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 חברי וחברות המחוז
 

 2020חודש יוני  -איגרת מידע לחבר על פעילות המחוז בתקופת מגיפת הקורונה הנדון: 

 
 

 חברים יקרים שלום רב.
 

 יד לאחרכולנו נזכור עוד שנים רבות לאור מגיפת הקורונה שתקפה אותנו מ 2020את שנת 

אך לא  ,מצמה את פעילותינו הפרונטלית למול החבריםצ, שהסתיימו הבחירות לארגון "צוות"

נו )טלפונים, פקסים, מיילים, קבלת קהל שניתן באמצעים אחרים העומדים לרשותרות יפגעה בש

 שבע ומפגשים ממוגנים מחוץ למתחם המשרדים(.-בפתח בית החייל באר

 

שבתנו ממלאכתנו ולו גם ליום אחד ומצאנו את הדרך לסייע לחברים לא ברצוני להדגיש כי 

 יותר, הפגיעים יותר והנזקקים.במגוון רחב של תחומים ובדגש על החברים המבוגרים 

 

בחודש יוני, אחרי העדכונים מטרת האיגרת, להביא לידיעתכם את פעילות המחוז והסניפים 

 )תקופת הקורונה(. שניתנו לתקופה הקודמת

 
לאתר בזמן צרכים מיוחדים, לסייע בהכוונה ופתרון  ל מנתרים עלקיים קשר עם החב המשכנו

 נו.בעיות כמיטב יכולת
 

עודיים בבית אבות, השתתפנו בהלוויות ירי חולים בבית החולים, ביקרנו חברים סערכנו ביקו
 ונחום אבלים.

 
 התקיימו ראיונות קליטה פיזיים לחברים החדשים שהגיעו למזכירות המחוז.

 
יצרנו קשר טלפוני עם החברים שפרשו מצה"ל בחודש זה לברכם עם שחרורם מצה"ל, להציע 

 ונוכל לכך.נו ככל שידרשו להם את עזרת
 

מוש באמצעי זה ינו להרחיב את הש"זום" במגוון מסגרות ויש בכוונת-קיימנו פגישות עבודה ב
 ולהגיע לחברים רבים ככל האפשר במגוון פעילויות.
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כבר בתחילת חודש יולי הוטלו  ,נוגרת פעילות ולו גם מינימלית, אך לצערנערכנו לחזור לש

 אך לא את קבלת הקהל במשרדים. ,סויותהמגבלות מחדש והן מונעות מאיתנו התכנ
 

ועדת הפרט המחוזית נפגשה עם מספר לא מבוטל המשכנו לטפל בבעיות הפרט של החברים, יו"ר 
 וון )בהתאם לכללים(.יפול בהפסקת החזרי הישל חברים הנזקקים לסיוע כלכלי ו/או ט

 
ר פנים יפות ו בסבנהתקבל .מלאים שלנוערכנו סיור בבית המוגן בלהבים, לבחון התאמה לג

 מגוון מסלולים שיאפשרו השתלבות החברים בבית זה. ו לנוצגווה
 

קבלת קהל במזכירות המחוז ונתן סיוע ראשוני ללא תשלום לחברים שפנו  רךעו"ד מתי אביב ע
 אליו.

 
 חגגנו יום הולדת למספר חברים מתנדבים שהקדישו שעות וימים רבים לפעילות במסגרת הארגון.

 שבים פנימית ב"זום" למתנדבים המפעילים את המחשבים בסניפים. קיימנו השתלמות מח
 

את  נאלצנו לבטלאך  ,מלאים הבדואים לארוע הוקרה לכבוד עיד אל אדחאהוצאנו הזמנות לג
 בשל הנחיות משרד הבריאות מהיום. הארוע

 
 טוח הרפואי.יסייענו לחברים להגיש תביעות תשלום לב

 
 ר ומנכ"ל "צוות" ארצי.ועד מנהל בהשתתפות יו"קיימנו ישיבת 

 
 שייצג אותנו גם ברמה הארצית. ,יו"ר חדש לוועדת ההתנדבות המחוזית הכנסנו לתפקיד

 
 וזכויות החברים בחל"ת. 190שבע קיים הרצאה לחברים בנושא תקנה -סניף באר

 
 מוש זכויותיהם.יסייענו לשארי הנפטרים במ

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

 נפגע מסיבות שונות.
 

 בתחום התעסוקה
 

הכוונה  –קשר שוטף עם החברים באמצעות מיילים וטלפונים  אנו מקיימיםתחילת המשבר מאז 
חברים חל"ת /פיטורין /זכאות לדמי אבטלה. -והפנייה לגורמים הרלוונטיים בנוגע לזכויות 

 להנהלת המחוז.שהציגו בעיה כלכלית הופנו 
 

 בוצעו שיחות עם כל יו"ר הסניפים לבחינת פניות חברים בנושא תעסוקה.
 

 בוצעו שיחות יזומות לכל החברים שהושמו בעבודה מינואר לבחינת מצבם התעסוקתי.
 

 + ממאגר דורשי העבודה לבחינת מצבם.65בוצעו שיחות טלפוניות לבני 
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 בחינת משרות רלוונטיות.נעשו פניות ובדיקות בערוצים ובאפיקי תעסוקה ל
 

 .נשלח טופס עדכון סטאטוס תעסוקה לימי הקורונה לחברי המחוז
 

 בכנס תעסוקה בזום לחברי "צוות". נוהשתתפ
 

, כולל הפצת של "הטובים בחינוך" במכללת קייא "תשפשנה"ל בהיערכות לפתיחת מחזור י"א 
 וועדות קבלה.  , ביצוע כנס הסברהקול קוראחוזרת של 

 
זכויות שכר וור תש"פ של "הטובים בחינוך" ושיחה בנושא תנאים שיחת סיכום מחזנערכה 

 אר שבע.בבית החייל ב  -בראשות מוטי שגיא 
 

 .סדנת העצמה בבית החייל ב"שקיימנו 
 

הפצת קול קורא, היערכות והשתתפות בשני ימי עיון לקורס יועצי משכנתאות במכללת "פוקוס" 
 בפתח תקווה.

 
יטחון ואבטחה מונחה משטרת ישראל במלון ליאונרדו הפצת קול קורא והיערכות לקורס מנהלי ב

 .אר שבעב
 

 .בבית החייל באילת 2020ם באוגוסט הפצת קול קורא והיערכות לפתיחת קורס מנעולני
 

 ציני, קהפצת קול קורא לקורסים נוספים מוכווני תעסוקה והיערכות לפתיחתם: מדריכי דיגיטל
 בטיחות בתעבורה, מורה נהיגה, מדריכי נהיגה וזהירות בדרכים.

 
 .שימוש ב"סל הכשרה" ככלי להסבה מקצועית וסיוע במציאת עבודהנעשה 

 
 .עבודה עם יו"ר סניפים/יו"ר מחוז פגישות ימנוקי
 

 ו בימי פרישה של פורשים חדשים וקליטתם.נהשתתפ
 
 
 

 בברכה,

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


