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 חברי וחברות המחוז

 

 

 2021חודש מרץ  -איגרת מידע לחבר  -פעילות המחוז הנדון: 

 
 

 יקרים שלום רב. ות/חברים
 

ת מגיפת הקורונה בדגש למתחי, להביא לידיעתכם את פעילות המחוז והסניפים זו מטרתה של איגרת
)כל האיגרות ומידע רלוונטי נוסף בהמשך לעדכונים שניתנו עד כה , מרץחודש על החודש האחרון, 

 –המחוז( בקישור להלן מופיעות באתר 
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 ,15:30עד  13:00ומשעה  12:00עד  08:30ה' בין השעות -משרדי המחוז פתוחים לקבלת קהל בימים א'
 .21.2.21-בתנאי התו הירוק החל מ

 
הנזקקים,  בדגש על החברים, לסיוע לחברי המחוז במגוון תחומים אנו ממשיכים בפעילותינו, 

 המבוגרים יותר.ו המרותקים לביתם
 

ות התקיימו הרמות כוסית אי. במגבלות משרד הברהתכנסויותאותנו ב יםמגבילעדיין  והסגר התקנות
 לכבוד הפסח, בכל סניפי המחוז.

בהמשך לאיגרת הקודמת, אנו רוצים להרחיב את היריעה ולציין את עו"ד מתי אבי ואת רו"ח 
נותנים ייעוץ ראשוני חינם, כל אחד בתחומו, לאחר קבלת פועלים בהתנדבות ופיירשטיין יצחק ה

 הפניה ממזכירות המחוז.
 על כך תודתינו.

 

לקראת ראש תהליך הענקת מענקי חג, לקראת חג הפסח, לחברים נזקקים.  סיימנו אתבימים אילו 

חברים הרואים עצמם עומדים בקריטריונים, מוזמנים לפנות ליו"רי הסניפים השנה נקיים סבב נוסף. 

 ולמלא טופס בקשה בצרוף תלוש משכורת אחרון. , כחודש לפני החגשלהם )דף קשר, בסוף איגרת זו(

 

 חברים למספר פעילויות בזום:פרסמנו והפננו את ה
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 "ראשית ההתיישבות בנגב" + הבדואים בנגב. –הרצאתו של מר בועז לביא  .א

 .השתתפות בפעילות פילאטיס לפי גילאים .ב

הרצאות שומע חופשי של אוניברסיטת בן גוריון )ניתן להיכנס דרך הקישור שנמצא באתר  .ג

 https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1442 -האינטרנט שלנו 

 -מוקלטות באתר האינטרנט בקישור להלן  ,הרצאות במגוון תחומים .ד

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=2152  .וממשיכים לפרסמן, אחת לשבוע 

 צילום בסמארטפון למתקדמים. .ה

 נים בארץ ובעולם.ייעולם הלוו –הרצאתו של מר דני נוי  .ו

 

 אנו מזמינים את החברים להעביר אלינו הצעות להרצאות ופעילויות בתחומים המעניינים אתכם.

 

מי שנכנס לאשפוז בבית חולים סורוקה, מתבקש לדווח למזכירות המחוז  –אנו מזכירים לחברים 

  בבית החולים. 2ו/או לרמ' 

 

אנו משתתפים בהלוויות החברים, במידה ואנו יודעים על הפטירה. אנו מבקשים מהחברים ליידע 

את בני המשפחה כי עליהם לדווח גם למזכירות המחוז את דבר הפטירה, כדי שנוכל להשתתף 

 ויה, לבצע בקור תנחומים ולסייע למשפחה לממש זכויותיה.בהלו

 
 2021פעילויות שנעשו ע"י המחוז בשנה"ע 

 
מס' 
 סד'

המשתתפים /מספר  הנושא תאריך
 המשתתפים

 הערות

 חלק ב"זום" חברי ועד מנהל ועד מנהל ארציישיבת  5.1.21 1

פורום מנהלי מחוזות ופרידה  6.1.21 2
 ממנהלת מחוז השרון

 ב"צוות" ארצי המחוזמנהל 

ב"זום", מדי יום  בעלי תפקידים שנרשמו מראש קורס יישומי אופיס 7.1.21 3
 חמישי

ביקור חבר במצוקה מסניף  12.1.21 4
 ערד

מנהל המחוז, ס.יו"ר המחוז 
 ומזכירת המחוז

 חבר הנהלת המחוז

 ב"זום" נציג המחוז בוועדת המחשוב ועדת מחשוב 26.1.21 5

 ב"זום" יו"ר וסגן יו"ר המחוז ארצית של "הדור הצעיר ועדה 28.1.21 6

  יו"ר ונציג המחוז ישיבת ועד מנהל ארצי 2.2.21 7

 ב"זום מדי יום חמישי בעלי תפקידים קורס יישומי אופיס 4.2.21 8

מפגש עם נציגי הגמלאים  8.2.21 9
 הבדואים הנוסעים לדובאי

 מזכירות המחוז מנהל המחוז ונציגי הנוסעים

 ב"זום" חברי ועדת בקורת מחוזית ישיבת ועדת בקורת 8.2.21 10

 ב"זום" נציג המחוז בוועדה הארצית ישיבת ועדת מחשוב 9.2.21 11

שבע וחברי -יו"ר סניף באר ליבון נושאים שעל הפרק 10.2.21 12
 ההנהלה, יו"ר ומנהל המחוז

מזכירות המחוז, חלק 
 מהחברים ב"זום"

  יו"ר ועדת פרט מחוזית פרט ארצית ישיבת ועדת 14.2.21 13

בקור בדיור מוגן פאלאס  17.2.21 14
 להבים

מפגש עם האלמנות  מנהל ומזכירת המחוז
חברות "צוות" 

 המתגוררות במקום

 ב"זום מדי יום חמישי בעלי תפקידים קורס יישומי אופיס 18.2.21 15
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מיתוסים ואמיתות  –הרצאה  21.2.21 16
 ברפואה

 –הרצאה ב"זום"  דר' אביבה אלעד –המרצה 
 כניסה חופשית

"תולדות  –הרצאה  22.2.21 17
 ההתיישבות בנגב"

סא"ל במיל', בועז  –המרצה 
 לביא

 –הרצאה ב"זום" 
 כניסה חופשית

סדנת צלום  –הרצאה  22.2.21 18
 בסמארטפון

 –הרצאה ב"זום"  מר אוהד ארידן –המרצה 
מותנה בהרשמה 

 ש"ח 20ותשלום 

+ בקבוצה 65פילאטיס לגילאי  23.2.21 19
קבוצה  40-65אחת וגילאי 

 שניה

 –בהדרכתה של גב' יעל אליהו 
 מדי יום שלישי

 –הדרכה ב"זום" 
מותנה בהרשמה 

 מוקדמת

מזכירות המחוז, חלק  חברי הנהלת המחוז ישיבת ועד מנהל מחוזי 23.2.21 20
 מהחברים ב"זום"

 ב"זום מדי יום חמישי תפקידיםבעלי  יישומי אופיס 25.2.21 21

פורסמה אפשרות הרשמה  1.3.21 22
למנוי חודשי לכושר בשתוף 

 cסטודיו 

איש  50הרשמה חופשית עד 

 למנוי.₪  40בקבוצה, בעלות 

 ה'.-בימי ב' ו

+ בקבוצה 65פילאטיס לגילאי  2.3.21 23
קבוצה  40-65אחת וגילאי 

 שניה

 –בהדרכתה של גב' יעל אליהו 
 מדי יום שלישי

 –הדרכה ב"זום" 
מותנה בהרשמה 

 מוקדמת

 צוות ארצי יו"ר הנהלת המחוז ונציג המחוז ישיבת ועד מנהל ארצי 2.3.21 24

הרצאתו של מר עמיר להב  2.3.21 25
בתחום בטוחי הבריאות 

 והסעוד.

כניסה חופשית מותנית בהרשמה 
 מוקדמת

 בדף הפייסבוק

בועז הרצאת המשך של מר  4.3.21 26
 לביא על הבדואים בנגב

 בזום כניסה חופשית –הרצאה בזום 

+ בקבוצה 65פילאטיס לגילאי  9.3.21 27
קבוצה  40-65אחת וגילאי 

 שניה

 –בהדרכתה של גב' יעל אליהו 
 מדי יום שלישי

 –הדרכה ב"זום" 
מותנה בהרשמה 

 מוקדמת

הרצאתו של מר דני נוי על  11.3.21 28
 עולם הלווינים והתקשורת

 בארץ ובעולם.

 בזום כניסה חופשית

29 14-
15.3.21 

הרשמה לערב הרמת כוסית 
-סניף באר –לכבוד חג פסח 

 שבע

הרשמה ותשלום דמי  חברי סניף באר שבע
 רצינות

מפגש אינטימי  –הרצאה בזום  15.3.21 30
 אודות בטוח הבריאות

 הרצאה בזום כניסה חופשית

 רחבת מועדון הסניף חברי סניף קרית גת הרמת כוסית לקראת פסח 15.3.21 31

+ בקבוצה 65פילאטיס לגילאי  16.3.21 32
קבוצה  40-65אחת וגילאי 

 שניה

 –בהדרכתה של גב' יעל אליהו 
 מדי יום שלישי

 –הדרכה ב"זום" 
מותנה בהרשמה 

 מוקדמת

 במתנ"ס שדרות-חברי סניף נתיבות הרמת כוסית לקראת פסח 16.3.21 33

פרסום לחברים בדבר מתן  17.3.21 34
סיוע מול בית המשפט 

לתביעות קטנות ע"י מר הלמן 
 יצחק

 בהתנדבות פרסום במייל

מותנה בהרשמה  שבע-חברי סניף באר הרמת כוסית לקראת פסח 18.3.21 35
 ותשלום מראש

  חברי סניף מצפה רמון הרמת כוסית לקראת פסח 18.3.21 36

 בבית החייל +75גימלאים ואלמנות בני  הרמת כוסית לקראת פסח 21.3.21 37

 בבית החייל ישיבה חגיגית של ועד המנהל הרמת כוסית לקראת פסח 21.3.21 38

 במועדון הסניף חברי סניף ערד הרמת כוסית לקראת פסח 22.3.21 39

 בולם אלמוג חברי סניף אילת הרמת כוסית לקראת פסח 22.3.21 40

41 28.3-
3.4.21 

  משרדי המחוז סגורים חופשה מרוכזת



 

 

 
 
 
 

  בנוסף, פעולות קבועות שוטפות של מזכירות המחוז

 מתן מענה אישי וטלפוני. –אנו מטפלים בפניות החברים במגוון רחב של נושאים 
 מסייעים ליו"רי הסניפים ויו"רי הוועדות בכל הנדרש.

ומוסדות התנדבות ברשות מקדמים את שתוף הפעולה עם ארגון יד לבנים, בית הלוחם, מכבי אש 
 המקומית.

  עוסקים במתן הלוואות "צוות" ובנקאיות וסיוע בקבלת הלוואות "חבר".
 - הלוואות "צוות" ניתן לבצע דרך אתר האינטרנט בקישור להלן
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 –בקישור להלן  באזור האישימאתר צה"ל,  106תלושי משכורת וט'  מסייעים בהוצאתאנו 

/https://www.idf.il 
 

 מתווכים בין החברים לבין מופ"ת בכל סוגי הברורים והצרכים.

 בנתונים אישיים של החברים )כתובות, טלפונים, מיילים, התנדבויות...(. crmרכת עדכון מע
 העברה למנהל הכספים של "צוות"  –הכנת דו"חות כספיים חודשיים של המחוז וסיוע לסניפים 

 + ועם החברים המרותקים לביתם.75שיחות יומיות עם הגימלאים והאלמנות בני 
מתנדבים, אלמנות, חברים צעירים, מרותקים  –שיחות טלפון עם מגוון אוכלוסיות חברי המחוז 

 לביתם...
כאשר יתאפשר, נחזור לבצע בקורים פיזיים בבית  שיחות טלפונית עם החברים החולים /מאושפזים.

 החולים. בשלב זה אנו חוזרים ומזכירים לחברים, לעדכן אותנו בעת האשפוז.
, סורוקה מאושפזים בבית החולים/חוליםשדיווחו לנו כי הם  שלמה מבקר את החבריםמר סולומון 

במגבלות הקורונה, מעניק להם שי צנוע, מידע וסיוע לגבי ההליכים הכרוכים באשפוז ומול חברות 
 הבטוח.

 
ערכנו נחום אבלים,  סייענו לאלמנות בתהליך הצטרפותן לארגון, קבלת כספי בטוח החיים וקבלת 

 ת שארים.קיצב
. ניתן לראות שלחנו כרטיסי ברכה לימי הולדת בדואר ובמייל לכל החברים שיום הולדתם חל החודש

 את ברכת יום ההולדת גם באתר האינטרט, בכל אחד מהסניפים תחת כותרת "מזל טוב",

 https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1385&ArticleID=9371 -בקישור להלן 
 

 ראיונות חברים חדשים שנקלטו במחוז בחודש האחרון. מנהל המחוז שוחח עימם טלפונית. 
 

 +75מר פרץ לב שומר על קשר טלפוני עם הגימלאים והאלמנות בני 
 

 בתחום הטפול בפרט
החזרי היוון, סיוע כספי לטפולים רפואיים /קניית  יו"ר וועדת פרט, הגב' בנדט שרי, מטפלת בהפסקת

י, לווי כלכלי, מענקי קורונה, מענקים בתלושי מזון, הלוואות דחויות, ברור זכויות בנושא אמכשור רפו
 סיוע לפרט ומקיימת פגישות אישיות עם מבקשי הסיוע.

 
 בתחום ההתנדבות

ל שבי"פרויקט הרחבת מעגל המרצים לפועלים למעדכן כי  מר נוי דניאל, יו"ר וועדת ההתנדבות 
 מורשת והרצאות העשרה /"ישראל

 .עם תהליך יציאה ממגפת הקורונה ההתנדבות חידוש פעילות

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1064&ArticleID=7399
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 .הנוגע למתנדבים בפועל  CRM ך עדכון מערכתנמש
 

 .העשרה מתנדבים מוזמנים להצטרף ולתרום מהידע שלהם והניסיון במסגרת הרצאות

 
  בתחום התעסוקה

 דניס, מנהלת התעסוקה  מדווחת כי :גב' אוחנה 

 חברים. 18סיום קורס מנעולנים בהשתתפות  -
 השתתפות בשיחת סיכום בקורס שופיפיי. -
 השתתפות בדיון עם מינהל הפרישה מצה"ל. -
 השתתפות בדיון מנהלי תעסוקה. -
חברים ממחוז  2פתיחת קורס הסבת הנדסאים להוראה טכנולוגית במכללת קיי בהשתתפות  -

 יהודה.
הרצאה של אנשי מחוז דרום במשרד החינוך  –השתתפות ביום עיון במסגרת הטובים בחינוך  -

 בנושא כ"א ושכר.
 בנושא תוכניות בהוראה, שכר, גמול השתלמות וכיוצ"ב.  -הרצאה של מוטי שגיא  -
 הטובים בחינוך מכללת קיי. –התקיים פאנל בוגרים בהשתתפות בוגרי התוכנית  -

 21.3.21 -ם פרישה פרישה בהשתתפות ביו     -     
 השתתפות בהרמת כוסית במחוז בשילוב  הענקת תעודת הוקרה למעסיק.      -     
 משרות באתר "צוות" 16חודש פורסמו     -     
 השמות בסיוע. 7חברים ועוד  9הושמו     -     

 

, תנדבות מלאהבהחברי הנהלת ומועצת המחוז פועלים יו"רי הסניפים, אנו מבקשים להזכירכם כי 
 לטובת חברי המחוז ואנו מביעים בפניהם את הוקרתינו ותודתינו, כל אחד בתחומו.

 
 
 
 
 

 -כל יו"רי הסניפים מתנדבים( להזכירכם, ) טלפונים של יו"רי הסניפים

 

  08-6173587להשאיר הודעה( )שבע-יו"ר סניף באר  לחיאני יעקב

 052-6930530    יו"ר סניף אילת   דהן אלי

 050-3880011   יו"ר סניף אופקים  דרעי יעקב

 052-2704148   יו"ר סניף דימונה  אבוחצירה אבי

 054-4883718  יו"ר סניף מצפה רמון   בדש אליהו

 050-5282815  שדרות-יו"ר סניף נתיבות   פרץ אילן

 054-4649258    יו"ר סניף ערד   שיף אריה

 052-2712422   יו"ר סניף קרית גת  אסולין חיים

 

 

 



 

 

 משרדי המחוז
 , 2לחם  רחוב בית–בית  החייל 

 8410401שבע     -,   באר  521ת"ד   -כתובת למשלוח דואר 

 .08-6417188, פקס: 03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל: 

                                mdarom@tzevet.org.il –מייל 
 לוגסי אברהם -  מנהל המחוז

 ישראל לאה -      מזכירת המחוז

 מזכירות המחוזבהמחוז יש לתאם מראש  מנהל /פגישה עם יו"ר
 
 
 

 ,ת בריאות איתנהבברכ

 

 

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

mailto:mdarom@tzevet.org.il

