויות המחוז והסניפים
 

 קיימנו פעילויות רבות בכל התחומים ואמנה בפניכם מקצת ממה שנעשה: 2017בשנת 

 .עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית לטובת ורווחת החברים  

  נושא ההתנדבות מהווה נדבך מרכזי בפעילות המחוז והשנה ניתן דגש על פרויקט "בשביל 
 . עם זאת, לא הופסקה הפעילות בתחומים רבים 2018להרחיבו בשנה"ע  הארץ". יש  לנו כוונה

נוספים ביניהם: "יחידת סגולה" בבית החולים סורוקה, משטרת ישראל, בטוח לאומי, פקוד העורף 
פעילות המתנדבים בארגונים השונים זוכה להכרה והוקרה מצד הקהילה ומשרדי הממשלה  ועוד...

 נות.המעלים אותה על נס בכל הזדמ
 

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

 אהרון. בסיועו הצמוד של מר פלדמן יכולתינו וזאת
 

  ואנו פועלים לגיוון  של מר פרץ לבבסיועו + 75נשמר הקשר עם האוכלוסיה הבוגרת של בני
 46איש ובתוכם  153הפעילויות בשעות הפנאי העומדות לרשותם. נכון להיום מספרם עומד על 

 אלמנות.



4 

 

 

 

    של המחוז ומטפל רכז בריאותשבה משמש מר סולומון שלמה כ" 23-היא השנה ה 2017שנת "
טפל במסירות לא פחותה, מר במאושפזים בביה"ח סורוקה. במאושפזי ביה"ח יוספטל באילת, מ

. במהלך ומת לב מיוחדת למאושפז ולמשפחתונמשך ביקור המאושפזים, תוך מתן תש וקנין מימון.
 חולים ו/או מאושפזים. 137השנה היינו בקשר עם 

 

  שנה למלחמת  50השנה השתתפנו בארוע המרכזי של "צוות" בבנייני האומה בירושלים במלאת
 ששת הימים.

 

  קיבל חברים במזכירות המחוז וסייע לפתור בעיות ביקורים במחוז,  5רך השנה ע מופ"תנציג
פטור ממס הכנסה עקב  –. רוב הפניות עסקו בתחומים להלן חברים 95פתוחות. בסה"כ קיבל 

 .65תעסוקה, הפסקת היוון בגיל  יהפסקת ההיוון, דווח
 

 בסניפים ובמחוז., התהדקף הפעולה עם ארגון נכי צה"ל שתו 
 

 השנה יצאנו לשני טיולים בני  ות סניף הגימלאים הבדואים הורחבה, לשביעות רצון החברים.פעיל
 יומיים להנאתם המלאה.

 

 נקי חג )לקראת ראש מע 111ובסה"כ חולקו  בחלוקת מענקי חג לחברים נזקקים כמדי שנה טיפלנו
 ₪. 74,000השנה ולקראת פסח( בסכום כולל של 

 

  המחוז, בצעדת ירושלים המסורתית.חברים מ 80-גם השנה השתתפו כ 

 

 ערכה ביקורת בכל הסניפים )למעט סניף נתיבות  בראשותו של מר אברמוביץ יצחק וועדת הביקורת-
 שדרות( ובמזכירות המחוז. תוצאות הביקורת מצביעות על ניהול תקין ופעילות לטובת החברים.

 

 תעסוקה 

 עם מעסיקים וארגונים בדרום. הצבת דורש העבודה במרכז העשייה, פיתוח ושימור הקשר 

 השמות ע"י "צוות"  140סה"כ בוצעו  –השמות לחברים דורשי עבודה במחוז  איתור משרות וביצוע 
 חברים. 224בסיוע "צוות". בסה"כ השתלבו בעבודה  84-ו       

  ל מסלול למודי הוראה במכללת קיי.שמיני שלפתיחת מחזור 

 חברים. 60ושיווק עצמי בהשתתפות  בוצע יום עיון בנושא קריירה, תעסוקה 
 
 

 הפניות ליועצים 

  עומדים לרשותינו יועצים בתחומי המס, המשפט ובטוח לאומי. ניתן לפנות למזכירות המחוז ולקבל
 הפניה או תווך באמצעות מנהל המחוז לייעוץ ראשוני ללא תשלום.

עו"ד מתי אבי, רו"ח מר פיירשטיין  –אנו מודים לחברים המסייעים לנו בהתנדבות במשך כל השנה 
 יצחק ומנהל מחוז הדרום של המוסד לבטל"א, מר סעדון שמואל.

 

 תרבות הפנאי   

 אביב וצפינו יחד במשחק כדורגל, השתתפנו -שבע ובתל-השנה יצאנו במרכוז למספר הצגות בבאר
סובסד או ללא במספר ערבי תרבות עם ארגון נכי צה"ל, יד לבנים ו"משען", בדרך כלל בתשלום מ

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

 ולכן ההשתתפות הינה על בסיס כל הקודם זוכה. מוגבל לצערינו, מספר המקומות     
 

 תקשורת ומחשוב 
 במחוז, בכלל הארגוןבוק ולהתעדכן בנעשה הינכם מוזמנים להיכנס לאתר "צוות" ולדף הפייס

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

 מספר מילים על נושא ההיוון 
וחתמה על היוון לכל החיים למרות שהיתה להם  1997ישנה קבוצת גימלאים שפרשה אחרי 
ניין הפסקת החזרי היוון לפי קריטריונים שונים מהשאר. בין אפשרות אחרת. קבוצה זו נידונה בע

 הקריטריונים 
 

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

 

  "מידע כלליסעודי "מנורה" ובטוח  –בטוח בריאות "הפניקס 
 לאחר מאמצים רבים הגיע הארגון להסכמות בדבר המשך הבטוח הסעודי בחברת "מנורה", בתוקף 

 שנים. 8למשך  1.1.18-מ
 .2025הבטוח הרפואי יימשך עם חברת "הפניקס" עד 

 עלויות/ פרמיות ופרטי הפוליסה יפורטו באיגרת נפרדת שתשלח לחברים.
 ת בשתי החברות."מדנס" ממשיך לתת שרו

 

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

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

 בטוח תאונות אישיות 
  הינו בטוח  ות האישיות הקבוצתי שנחתם ע"י "חבר" משרתי הקבע והגימלאותהסדר בטוח התאונ

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

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

 נוספים ניתן למצוא באתר "חבר"(.
 

 ביטוח שיניים 
 במסגרת הסדר רפואת שיניים למשפחות הגימלאים ומשרתי הקבע עם חברת הבטוח הראל, מתמקד 

 טיפול שיניים משמר, ניתוחי חניכיים, טיפולים  רבעה תחומים עיקריים:הכסוי הביטוחי בא
 ניתן להגיש בקשות לערעור על   ורופא  אמון, שדרכ במקרפ"ר יש משקמים, אורתודנטים ושתלים.

 תשובות  שליליות.
 כאשר תהיה יש להעביר את פרטי המקרה בצרוף מסמכים רפואיים לפקס להלן,  –פרטים לפניות 

 , הוא יצור קשר עם החבר כדי להנחותו לגבי המשך הטפול.שובהלרופא ת
 , ובנוסף ביום ג' בין השעות 10:00-12:00בין השעות  בימים א',ג' 03-7473185 –טלפון 

 rofe-emon@hvr.co.il –מייל ,  03-7545018 –פקס .   13:00-15:00
 
 

http://www.tzevet.org.il/
mailto:rofe-emon@hvr.co.il
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 שומרי מסורת 
תגבשה קבוצה של חברים ושמרי מסורת, מכלל הסניפים, שפעילותה מותנית בהיענות חברים ה

 ושיתוף הפעולה שלהם. השנה יצא לפועל ארוע אחד בלבד.
 

 "הדור הצעיר" 
לבחינת פעילות התואמת לרצונם מתוך מגמה  55הוקמה ועדה ויצא קול קורא לחברים עד גיל 

 גון.לשלב כמה שיותר חברים בפעילויות האר
 

  7201תקציב 
התקציב נוצל בצורה מיטבית לרווחת החברים בכל ₪.  765,805תקציב המחוז עמד השנה על 

ניתן לומר שלא היתה פעילות שלא יצאה לפועל, עקב מגבלות תקציב. יחד עם זאת מספר  הסניפים.
 לא מועט של פעילויות לא יצא לפועל עקב חוסר היענות מצד החברים.

 

 
 

  2018ותכנית העבודה לשנת  2017של שנת סיכום מפורט 
 ם באתר "צוות" של מחוז הדרוםמימפורס
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 8201 –תכנית עבודה מחוז הדרום יעדי 
 

 כללי
 
לכהונת ההנהלה החדשה שנבחרה בבחירות שהתקיימו במרץ  הינה השנה השלישית 2018שנת  *

2016. 
 
ת העבודה הנגזרת מהתוכנית הרב שנתית שגיבש יו"ר "צוות" עם בשנה זו יימשך יישום תוכני *

 כניסתו לתפקיד.
 
 "צוות",  נגזרו מתוכנית העבודה של ארגון  2018העקרונות אשר ינחו את מחוז הדרום בשנה"ע        *

 מהחלטות הנהלת הארגון והוועד המנהל של מחוז הדרום.
 

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

 בדגש מיוחד ל"דור הצעיר".
 

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

 

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

 

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

 

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

 לתכנית "בשביל הארץ", בערים נוספות. 
 

  שבע.-נמשיך בבצוע פעילויות יחודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת במחוז ובסניף באר 
 .נקיים פעילויות משותפות לסניפים קטנים 

 

   של הארגון יעמדו גם הם במרכז העשייה:נושאי הליבה 
 .2012שמירה על הזכויות ומימוש החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה אשר נחתם בשנת  -

 המשך פעילות בענין החזרי ההיוון. -

 טיפול בבקשות לסיוע לפרט. -

 שילובם של החברים בתעסוקה. -

 עשייה לרווחת הפרט. -

 בהם.המשך העשייה לחיזוק הסניפים והגברת פעילות החברים  -

 חיזוק הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדבים להגברת התרומה של  -
 הארגון לטובת החברה והמדינה בישראל.     

 

 תקציב המחוז 
זהה לתקציב שנה שעברה. התקציב חולק לסניפים ע"פ ₪,  805,000התקציב יעמוד השנה על סך 

 30.11.18החלטה שהתקבלה בישיבת ועד המנהל מתאריך 
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 תעסוקה
  הצבת דורש העבודה במרכז העשייה, לשמש כתובת ומוקד למתן פתרונות לחברים בנושא 

  ייעוץ תעסוקתי ותכנון קריירה. 

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

 
 

 סיוע לפרט
 ת לקבלת סיוע ותמיכה לחברים.ביסוס מעמדו של "צוות" כבית וכתוב 

  2018הצבת החבר במרכז הפעילות של המחוז ובכלל זה העמקת הקשר והסיוע כיעד מרכזי בשנת. 

 .הגדלת מאגר כתובות הדוא"ל של החברים במחוז 

 וע לנזקקים ולקשישים.שמחה, אבל, בריאות, מצוקה לרבות סי העמקת הקשר עם החבר במצבי 

 ילת וברזילי אשקלון.אוספטל יבביה"ח סורוקה,  2ילות בסיוע רמ' ביקורי מאושפזים והמשך הפע 

  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 
 

 וח הבריאות והסיעודבט
באמצעות מתן מענה מיטבי ומקצועי לפניות חברים לקבלת שירותים ופתרונות בכלל נושאי הביטוח, 

 מר עמיר להב.מנהל המחוז ו
 

 ביקורת
 ייערכו ביקורות המשך בסניפים וביקורות יעודיות בבחינת ההתנהלות השוטפת של הסניפים  2018בשנת 

 .בעת קיום ארועים שוניםבנוהלי "צוות"  והמחוז כולל בדיקה בדבר עמידה
 

 התנדבות 
 הגברת התנדבות החברים לטובת הזולת, הקהילה, החברה והמדינה והמשך המאמץ לשילוב חברי "צוות" 

בקהילה בפעילות התנדבותית, הרחבת תחומי ההתנדבות ע"י איתור מועמדים מתאימים לפרויקטים 
 .השונים ושימור הקשר עם הרשויות והקהילה

 
 מערך המחשוב והתקשוב במחוז

  יחובר סניף קרית גת לרשת "צוות"  2018בשנת(crm). 

  ציוד בסניפים.ההשלמה ורענון 
 

 לוח זמנים לביקורי נציג מופ"ת במזכירות מחוז הדרום
12.2.18 
10.4.18 

6.6.18 
 מומלץ להפנות בעיות בתלושי השכר למנהל המחוז ורק לאחר מכן להמתין לביקור נציג 

 פ"ת.מו
 

  2017בשנת  ארועים מרכזיים
 שנה למדינה. 70ארוע מרכזי בקיסריה, במלאת  -  14.6.18

 צעדת ירושלים -  10/2017
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 סיכום

 
 
 

התאפיינה בפעילויות רבות ומגוונות בכל תחומי העשייה של "צוות" ובכוונתינו להרחיב  2017שנת 
 .2018ולגוון את הפעילויות גם בשנת 

 
ם את כל החברים למזכירות המחוז להעלות /הצעות /רעיונות והשגות ואנו נעשה ככל אנו מזמיני

 יכולתינו להיענות לבקשותיכם.
 

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

 ועד מנהל ומועצת "צוות" מחוז הדרום, מברכים אתכם 
 לקראת חג הפסח הקרוב,      

  שמח וכשר,בברכת חג 
 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                        
 
 


