
 

 

 ערד סניף 2019 שנתלשנת  עבודה תכנית כוםיס

 

 88 -מספר חברי הסניף ₪                                          35,000 -תקציב 

 

מס' 
 סד'

 הערות סה"כ עלות מועד בצוע הפעילות /ההוצאה 

צוות ארצי  קור הנהלתיב 1
 בסניף

 חברים 15  29.1.19

ישיבות הנהלת הסניף ועד  2

 CRMמנהל והדרכות 

חת א
 לחודש

500  

תוף עם יבשבט בש ו"סדר ט 3
נכי צה"ל סניף ערד + 

 בודיהרצאה וכ

 חברים 19 2487 24.1.19

קשר עם חברי המגזר  4
 הבדואי של הסניף

בוש אך לא יתוכנן ערב ג 2,500 שוטף.
 בוצע במלואו

מערבי, הנגב בטיול יומי  5
 דרום אדום

בקור בשביל הסלט. הדרכה  3,370 15.2.19
 וכניסה

תוף פעולה עם מתנ"ס יש 6
ערד והשתתפות בפעילויות 

 ללא עלות

תערוכות, הרצאות, בקור יב  שוטף
 ספריה ומתנ"ס

 -"בשביל אומני ערד"  7
קור בבתי אומני ערד, יב

יקב, מבשלת בירה 
 ומסעדהי

הפסלים היינו בגן  500 
ובמבשלת, תערוכת 

 סטודיאקה

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

 בשביל הסלט
קורי בית וחלוקת מענקי יב 10

 חג
 3-הוענקו מענקי חג ל  2019מרץ 

 חברים
הרמת כוסית לפסח וחלוקת  11

 שי
תוף יחברים בש 43השתתפו  6,057 11.4.19

 נכי צה"ל ותכנית אומנותית
  400 7.5.19 כרוןיהנחת זרים ביום הז 12
  2,000 2019מאי  יום עצמאות מחוזי 13
אוגוסט  נסיעה ליריד "חבר" + טיול 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
מסיבת חנוכה עם סניף  18

 דימונה
25.12.19 1,500  

השתתפות בהלוויות ונחום  19
 אבלים

 500  

שמירה על קשר עם גמלאים  20
 +75 ואלמנות בני

   שוטף
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 00607420: סימוכין

 

   שוטף עדכון אתר צוות 21
שליחת כרטיסי ברכה לימי  22

 הולדת
   שוטף

עוד ארועי הסניף ית 23
 טאוןיבב

   שוטף

   שוטף קליטת חברים חדשים 24
  7,488 שוטף אחזקת משרד ומועדון 25
   ארוע מחוזי ארוע להוקרת מתנדבים 26
   שוטף שמירה על קשר עם בחברים 27
   שוטף חולים ומאושפזים קוריב 28
רוח יא –"שביל ישראל"  29

 מטיילים
   שוטף

ון נכי גתוף פעולה עם אריש 30
 צה"ל

   שוטף

 

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

 

 קור יו"ר ומנכ"ל "צוות" בסניף ערדיב

 

 
 
 
 
 


