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 דבר היו"ר - 2019סכום שנת העבודה 
 

 את תוכנית העבודה במלואה ומעבר לכך: 2019מחוז הדרום ביצע בשנת העבודה       

רובו ככולו הושקע לרווחת החברים, באמצעות  התקציב נוצל במלואו, כאשר -

 יפים.הסנ

 כל + ובני משפחותיהם והתקיימו מפגשי חברים לאורך75טופח הקשר עם בני  -

 השנה.

בתחום ההתנדבות פעלנו בשתוף עם הרשויות המקומיות ובנוסף גם בתחומים  -

 מרכזיים כגון:

                .יחידת סגולה" בביה"ח סורוקה" 

 משטרת ישראל 

 .בטוח לאומי 

 פקוד העורף 

 תנדבים בסניפים ובמחוז.נערכו ארועי הוקרה למ 

  שבע, -מיזם "בשביל הארץ" בבתי ספר תיכוניים בבארדגש מיוחד הושם על

 ערד, קרית גת ועומר.

מקומות עבודה, ע"י יחידת ה הצלחה בהשמת חברי "צוות" בנמשכהשנה  -

 התעסוקה של המחוז.

 שבע.-של "הטובים לחינוך" במכללת קיי, באר 9-המחזור הנפתח  -

 והתקיימו שלושה ארועים יחודיים.מנות הגמלאים "וועד" לאל הוקם -

 הטיפול בפרט על כל היבטיו היה הנושא המרכזי בפעילות מזכירות המחוז. -

נמשך הקשר עם חברים חולים ו/או מאושפזים ובכלל זה ביקור של מנהל המחוז  -

 שבע ובאילת( בבתי החולים.-ונציגיו )בבאר

חוז שכללה טיולים, מסיבות, בוצעה פעילות חברתית ותרבותית בסניפים ובמ -

 הרצאות, ימי גיבוש, ערבי תרבות ויציאה משותפת להצגות.

 הקשר עם ארגון נכי צה"ל נמשך ומתקיימים ארועים משותפים בהצלחה מרובה. -
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בורכה בהרחבת הפעילות החברתית והתרבותית תוך קידום  2019שנת העבודה  -

 הטיפול בנושאי פרט לחברי המחוז.

 

 

 גבורות למר ארצי מאיר ז"להענקת תעודת 
 
 
 

  -בברכה 
      
 בגולה    ניסן        

 יו"ר הנהלת "צוות" מחוז דרום    
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 "צוות" מחוז הדרום  -סכום עיקרי הפעילות  
 
 כללי .1

ע"פ תוכנית העבודה שתוכננה לשנה  2019שנה"ע בהסיכום מפרט את עיקרי הפעילות במחוז  .א
 זו.

נגזרו מתוכנית העבודה של המחוז  2019ת הנהלת המחוז בשנת א הנחוהעקרונות אשר  .ב
 והסניפים ומהחלטות ההנהלה המחוזית והארצית .

גת, -קרית שבע,-באר –סניפים שפרוסים במרחב הגאוגרפי של הישובים העיקריים  8במחוז,  .ג
 מצפה רמון והגימלאים הבדואים. ,אילת, נתיבות, שדרות, אופקים, דימונה, ערד

 חברים. 4חברים, מועצת המחוז מונה  14הל המחוזי מונה ועד המנהו .ד

לקראת סוף השנה התחילה ההיערכות למערכת הבחירות ב"צוות" והסתיים פרק הגשת  .ה
 .25.2.20-המועמדויות. אנו נערכים ליום הבוחר שיתקיים ב

  -: 31.12.19-מעודכנים לנתוני פרט  .ו

 

 סניף

 
סה"כ 
 חברים

 בדואים אלמנות
+ 75בני 

)כולל 
 למנות(א

מתוכם, 
אלמנות 

 +75בנות 
 נפטרים

חברים 
 חדשים

 מתנדבים

 35 15 3 1 10   10 262 אופקים

 58 4 3 6 22   18 350 אילת

 266 77 21 42 128 101 131 2085 באר שבע

 17 9 2 1 6 21 15 250 דימונה

 15 5 1  1   2 70 מצפה רמון
-נתיבות
 שדרות

333 18 1 7 1 4 20 17 

 25 3 1 3 4 10 8 88 ערד

 64 6 3 13 12   18 377 קרית גת
כלול ) בדואים

 בנתוני הסניפים(
133 14  7 4 3 7 1 

 497 139 38 55 190 133 220 3815 סה"כ 
 

 
 טו' בשבט תשע"ט –קק"ל -טקס נטיעות ב
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 ארגון .2

 

 . השנהישיבות במהלך  11מנהל ומועצת מחוז הדרום התכנסו וקיימו  הועד חברי ה .א

 

אלו נכחו דרך קבע יו"ר המחוז,  מנהל המחוז,  מנהלת התעסוקה, יו"רי הסניפים,  בישיבות .ב
 .המחוזיותחברי ועד מנהל, חברי מועצת המחוז וחברי הועדות 

 
בהם מפגשים(,  6ה במהלך השנה בהתאם לצרכי המחוז )קיימה ישיבות עבודועדת הכספים  .ג

קראת סוף השנה המליצה הוועדה ל .נידון והוחלט על אופן ניהול מערכת הכספים והקצאתם
 וקיבלו את אשורו, פה אחד. 2020ועד המנהל על חלוקת תקציב הובפני 

 

-אילת, דימונה, אופקים, קרית גת, ערד, נתיבות –נמשכת הפעילות לרווחת החברים בסניפים  .ד
 ניף מצפה רמון והגימלאים הבדואים ופעילות יחודית לאלמנות.ס ,שדרות

 

מהחברים יש דואר אלקטרוני. כל השאר חסרי מייל )אם מחוסר מודעות,  78.9%-נכון להיום ל .ה
אם מחוסר רצון/זמן  לעסוק בנושא, מחשש או עקב חוסר אמצעים(, למרות מאמצינו לשכנע 

 אותם בכדאיות פתיחת כתובת מייל.
 
, סכום שכלל מפגש חבריםבהשתתפות יו"ר ומנכ"ל "צוות"  שנתי מחוזי כנסהתקיים  השנהגם  .ו

הבטחוני ברצועת עזה וגבול בנושא המצב  רמ"ט פקוד הדרוםוהרצאה של   2019ע שנה"
  .חברים 466-השתתפו כ. הדרום

 
 
 

 
 17.12.19עם רמ"ט הפקוד בכנס המחוז 
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ונה. לארוע בדימונה הצטרפו דימובסניפי אילת יל התקיימו, בשבוע חנוכה מסיבות במקב .ז
 ערד ומצפה רמון. קרית גת, אופקים, –חברים מסניפים נוספים 

 

 
 סניף דימונה משותף עם סניף קרית גת וסניף ערד – 25.12.19נשף חנוכה 

 
 

  פעילויות מרכזיות שבוצעו במחוז ובסניפים ובמסגרת הארצית .3
 

  מחוז הדרום ביצע פעילות עניפה, ע"פ תוכנית העבודה ומעבר לה, לרווחתם של החברים, במגוון 
 תחומי פעילות:

 
 וניצולו בצורה מיטבית. עמידה בתקציב

 
 נושא ההתנדבות, הסיוע לקהילה והחברה ובמיוחד פרויקט "בשביל הארץ".

 
 יום הוקרה וגיבוש למתנדבי המחוז. התקיים

 
 .מחוצה להשבע והן -הצגות וערבי תרבות הן בבאר סרטים, ימי גיבוש, הופעות,יצאנו ביחד ל

 
 זרי היוון והגשתם לועדה באכ"א.נעשתה פעילות מאומצת לאיתור מועמדים להפסקת הח

 
   חלק מהסניפים ניצלו יום זה סענו ליריד "חבר", לקראת חג הפסח ולקראת ראש השנה.גם השנה נ

 חברים. 1,250-עם למעלה מ  יםמיניבוס 2 + אוטובוסים  28יצאו לגבוש וטיול. בסה"כ 
 

 וה"אקטיב טרייל" crmמערכת בנושא נעשתה השתלמות 
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 לעלות  )הזהה ₪ 9,000בעלות  31.1.20עד בתוקף ם האגודה למען החייל וזה השכירות עח
 .הקודמת(בשנה 

 
 אשורים הופצו לסניפים. – בחלק מהסניפיםבוי אש ביקורת כ נערכה

 
 בתחילת כל חודש מופץ לחברים בעלי המייל "מידעון" בדבר הארועים המתוכננים במחוז 

 ובסניפים במהלך החודשיים הקרובים.
 

 שתתפנו בהלוויות ובקורי תנחומים אצל משפחות אבלות וסייענו לאלמנות במימוש זכותן ה     
 לקיצבת שארים והצטרפות לארגון "צוות".    
 

 יו"ר ומנכ"ל "צוות" ערכו ביקורים בכל סניפי המחוז והתקבלו במאור פנים.    
 

 נבחרים.הת והשתתפנו בארועים ארציים, כנסים ואסיפ     
 

 ו בהזמנת הסעות לארועים השונים לכל סניפי המחוז.טיפלנ     
 

 נמשך. וארגון "יד לבנים" , בית הלוחםשתוף הפעולה עם ארגון נכי צה"ל     
 

 , מיילים ולחברי הנהלת המחוז והסניפים smsנשלחת ברכת מזל טוב לכל הגימלאים באמצעות     
 ומתנדבים פעילים גם כרטיס ברכה בדואר.    
 

 י הגימלאים הבדואים ולימי ההולדת.טיסי ברכה לחגכר נשלחים    
 

 .קרה לקראת עיד אלאדחאהתקיים ערב הו    
 
 

 
 

 30.7.19ערב הוקרה לגימלאים הבדואים 
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 אתר "צוות"

עילות. האתר יו"רי הסניפים, לאחר כל פ-האתר מעודכן באופן שוטף ע"י מזכירות המחוז וחלק מ
ם בו, תכנית עבודה, עדכונים בתחום ההתנדבות, הודעות לחברים, כולל רקע על הסניף ובעלי התפקידי

 תמונות ועדכונים לגבי ארועים מתוכננים.
תעוד במלל ובתמונה של  תוךערוץ זה משמש כאמצעי ליצירה ושמירת קשר רצוף ופעיל עם החברים 

 הארועים השונים.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 "צוותון"-בטאון "צוות" ו
 ם, נותן במה ומשקף חלק מפעילות הסניפים והחברים.חודשי 3-הביטאון יוצא אחת ל

 .סניפי מחוז הדרוםאנו עושים  כל מאמץ לפרסום כתבות משמעותיות וייצוגיות מהווי 
אחת לחודש מופץ ע"י סמנכ"ל "צוות", במייל, "צוותון" לכל חברי "צוות" בעלי המייל. בפורמט זה 

 מועברים עדכונים חודשיים ומידע כללי. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

00733918 

9 

 מת כוסית וחלוקת שי , הוקרת מתנדביםהר
-ועד המנהל, מועצת המחוז, חברי הנהלת סניף בארהוהוזמנו חברי , וראש השנה לקראת חג הפסח

 שבע ומתנדבים פעילים נוספים להרמת כוסית וחלוקת שי, בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל "צוות" ארצי.
 .ימלאי צה"לגייס לעבודה, גבמסגרת הטקס הוענקה תעודת הוקרה למעסיק המ

 
 

 
 2019הענקת תעודת הוקרה למר ביטון אבי במסגרת הרמת כוסית פסח 

 
 
 

 קליטת  חברים חדשים
 אלמנות חברים שהלכו לעולמם. 30חברים חדשים מתוכם  139 מחוזנקלטו ב  2019שנת  במהלך

 יה.מחוז עוד ביום הפרישה, בבית חיל האוויר בהרצלחלק מהחברים החדשים רואיין ע"י מנהל ה
 חלק מהחברים גרים באילת ולכן לא זומנו לראיון פיזי אך רואיינו טלפונית ע"י מנהל המחוז.

 בכל מקרה נעשה מאמץ לראיין פיזית או טלפונית את כל החברים הפורשים.
 האלמנות החדשות מרואיינות ע"י מנהל המחוז בתהליך צירופן ל"צוות".

 ל ארגון "צוות" בכלל ומחוז הדרום מתן מידע עמנהל המחוז מזמן את החברים לשיחת היכרות ו
 בפרט. מנהל המחוז משוחח טלפונית עם חברים שנבצר מהם להגיע למזכירות המחוז לשיחת 

 ההכרות.
 –במהלך השיחה מועבר לחברים מידע בתחומים להלן 

 חוז בטוח בריאות, בטוח תאונות אישיות, בטוח שיניים, הלוואות שונות, תחומי הפרטי, ארועי המ
 והסניפים, התנדבות, עדכון פרטים אישיים, בקור נציג מופ"ת, תעסוקה ועוד... וניתנת לחבר 

 האפשרות להציג עצמו ולהעלות שאלות /בעיות שעלו מאז שחרורו מצה"ל.
 רשימת החברים החדשים מועברת ליו"ר הסניפים באופן שוטף ובנוסף מצורפת לסכום ישיבת ועד 

 מנהל בסוף כל חודש.
 
 ו"רי הסניפים עושים מאמץ ליצור קשר עם כל חבר ולזמנו לשיחת היכרות.י
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  פעילות הגימלאים הבדואים
 ובראש השנה(  משולב ביום טיול באזור ת"א. פסח)בריד "חבר" יבקור ב השנה נערך

 .ועיד אל אדחא חולקו מענקי חג לנזקקים לקראת חג עיד אל פיטר
 וימי ההולדת. , עיד אל אדחאראגרת ברכה לרגל חג עיד אל פיט הנשלח

 החברים מהסניף מוזמנים לכלל הארועים במחוז.
המחוז משקיע מאמצים מרובים לקיום הטיולים והארועים והחברים משתתפים בהם בתשלום 

 המסובסד ע"י "חבר" ו"צוות".
 .51, עמוד 2019שנת יתר הפעילויות מפורטות בסכום 

 
 

 
 

 19.9.19טיול גימלאים בדואים  –נות" ביקור במערכת עיתון "ידיעות אחרו
 

 
 

 מופ"ת תנציג
שבע ובאילת -הגב' רוחמה פור המייצגת את גימלאי צה"ל במופ"ת. ערכה השנה מספר ביקורים בבאר

 ואנו נעזרים בה באופן שוטף בכל בעיה שלא מצליחים לפתור באופן עצמאי.
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  חולים ומאושפזים

 
 תשומת לב מיוחדת למאושפז ולמשפחתו. נמשך ביקור המאושפזים, תוך מתן

 
 חברי "צוות".בהן שהו מאושפזים  בשנה זו ביקר מר סולומון שלמה בביה"ח בכל המחלקות

 
ביקורים אילו נמסרה לחברים אגרת מטעם "צוות" שבה רשומים מספרי טלפונים חיוניים של ב

האישי של סולומון שאפשר חברות הבטוח שחברי "צוות" מבוטחים בהם וזאת בנוסף למספר הטלפון 
 להתקשר אליו בכל בעיה.

יבקרו ויחלקו  2, סורוקה ע"מ שהחיילות מרמ' 2בעת הביקור נעשה קישור בין המאושפז לבין רמ' 
 ונים.תעי

למאושפזים ניתן הסבר מפורט באשר לזכויותיהם, הן בבטוח לאומי, הן בבטוח הרפואי וכל פרט אחר 
 לרווחת החולה.

 כל בעיה שהחולה העלה.  או םעיות במקום, לזרז תורים כגון צינתור או צלוהשתדלנו לפתור ב
לדאבוני, לגבי חולים סופניים המשפחות כמעט לא מודעות לזכויות ואכן הוסבר להם או שהופנו 

 למנהל המחוז, מר לוגסי.
 יש לציין שפעם בשבוע, מבקר גם מנהל המחוז, מר לוגסי בבית החולים.

ברים שאינם שייכים למחוז חוהוא כולל גם  איש 90-כילת השנה עומד על מספר המאושפזים מתח
 הדרום.

 
על הפעילות המבורכת ומציין את פעילותו הייחודית, רבת השנים,  ועד המנהל מודה למר סולומוןהו

עבודה מסורה ועקבית שמטרתה להייטיב עם החברים המאושפזים, תוך דאגה לרווחתם ומהווה 
 ל יוצא דופן שאינו מובן מאליו.מודל לחיקוי ולטיפו

 
 אילת –בקור מאושפזים בביה"ח "יוספטל" 

ע"י מר וקנין מימון ויו"ר הסניף. בכל בקור מחולק שי צנוע וניתן הסבר על  ביקורים נערכים בבי"ח זה
 .2וחיבורם לרמ'  זכויות המאושפז

 
 אשקלון -בקור מאושפזים בביה"ח "ברזילי" 

 וכל מאושפז מקבל עיתון.  2, מטופלים החברים ע"י רמ' גם בביה"ח ברזילי באשקלון
 
 
 

 מודים למר סולומון שלמה בבית החולים סורוקהאנו 
 ומר וקנין מימון בבית החולים יוספטל

 על מסירותם לרווחת החברים
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 +  75גימלאים ואלמנות בני 
 

 ת.+, גימלאים ואלמנו75של בני נשמר הקשר עם האוכלוסיה הבוגרת 
 

 עיקר הפעילות מתבצעת בראשות מר פרץ לב, המתנדב באופן קבוע וכמעט יומיומי במזכירות     
 המחוז:

קשר אישי ויום יומי עם חברים ובני משפחתם, תוך מעקב אחר בריאותם, בדגש על חברים  .א
 מוגבלים וחולים שחזרו מבית חולים.

 ן מה לאחר עזיבתם.נשמר הקשר גם עם חלק מהחברים שעזבו את המחוז, במשך זמ .ב

 נשלחו כרטיסי ברכה לימי הולדת בנוסף לברכה טלפונית אישית, ממר פרץ לב ביום ההולדת . .ג

 נערך ביקור חברים בבתיהם ובבתי האבות בהם חלקם שוכן. .ד

מסגרת ארוע הוקרה שכלל, ארוחה חגיגית, הענקת תעודות ובראש השנה בהרמנו כוסית בפסח  .ה
חברים  100-וחלוקת שי בהשתתפות כוללת של כ 90-ו  80   לחברים שהגיעו לגיל"גבורות" 

  .בכל אחד מהארועים ובני זוגם וחברות

פעילויות בסימן בריאות, הרצאות, שירה בצבור  –החברים הוזמנו לפעילויות שונות ב"משען"  .ו
 ללא עלות כספיתועוד...הופעת אומנים 

 בבקור אישי בבתיהם.לחג לחברים המוגבלים חולק שי  .ז
שואה לטובת ניצול השואה שביננו ובני הדור השמר קשר עם עמותת "עמך", עמותת ניצולי נ ח.

 השני. 
 כולל אלמנים ואלמנות. 190+ על 75מד מספר החברים בני וע 31.12.19-נכון ל ט.
 

 

 
 7.4.19 - 2019פסח -+ 75הרמת כוסית לגימלאים ואלמנות בני 

 
 
 ם לו אריכות ימים ובריאות טובה.נו מודים למר פרץ לב על הפעילות ומאחליא
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 הקשר עם האלמנות

 
עדנה אפרים, אניטה בראשותן של גב'  ע"י צוות עם כלל אלמני ואלמנות המחוז גם השנה נשמר הקשר

ואסייג רינה. האלמנות/ים מוזמנים לכלל פעילויות המחוז וגם לפעילויות הגימלאים בני לוינשטיין 
 ם ואלמנות.אלמני 220בסה"כ ישנם במחוז +. 75
 
 
 

 
 16.9.19  - מועדון בית החייל –סדנת ציור על אבנים לאלמנות המחוז 

 
 

 אנו מודים לחברות המארגנות את פעילויות האלמנות
 גב' אפרים עדנה, גב' לוינשטין אניטה, גב' בניטה בת שבע וגב' אסייג רינה
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 הפניות וסיוע יעודי לחברים
 

 ברים לקבלת  ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מתי אביב.ח 13 הופנו השנהבמהלך 
 

 חברים הופנו לקבלת הדרכה וסיוע בתחום יעוץ המס ע"י רו"ח פיירשטיין יצחק. 18
 

 בתחום הבטוח הלאומי מופנים החברים, ע"י מנהל המחוז לסיוע באופן שוטף למר סעדון שמואל,
 בכל פעם שמתעוררת בעיה בתחום.

 
 לבין מופ"ת, בכל הקשור לבעיות הזנת נתונים ושכר, כולל בצוע אנו מתווכים בין החברים 

ות נציגים, במשרדי מזכירות המחוז, עדכון מצב תעסוקה, רישום לאתר מופ"ת, ברורי שכר באמצע
 הוצאת תלושי משכורת ועוד...

 
 ניתן סיוע מול "חבר" בהלוואות הדדיות, בפתיחת קורסים וארועים באזור הדרום והשתתפות בארועי

 הסניפים )אילת, גימלאים בדואים...(.
 ניתן סיוע מול חברות הבטוח בנושאי בטוח בריאות ב"צוות", בטוח השיניים ובנושא המוטבים.

. החברים מגיעים 60במהלך השנה הפסיק מופ"ת לנפק תלושי שכר לאוכלוסיית הגימלאים עד גיל 
 למזכירות המחוז כדי לקבל סיוע בנושא.

 עת לחברים בהזנת דיווחי תעסוקה והעברת תאומי מס בתחילת שנת העבודה.מזכירות המחוז מסיי
 
 

 נו מודים לחברים שעושים עבודתם בהתנדבות ובלב חפץא
 
 
 
 

 
 אולמי נרניה – 17.12.19כנס מחוזי 
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  2019במהלך שנה"ע  הלוואות לחברים
 

 חודש
סה"כ 

 הלוואות צוות

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 צוות

סה"כ 
הלוואות 

 נקאיותב

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 בנקאיות

סה"כ 
הלוואות 

 בחודש זה

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 בחודש זה

 57 1,396,000 26 1,179,000 31 217,000 ינואר

 38 736,000 18 596,000 20 140,000 פברואר

 49 1,126,000 17 909,000 32 217,000 מרץ

 41 870,500 16 702,500 25 168,000 אפריל

 39 1,134,500 23 1,022,500 16 112,000 מאי

 61 1,910,500 32 1,711,500 29 199,000 יוני

 51 1,759,000 27 1,605,000 22 154,000 יולי

 37 832,320 16 686,500 21 145,820 אוגוסט

 42 1,427,000 18 1,249,000 25 178,000 ספטמבר 

 39 787,000 11 598,000 27 189,000 אוקטובר

 43 1,347,000 20 1,183,000 23 164,000 נובמבר

 48 1,693,500 23 1,515,500 25 178,000 דצמבר

 543 15,019,320 247 12,957,500 296 2,061,820 סה"כ שנתי
 
 

 .₪ 15,019,320-בסה"כ לקחו השנה, החברים הלוואות בסכום כולל של כ
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 חברים ממחוז הדרום. יהי זכרם ברוך 41הלכו לעולמם  2019שנה"ע ב - ריםפטירת חב
 

 ת.פטירה לועזי שם פרטי שם משפחה דרגה סניף מס' סד'

 06/07/2019 אורן לוצאטו רסן אופקים 1

 31/05/2019 יהודה מויאל רסמ אופקים 2

 21/04/2019 דוד פרץ רסב אופקים 3

 05/09/2019 דוד אשכנזי רסן אילת 4

 30/04/2019 רוני יפה סאל אילת 5

 04/06/2019 ראובן לוקש סרן אילת 6

 10/04/2019 אליהו אוחיון רסב באר שבע 7

 16/05/2019 חיים איפרגן רסב באר שבע 8

 23/03/2019 מוחמד אלאטרש רסמ באר שבע 9

 04/02/2019 פואד אלהוזייל רסב באר שבע 10

 22/01/2019 פרץ אללוף רסמ באר שבע 11

 27/11/2019 רגא אלפריגאת רסב באר שבע 12

 11/01/2019 רפאל אלקיים רסן באר שבע 13

 03/09/2019 מאיר ארצי רסב באר שבע 14

 12/05/2019 שרגא בן ארי סאל באר שבע 15

 03/09/2019 יחיאל בן שמואל רסב באר שבע 16

 27/12/2019 אורנה בר רנג באר שבע 17

 10/08/2019 יוסף נץג רסב באר שבע 18

 05/03/2019 יצחק דגן רסב באר שבע 19

 25/12/2019 ערן דוכס רסן באר שבע 20

 15/04/2019 חוה דותן רסמ באר שבע 21

 29/09/2019 דוד דמרי רסב באר שבע 22

 24/03/2019 אהרון הופמן רסב באר שבע 23

 15/12/2019 סימון חזוט רסב באר שבע 24

 19/03/2019 נסים כהן רסמ באר שבע 25

 04/02/2019 אסתר כלפי רסב באר שבע 26

 05/04/2019 רמי לסרי רסב באר שבע 27

 20/05/2019 דוד פלס רסב באר שבע 28

 28/03/2019 שלמה צמח רסב באר שבע 29

 31/08/2019 שמעון קרלה רסב באר שבע 30

 17/06/2019 אהרן בהונקר רסר דימונה 31

 10/07/2019 קולט גולדשטיין אלמנה דימונה 32

 01/06/2019 משה נעמן רסב מצפה רמון 33

 04/01/2019 פרדזי ברמי רסמ שדרות-נתיבות 34

 05/11/2019 מרדכי דהן רסר שדרות-נתיבות 35

 20/10/2019 חיים מדר רסב שדרות-נתיבות 36

 28/01/2019 משה מרציאנו רסב שדרות-נתיבות 37

 26/09/2019 וךבר אוצקין רסן ערד 38

 25/10/2019 יוסי אורן רסר קרית גת 39

 11/02/2019 חנינא קלנר רסמ קרית גת 40

 11/02/2019 יעקב קרסינטה רסב קרית גת 41
 

סייע מנהל המחוז מתדרך, מטפל אישית וממזכירות המחוז מזמנת את האלמנות לאחר התאוששותן, 
וההצטרפות ל"צוות".בכל הלוויה משתתפים  להן במימוש זכאותן לקיצבת השארים, דמי הבטוח

 נציגים מהסניף ו/או המחוז ובמהלך ה"שבעה" נערך בקור תנחומים בבית המשפחה.
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  2019סכום פעילות שנת  – ועדת פרטו

 מ"מ, מר אמור יצחק.-ו יו"ר אהרון פלדמן חברי הוועדה - וועדת פרט מחוזית
 

מר  מנהל המחוזחת הבקשות לוועדה ארצית, ומר ולשליהשלמת ח - סיוע לוועדה מהצוות הסדיר
 לאה ישראל ומזכירת המחוזלוגסי אברהם 

 
אחד מהנ"ל משתתפים בישיבות  -יו"ר/מ"מ וועדת פרט מחוזית   השתתפות בוועדת פרט ארצית

 לחודש. וועדות פרט ארציות ככלל אחת 
 

 נושאים בהם וועדת פרט טיפלה ומטפלת :
 

 : ט ארצית בתחומים הבאיםהמלצה לבקשות לאישור וועדת פר
שנים .)"צוות" או  3הפסקת תשלום היוון , ליווי כלכלי , מענק בתלושי מזון, הלוואה דחויה לשנה עד 

 "חבר"( , סיוע  כספי לטיפול רפואי/קניית מכשיר רפואי .  
 

 וכן פגישות אישיות עם מבקשי סיוע    טיפול בחומר/בקשות  שהוגשו
 

   שעומדים בקריטריונים להפסקת החזרי היוון. ומעלה  65לחברים בני  וןהמלצה להפסקת ניכוי היו
  

המלצה ליו"ר המחוז למתן מענק חג ראש השנה ופסח וחגי המגזר הבדואי, לקראת חגים  -מענקי חג 
 לחברים שהומלצו ע"י יו"ר הסניף. 

 
 סיכום החלטות וועדת פרט ארצית וועדת אכ"א בנושא היוון  

 מספר סוג בקשה
 קשותב

 הערות באכ"א  טרם נדחו  אושר 
 לאי אישור בקשה

 הפסקת 
 ניכוי היוון

 מלא 5 15
2 50% 

 בקריטריון ולא עמד 4 4  4

 ליווי 
 כלכלי

3 3    

 קיבל בעבר מ"חבר"  1  2 4 6 הלוואה דחויה
 את כל ההלוואות

 מטופל בהלוואת צוות
    3 3 מענק

  4 6 17 27 סה"כ 
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 י טפול בפרט ברמה הארציתנתונ
 

 ריכוז סיוע כספי 

 מס'

 דרום מחוז

תאריך 
 וועדה

תווי מזון  
"צוות" 

  ₪-ב

הלוואת 
 "צוות"

הלוואת 
 "חבר"

1 22.1.19       

2 19.3.19 5,000 10,000   

3 30.4.19 4,000 20,000   

4 28.5.19       

5 16.7.19 3,000 10,000   

6 11.9.19 3,750 30,000   

7 26.11.19   10,000 20,000 

 20,000 80,000 15,750 סה"כ 

 
 2019-בקשות בנושא חריגי היוון שנדונו בועדת פרט ארצית  ב

מס' 
 סד'

מועד 
 הוועדה

 אושרו נדחו נדונו

1 22.1.19 1 0 1 

2 19.3.19 0 0 0 

3 30.4.19 0 0 0 

4 28.5.19 3 2 1 

5 16.7.19 4 2 2 

6 11.9.19 3 1 2 

7 26.11.19 0 0 0 

 6 5 11 2019סה"כ נדונו 

 
 
 

 2019סיוע כספי ממקורות "צוות  ו"חבר" לשנת 

 בקשות שאושרו בוועדת חריגי היוון בקשות שאושרו בוועדת פרט בקשות שהוגשו מחוז

 1 6 11 דרום
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 קי חגענמ
 

 . ₪ 36,250חברים, מענקי חג בשווי  48-חולקו ל 2019לקראת פסח 
 

 .₪ 5,500חברים מענקי חג בשווי   8-עיד אל פיטר חולקו ללקראת 
 

 .קניהבתווי  ₪ 750 – חבר אחד-לקראת עיד אל אדחא חולקו ל
 

  ₪ 32,750חברים מענקי חג בשווי  44-לקראת ראש השנה חולקו ל
 

 , לפי החלטת ועדת פרט.₪ 1,000או   750, 500גובה המענקים עמד על 
 

       - פסח
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ראש השנה
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

מר פלדמן אהרון, יו"ר ועדת פרט וסגנו עושים עבודה נפלאה ומקצועית. משקיעים מזמנם בראיונות 
 ם ומסייעים להם במילוי הטפסים.החברי

 
 
 

  ניף
     
 קיםמענ

מ פר 
  מענקים

 0 0 אופקים

 3 2,500 אילת

 19 14,000 באר שבע

 5 4,000 דימונה

 2 2,000 מצפה רמון

 6 4,000 שדרות-נתיבות

 2 2,000 ערד

 11 7,750 קרית גת

 48 36,250    ם     

מס' 
 סד'

סה"כ  סניף
 מענקים

סכום 
 שאושר

 1,000 1 אופקים 1
 1,000 1 תאיל 2
 137,750 18 שבע-באר 3
 3,750 5 דימונה 4
 2,000 2 מצפה רמון 5
 3,750 6 שדרות-נתיבות 6
 2,000 2 ערד 7
 5,500 9 קרית גת 8
 32,750 44 סה"כ 9
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  ועדת התנדבות
 

שימת דגש בכל הסניפים להרחבה תמידית של מעגל המתנדבים ושילובם בפעילות  -
 ההתנדבותית לצרכי הקהילה.

שמירת קשר רציף עם ועדת ההתנדבות הארצית תוך ישום המדיניות כולל השתתפות קבועה  -
 בישיבות הועדה הארצית.

רי הסניפים בתחום ההתנדבות תוך שימת דגש על שימור המתנדבים חיזוק הקשר עם יו" -
 והוקרתם באמצעות כנסים ותעודות הוקרה.

הגברת פרסום הפעילות ההתנדבותית באתר "צוות" ובבטאון והמשך עדכון שוטף של נתוני  -
 .crmהמתנדבים דרך מערכת 

 ודימונה. שימת דגש על מיזם "בשביל הארץ" והרחבתו בשנה הבאה לסניפי אופקים -

 28.10.19במסגרת הוקרת המתנדבים ברמת המחוז, צויין "יום המתנדב" שנערך בתאריך  -
 מתנדבים מצטיינים מכל הסניפים. 50-בהשתתפות חברי הנהלת המחוז ובו נכחו כ

 מחוז הדרום יפעל בהתמדה להרחבת הפעילות ההתנדבותית בהתאם לצרכי הקהילה. -
 

 דבותבחתך תחומי התנ פעילויות התנדבות
 ומצוייה בתיק נתונים מחוזי. crm-רשימת מקומות ההתנדבות מצויינת ב

 
  פעילויות התנדבות              תחום התנדבות

 120                                   ביטחון 
 50                         בריאות 
 45                                       כללי 
 42                                      חינוך 
 3                            יעוץ משפטי 

 5                                        מזון 
 120                                   משטרה 
 110                                        צוות 
 179                                    הקהיל 
 674                                      "כסה 

 

 
 28.10.19עוספייא   –יום גיבוש למתנדבי המחוז 

 
 אנו מודים למר בן שושן יחיאל וחברי ועדת ההתנדבות

 .על פעילותם המסורה ללא לאות ובהתמדה להשגת המטרות
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 ועדת ביקורת מחוזית 
 
 

 -, היתה אמורה להתקיים ביקורת כלהלן 2019ת ע"פ תכנית העבודה של מחוז הדרום לשנ .1
 

 הערות חודש הביקורת המסגרת מס' סד'
 כולל ארוע חנוכה מאי סניף אופקים 2
  ספטמבר סניף דימונה 3
 + המגזר הבדואי 2019דצמבר  מזכירות המחוז 4

 
 

 –בפועל, התקיימו הביקורות כלהלן  .2
ות" בחודש ינואר, שנמשכה יומיים. התקיימה ביקורת ע"י מבקר "צו – מזכירות המחוז .א

 פורסמו סכום והתייחסות לביקורת. לאור זאת, לא מצאנו מקום לקיים ביקרת נוספת.
התקיימה ביקורת ע"י מבקר "צוות" בחודש מרץ השנה. פורסמו סכום  – סניף אופקים .ב

 והתייחסות לביקורת. לאור זאת, לא היה מקום לבצוע ביקורת נוספת.
, לאחר הבחירות 2020התקיימה ביקורת השנה מאחר ונדחתה לשנה"ע  לא – סניף דימונה .ג

 ב"צוות".
. הופץ 2018מאחר ולא בוצעה בשנת  30.1.19-הבקורת בוצעה ע"י המחוז ב – סניף אילת .ד

 דווח.
 
 
 
 

 .אנו מודים למר איציק אברמוביץ על פעילותו המסורה
 
 

 ועדת תרבות מחוזית
קיום ארועים מחוזיים ומסייעת ע"פ הצורך בקיום  ועדת תרבות מחוזית עוסקת בהיבטים של

.  במהלך השנה התכנסה הוועדה, בראשותו של מר אבי הלר ועסקה בתוכנית האומנותית של ארועים
 . הכנס המחוז, נשף יום העצמאות ועוד..

 
 אנו מודים לחברי הועדה על פעילותם

 
 

 ברכה לימי הולדת
 ל חבר ברכה מיוחדת ליום הולדת, באמצעות המייל.מזכירות המחוז שולחת בתחילת כל חודש, לכ

 כמו כן מפורסמת ברכה באתר "צוות" לכל חבר, בסניף שלו.
 רוב הסניפים שולחים כרטיסי ברכה אישיים לכל חבר.

 
מודפס,  אישי + ואלמנות, נשלח כרטיס ברכה75גימלאים בני בדואים, לחברי הנהלה, מתנדבים, 

 בתחילת החודש.
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

00733918   

 
 ארציות וועדות

 
 

  דו"ח פעילות ועדת "הדור הצעיר" ארצית 
 "מר ברנד מנחם –נציג המחוז 

הדור הצעיר "גובשה במחוז קבוצה של חברים צעירים לגיבוש תכנית ולצרוף  2019במהלך שנת 
 .פגישות הועלו תכנים שונים  פרהיו מס לפעילות הארגון

 רבה דברים חדשים שאותם ננסה ליישם במהלך השנה בצענו סקר לחברים החדשים ומתוכו למדנו ה
 כמו כן בוצע ניסיון למפגש רעים עם החברים מה שלא צלח וכל הזמן נדחה .

 שבע, בהצלחה רבה.-רב עם בנות זוג בסינימה סיטי בארמפגש ע נערךלקראת סוף השנה 
 "צעירדור ה"לקראת שנה הבאה יש בכוונתנו לבצע מפגשים נוספים ואף פעילות מתאימה ומעניינת ל

 .במקביל לפעילות הארגון 
 
 
 

 דו"ח פעילות ועדת קש"צ ארצית
 נגאוקר יונה -נציג המחוז 

. "במהלך השנה התכנסה הועדה לשתי ישיבות בלבד. במהלך הישיבות דנו בנושאי הבטאון של "צוות
 בחצי השנה האחרונה לא התכנסה הוועדה עקב מחלתו של יו"ר הוועדה.

 
 

  פרויקטיםדו"ח ועדת 
 ברנד מנחםמר  –יג המחוז נצ

 לא היתה פעילות כלשהיא של הוועדה. 2019במהלך שנה"ע 
 

 דו"ח פעילות ועדת זכויות ארצית
 חדד אילנהגב'  –נציגת המחוז 

פעמים ודנה בנושא הסכם הגימלה על כל נגזרותיו, פטור מהיוון במסלול חריגי  3הועדה התכנסה 
 הגימלה והבטוח הרפואי. לפקודת מס הכנסה, שחיקת 190היוון, תקנה 

 
 דו"ח פעילות ועדת ערר לפרט ארצית

 חדד אילנהגב'  –נציגת המחוז 
 הוועדה לא התכנסה במהלך השנה.

 
 דו"ח פעילות ועדת נהלים ותקנון ארצית

 הלר אבימר  –נציג המחוז 
והלי הוועדה רשמה בפניה כיעד מרכזי בפעולותיה במהלך השנה לסיים את רענון /עדכוןן כללי של נ

לכלל המחוזות  2020הארגון כבסיס לפעילותו ולהמליץ בפני הנהלת הארגון לפרסם בתחילת שנת 
 ישיבות בהם נידונו נוהלים והמרכזים שביניהם: 8והסניפים. במהלך השנה קיימה הוועדה 

 נוהל מתן הלוואות הדדיות "צוות". -

 נוהל עבודת ועדת ביקורת ארצית -

 תנוהל עבודת ועדת ביקורת מחוזי -

 נוהל עבודת מבקר הפנים של הארגון. -

 נוהל יצוג "צוות" בכנסים בינלאומיים ונסיעות לחו"ל בתפקיד -

 נוהל עבודת וועדת קש"ח. -

 נוהל ותהליך רכש והתקשרויות. -
 הנוהלים הועברו לאשור ועד המנהל.
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  דו"ח ועדת כספים ארצית

 
 כהן איציקומר  הלר אבימר  –נציגי המחוז 

 ועדה אשר נושאת באחריות להתנהלות הכספית התקינה של הארגון.ועדת הכספים הינה ה
 על כן, פעילות הוועדה מתמקדת ב:

 הכנת הצעת התקציב השנתי אשר מוגש לאשור ועד המנהל והאסיפה הכללית. -

 קיום מעקב אחר ניצול התקציב ע"י בחינה ובדיקת דו"חות הכספים הרבעוניים. -
בכל ישיבות הועדה.כולל כחבר ועדת המשנה  בנוסף לכך, כחבר ועדת הכספים השתתפתי

 להשקעות. בין הנושאים המרכזיים שעמדו על שולחן דיוני הועדה:
 נוספים.איתור מקורות הכנסה  -

בחינת הדו"חות הכספיים הרבעוניים וחצי שנתיים תוך עמידה על אופן ניצול התקציב למניעת  -
 גרעונות.

רכים הכספיים של הקרנות שבבעלות במסגרת ועדת ההשקעות פעלנו להבטיח שמירת הע -
 הארגון.

הוכנה ואושרה ע"י ועדת הכספים והומלצה לאשור בפני הועד המנהל  2020הצעת התקציב לשנת 
 .15.12.19והאסיפה הכללית אשר התכנסה בתאריך 

 
   

  ארועים וטקסים – דו"ח ועדת קש"ח ארצית
 פרץ אילןמר  –נציג המחוז 

 השנה על קידום, פיתוח וטיפוח הקשרים בין כל ארגוני הלוחמים  הועדה שקדה ושוקדת לאורך כל
 היהודים הוטרנים בישראל ובכל העולם היהודי בדגש על פעילויות מורשת הנצחה וזכרון.

 מו כן הוועדה עוסקת בהרחבה מירבית של מעגל הפעילויות המשותפות של ארגוני הוטרנים בארץ כ
 עמדות ולימוד מניסיונם של אחרים באשר לזכויות הפרט, ובעולם, הידוק הקשרים, החלפת דעות ו

 פעמים במהלך השנה. 4הוועדה התכנסה  הגמלאים.  רווחה ואיכות חיים של
 סים רשמיים המיועדים לוטרנים בארץ ובעולם במסגרת קכמו כן הועדה מקפידה על שילוב נציגים בט

 ארגון הגג של הוטרנים.

 
 

  תארציומכרזים דו"ח ועדת רכישות 
 פרץ אילןמר  –נציג המחוז 

 לרכישת שרותים וציוד הנדרשים לארגון לאחר בצוע הליך , הוק -הועדה פעילה בעיקר עפ"י הצורך אד
 פעמים. 3, השנה התכנסה הועדה מכרז כפי שמתחייב מנוהלי הארגון הצעות מחיר /

 
  דו"ח ועדת התנדבות ארצית

 בן שושן יחיאלמר  –נציג המחוז 
עדה הארצית התמקדו השנה בשימת דגש על תחומי התנדבות תחת חסות "צוות" כדוגמת הדיונים בוו

 פרויקט "בשביל הארץ". 
הישיבות התמקדו בסקירה של נציגי גופים התנדבותיים שהביעו את בקשתם לצרף מתנדבי "צוות" 

 אליהם.
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  דו"ח ועדת מיחשוב ארצית
 ריגבאי ליאור ומר טבק דימטמר  –המחוז  ינציג

 
 במספר נושאים במהלך השנה:בוועדה דנו  לחודש.מתכנסת אחת  הארציתהוועדה 

 .crmהמשך פתוח והטמעת מערכת 
 ניסוי "מודל ארועים" התבצע באחד הסניפים. –פתוח אתר "צוות" 

 .2020התקיימו מספר דיונים בנושא בחירות ממוכנות ב"צוות" 
 
 

   דו"ח ועדת תעסוקה ארצית
 שנים(  12)משמש בתפקידו מזה  כהן איציקמר  –נציג המחוז 

 ועדות וביום עיון אחד. 6-השתתף השנה ב 
 במסגרת הוועדה שותף ומעודכן בפעילות הנעשית ע"י מנהלי התעסוקה במחוזות ובהנהלה הראשית.

חברי הוועדה בראשותו של יצחק לורנס, בשיתוף עם סמנכ"לית התעסוקה, שרית רוזנצוויג עושים 
המישורים במשק, ע"מ ליזום הכשרות, קורסים ומקומות תעסוקה לכמה שיותר חברים ופועלים בכל 

 פורשים.
ענף התעסוקה ב"צוות" הינו אחד הענפים החשובים והמניעים את הפורשים להצטרף לארגון ולהיות 

 חלק ממנו.
 רגון.מבקש לציין לטובה את שתוף הפעולה בין הוועדה המרכזת את הנושא לבין המחוזות והנהלת הא

 מבקש להודות למנהלת התעסוקה ורכזת התעסוקה העושות עבודות קודש.
 
 

  דו"ח ועדת בחירות ארצית
 טאוב חנןמר  –נציג המחוז 

לקראת הבחירות של מוסדות ארגון "צוות" הוקמה ועדה אד הוק בה משתתפים נציגי המחוזות, 
הוועדה מונה עו"ד שלומי ציפורי.  נציגי הועדות השונות של הנהלת הארגון ויועצים משפטיים. לראש

במהלך השנה התכנסה הוועדה מספר פעמים ואף הגבירה את פעילותה לקראת תום השנה, במפגשים 
 שבועיים. 

 עיקר הדיונים נסוב על עניייני טוהר המידות במערכת הבחירות וגם בין אדם לחברו. 
אוגרפית ביחס למחוזות האחרים אוזן קשובה הופנתה למחוז הדרום עקב היותו חריג בפריסתו הגי
 ונתנה את אישורה ואמצעיה לפריסת עמדות ההצבעה הנדרשות. 

 חברי הוועדה מאחלים לכל המתמודדים למוסדות הארגון, הצלחה מרובה.
 
 

 – מידע כללי – ובטוח סעודי "מנורה" בטוח בריאות "הפניקס"
 .2025ר סוף נובמבביטוח הבריאות תקף עד 

החוזה נחתם  – 1.1.2018-" שזכתה במכרז, בתוקף מעם חברת "מנורה הבטוח הסעודי סוכם .א
 .31.3.2026עד 

 חברים. 740-ימלת סיעוד לכוכמו כן משולמת ג תביעות 26,000-למעלה מוגשו ה 2019בשנה"ע  .ב
 
 

 ""איילון –בטוח חיים 
 ומי הבטוחנכנס לתוקפו הסכם בטוח חיים בין "חבר" לבין חברת הביטוח איילון. סכ 1.4.12-ב     
 והפרמיה המשולמת מעודכנים ע"פ קבוצות גיל ומפורסמים באתר "צוות".     
 טופס המוטבים נשלח ישירות לחברת הבטוח.     
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 בטוח תאונות אישיות

הסדר בטוח התאונות האישיות הקבוצתי שנחתם ע"י "חבר" משרתי הקבע והגימלאות הינו בטוח 
 וטחים אשר מוכרת להם נכות פיזית או נפשית לצמיתות.נכות צמיתה שנועד לתת פיצוי למב

 הבטוח תקף בכל שעה משעות היממה ובכל מקום בעולם והוא מתבצע ע"י חברת איילון.
פוליסת הבטוח המלאה מפורסמת באתר "חבר", תחת כותרת פיננסים ובטוחים. הרובד המורחב 

 רובד הבסיסי לכל החיים.)הרובד הכולל שברים( ונשאר רק ה 67של הבטוח מסתיים בגיל 
 
 

 ביטוח שיניים
    במסגרת הסדר רפואת שיניים למשפחות הגימלאים עם חברת הבטוח הראל, מתמקד הכסוי       
 הביטוחי בארבעה תחומים עיקריים:      
 טיפול שיניים משמר, ניתוחי חניכיים, טיפולים משקמים, אורתודנטים ושתלים.      
 שליליות.ניתן להגיש בקשות לערעור על תשובות במקרפ"ר רופא האמון דרך       
       
 –פרטים לפניות       
 .1300-1600בימים א',ג',ה' בין השעות  03-7545088 –טלפון       
 03-7545018 –פקס       
 emon@hvr.co.il-rofe –מייל      
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    2019סכום שנה"ע –יחידת התעסוקה 
 

    סטטוס תעסוקה, ביצוע ראיונות, ייעוץ  (,הצבת דורש העבודה במרכז העשייה )שליחת מייל .1

 .חציוני, הפצת סרט תדמית יחידת תעסוקהוהכוונה, ימי הולדת, קשר 

      השתתפות  פיתוח ושימור הקשר עם מעסיקים וארגונים בדרום )דף תדמית, ברכות לחגים, .2

 בפורומים וכנסים(.

 השמות ע"י "צוות"  127איתור משרות וביצוע השמות לחברים דורשי עבודה. סה"כ בוצעו  .3

 חברים. 184סה"כ השתלבו בעבודה   השמות בסיוע "צוות". 57-ו

 השתתפות בטקס סיום וחלוקת תעודות "מנחה נהיגה נכונה". .4

 טרים(.השתתפות בטקס "בוחני רישוי לנהיגה" )טס .5

 חברים. 10ת סדנת "העצמה אישית" לדורשי עבודה )יוני( בהשתתפו הצעבו .6

 השתתפות בטקס סיום וחלוקת תעודות "ממונה בטיחות בעבודה" במודיעין. .7

 , במכללת קיי."חינוךבהטובים "יום עיון "מתן כלים ושיטות לאיתור עבודה במשרות הוראה,  .8

 מכללת קיי.' של "הטובים בחינוך" בטשיחת סכום מחזור  .9

  ' של "הטובים לחינוך", במכללת קיי.חהשתתפות בטקס סיום מחזור     .10

 חברים. 18תיחה וסיום של קורס מנעולנים בהשתתפות פ    .11

   בביה"ס הטכני של חיל לימודי "הסבת הנדסאים להוראה טכנולוגית" מחזור שני לפתיחת     .12

 האוויר.   

 חינוך" במכללת קיי.פתיחת מחזור שישי של תוכנית "הטובים ב   .13

 בקשות. 5 שימוש מושכל ב"סל הכשרה" לקורסים למציאת עבודה. סה"כ אושרו  .14

  אתגר מנהל פרישה מצה"ל במכללת בשיתוף  "בדרך לעבודה"ביצוע יום עיון בנושא:    .15

 ברים.ח 60ובהשתתפות    

 השתתפות והובלה של "רשת ארגוני תעסוקה", במרכז לאודר וסיור ב"עלה נגב",    .16

 ן גוריון ומפעל אוסם בשדרות.ב אוניברסיטת  

 במכללה הטכנולוגית ב"ש.השתתפות בירידי תעסוקה    .17

 העמקת שיתופי הפעולה בין "צוות" למדור השמות מחלקת מופ"ת /צה"ל )ביצוע הכשרות,    .18

 השתתפות בסדנאות פרישה ופגישות מעסיקים(.  

 באוניברסיטה הפתוחה. 1מודי תואר בני המגזר בתוכנית "שער לאקדמיה" ללי 4ב ושיל   .19

 קיום פגישות עבודה עם יו"ר סניפים / יו"ר מחוז, הגשת דו"חות והשתתפות בארועי המחוז.   .20

 השתתפות בימי קליטה של פורשים חדשים.   .21

 .לקצינים ונגדים לקראת פרישה מצה"להשתתפות בסדנאות מעבר מקריירה לקריירה    .22
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   דבר מנהל המחוז – מזכירות המחוז - כום תכנית עבודה ס                             
 
 
 

 , לרווחת החברים.2019במחוז הדרום נעשתה פעילות רחבה מאוד במהלך שנה"ע 

ם ושיתוף הפעולה בין יו"רי הסניפים למזכירות המחוז היווה נדבך חשוב להצלחת המחוז וקי

 הארועים.

 מעבר לכך. עמדנו בתכנית העבודה השנתית כפי שתוכננה ואף*

 , הן במחוזית והן במסגרת הארצית.תהשתתפנו בארועים בסדרי גודל שונים הן במסגרת הסניפי*

 יצאנו ביחד להופעות והצגות.*

 שמענו הרצאות*

 יצאנו לימי כייף*

 הוקרנו את המתנדבים*

 ואנו פועלים להרחבתו  התנענו פרויקט התנדבות "בשביל הארץ" במשותף עם המסגרת הארצית*

 ערים נוספות במחוז.ל 

 פעלנו לקידום פעילות עבור "הדור הצעיר"*

 פעלנו להעמקת הידע של החברים בזכויותיהם הן בתחום הבטוח הרפואי /סעודי והן בתחום השכר*

 יצרנו צוות חדש לקיום פעילויות יחודיות לקבוצת האלמנים והאלמנות במחוז.*

 תן להם הן בתחום היעודי והן בתחום התפעולי.פעלנו לשיפור הקשר עם החברים, שפור השרות הני*

 *השתתפנו בהלוויות ונחום אבלים.

 *סייענו לאלמנות במיצוי זכויותיהן, במלוי טפסים לקיצבת שארים והצטרפות ל"צוות".

 *קלטנו חברים חדשים.

 *ביקרנו חולים ומאושפזים.

 חברים לוועדה. 2הקמנו את ועדת המחשוב ומינינו 

 בהכנות לבקורת.*סייענו לסניפים 

 *הדרכנו בעלי תפקידים חדשים במחוז.

 וגבוי לוגיסטי )טלפונים, מיילים, דואר..(. crm*נתנו סיוע לסניפים שאינם עצמאיים בהפעלת מערכת 
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 *מילוי דו"חות כספיים חודשיים של המחוז וסיוע לסניפים במלוי הדו"חות שלהם.

 *סיוע לסניפים בהיערכות לארועים /מסיבות.

 ה והשתתפות בישיבות ועד מנהל חודשיות.*הכנ

 *הכנה והשתתפות בישיבות ועדת כספים מחוזיות.

 *תכנון והפקת תכנית העבודה השנתית לגימלאים הבדואים.

 ת לאתר "צוות".ו*סיוע לסניפים בהעברת תמונות וכתב

 *הכנה ורכוז העברת כתבות לבטאון "צוות".

 ורות המחוזיות.*סיוע לוועדת הבקורת בהיערכות וסכום הבק

 + ותיעודו.75*סיוע למר פרץ לב בשמירת הקשר עם הגמלאים והאלמנות בני 

 בשמירת הקשר עם אלמנות המחוז. לוינשטיין ואפרים עדנה*סיוע לגב' אניטה 

 יוע לוועדת פרט בטפול בחברים הפונים.ס*

 *תאום ביקורות כבוי אש פעם בשנה לכלל הסניפים.

 

, הנהלות הסניפים, יו"רי הוועדות הסניפים יו"רייו"ר המחוז, -י לברצוני להודות באופן איש

 והמתנדבים במחוז, על פעילותם במהלך כל השנה.

 

 –בברכת פעילות פוריה 
    

 
 

       
      
 לוגסי   אברהם 
                  

 מנהל "צוות" מחוז הדרום
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

  2019שנה"ע במהלך ע"י המחוז לויות שנעשו הפעי טבלת רכוז
 

 מספר הפעילויות סוג הפעילות
 11 הדרכות

 ימי ראיונות 11 ראיונות חברים חדשים
 3 יום כיף למתנדבים

 4 / מפגשים עם מופ"תברורי שכר
 23 מופעים והצגות

 10 הרמות כוסית
 3 פעילויות לגימלאים הבדואים

 9 / ערבי גיבושהרצאות
 לקראת ראש השנה ולקראת פסח ליריד "חבר" הסעות

 3 פעילויות למען האלמנות
 

 מצויינות בטבלת הריכוז. אישנן פעילויות רבות שללהלן בפרוט  –הערה 
 
 

 פרוט הפעילויות
 
 

מס' 
 סד'

 הערות המשתתפים הנושא תאריך

השתלמות נהול כספים לגזברים ויו"רי  10.1.19 1
 סניפים

הועבר ע"י מנהל  גזברים ויו"רי סניפים
 הכספים של "צוות"

ישיבת ועדת תרבות מחוזי בנושא  15.1.19 2
 הערכות לנשף יום העצמאות

הנשף יתקיים  חברי ועדת תרבות
באולמי "הינומה" 

 28.5.19-ב
מזכירות המחוז  ארוח נציגת "צוות" במופ"ת 22.1.19 3

 ורוחמה פור
תאום ציפיות ודרכי 

 פעולה
קק"ל כולל נטיעות -ישיבת ועד מנהל ב 23.1.19 4

 טו' בשבט
תאום וארוח ע"י  חברי הועד המנהל

-יו"ר סניף באר
שבע, מר לחיאני 

 יעקב
ארוח יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניפי  29.1.19 5

 דימונה, ערד והגימלאים הבדואים
יו"ר ומנכ"ל "צוות", 

יו"ר ומנהל המחוז, 
יו"ר וחברי הנהלת 

 הסניף

הארוח בסניפים 
 צמם.ע

 תיאטרון הפרינג' אלמנות 40-כ מפגש היכרות וגיבוש אלמנות המחוז 29.1.19 6

 סניף אילת יו"ר ועדת הבקורת בקורת מחוזית בסניף אילת 31.1.19 7

בקור באולמי הינומה לתאום ציפיות  31.1.19 8
 והכנות לקראת הנשף המחוזי

פגישה עם מנהל  מנהל ומזכירת המחוז
 האולם

"התופעה של ברונו" בבית  –רט ס 3.2.19 9
 הלוחם

 כל החברים הוזמנו כניסה ללא תשלום

מפגש היכרות עם המשווקת של ביה"ס  4.2.19 10
 למשחק גודמן

בחירת הצגות  מנהל ומזכירת המחוז
למכירה מסובסדת 

לחברים )"שמועות" 
 ו"כנר על הגג"(.

ארוח יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניפי  7.2.19 11
 ם וקרית גתנתיבות, אופקי

יו"ר ומנכ"ל "צוות", 
יו"ר ומנהל המחוז, 
יו"ר וחברי הנהלת 

 הסניף

הארוח בסניפים 
 עצמם.
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מופע מקהלת "שבתון" מלונדון, בבית  17.2.19 12
 הלוחם

 כל החברים הוזמנו כניסה ללא תשלום

לקראת הצגת  וועדת כספים ישיבת ועדת כספים מחוזית 17.2.19 13
נתונים בישיבת ועד 

 הלהמנ
מפגש עם נציגי הגימלאים הבדואים  19.2.19 14

 לגיבוש תכנית טיולים בהמשך השנה
מנהל המחוז יחד עם 

 נציגי הבדואים
יריד "חבר" וטיול 

 שנתי
דיון היערכות לשנה"ל הבאה במסגרת  24.2.19 15

 פרוייקט "בשביל הארץ"
יו"רי סניפים, חברי 

ועדת התנדבות, 
מרצים פעילים 

 ופוטנציאליים

ימון באחריות יו"ר ז
 ועדת ההתנדבות

השתלמות העברת חומרים לאתר  27.2.19 16
 "צוות"

אח' מחשוב מחוזי + 
 רכזי מחשוב בסניפים

הוזמנו כל רכזי 
 המחשוב בסניפים

ההצגה "שמועות" בביה"ס למשחק  27.2.19 17
 גודמן

כרטיסים  רוכשי כרטיסים 30
מסובסדים בעלות 

25 ₪ 
מינויים מוזלים  רוכשי מינויים 40 יים לתאטרון במחיר מוזלרכישת מינו 1/2019 18

 ומסובסדים.
ההצגה "שמועות" בביה"ס למשחק  2.3.19 19

 גודמן
כרטיסים  רוכשי כרטיסים 30

מסובסדים בעלות 
25 ₪ 

בליוויו של יו"ר וועדת  בקורת ארצית בסניף אופקים 4.3.19 20
הביקורת ומזכירת 

 המחוז

 בסניף אופקים

קידום הטפול באתור מתנדבים  5.3.19 21
 לפרויקט "בשביל הארץ"

מנהל המחוז ויו"ר 
 ועדת התנדבות

 מזכירות המחוז

כל חברי המחוז  ביקור נציגת "צוות" במופ"ת 10.3.19 22
הגיעו  –הוזמנו להגיע 

 חברים 8-כ

 מזכירות המחוז

רכוז יו"רי הסניפים במחוז הדרום  11.3.19 23
 ציתלהשתתפות בהשתלמות האר

-יו"ר סניף נתיבות
 שדרות ויו"ר המחוז

 כפר המכביה

עצרת זכרון למעפילי האוניה סטרומה  14.3.19 24
 שבע-בביה"כ סטרומה בבאר

הוזמנו כל  –אבי הלר 
 חברי ההנהלה

 ביה"כ סטרומה

מתן ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מתי  17.3.19 25
 אביב

הוזמנו כל חברי 
 המחוז

 מזכירות המחוז

מפגש עם "עין הנמר" להארכת הסכם  17.3.19 26
 הסעות

מנהל המחוז, גזבר 
 המחוז מנהל החברה

 מזכירות המחוז

מפגש עם נציגת יס פלאנט לתאום  19.3.19 27
 26.3.19-ב vipוסכום ארוע 

מנהל המחוז, מזכירת 
המחוז נציגת יס 

 פלאנט

 יס פלאנט

במסגרת שת"פ עם ארגון נכי צה"ל,  19.3.19 28
 יווניה" לכבוד פורים.מופע "ה

כרטיסים הוצעו  50
חברים  -למכירה 

 שרכשו כרטיסים

 בית הלוחם

29 26-
27.3.19 

מבקר "צוות", יו"רי  בקורת "צוות" ארצי
ועדות, יו"ר, מנהל 

 ומזכירת המחוז

 מזכירות המחוז

ערב גיבוש הנהלת המחוז וחברי הנהלות  26.3.19 30
 הסניפים עם בנות זוג

 הוזמנו כל חברי
ההנהלות כולל 

מתנדבי פרוייקט 
 -"בשביל הארץ" 

 חברים. 62השתתפו 

לאחר  –יס פלאנט 
ישיבת הנהלה, כבוד 

ארוחת ערב  –חלבי 
וצפייה משותפת 

 בסרט.
השתתפות בטקס הנחת אבן הפינה  28.3.19 31

 שבע-לפארק הנופלים, באר
יו"ר המחוז, מנהל 

 המחוז, מר חנן טאוב.
במסגרת שתוף 
גון הפעולה עם אר

 יד לבנים.
השתתפות בהרמת כוסית לקראת פסח  2.4.19 32

 בסניף מצפה רמון
 

מבקר ומזכירת 
 המחוז
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כניסה חופשית בבית  הרצאה בנושא "שיבוט והנדסה גנטית" 2.4.19 33
 יד לבנים

במסגרת שתוף 
הפעולה עם ארגון 

 יד לבנים.
השתתפות בהרמת כוסית לקראת פסח  3.4.19 34

 דרותש-בסניף נתיבות
  

יום טיול משולב בביקור ביריד "חבר"  4.4.19 35
 )מפעל קוקה קולה, שייט בירקון(

 -הגימלאים הבדואים 
 חברים 35השתתפו 

 

   הרמת כוסית לכבוד פסח בסניף אופקים 4.4.19 36

  מנהל וגזבר המחוז הרמת כוסית לכבוד פסח בסניף דימונה 4.4.19 37

פסח לגימלאים הרמת כוסית לכבוד  7.4.19 38
+וחלוקת תעודות 75ואלמנות בני 

 80גבורות לחברים שהגיעו לגיל 

 100השתתפו מעל 
איש ביניהם חברי 
הנהלה, גימלאים 

+ 75ואלמנות בני 
 ומוזמנים נוספים

כולל הרצאה של 
הגב' דורית פוגל על 

 זכויות הגימלאים

הרמת כוסית לכבוד פסח בסניף קרית  10.4.19 39
 גת

  

ישיבה חגיגית של ועד המנהל ומועצת  11.4.19 40
 המחוז, לקראת פסח

בהשתתפות יו"ר 
ומנכ"ל צוות, 

סמנכ"לית לתעסוקה, 
חברי הנהלת מעסיק, 

שבע -סניף באר
 ומתנדבים פעילים

 

הרמת כוסית לכבוד פסח בסניף קרית  10.4.19 41
 גת.

  

   הרמת כוסית לכבוד פסח בסניף ערד 11.4.19 42

אה בנושא "רשלנות ותאונות הרצ 15.4.19 43
 עבודה"

כניסה חופשית בבית 
 יד לבנים

במסגרת שתוף 
הפעולה עם ארגון 

 יד לבנים.
   הרמת כוסית לכבוד פסח בסניף אילת 16.4.19 44

כניסה חופשית בבית  הרצאה בנושא "כוחה של אמת" 30.4.19 45
 יד לבנים

במסגרת שתוף 
הפעולה עם ארגון 

 יד לבנים.
מנהל ויו"ר המחוז +  הנחת זרים לזכר חללי צה"ל 7.5.19 46

 חדד אילנה
 

במהלך כל החודש פגישות הכנה לקראת  12.5.19 47
 נשף עצמאות מחוזי

מנהל, גזבר ויו"ר 
המחוז + חדד אילנה 

+ דרעי יעקב + 
 מזכירת המחוז

 באולמי הינומה

מתנדבי פרויקט  יום גבוש "בשביל הארץ" 13.5.19 48
חברי "בשביל הארץ" ו

 ועדת התנדבות

 

הנהלת ומועצת  ישיבת ועד מנהל 13.5.19 49
 המחוז

 במזכירות המחוז

 בבית החייל ב"ש אלמנות המחוז מפגש אלמנות 14.5.19 50

 -הרצאה בנושא "כלכלת ישראל  14.5.19 51
 ".2019אתגרים והזדמנויות 

כניסה חופשית בבית 
 יד לבנים

במסגרת שתוף 
הפעולה עם ארגון 

 נים.יד לב
חברים חדשים  שיחת היכרות חברים חדשים 15.5.19 52

 שהצטרפו למחוז
 בבית החייל

הופעה של  -ארועי "ביחד" בלטרון  20.5.19 53
 שלמה ארצי

חברים שנרשמו 
 באתר 

הסעה לארוע 
 אורגנה ע"י המחוז

"ספורי ארץ ישראל ועם  -הרצאה  21.5.19 54
 ישראל בראי שטרות הכסף

 
 
 

בבית  כניסה חופשית
 יד לבנים

במסגרת שתוף 
הפעולה עם ארגון 

 יד לבנים
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פ.ע לאתור ומנוי בעלי תפקידים לוועדת  23.5.19 55
 מחשוב מחוזית וארצית

מנהל המחוז, חברים 
שהציעו מועמדותם, 

היו"ר היוצא של 
הוועדה ומזכירת 

 המחוז

 במזכירות המחוז

הכנת חוברת סכום ביקורות שנערכו  26.5.19 56
 2018מהלך במחוז ב

יו"ר ועדת בקורת 
 ומזכירת המחוז

 במזכירות המחוז

להקת  -נשף יום עצמאות מחוזי  28.5.19 57
 "אתניקס

חברים  -איש  400
 ואורחים

 אולמי הינומה

 "צוות" ארצי נציגים מהמחוז 4 ישיבת ועדת מחשוב ארצית 6.6.19 58

סיור בהיכל הגבורה בירושלים + בקור  11.6.19 59
 בקרים בירולישםבמרכז המ

חברי ועד מנהל 
ומועצת המחוז + 

חברי הנהלות 
הסניפים + מתנדבים 

פעילים ומתנדבי 
 "בשביל הארץ"

לא יצא לפועל עקב 
 היענות נמוכה

בדיקת  -פ.ע עם רוזליו ציון בדימונה  11.6.19 60
היתכנות כניסה לתפקיד בהנהלת סניף 

 דימונה

יו"ר ומנהל המחוז, 
 יו"ר סניף דימונה

 מונהדי

חברי ועד המנהל  ישיבת ועד מנהל ומועצת המחוז 11.6.19 61
 ומועצת המחוז

 

 שת"פ עם מכבי אש מנהל המחוז שנקור ציון -פ.ע עם ס.טפסר מכבי אש  16.6.19 62

שיר ושיח עם  -לירן דנינו במוזיאון הנגב  17.6.19 63
 יואב קוטנר

הזמנה חופשית לכל 
 חברי המחוז

 כניסה עצמאית

הזמנה חופשית לכל  שרים באהבה במדבר, חוות בראשית 20.6.19 64
 חברי המחוז

 כניסה עצמאית

בקור נציגת "צוות" במופ"ת, במזכירות  23.6.19 65
 המחוז

כניסה חופשית של 
 חברים בעיית שכר

 

  חברי הנהלת המחוז אסיפת נבחרים ארצית 23.6.19 66

  ו"ר ומנהל המחוזי פ.ע עם חברי ועדת מחשוב מחוזית 25.6.19 67

הזמנה חופשית לכל  טריפונס במוזיאון הנגב -טברנה יוונית  26.6.19 68
 חברי המחוז

 כניסה עצמאית

כנס ארצי לציון מלחמת ההתשה,  27.6.19 69
 בהרצליה

 לא היתה היענות חברים מהמחוז 15

השתתפות בסדנה אסטרטגית של  30.6.19 70
 "צוות" באולם המועצה לא"י יפה

 ע"פ זימון ר המחוזיו"

פ.ע עם חברים מהסניף הבדואי לתאום  1.7.19 71
 פעילויות עד סוף השנה

מנהל המחוז, אלגדיפי 
 מוצלח, ווקנין יעקב

 

שיר ושיח  -חנן בן ארי במוזיאון הנגב  1.7.19 72
 עם יואב קוטנר

הזמנה חופשית לכל 
 חברי המחוז

 כניסה עצמאית

שיר ושיח  -הנגב עמיר בניון במוזיאון  8.7.19 73
 עם יואב קוטנר

הזמנה חופשית לכל 
 חברי המחוז

 כניסה עצמאית

כנס הסברה למדריכי פרוייקט "בשביל  9.7.19 74
 הארץ" בבית הלוחם

יו"ר ומנהל המחוז, 
מדריכים, חברי ועדת 

 התנדבות

 

הזמנה חופשית לכל  מסיבה ים תיכונית בבית הלוחם 16.7.19 75
 חברי המחוז

 

בקור מנכ"ל בסניף מצפה רמון ובסניף  17.7.19 76
 שבע-באר

יו"ר ומנכ"ל צוות 
ארצי, יו"ר ומנהל 

המחוז, חברי הנהלות 
 הסניפים

 

  יו"ר ועדת פרט מחוזי וועדת פרט ארצית 23.7.19 77

חברים שרכשו  100 כנר על הגג בבי"ס גודמן -הצגה  24,27.7.19 78
 כרטיסים

 

מתנדבי מזכירות יום גיבוש והוקרה ל 29.7.19 79
 המחוז במלון דויד, ים המלח

  חברים 5
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ארוע הוקרה לגימלאים הבדואים לרגל  30.7.19 80
 שבע-עיד אלאדחא בבית החייל באר

כולל חלוקת שי לכל  איש 80-כ
 חבר

בקור הרמטכ"ל במועצת אל קסום,  9.8.19 81
 אטרש-שבט אל

השתתפות נציגי 
 הגימלאים הבדואים

 

  נציגי המחוז ת ועדת מחשוב ארציתישיב 13.8.19 82

ישיבת ועד מנהל ומועצת המחוז  13.8.19 83
 ולאחריה מפגש עם יו"רי הסניפים

  מכבי אש-ב

הזמנה לסרט בסינמה סיטי רשל"צ,  15.8.19 84
 כולל טיול בטיילת של בת ים

לא התקיים עקב   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           חוסר התעניינות                                             

 

בשת"פ עם ארגון יד  "משפחה חמה" –הצגה  27.8.19 85
 יםלבנ

איש רכשו  150-כ
 כרטיסים מוזלים

פרוייקט "בשביל  – 1השתלמות מס'  3.9.19 86
 הארץ"

  מזכירות המחוז

שרדוקס +אקטיב -ו crmהשתלמות  9.9.19 87
 טריילר

ענבל מעביר הדרכה 
 במזכירות המחוז .

 

פרוייקט "בשביל  – 2השתלמות מס'  10.9.19 88
 הארץ"

  מזכירות המחוז

בת ועד מנהל מחוזית + הרמת ישי 10.9.19 89
כוסית לחג + הענקת תעודת הוקרה 

 למעסיק.

  בית החייל

הרמת כוסית לאלמנות וגימלאים בני  11.9.19 90
75+ 

 איש 80-כ בית החייל

פרוייקט "בשביל  – 3השתלמות מס'  15.9.19 91
 הארץ"

  מזכירות המחוז

 תאלמנו 10-כ בית החייל סדנת צחוק לאלמנות 16.9.19 92

 נציג המחוז צוות ארצי וועדת מחשוב ארצית 18.9.19 93

ביקור ביריד "חבר" משולב בבקור  19.9.19 94
במערכת עתון ידיעות אחרונות 

 והבורסה ליהלומים

הגימלאים  אביב-אזור תל
 הבדואים

 הערכות לכנס מזכירות המחוז כנס מחוזי –ועדת תרבות מחוזית  23.9.19 95

תי של פרוייקט "בשביל הארץ" סכום שנ 23.9.19 96
 מחוז הדרום

מדריכים וחברי  מזכירות המחוז
 וועדת התנדבות

שעורים במסגרת  –תרגול פיילוט  2.10.19 97
 פרוייקט "בשביל הארץ"

  

ישיבת ועדת כספים ונתוח יתרות  6.10.19 98
 כספיות של הסניפים

  מזכירות המחוז

 איש מהמחוז 50-כ שליםירו השתתפות בצעדת ירושלים 17.10.19 99

  מזכירות המחוז ישיבת ועד מנהל ומועצת המחוז 23.10.19 100

 46 הר הכרמל יום כייף למתנדבי המחוז 28.10.19 101

 יו"ר ועדת פרט צוות ארצי ועדת פרט ארצית 29.10.19 102

 מזכירת המחוז צוות ארצי השתלמות נאמני מחשוב 29.10.19 102

יו"ר ומנהל המחוז  כפר המכביה יו"רי הסניפים פורום 31.10.19 103
 + יו"רי סניפים

 יו"ר המחוז וסגנו צוות ארצי ישיבת ועד מנהל ארצי 5.11.19 104

מנהל ומזכירת  מופ"ת כנס מנהלי מחוזות במופ"ת 7.11.19 105
 המחוז

ועד מנהל ומועצת  פארק נחל באר שבע ישיבת ועד מנהל 20.11.19 106
 המחוז

 פורשי נובמבר מזכירות המחוז ראיונות חברים חדשים 21.11.19 107

  מועצה לא"י יפה ערב גבוש לחברי הוועד המנהל  28.11.19 108

   יום גיבוש לעובדי "צוות" 5.12.19 109

 חברים 5 בית הלוחם כנס חבורות זמר  5.12.19 110

 פיםחברי וועדת כס מזכירות המחוז ישיבת וועדת כספים 10.12.19 111

  מזכירות המחוז ישיבת ועד מנהל ומועצת המחוז 10.12.19 112
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 משתתפים 466 אולמי נרניה 2019כנס מחוזי לסכום שנה"ע  17.12.19 113

 רכישה חופשית בית הלוחם מסיבת חנוכה עם דודו אהרון 23.12.19 114

 עם יו"ר ומנכ"ל סניף אילת בקור בסניף אילת ומסיבת חנוכה 24.12.19 115
 "צוות"

בשתוף סניפי קרית  אולמי אדורה נשף חנוכה בסניף דימונה 25.12.19 116
גת, ערד ומצפה 

 רמון
 רכישה חופשית אולמי הנסיעה נשף חנוכה של ארגון רא"ם 25.12.19 117

 55גימלאים עד גיל  סינמה סיטי ערב גיבוש לחברי הדור הצעיר 30.12.19 118

הנהלת המחוז  ערב גיבוש לחברי 31.12.19 119
 והסניפים

  סינמה סיטי

 
 
 
 
 
 
 

 2019להלן פרוט מועדי ישיבות הנהלת המחוז בשנת 
 

מס' 
 סד'

 הערות תאריך

 נטיעות בקק"ל 23.1.19 1
2 19.2.19  
 ב"יס פלאנט" 26.3.19 3
 בבית יציב הרמת כוסית חגיגית לקראת פסח 11.4.19 4
5 13.5.19  
6 11.6.19  
 לא התקיימה ישיבה –חופשת קיץ   7
 במשרדי כבוי אש 13.8.19 8
 באולמי "תבל", בית החייל ישיבה חגיגית לקראת ראש השנה 10.9.19 9

10 23.10.19  
 שבע-בפארק נחל באר 20.11.19 11
12 10.12.19  
   

פרוט . יו"ר המחוז-אשור הפצה ניתן ע"י מנהל ורוטוקולים מתועדים במערכת שרדוקס, כל הפ
 .ים מופיע בגוף הסכוםהמשתתפ

 
 

 סניפי המחוז קיימו הרמות כוסית בפסח וראש השנה, בהשתתפות מאות חברים.
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 2019שנה"ע –נתוני תקציב 
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 2019נתוני תקציב  
  ₪   822,000 - 2019תקציב 

 
 כללי

 
-של כ 2018ת ועוד יתרת תקציב משנ ₪ 822,000-הסתכם ב 2019תקציב המחוז לשנה"ע  .1

170,000 ₪. 

-ועל כן סה"כ התקציב מסתכם ב ₪ 45,000אושרה תוספת תקציב של לקראת חודש דצמבר  .2
1,022,000 ₪. 

 .₪ 55,000עמדה על  31.12.19-יתרת עו"ש של המחוז ב .3

 .₪ 40,000עמדה על  31.12.19-יתרת עו"ש הסניפים ב .4

במחוז ובסניפים שטרם נפרעו,  ,2019בהתאם לרישומי המחוז, ישנן התחייבויות, ע"ח שנת  .5
 )כולל הוצאות לפעילים(. ₪ 16,900-בגובה של כ

יום העצמאות, כנס  –הוצאות מזכירות המחוז כוללות סבסוד ארועים בסניפים. לדוגמא  .6
 מחוזי, יום המתנדב ועוד...

 הנתונים המוצגים בטבלה מבוססים על נתוני מנהל הכספים של "צוות". .7

ל הסניף גדולה מהתקציב השנתי שהועבר אליו, הפער נובע מיתרות במידה וההוצאה בפועל ש .8
 /עודפים משנה קודמת.

 
 

 
 

מס' 
 סד'

 סה"כ תקציב המסגרת

 437,000 סניפים 1
 310,000 מזכירות המחוז 2
 75,000 רזרבת יו"ר המחוז 3
 822,000 סה"כ 4

 
 ההער

 ד וסניף אילת.התקציב כולל דמי שכירות ואחזקה של מזכירות המחוז, סניף ער
 
 
 

  ₪ 856,33-הוצאות אישיות לפעילים עומדות על כ
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 (יעודי+ תפעולי )ע"פ נתוני מנהל הכספים -2019פירוט ניצול תקציב 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בניצול נטו של מזכירות המחוז נכללות בין היתר ההוצאות הבאות:
 סבסוד נשף יום העצמאות

 כנס מחוזי
 וספותהסעות לארועים ולפעילויות נ

 יום המתנדב
 כנס השקת ספרו של מר לפיד

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
149320 

מ '          
  ניף  ד'

 קצי  
  ניף

 קצ   
   צ' ייע די מח ז

  צ' 
  פע  י

  נ    
 ר.ק  ע ניצ   נט  מח רים

 63,255 32,265 2,592 92,928 57,000 55,000 ריי  ג ק 1
 77,024 64,685 21,242 120,467 80,000 75,000  י   2 
 15,227 1,920 7,488 9,659 17,000 35,000 ערד 3 
 25,048 4,900 5,886 24,062 29,000 40,000   פקים 4 
 47,192 10,275 1,563 55,904 45,000 35,000 דימ נ  5 
 98,878 49,555 822 147,611 80,500 120,000  ר ש ע  6 
 15,710 15,710 25,000  ד  ים 7 

 
1,800 13,910 

 

8 
מצפ  
 6,978 6,978 15,000 רמ ן

 
1,000 5,978 

 

9 
 נ י   
 38,121 3,300 2,234 39,187 43,625 37,000 שדר  

 

10 
מז יר   

 4,437 565,676 88,005 236,685 412,559 502,405 310,000 מח ז

11 
רזר   
 75,000  י  ר

 
75,000 

  
75,000 

 12      822,000.0 877,218.0 1,000,065.0 278,512.0 257,705.0 1,025,309.0 4,437.00 
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 ביקורים בסניפים

 
ע"י יו"ר ומנהל "צוות" מחוז דרום התקיימו ביקורים ופגישות עם הנהלות הסניפים השנה במהלך 

 ו/או חברי ההנהלה.
 במסגרת ביקורים אלה, נערכו ישיבות עבודה ומפגשים חברתיים.

 
 

 
 מסגרת הבקור תאריך סניף מס' סד'

 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" 7.2.19 אופקים 1
 בקורת מבקר "צוות" ארצי 4.3.19 2
 לפסחהרמת כוסית  7.4.19 3
 הרמת כוסית לראש השנה 11.9.19 4
5 

 אילת

 בקורת מחוזית 30.1.19
 הרמת כוסית לפסח 16.4.19 6
 הרמת כוסית לראש השנה 24.9.19 7
 יו"ר ומנכ"ל "צוות" + נשף חנוכהבקור  24.12.19 8
9 

 באר שבע

 בקור נציגת "צוות" במופ"ת 23.6.19
 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" 17.7.19 10
 יום כייף למתנדבי הסניף 18.7.19 11
 הרמת כוסית לראש השנה 18.9.19 12
 פגישת עבודה 6.10.19 13
 פגישת עבודה 29.10.19 14
15 

 דימונה

 יו"ר ומנכ"ל צוות בקור 29.1.19
 הרמת כוסית לפסח 7.4.19 16
 הרמת כוסית לראש השנה 19.9.19 17
 נשף חנוכה 24.12.19 18
19 

 מצפה רמון
 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" 17.7.19

 הרמת כוסית לפסח 2.4.19 20
 הרמת כוסית לראש השנה 16.9.19 21
22 

 שדרות-נתיבות

 ות"בקור יו"ר ומנכ"ל "צו 7.2.19
 הרמת כוסית לפסח 3.4.19 23
 הרמת כוסית לראש השנה 16.9.19 24
 פ.ע ודיון בנושא תקציב 6.10.19 25
26 

 ערד

 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" 29.1.19
 הרמת כוסית לפסח 11.4.19 27
 פגישת עבודה 30.7.19 28
 הרמת כוסית לראש השנה 5.9.19 29
30 

 קרית גת
 ומנכ"ל "צוות" בקור יו"ר 7.2.19

 נשף פורים 28.2.19 31
 הרמת כוסית לפסח 10.4.19 32
 הרמת כוסית לראש השנה 4.9.19  33
 30.1.1פ.ע ודיון בנושא תקציב 6.10.19  34
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 29.10.19מתנדבי המחוז  –בקור בבית משפחה דרוזית בעוספיא 
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 שבע-סניף באר –2019 תוכנית עבודהסיכום 
             

 100,2:  מס' חברי הסניףש"ח           118,779 :  תקציב הסניף  
       

 

 
 .37טבלת ניצול תקציב יעודי של הסניף מוצגת בעמוד 

 
 
 

' מס
 'סד

 פעילות/אירוע
 הוצאה מתוכננת

סה"כ  מועד בצוע
 עלות

' מס
 משתתפים

 הערות

 ש יווני אילת"סופ 1
 

תשלום עבור  48 4800 
 אוטובוסים

 נשף פורים 2
 

31.1.19 21,792 185  

  40  3-15/3/19 טיול להודו 
  19  מרץ אפריל פסח-ביקורי בית לנזקקים 3

  222 1,150 10.4.19 פסח "חבר"יריד  4
  90  4.4.19 +75הרמת כוסית בני  5
  לפסח מחוזית כוסית הרמת 6

 
כולל הנהלת  30  11.4.19

 המחוז
  293 48,000 2.5.19 נשף יום העצמאות מחוזי 

 יום כיף למתנדבים ים המלח 
 

18.7.19 6,603 49  

 ההתשה מלחמת-ארוע ארצי 
 א"ח בבית

27.6.19  13  

 263 17.7.19 בסניף ארצי" צוות" ר"יו ביקור 
הדפסת )

 (חוברות

הנהלת סניף  15
ב"ש, מר 

בגולה, מר 
לוגסי, גב' דניס 

אוחנה ויו"ר 
ומנכ"ל צוות 

 ארצי
  120 21890 29-31/8 סופש במלון גראנד ביץ 
 22.9.19  סליחות סיור 

24.9.19 

15,790 
 

בשל הענות  130
מרובה יצאו 
 שני מחזורים

  227 -940 ספטמבר ראש השנה "חבר"יריד  

 ראש - לנזקקים בית ביקורי 
 השנה

אוגוסט 
 ספטמבר

קיבלו  13 17 
 מענקים

 לראש+ 75 בני כוסית הרמת 
 השנה

  90  ספטמבר

 חברי השנה לראש כוסית הרמת 
 הסניף

 10,904 96  

 ש בקרואן פלזה אילתסופ" 
 

תשלום עבור  81 2,790 7-9/11/19
 שיט

  40  2-17/12/19 טיול מקסיקו קובה 
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 בסניף: פעילות שוטפת
מתקיימות באופן קבוע אחת לחודש ועל פי צרכים מיוחדים. סיכום  - ישיבות הנהלה הסניף .1

 פן קבוע ועולה לאתר הסניף.ישיבה מופץ באו

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

קיימת סבב תורנות בין חברי  - בקור חולים ומאושפזים והשתתפות בהלוויות/ניחום אבלים .3
 ההנהלה לביקור חולים והשתתפות בלוויות של חברי  הסניף.

 ומתועד בסניף. מתקיים באופן קבוע על מר לב - +75קשר עם בני  .4

    מתבצע באופן קבוע ע"י גזברית ומזכירת הסניף. – תיעוד אירועי הסניף .5

 

 
 יושב ראש הסניף-יעקב לחיאני       

 
 21.3.2019 ף פורים באולמי "נרניה"נש
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    סניף קרית גת – 2019  סיכום תכנית עבודה
   
    

 438 -מספר חברי הסניף                                          ₪ 54000תקציב הסניף            
 
 
 

מס' 
 סד'

מס' חברים  סה"כ עלות מועד האירוע הפעילות שבוצעה
 שהשתתפו

 הערות

בקור יו"ר ומנכ"ל  1
 "צוות" בסניף

7.2.19 500 12  

  חברים 54  ₪ 5000 28.3.19 יציאה למלון באילת 2
  חברים 52  ₪ 2000 12.6.19 יום כייף בים המלח 3
נשף פורים באולמי  4

 "שוהם"
  חברים 214  ₪ 38000 20.3.19

יריד חבר ראשון   5
 כולל ביקור בשפדן

 לקראת פסח חברים 50  1.4.19

 לקראת פסח חברים 50  7.4.19 יריד חבר שני  6
הרמת כוסית  7

 וחלוקת שי
 לקראת פסח חברים 150  ₪ 2500 15.4.19

סיור בצפון כולל  8
 קברי צדיקים

  חברים 54  ₪ 4000 28.5.19

יציאה למלון  9
 רימונים בטבריה

4-6.7.19 4,800 30  

  52  ₪ 2,100 25.6.19 יום כייף בים המלח 10

 לקראת ראש השנה חברים 50  8.9.19 1יריד חבר מס  11

 לקראת ראש השנה חברים 50  16.9.19 2ירד חבר מס  12

הרמת כוסית ראש  13

 השנה

כולל תשלום לבית וקס, לא כולל  חברים  150  ₪ 2900 23.9.19

 עלות מתנות

  50  ₪ 2,200 18.9.19 סיור סליחות 14

  חברים 22  17.10.19 צעדת ירושלים 15

  חברים 52 2,100 5.11.19 יום כייף בים המלח 16

  62 1,600 17.12.19 כנס מחוזי 17

 יף דימונהבסנ חברים 37  25.12.19 מסיבת חנוכה 18

הוצאות תפעול  19

 משרד

    

 
 
 

 37טבלת ניצול תקציב יעודי של הסניף מוצגת בעמוד 
 
 
 
 
 
 

 –סכום השנה 
 במהלך השנה עמדנו בתוכנית העבודה ומעבר לכך. נעשתה פעילות ברוכה לטובת החברים.

 החברים נהנו מהארועים שעשינו. ההיענות גבוהה מאוד. 
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  ווי במהלך כל השנה.יהסניף על הסיוע והל צוני להודות לחברי הנהלתבר
 
 
 

  –בברכה      
 

 אסולין חיים      
 יו"ר    הסניף      

 
 

 

 

 קרית גת בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניף           
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 סניף אילת – 2019 סיכום תכנית עבודה
             

 
                             350מספר חברי הסניף:                                   ₪ 75,000תקציב הסניף 

 

מס' 
 מועד בצוע הארוע סד'

  'מס סה"כ עלות
 משתתפים

 25 1224 20.1.19 +70-ט"ו בשבט לאלמנות ו 1
 50 1500 6.2.19 נשיכה דיאלי –הצגה  2
 108 8,390 2.4.19 הרמת כוסית לפסח 3
 30 609 2.4.19 נסיעה ליריד "חבר" 4
 10 550 1.9.19 ערב גיבוש לנשים 5
 51 338 11-12.9.19 נסיעה ליריד "חבר" + סיור סליחות 6
 120 12000 24.9.19 הרמת כוסית לראש השנה 7
  15600  שכירות משרד  8
  4500  הוצאות טלפון/אינטרנט  9

  1000 כל חודש כרטיסי ברכה ליום הולדת 10
 12 1500 24.12.19 ארוח הנהלת צוות בחנוכה 14
 139 31,413 24.12.19 מסיבת חנוכה 15
 

 
 37טבלת ניצול תקציב יעודי של הסניף מוצגת בעמוד 

 
 

 במהלך השנה מבוצעת פעילות שוטפת
 

 ומעלה ואלמנות צה"ל אחת לחודש.  75שיחות מתועדות עם בני  .1

 התנדבות לקהילה .2

 תעסוקת עובדים   .3

 ועל כך תודה למנהל המחוז המשכנו  באישורי הלוואה באילת  גם השנה .4

 ומעלה  75גם השנה דאגנו להביא מתנת חבר עבור בני  .5

 
 הוצאות שוטפות

 עבור ישיבות הנהלה והמשרד. .1

 שכירות .2

 עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית .3

 נושא ההתנדבות הורחב משמעותית )קיימת בעיה בגיוס מתנדבים( .4

 יסודיהטיפול בפרט ורווחה קיבל נפח משמעותי, מקצועי ו .5

 ת וביקורי תנחומים אצל משפחות אבלותוהשתתפנו בהלווי .6

 מו ביקור חברים במהלך השנה.יהתקי –אשפוזים ביה"ח יוספטל באילת  .7
הביקורים נערכים ע"י החבר מימון וקנין ויו"ר הסניף. בכל ביקור מחולק שי צנוע וניתן 

 הסבר על זכויות המאושפז.
 

הטיפול המסור שאנשי הסניף מקבלים בכל בקשה מודה למנהל המחוז למזכירת המחוז על 
       

 
 יו"ר סניף אילת – אלי דהן                                                                                                
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 בסניף אילת +75חגיגת טו' בשבט לגימלאים ואלמנות בני 
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 אופקים סניף 2019 עבודה תכנית םסכוהנדון: 
 
 

 262 -מספר חברי הסניף בסוף השנה                                            ₪ 40,000 -תקציב הסניף   
 

 
מס' 
 סד'

סה"כ  מועד בצוע ארוע / פעילות
 עלות

 מספר המשתתפים

בקור יו"ר ומנכ"ל  1
 "צוות" בסניף

 הסניף חברי הנהלת 2איש כולל  16  11.2.19

סופ|ש במלון לאונרדו  2
 קלאב אילת

תשלום עבור אוטובוס  –איש  93 5,500 21-23.2.19
 וכיבוד

השתתפות בנשף פורים  3
 בקרית גת

 הסעה וסבסוד –חברים  10 1,000 20.3.19

  450 מרץ יריד "חבר" 4
הרמת כוסית לפסח +  5

 הרצאה
 איש  94 6,400 7.4.19

בקורי בית וחלוקת  6
חג פסח  מענקי

 לנזקקים

   מרץ

הנחת זר בבית העלמין,  7
יום הזכרון לחללי 

 צה"ל

7.5.19 350  

יום  –נשף מחוזי  8
 העצמאות

 איש 20  28.5.19

 –נסיעה ליריד "חבר"  9
 ראש השנה

 איש 45  9.9.19

הרמת כוסית לראש  10
 השנה + הרצאה

 חברים 94 1,865 9.9.19

משלוח כרטיסי ברכה  11
 דתליום ההול

 לכל החברים 1,100 מדי חודש

בקורי חולים  12
 ומאושפזים

   שוטף

   שוטף קליטת חברים חדשים 13
   שוטף הלוויות וניחום אבלים 14
מסיבת חנוכה יחד עם  15

 סניף דימונה
 מיניבוס  24.12.19

   שוטף אחזקת מועדון 16
   שוטף תקשורת 17
 
 
 
 

 37וצגת בעמוד טבלת ניצול תקציב יעודי של הסניף מ
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 סכום מילולי

 
בוצעה ביקורת ארצית ע"י מבקר "צוות". השתתפו בביקורת יו"ר וועדת ביקורת מחוזי, יו"ר  .1

 וחברי הנהלת הסניף + מזכירת המחוז. הביקורת היתה טובה .מאוד.
 השנה לא התקיימו מספר ארועים עקב חוסר התעניינות מצד החברים. .2
 כולל הגשת מועמד חדש להנהלת הסניף. 0202הסניף מתכונן לבחירות  .3
מבקש לציין לטובה את הסיוע של מנהל המחוז, מר לוגסי אברהם ומזכירת המחוז הגב'  .4

  ישראל לאה, על הסיוע התמידי והמיומן במהלך כל השנה לניהול הסניף. תודה רבה.
 
 

 יו"ר סניף אופקים –דרעי יעקב  –בברכה 

 

 

 

 ל "צוות" בסניף אופקיםבקור יו"ר ומנכ"              
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 סניף דימונה – 2019 סיכום תכנית עבודה
 
  

מס' 
 סד'

סה"כ  מועד בצוע ארוע / פעילות
 הוצאה

מספר 
 המשתתפים

 45 4,000 28.12.19 סופ"ש בבבית מלון אילת 1
 10 263 8.3.19 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" 2
ביקורי בית וחלוקת מענקים  3

 2019פסח  – לחברים נזקקים
3/2019 4,000 5 

 85 14,990 7.4.19 הרמת כוסית לחג פסח וחלוקת שי 4
 55 830 10.4.19 נסיעה ליריד "חבר" 5
ביקורי בית וחלוקת מענקים  6

 ראש השנה – לחברים נזקקים
9/2019 3,750 5 

 39 - 10.9.19 נסיעה ליריד "חבר" 7
 102 4,750 19.9.19 הרמת כוסית לראש השנה 8
  - 17.12.19 השתתפות בכנס מחוזי 9

 148 22,964 25.12.19 מסיבת חנוכה 10
   מדי חודש שליחת כרטיסי ברכה לימי הולדת 11
   שוטף בקור חולים ומאושפזים 12
   שוטף השתתפות בהלוויות וניחום אבלים 13
   פעם בחודש ישיבות הנהלת הסניף 14
 

 37וצגת בעמוד טבלת ניצול תקציב יעודי של הסניף מ
 

 

 יו"ר הסניף, אבוחצירא אבי -בברכה 

 

                          

 

 בסניף דימונה 9/2019הרמת כוסית לראש השנה 
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 שדרות-סניף נתיבות – 2019  סיכום תכנית עבודה
 
 

מאופיינת כשנת פעילות שוטפת ומלאה של הסניף בצד ארועים בטחונים בעיתיים באזור  2019שנת 

 יעים לא מעט על חברינו.המשפ

חברים רבים מתנדבים ברשויות המקומיות במסגרת צוותי החירום ולצערנו ישנם גם חברים שנפגעו 

 במהלך הפעילויות השוטפות. םבעיקר ברכוש אבל גם בגוף והיה צורך לעמוד לציד

השתתפות היו בשנה זו לא מעט פעילויות שאפשרו השתתפות של חברים רבים וכך אכן היה, הורגשה 

 ערה יותר של חברים בארועים דבר הראוי לציון.

הטבלה בהמשך מפרטת את הפעילויות השונות שנעשו בסניף להם יש להוסיף גם פעילויות מחוזיות 

 אשר לא נרשמו.

 
 בברכה,

 יו"ר הסניף , אילן פרץ                                                      
 
 
 
 

 321 -מס' חברי הסניף                                                    ₪ 37,000 -תקציב הסניף
 
 

 

'מס
מועד  ארוע/ פעילות 'דס

מספר  סה"כ עלות הביצוע
 המשתתפים

 10  7.2.19 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" 1
 40 ₪ 6,136 28/2-2/3 נופש סוף שבוע באילת 2
 6 4,000 19מרץ  ביקורי בית והענקת מענקי חג פסח 3
 18 900 19מרץ  השתתפות בנשף פורים בסניף קרית גת 4
 41 - 8.4.19 נסיעה ליריד חבר לקראת פסח 5
 80 10,659 16/3/19 וחלוקת שי לחג הרמת כוסית לפסח 6
 15 מתקציב המחוז 28.5.19 נשף יום עצמאות מחוזי 7
 10 ₪ 1,104 19מאי  השתתפות בערב גיבוש מחוזי 8
 44 ₪ 8,551 18.07.19 ם המלחיום כיף בי 9

 6 3,750 19ספט'  בקורי בית והענקת מענקי חג ר' השנה 10
 121 ₪ 11,654 16.9.19 הרמת כוסית לר' השנה + שי לחברים 11
 31 - 8/9/19 נסיעה מאורגנת -יריד חבר 12
  - 19אוק'  יום כיף בים המלח 13
 38 6,918 5-7/12/19 נופש סופ"ש באילת 14

 
 

 37ת ניצול תקציב יעודי של הסניף מוצגת בעמוד טבל
  

 



50 

 

00733918   

 שדרות-בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניף נתיבות
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 סניף הגימלאים הבדואים – 2019   סיכום תכנית עבודה
 

 132 -מספר חברי הסניף                25,000 –תקציב הסניף 
 
 

מס' 
 סד'

 מספר המשתתפים כ עלותסה" תאריך בצוע הפעילות

בקור באוהלו של ג'ומעה  1
אלקשחר וסקירה על הבדואים 

במסגרת בקור יו"ר ומנכ"ל 
 "צוות"

29.1.19 - 10 

מפגש עם חברי הנהלת הגימלאים  2
 במשרדי המחוז הבדואים

19.2.19 100 5 

סיור במפעל "קוקה קולה" , שיט  3
 בירקון ובקור ביריד "חבר"

4.4.19 2,560 39 

 80 13,650 30.7.19 ערב הוקרה לרגל עיד אלאדחא 4
 1 750 8/2019 עיד אל אדחא – חלוקת מענקי חג 5
 7 - 28.5.19 נשף יום העצמאות 6
שנה   50ארוע הוקרה במלאת  7

 למלחמת ההתשה 
27.6.19 - 2 

בקורי בית וחלוקת מענקי חג  8
 לעיד אל פיטר

 8 7,000 19יולי 

ביריד  יום טיול משולב בבקור 9
"חבר", בקור במערכת ידיעות 

 אחרונות ובורסת היהלומים בר"ג

19.9.19 10,350 35 

 5  17.12.19 השתתפות בכנס המחוזי 10
משלוח כרטיסי ברכה לימי  11

 הולדת
   מדי חודש

   שוטף בקור חולים ומאושפזים 12
השתתפות בהלוויות ונחום  13

 אבלים
   שוטף

 
 37של הסניף מוצגת בעמוד  טבלת ניצול תקציב יעודי

 
 הפעילות הכספית של הסניף מנוהלת ע"י מנהל המחוז. 

 ן בנק.-לסניף אין ח
 מנהל המחוז מרכז את פעילות הסניף בשתוף מספר חברים מהסניף.

 
 וכן לסניפים אליהם הם שייכים.חברי הסניף מוזמנים לכלל הארועים במחוז 

 המחוז ומגיעים לעיתים קרובות לעדכונים שונים. החברים מקבלים תשומת לב מיוחדת ממזכירות
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 ביקור הגימלאים הבדואים במערכת עיתון "ידיעות אחרונות"

 
 
 
 
 
 
 

  ,בברכה 
 לוגסי   אברהם 

 מנהל "צוות" מחוז דרום 
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 ערד סניף 2019 שנת עבודה תכנית סכוםהנדון: 

 
 88 -מספר חברי הסניף                                          ₪ 35,000       -תקציב 

 
 

מס' 
 סד'

 הערות סה"כ עלות מועד בצוע הפעילות /ההוצאה 

בקור הנהלת צוות ארצי  1
 בסניף

 חברים 15  29.1.19

ישיבות הנהלת הסניף ועד  2
 crmמנהל והדרכות 

אחת 
 לחודש

500  

סדר טו' בשבט בשתוף עם  3
+  נכי צה"ל סניף ערד

 הרצאה וכבוד

 חברים 19 2487 24.1.19

קשר עם חברי המגזר  4
 הבדואי של הסניף

תוכנן ערב גבוש אך לא בוצע  2,500 שוטף.
 במלואו

טיול יומי נגב מערבי, דרום  5
 אדום

בקור בשביל הסלט. הדרכה  3,370 15.2.19
 וכניסה

שתוף פעולה עם מתנ"ס ערד  6
והשתתפות בפעילויות ללא 

 עלות

בקור תערוכות, הרצאות,   שוטף
 ספריה ומתנ"ס

"בשביל אומני ערד" בקור  7
בבתי אומני ערד, יקב, 
 מבשלת בירה ומסעדה

היינו בגן הפסלים ובמבשלת,  500 
 תערוכת סטודיאקה

 חברים 16 3,250 20.3.19 נשף פורים בקרית גת 8
חברים בשלוב טיול  30 600 2019מרץ  נסיעה ליריד "חבר" 9

 לטבשביל הס
 חברים 3-הוענקו מענקי חג ל  2019מרץ  בקורי בית וחלוקת מענקי חג 10
הרמת כוסית לפסח וחלוקת  11

 שי
חברים בשתוף  43השתתפו  6,057 11.4.19

 נכי צה"ל ותכנית אומנותית
  400 7.5.19 הנחת זרים ביום הזכרון 12
  2,000 2019מאי  יום עצמאות מחוזי 13
אוגוסט  + טיול נסיעה ליריד "חבר" 14

2019 
טיול בנושא תל  –חברים  31 2,000

 השומר
ביקורי בית וחלוקת מענקי  15

 חג לראש השנה
 מענקי חג 3הוענקו   2019ספט' 

הרמת כוסית לראש השנה +  16
 חלוקת שי

 בוצע ע"ח ארגון נכי צה"ל 3,000 19.9.19

 חברים 16 500 2019אוק'  צעדת ירושלים 17
עם סניף  מסיבת חנוכה 18

 דימונה
25.12.19 1,500  

השתתפות בהלוויות ונחום  19
 אבלים

 500  

שמירה על קשר עם גמלאים  20
 +75ואלמנות בני 

   שוטף

   שוטף עדכון אתר צוות 21
שליחת כרטיסי ברכה לימי  22

 הולדת
   שוטף
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   שוטף תעוד ארועי הסניף בבטאון 23
   שוטף קליטת חברים חדשים 24
  7,488 שוטף חזקת משרד ומועדוןא 25
   ארוע מחוזי ארוע להוקרת מתנדבים 26
   שוטף שמירה על קשר עם בחברים 27
   שוטף בקור חולים ומאושפזים 28
ארוח  –"שביל ישראל"  29

 מטיילים
   שוטף

שתוף פעולה עם ארכון נכי  30
 צה"ל

   שוטף

 
 

 37וד טבלת ניצול תקציב יעודי של הסניף מוצגת בעמ
   

 
 

 אריה שיף, יו"ר "צוות" סניף ערד וחברי הנהלת הסניף –בברכה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 בקור יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניף ערד
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 מצפה רמוןסניף  – 2019 סיכום תכנית עבודה
 

 

 .    70מס' חברי הסניף                                            15,000           –תקציב הסניף 

 

 

 
 37טבלת ניצול תקציב יעודי של הסניף מוצגת בעמוד 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 
 ד'ס

 אירוע/פעילות
 הוצאה מתוכננת

מספר   סה"כ עלות מועד בצוע
 משתתפים

 חברים 12 1,500 21.1.19 מפגש טו' בשבט בסניף 1
 חברים 2  7.4.19 +75הרמת כוסית לבני  2
 איש 16 200 מרץ לקראת פסח –נסיעה ליריד "חבר"  3
בקורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים  4

 )פסח(
 חברים 2  מרץ

עלות  2.4.19 הרמת כוסית בסניף 5
הארוע + 

 שי

 חברים.  31

יחד עם סניפי  –יום גיבוש למתנדבים  6
 דימונה וערד

 חברים 5  יוני

 חברים 2  9.4.19 הרמת כוסית מחוזית לפסח 7
 איש  15  17.7.19 בקור יו"ר ומנכ"ל צוות בסניף 8
בקורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים  9

 לקראת ראש השנה
 חברים 2  ספטמבר

איש כיבוד +  33  ספטמבר ראש השנה –הרמת כוסית בסניף  10
 שי

 חברים 2  ספטמבר ראש השנה –הרמת כוסית מחוזית  11
  350 כל חודש שליחת כרטיסי ברכה ליום הולדת 12
   שוטף השתתפות בהלוויות ונחום אבלים 13
   שוטף קליטת חברים חדשים 14
   שוטף אושפזיםבקורי חולים ומ 15
ע"פ לו"ז  השתתפות בישיבות ועד מנהל מחוזי 16

 המחוז
  

 חברים 9   השתתפות במסיבת חנוכה בסניף דימונ 17
 חברים 8  17.12.19 השתתפות בכנס מחוזי 18
    בקורת כבוי אש בסניף 19
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 הרמת כוסית לפסח בסניף מצפה רמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -מאחל המשך עבודה פוריה

 בדש אליהו

 יו"ר הסניף
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 התפלגויות סטטיסטיות

 
 

 התפלגות חברי הסניפים לפי מקומות ישוב
 

 מ פר  ח רים  יש  שם 

 1 אבו רובייעה )שבט(

 11 אבן שמואל

 3 אוהד

 174 אופקים

 1 אור הנר

 1 אחוזם

 8 אטרש

 4 אטרש )שבט(

 338 אילת

 4 איתן

 1 אלומה

 1 אמציה

 5 אשבול

 10 אשכולות

 2 אשל הנשיא

 6 אשלים

 8 באר אורה

 1638 באר שבע

 1 בארי

 4 בטחה

 4 בית הגדי

 1 בית ניר

 9 בית קמה

 1 בני דקלים

 1 בני נצרים

 4 ברור חיל

 4 ברוש

 1 גבים

 1 גבעולים

 1 גבעות בר

 16 גילת

 3 גת

 6 דבירה

 1 דורות

 203 דימונה

 3 דקל

 1 ורדון

 2 זבדיאל

 2 זוהר

 4 זרועה

 1 חולית

 1 חורה

 1 חצבה

 2 חצרים

 12 טללים

 2 טנא

 4 טנא (עומרים)

 1 יבול

 1 ושיביהי

 41 ירוחם

 6 ישע

 1 יתד

 2 כיסופים

 2 כסיפה

 1 כפר מימון

 6 כפר עזה

 1 כרמים

 4 להב

 131 להבים

 2 לוטן

 3 לכיש

 15 מבועים

 1 מבטחים

 2 מגן

 13 מדרשת בן גוריון

 92 מיתר

 3 מנוחה

 6 מסלול

 15 מעגלים

 2 מפלסים

 51 מצפה רמון

 2 מרחב עם

 1 משאבי שדה

 2 שמר הנגבמ

 1 נאות הכיכר

 10 נבטים

 2 נווה חריף

 3 נועם

 2 נחל עוז

 3 נחלה

 1 נטע

 1 ניר ח"ן

 3 ניר משה

 2 ניר עם

 3 ניר עקיבא

 150 נתיבות

 1 סוסיה

 1 סופה

 1 סנסנה

 1 סעד

 1 ספיר

 117 עומר

 1 עידן

 7 עין הבשור

 1 עין תמר

 1 עמיעוז

 84 ערד

 5 פדויים

 2 פטיש

 1 פעמי תש"ז

 3 צוחר

 2 צופר

 5 קלחים

 327 קריית גת

 13 רהט

 3 רווחה

 1 רוחמה

 10 רנן

 1 רתמים

 8 שלום-שגב

 3 שדה בוקר

 2 שדה דוד

 2 שדה משה

 3 שדה ניצן

 2 שדה צבי

 1 שדי אברהם

 66 שדרות

 2 שובה

 1 שובל

 1 שומריה

 2 שחר

 3 שיבולים

 3 שלווה

 1 שמעה

 8 שני

 1 שקף

 2 שרשרת

 3 תאשור
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 4 תדהר

 1 תושיה

 3 תושייה

 5 תל שבע

 2 תלמי אליהו

 1 תלמי ביל"ו

 1 תלמי יוסף

 3 תלמים

 3 תפרח

 4 תקומה

 
 

 התפלגות חברי המחוז לפי דרגות
 

 דרג 
מ פר 
  ח רים

 67 אלמ

 1 אלף

 1 טור

 259 סאל

 3 סגן

 6 סרן

 1 קאב

 754 רנג

 1586 רסב

 7 לרס

 418 רסמ

 394 רסן

 106 רסר

 5 תאל

 222 (ריק)

 

 
 

 התפלגות לפי מין 
 

    י   ש ר 
 פיר  ש  שם 

 משפח 

 3372 זכר

 458 נקבה

  

 
 

 התפלגות לפי חיל
 

 מ פר  ח רים חי 

 1359 אויר

 72 הים

 19 הנדסה

 8 העורף

 2 חיל האיסוף הקרבי
חיל הקשר 

 126 והתקשוב

 712 חימוש

 6 נוךחי

 16 יחש

 37 כללי

 602 לוגיסטיקה

 113 מודיעין

 11 משטרה צבאית

 1 סגל פקוד כל

 22 פטר

 25 רבנות צבאית

 178 רגלים

 69 רפואה

 171 שלישות

 31 שריון

 12 תותחנים

 238 (ריק)

 3830    ם     
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 בכלכלה הגלובלית המתרקמת הכל נייד:"

 , מפעלים, אפילו תעשיות שלמות.הון
 המשאב היחיד אשר באמת מושרש באומה

 ."האנשים –והמקור האולטימטיבי לכל עושרה הם 
 
 
 ביל קלינטון -
 
 

 28.5.19נשף יום עצמאות 

 
 

 לוגסי  אברהם                בגולה ניסן
 דרוםה זדרום       יו"ר "צוות" מחוהמנהל "צוות" מחוז 

http://www.pitgam.net/cats/219/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F%5D/1/1/0/
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 ערב הסברה פרוייקט "בשביל הארץ
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 אביב-סופ"ש בתל –סניף אילת 

 
 

 לגימלאים הבדואים לרגל עיד אל אדחא ערב הוקרה
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 הרמת כוסית לפסח סניף מצפה רמון

 
 

 חגיגת טו' בשבט בסניף ערד
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 הרמת כוסית לפסח סניף קרית גת

 
 

 התכנסות הנהלת המחוז ב"יס פלאנט"
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 נשף עצמאות מחוזי עם להקת "אתניקס"

 
 
 

 שבע-ארמתנדבות סניף ב –הכנת משלוח מנות לפורים 
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  17.12.19כנס מחוזי עם רמ"ט הפקוד והזמר דורון מזר 

 
 
 

  30.12.19ערב גיבוש לחברי "הדור הצעיר" בסינמה סיטי 

 
 
 



66 

 

00733918   

 31.12.19ערב גיבוש להנהלת המחוז והסניפים ב"סינמה סיטי" 

 
 

 פעילות לאלמנות המחוז –סדנת צחוק 
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 חברי הנהלת המחוז –הרמת כוסית לפסח 

 
 

 
 שבע-בת הנהלה בפארק נחל בארישי

 


