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 חברי וחברות המחוז
 

 2020יולי  -איגרת מידע לחבר  -פעילות המחוז בתקופת מגיפת הקורונה הנדון: 

 
 

 יקרים שלום רב. ות/חברים
 

ובדגש על  בימי מגיפת הקורונה לסיוע לחברי המחוז במגוון תחומים אנו ממשיכים בפעילותינו, 

 המבוגרים יותר.ו המרותקים לביתםהנזקקים,  החברים

 אנו ממשיכים לקבל את הפונים במשרדינו.והתכנסויות  המגבלות עדיין מונעות מאיתנו

י, אחרי העדכונים שניתנו לבחודש יומטרת האיגרת, להביא לידיעתכם את פעילות המחוז והסניפים 

 (.יוני -מאי-אפריל–)מרץ  לתקופה הקודמת

מ לאתר בזמן צרכים מיוחדים, לסייע בהכוונה ופתרון בעיות "רים עלקיים קשר עם החב המשכנו

 כמיטב יכולתינו.

במידה וחל שינוי כמו כן שלהם העדכניות אנו מבקשים מכל החברים לעדכן אותנו בכתובות המייל 

 עימם. שניתן יהיה לתקשרליצור כתובת מייל ע"מ  ,מסייעים לחברים המתקשיםאנו 

ערכנו ביקורי חולים בבית החולים, השתתפנו היינו בקשר עם חברים חולים ומרותקים לביתם, 

 בהלוויות ונחום אבלים.

שהצטרפו ל"צוות" ועם החברים שהתלבטו לגבי חברים החדשים קיימנו שיחות טלפון עם ה

 .הצטרפותם

, מצורף לינק להרצאה למי שלא צפה בנושא "לוקחים את הבריאות לידיים" "זום" -ב הרצאהקיימנו 

 ומעוניין לצפות. 

 רים.בחהמתכוונים להמשיך ולהשתמש באמצעי זה במגוון נושאים שיעניינו את אנו 

המשכנו לטפל בבעיות הפרט של החברים, יו"ר וועדת הפרט המחוזית נפגשה עם מספר לא מבוטל של 

בסיוע מנהל הפסקת החזרי הוון )בהתאם לכללים( וטיפלה חברים הנזקקים לסיוע כלכלי ו/או טפול ב

 בקבלת מענקים כספיים לזכאים.המחוז, 

 שי צנוע. חילקנו להםוכנהוג,  לגימלאים הבדואים לכבוד עיד אל אדחאעשינו מחוות הוקרה 

נאלצנו לבטל את כל ארועי הרמות הכוסית שתוכננו לקראת ראש השנה ומספר ארועים לצערינו, 

 נוספים.



 

 

 בקשר עם חברות הבטוח, כולל בטוח החייםו עודי והרפואיהס לבטוחסייענו לחברים להגיש תביעות 

 .ותאונות אישיות.

 מוש זכויותיהם.יממשיכים לסייע לשארי הנפטרים במ

 סייענו לחברים בקשר מול מופ"ת ומול "חבר".

נפגע לחברים ששכרם  המשיכה במתן סיועו 106מזכירות המחוז טיפלה בהנפקת תלושי שכר וטפסי 

 מסיבות שונות ובמתן הלוואות "צוות", הלוואות "חבר" והלוואות בנקאיות.

 

 בתחום ההתנדבות

 פעילויות התנדבות שונות. 503-חברים מתנדבים העוסקים ב 381כיום ישנם במחוז 
 –:להרחבת פעילות ההתנדבות לטובת הקהילה במספר תחומים תלועדת ההתנדבות המחוזית פוע

 
 -בסניף אילת

בעקבות פגישה בין יו"ר וועדת ההתנדבות המחוזית, מר דני נוי, לבין דר' דרורי גניאל, ראש מנהל 
 שח"ק באילת, נדנונו וסוכמו מספר נושאים:

אפשרות גיוס צוות מרצים ממחוז דרום שיגיעו לאילת למתן הרצאות  נבחנת -פרויקט "מורשת"  
 לשכבת כיתות י' או יא'.

 לטקס  בהסעה מרוכזת. מתנדבי הסניף יצטרפו, פגש הוקרה למתנדבים במחוז דרוםמכאשר יתקיים 

עיקר הפעילות מרוכזת כיום תחת חמ"ל עיריית אילת ופעילויות חירום אליהם מתנדבים אנשי 
 ."צוות"

פר יסודי, פעילות חינוך כלכלי לתלמידי בית סחודיותף פעילויות רבות נערכות בסניף ובהן פעילויות יי
 בין סבא לנכדים, ליווי מרוץ גולני, סיוע לאגודה למען החייל ועוד. –קשר רב דורי 

 פעילים. הםשימור הקשר בין המתנדבים לגופים בהם לפועלים 

 מדור מתנדבים –עיריית באר שבע 

עלה הצורך במתנדבים שיוכלו לבצע מביתם סקר טלפוני ופגישה עם מדור מתנדבים בעירייה  הערכנ
 יום.-למשפחות ונזקקים המתקשים ביום

פעילות זו מאוד רלוונטית ואפשרית למימוש בעיקר בתקופת הקורונה שבה מתנדבים מבוגרים 
 נמנעים ממגע חברתי.

פגישה משותפת עם חברי  תתואםיעקב לחיאני נענה ברצון להירתם לפעילות.  שבע,-יו"ר סניף באר
 ות בעירייה להתנעת הפעילות.תנדבהמדור ה של הסניף עם התנדבותוועדת ה

 

 "בשביל הארץ": -פרויקט מורשת 

, נכשל הנושא בחינת בתי ספר בהם, שימור מצב קיים -העקרונות להמשך הפעילות בתחום  וכמוס
 ישובים נוספים.  2-הרחבה ל

 הבאה.  על מתכונת התנעת הפעילות לשנה"ל  וכםלבית הספר התיכון בעומר וס נערכה פנייה

מנהלת מחלקת החינוך לאישור עקרוני  למימוש ו פגישות עם ראש מועצת מיתר  לקייםיש כוונה 
 בתיכון מיתר.



 

 

להתנעת הפרויקט בבית הספר האזורי "נופי  אפשרות השתלבות מול מועצה אזורית אשכול תבחן
 הבשור".

ים דון בתכני ההרצאות הרלוונטיים לתושבי החבל )עוטף עזה( ולאחר מכן נקינבתחילת אוגוסט 
 פגישות עם גורמי בית הספר.

 

 :כבאות והצלה דרום

ס.מפקד כבאות והצלה דרום  בין יו"ר וועדת ההתנדבות המחוזית, מר דני נוי לבין התקיימה פגישה
 עקרונות שיתוף הפעולה. פגישה זו הינה בהמשך לפגישה שערכה הנהלת המחוז במתקן. וסוכמו

השליטה, תא חירום, דוברות והסברה ואף בשטח הכוונה לשלב את אנשי צוות בפעילויות מרכז 
 )לדוגמא כנהגים(

 וקריאה להתנדבות בנושא.)פלייר(  דף מידע הופץ 

 להתנעת פעילות במגבלות הקורונה.יש כוונה  .מתנדבים 5עד כה פנו 

התקיים סקר טלפוני בקרב החברים  – סקר בקרב חברי צוות דרום לגבי סטטוס מתנדבים
 טוס ההתנדבות.המתנדבים לעדכון סט

 יתבפעילויות התנדבות מתנדבי "צוות"סוגיית ביטוח 

(. ממליצים לחברים crmבטוח מתנדבי "צוות" הינו בתוקף בתנאי והינם רשומים במערכות הארגון )
ולכל  ביטוח למתנדבי מד"א קיים לעדכן את מזכירות המחוז כדי להימנע ממצב של תת בטוח. 

 המתנדבים בגוף כבאות והצלה.

הרמטכ"ל כוכבי הקים יחידה חדשה שמטרתה שימור ולימוד מורשת צה"ל  -פרויקט מעבירי הלפיד
להשתלב בפעילות ע"י מתן הרצאות מורשת קרב  "צוות")הפרויקט קרוי "מעבירי הלפיד"(. יש פנייה ל

 לבחון התכנות ופוטנציאל ליישום אצלנו.  ,לחברים בהמשך תיערך פניהמצד פורשי צה"ל.  

 במגוון תחומי הפעילות.ס מתנדבים נוספים ולגי יםפועל       -התנדבות במחוזועדת 

 
 בתחום התעסוקה

 
 .2020יולי בוצעו שיחות טלפון לחברים דורשי עבודה לימי הולדת שחל בחודש 

החודשים         6-בוצעו שיחות טלפון לחברים דורשי עבודה שלא נוצר עמם קשר ב

 האחרונים.

 במסגרת סדנת מעבר מקריירה לקריירה.התקיימה הרצאה 

 התקיימה וועדת קבלה לתוכנית "הטובים בחינוך" שנה"ל תשפ"א במכללת קיי.

 השתתפות בדיון מטה מול מטה עם מנהל הפרישה בזום.

 השתתפות בדיון מנהלים ב"צוות" מרכז.

 ".פגישה בזום עם נשיאת מכללת קיי, סמנכ"ל "צוות" ונוספים בנושא "הטובים בחינוך

 משרות באתר "צוות" 13החודש פורסמו 

 השמות בסיוע.2השמות ועוד  7החודש בוצעו 



 

 

 קישור להרצאה של דר' אילנה שומכר בנושא "לוקחים את הבריאות לידיים".

https://drive.google.com/file/d/1alkxHW18iRZnRPYWGXboyic01r_sPPJN/view?usp=sharing 

 

 

 
 בברכה,

 בגולה   ניסן                                                      לוגסי   אברהם                  
 יו"ר הנהלת "צוות" מחוז הדרום                                מנהל "צוות" מחוז דרום          

https://drive.google.com/file/d/1alkxHW18iRZnRPYWGXboyic01r_sPPJN/view?usp=sharing

