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   דבר היו"ר - 1202סכום שנת העבודה 
 

        

 . מגיפת הקורונה שתקפההתמשכות עוד שנים רבות לאור   נזכור  וכולנ  2021את שנת  

 

בדה שהחיים במדינה משתנים לחלוטין ושעלינו לשנות את  התחלנו להפנים את העו פה זוקותב
 חיינו. אורחות  

מיוחד על  אים עצמו לעבוד בתנאים שונים ולשים דגש תאירגון "צוות" בכלל ומחוז הדרום בפרט ה
 "זום". -אמצעות הוהקשר ב    הטיפול בפרט

 

 רובו ככולו הושקע לרווחת החברים, באמצעות הסניפים.  ו, כאשרמלוא התקציב נוצל ב

 ככל הניתן. חברים   י+ ובני משפחותיהם והתקיימו מפגש75טופח הקשר עם בני  

 כגון:  בתחום ההתנדבות פעלנו בשתוף עם הרשויות המקומיות ובנוסף גם בתחומים מרכזיים 

 ...פקוד העורף, , בטוח לאומימשטרת ישראל וקה, רסו"ח  ה" בביה"יחידת סגול

 ארועי הוקרה למתנדבים בסניפים ובמחוז.  ך מספר מצומצם של  נער

שבע, ערד, קרית גת ועומר אשר -ים בבארוני ץ" בבתי ספר תיכרמיזם "בשביל הא דגש מיוחד הושם על  

 עת לעת. פסק בחלק מהשנה בעקבות ההגבלות שהיו מ 

"י יחידת התעסוקה של המחוז  ודה, עמקומות עב חברי "צוות" ב מתבהשה הצלחה נמשכ השנה 

 ובהתאמה לשינויים במשק.

 שבע. -של "הטובים לחינוך" במכללת קיי, באר 12-נפתח המחזור ה

 ול בפרט על כל היבטיו היה הנושא המרכזי בפעילות מזכירות המחוז.יפ טה

שבע  -המחוז ונציגיו )בבאר נהל מ  לש ור או מאושפזים ובכלל זה ביקנמשך הקשר עם חברים חולים ו/

 בבתי החולים., ובאילת( 

 .ה באופן מצומצם ביותר והכל במגבלות הקורונ בוצעה פעילות חברתית ותרבותית בסניפים ובמחוז 

 . ובית הלוחם נמשך ומתהדקהקשר עם ארגון נכי צה"ל 

ת  מהפעילו ק וחל   פשר לנו בצוע ת.ע כמתוכנןהיתה שנה מיוחדת שבה לא התא 2021שנת העבודה 

 . במגבלות המגיפה ימההתקישתוכננה  

 

 

 

 
 -בברכה 

      
 בגולה    ניסן       אברהם    לוגסי 

 יו"ר הנהלת "צוות" מחוז דרום                        ל "צוות" מחוז הדרום                 מנה    
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    "צוות" מחוז הדרום  -סכום עיקרי הפעילות   

 
   יכלל .1

רונה והאומיקרון ששיבשו את פעילות המחוז  מגיפת הקול  ה בהמשךינהתאפי  2021שנה"ע  .א

 והסניפים, זאת בהמשך לשנה"ע הקודמת. 

פ תוכנית העבודה שתוכננה לשנה  "ע  2021ע הסיכום מפרט את עיקרי הפעילות במחוז בשנה"  .ב

 אתן לפועל. ופרע במגבלות כלשהן בהוצזו, מתוך כוונה שלא נ 

נגזרו מתוכנית העבודה של המחוז   2021בשנת  המחוזנהלת  את ה הנחו העקרונות אשר  .ג

 והסניפים ומהחלטות ההנהלה המחוזית והארצית . 

בין אם   ות אחרות עילויפ נו לנערכלפועל ו  חלקה יצא ,2021לשנת   ה ת העבודה שהוכנתוכני .ד

 . ב"זום"במפגשים פיזיים במסגרת התו הירוק ובין אם 

יות שנעשו לרווחת  עילוהפובפרוט  במחוז   עשהבנ ואת החברים מדי חודש בחודש   ועידכנ .ה

 , באמצעות המייל ופרסום באתר "צוות".החברים

 . כלכלית, בסיוע ועדת פרט ארציתשנפגעו  רבים    חבריםסייענו ל  .ו

גת,  -קרית שבע,-באר –רוסים במרחב הגאוגרפי של הישובים העיקריים  פים שפ י סנ 8  וז,במח .ז

 ם הבדואים. לאימ יגמון וה מצפה ר ,רדאילת, נתיבות, שדרות, אופקים, דימונה, ע

 חברים.  3חברים, מועצת המחוז מונה   15ועד המנהל המחוזי מונה הו .ח

הפעילויות וכתוצאה מכך   על היקפיהפריסה הגיאוגרפית של המחוז וגודל הסניפים משפיעים  .ט

 ספר סניפים. חלק מהארועים משותפים למ

 

 
   וןרגא .2

את  וקיימו קורונה ת הול בבמהלך השנה במג ו הדרום התכנס ז מנהל ומועצת מחוה ועד חברי ה .א

 . חלקם ב"זום"  הנהלה, שיבותי

יפים,  בישיבות אלו נכחו דרך קבע יו"ר המחוז,  מנהל המחוז,  מנהלת התעסוקה, יו"רי הסנ 

 . המחוזיותועד מנהל, חברי מועצת המחוז וחברי הועדות   ריבח 

 
בהם  , (םימפגש  4מחוז )י ה כ צרנה בהתאם לש ה במהלך הקיימה ישיבות עבודפים ועדת הכס .ב

   .נידון והוחלט על אופן ניהול מערכת הכספים והקצאתם

בחלוקתו  עם קבלת תקציב המחוז מ"צוות" ארצי, התכנסה וועדת הכספית המחוזית לדון  .ג

 אושרה חלוקת התקציב.   24.11.20אריך סניפים ולמזכירות המחוז. בישיבת ועד המנהל מתל
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שו פעילויות  פים עזאת, הסני למרות  אך רונה ומגיפת הק מ הנפגעה כתוצא בסניפים  הפעילות  .ד
 לרווחת החברים. 

 

חברים  לעידוד    נעשתה פעילות רחבה ועקבית  .כתובת מיילמהחברים יש  82.6%-נכון להיום ל .ה
בכל מגע שלנו עם חבר בין אם   משפחה או חבר.מייל ואפילו זו של בן  ת י מייל ליצור כתוברחס

 . ים, כתובת מייל וטלפוניםובת מגור כת פרטי   עדכניות תקדטלפונית ובין אם פיזית נב
 
ופסח. במסגרת זו הענקנו תעודת גבורות    וסית לקראת ראש השנהנו הרמת כמהשנה קיי .ו

 .80לגיל   וות שהגיעלגימלאים והאלמנ
 

 
דרום, כמו כן תוכנן טיול לחו"ל  לטיול בן יומיים ב יצאוחברי סניף הגימלאים הבדואים  .ז

 . נהועל עקב הקורופל  אלא יצשלצערינו  

 
 

 ם  פעילויות מרכזיות שבוצעו במחוז ובסניפי .3
 

ע"פ תוכנית העבודה ומעבר לה, לרווחתם של החברים, בהתאם   ביצע פעילותמחוז הדרום  .א
 רונה. וגבלות הקלמ

 
 וה"אקטיב טרייל"  crm -המחשוב  מערכת בנושא נעשתה השתלמות  .ב

 

לעלות   )הזהה ₪ 9,000  בעלות 31.1.2023 דע וקף ת ב וזה השכירות עם האגודה למען החיילח .ג
 . מת(ודהקבשנה  

 
 כמת את הפעילות שהתקיימה   איגרת מידע המסלי המייל ים בעלחבר צהופבסוף כל חודש ה .ד

 רים באפשרויות הפתוחות בפניהם בתקופה קשה זו. ומיידעת את החב  שודאותו חבמהלך       
 
 במימוש   ותענו לאלמנ וסיילות ת אבשפחו צל מיות ובקורי תנחומים או הלוהשתתפנו ב  .ה

 ון "צוות". ותן לקיצבת שארים והצטרפות לארג כ ז           
 

 נמשך.  , בית הלוחם וארגון "יד לבנים"רגון נכי צה"לשתוף הפעולה עם א .ו
 

, מיילים ולחברי הנהלת המחוז  smsחת ברכת מזל טוב לכל הגימלאים באמצעות  שלנ .ח
 . בדואר ברכהטיס ם כרים גוהסניפים ומתנדבים פעיל

 
 י ההולדת.מלאים הבדואים ולימטיסי ברכה לחגי הגיכר יםשלח נ .ט

 
 ואים לקראת עיד אלאדחא. ו מחוות הוקרה לגימלאים הבד כנ ער .י

 
,  ו בהרמות הכוסית שהתקיימו בפסח ובראש השנהתפו עימנתארצי הש מנכ"ל "צוות" יו"ר ו . יא

 ים. נכ"להסמ  התלוו אליהם גם 12/2021-התקיים בבכנס המחוז ש
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 יף דימונה בסנ זוישיבת הנהלת המח

 

 
 
 
 
 
 
   אתר "צוות" .4

כולל  עילות. האתר יו"רי הסניפים, לאחר כל פ-האתר מעודכן באופן שוטף ע"י מזכירות המחוז ו

 ת לחברים,עוודבודה, עדכונים בתחום ההתנדבות, ה בו, תכנית ע ף ובעלי התפקידיםי נע על הס רק

        נים. נ עים מתוכארו לגבי תמונות ועדכונים 

תעוד במלל ובתמונה   תוךאמצעי ליצירה ושמירת קשר רצוף ופעיל עם החברים  מש כמש ה ערוץ ז

 של הארועים השונים. 

 

   ןידעו/ מ  "צוותון"/    בטאון "צוות" .5

   והחברים.פעילות הסניפים  חודשים, נותן במה ומשקף חלק מ  4-יוצא אחת ל  "צוות"   וןטא יב

 . חוז הדרוםסניפי מות מהווי  גי יות וייצו כתבות משמעותמאמץ לפרסום  כל ים אנו עוש 

 אחת לחודש מופץ ע"י סמנכ"ל "צוות", במייל, "צוותון" לכל חברי "צוות" בעלי המייל. בפורמט  

 דע כללי.  נים חודשיים ומי ודכ ברים עזה מוע

 ים ובסניפ   מחוזים באת הארועים המתוכננ אחת לחודש, ע"י המחוז, מידעון המפרטבנוסף, מופץ 

 לפריטי מידע שימושיים. חדד ונותן דגש  מ  בחודשיים הקרובים,
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   הוקרת מתנדביםו חלוקת שי  ,הרמת כוסית .6

שבע  -ף בארחוז, חברי הנהלת סני ממועצת ה  ועד המנהל,הוהוזמנו חברי   ,ראש השנהלקראת 

 צי. וות" אר"ל "צומנכ תתפות יו"רומתנדבים פעילים נוספים להרמת כוסית וחלוקת שי, בהש

 . גייס לעבודהודת הוקרה למעסיק המתעבמסגרת הטקס הוענקה  

 . גם לקראת חג הפסח בצענו הרמת כוסית, במגבלות הקורונה

 . 80אלמנות שהגיעו לגיל ו גימלאים הענקנו תעודות הוקרה להארועים   2-ב

 

 והרצאה של מר עמיר להב  יום כייף למתנדבים בים המלח 

 
 

   םחדשי  קליטת  חברים .7

 לעולמם. אלמנות חברים שהלכו  21 שים מתוכםחד  ריםחב  129  מחוזנקלטו ב   2021  שנת במהלך

  ית עםנטלפו  חנושוח אולם  ות המחוזת במזכיר זמנו החברים לשיחת היכרועקב מגיפת הקורונה לא הו

 כל החברים. 

 מרואיינות ע"י מנהל המחוז בתהליך צירופן ל"צוות". האלמנות החדשות 

 –לן  מידע בתחומים לה  יחה מועבר לחבריםך השבמהל

  ,והסניפים, התנדבות  ארועי המחוז , תחומי הפרטי,שיניים, הלוואות  ונות אישיות, תאת,  אוברי  וחבט

 האפשרות להציג עצמו  נת לחבר סוקה ועוד... וניתעמופ"ת, ת יים, בקור נציג  עדכון פרטים איש

 מידע. איגרת   םתסיום נשלחת לבי "ל ול ו מצה ות /בעיות שעלו מאז שחרור ולהעלות שאל 

 רפת לסכום ישיבת ועד מצו נוסףליו"ר הסניפים באופן שוטף ובעברת ם החדשים מורירשימת החב

 מנהל בסוף כל חודש. 

 שיחת היכרות. שר עם כל חבר ולזמנו לקץ ליצור ים עושים מאמיו"רי הסניפגם 
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    פעילות הגימלאים הבדואים .8

 . ועיד אל אדחא לקראת חג עיד אל פיטר םנזקקי חג ל   חולקו מענקי

 ת. וימי ההולד  , עיד אל אדחאאל פיטרל חג עיד רכה לרגב אגרת הנשלח 

ם  ובהם בתשלם משתתפים  המחוז משקיע מאמצים מרובים לקיום הטיולים והארועים והחברי

 ו"צוות".  המסובסד ע"י "חבר"

 הארץ. דרוםל ומייםבן י למרות מגיפת הקורונה הצלחנו להוציא לפועל טיול 

 .  הטיול בוטל עקב הקורונה  90-אך בדקה ה  אי להוציא טיול לדובה ניסינו במהלך השנ 

 קיימנו ערב הוקרה לרגל עיד אלאדחא כולל חלוקת שי לגימלאים. 

 י ויחודי לגימלאים הבדואים. ש מענה אי מזכירות המחוז נותנת

 
 
   מופ"ת תציגנ .9

ה מאוד הן  שרות ברמה טוב  , ממשיכה לתת לנוה"ל במופ"תגימלאי צ  הגב' רוחמה פור המייצגת את

 ן במייל. ונית והלפט

 

   חולים ומאושפזים .10
 

ה  ביקור  הנמשך  והאלמנות  למאושפז  בביה"ח  מאושפזיםגימלאים  מיוחדת  לב  תשומת  מתן  תוך   ,
 למשפחתו. ו

אושפזים שהו מבהן   חלקותהמ בכלזו ביקר מר סולומון שלמה בביה"ח, במגבלות הקורונה,  בשנה
 ". "צוותחברי  

שומים מספרי טלפונים חיוניים ה ראגרת מטעם "צוות" שב + שי צנוע  לחברים  ראילו נמסביקורים ב

  ולומוןס אישי של של חברות הבטוח שחברי "צוות" מבוטחים בהם וזאת בנוסף למספר הטלפון ה 

 שאפשר להתקשר אליו בכל בעיה. 

 לערוך ביקורים במחלקות.    2של רמ'  תהקורונה נאסר על החיילו  בתקופת מגיפת

ן בבטוח הרפואי וכל פרט אחר  בבטוח לאומי, ה אשר לזכויותיהם, הן ב למאושפזים ניתן הסבר מפורט 

 לרווחת החולה.

 כל בעיה שהחולה העלה.   או  םאו צלו תורן צינם כגו ת במקום, לזרז תוריהשתדלנו לפתור בעיו 

ם או שהופנו  לזכויות ואכן הוסבר לה  מעט לא מודעותיים המשפחות כ לדאבוני, לגבי חולים סופנ

 לוגסי.  מרז, למנהל המחו

 בבית החולים. גם מנהל המחוז, מר לוגסי  בקרעם בשבוע, מיש לציין שפ

קם באשפוזים חוזרים, חלקם ל ח, איש  125-למעלה מהשנה עומד על   מספר המאושפזים מתחילת

  ברים שאינם שייכים למחוזחכולל גם   וא והות הקורונה באשפוזים ממושכים וחלקם גם במחלק 

 הדרום. 
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 אילת   –ח "יוספטל" ה" בקור מאושפזים בבי

צנוע וניתן הסבר על   ע"י מר וקנין מימון ויו"ר הסניף. בכל בקור מחולק שי ביקורים םנערכי  בבי"ח זה

 .2וחיבורם לרמ'   שפזוויות המאזכ

 

 ן אשקלו -בקור מאושפזים בביה"ח "ברזילי" 

   .ח ברזילי באשקלוןיה"בב ל קשר עם המאושפזיםית גת שומר עיו"ר סניף קר

 

 סורוקה מה בבית החוליםם למר סולומון שלדימואנו 

 ומר וקנין מימון בבית החולים יוספטל 

 ת החבריםעל מסירותם לרווח
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 +  75ת בני גימלאים ואלמנו  .11
 

 ואלמנות. מלאים  +, גי75 של בנינשמר הקשר עם האוכלוסיה הבוגרת 

      ומבצע את מעט יומיומי  ופן קבוע וכבאץ לב, המתנדב צעת בראשות מר פר עיקר הפעילות מתב

 , עקב הקושי שלו להתנייד. הטלפון מביתוות שיח

בדגש על חברים  אותם, חר בריתוך מעקב א   ,חתםי משפם ובנשר אישי ויום יומי עם חבריק .א

 ם. ימוגבלים וחולים שחזרו מבית חול

 ם. בתשך זמן מה לאחר עזית המחוז, במנשמר הקשר גם עם חלק מהחברים שעזבו א .ב

 ולדת . רכה טלפונית אישית, ממר פרץ לב ביום ההה לימי הולדת בנוסף לבטיסי ברכ נשלחו כר .ג

 שוכן.  בהם חלקם בותתי האם ובב נערך ביקור חברים בבתיה .ד

סיכון  וכלוסיה זו המצויה באארועי הרמת כוסית לאת השנה   קיימנומגיפת הקורונה ב עק .ה

ורות" לחברים  תעודת "גבוחילקנו   ותקשתיות המתבמגבלות החבר זהירות וה, במירב הגבוה

 . 80לגיל שהגיעו  

 . ואלמנות  כולל אלמנים 275+ על 75מד מספר החברים בני ו ע  31.12.21-נכון ל .ו

 

 רום וז הדחת" מצוות" יו"ר ומנהל "צוור ומנכ"ל "במעמד יו" חלוקת תעודות גבורות
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 ה.ובריאות טובם  ות ימיהפעילות ומאחלים לו אריכנו מודים למר פרץ לב על א
 
 

   הקשר עם האלמנות .12
 

ת המחוז  . האלמנות/ים מוזמנים לכלל פעילויועם כלל אלמני ואלמנות המחוז  קשרנשמר ה  גם השנה
 ואלמנות.  אלמנים 248בסה"כ ישנם במחוז +. 75לויות הגימלאים בני  גם לפעי ו
 
 
 

   הפניות וסיוע יעודי לחברים .13
 

 ע"י עו"ד מתי אביב.  משפטי ץעו יי לקבלת   בריםח   18 הופנו  השנהבמהלך  
 
 הופנו לקבלת הדרכה וסיוע בתחום יעוץ המס ע"י רו"ח פיירשטיין יצחק. נוספים    ריםחב 24-ו
 

 שמואל,סעדון  שוטף למר  ןמנהל המחוז לסיוע באופ מופנים החברים, ע"י    וח הלאומיט בתחום הב
 בכל פעם שמתעוררת בעיה בתחום. 

 
 כולל בצוע הקשור לבעיות הזנת נתונים ושכר, ל  ת, בכפ"מו ו מתווכים בין החברים לביןנא

, צה"ללאתר  ה, רישוםות נציגים, במשרדי מזכירות המחוז, עדכון מצב תעסוקברורי שכר באמצע
 ועוד...   הוצאת תלושי משכורת

 
 וואות הדדיות... להרישום לאתר לצורך בצוע פעולות ומימוש זכויות,  ל "חבר" בו ניתן סיוע מ

 
, בטוח השיניים ובנושא , הבטוח הסעודי"הבטוח בנושאי בטוח בריאות ב"צוותרות חב  ולע מניתן סיו

 המוטבים. 
 

. החברים מגיעים 60 כר לאוכלוסיית הגימלאים עד גיל שק תלושי במהלך השנה הפסיק מופ"ת לנפ
 וז כדי לקבל סיוע בנושא. כירות המח זלמ

 
בתחילת   ואשור תושבות מי מסאוברת תהע ה ותעסוק   לחברים בהזנת דיווחי מזכירות המחוז מסייעת 

 עבודה. שנת ה 
 
 

 שמואל עו"ד מתי אבי, רו"ח מר פיירשטיין יצחק, מר סעדון  נו מודים לחברים א
 עבודתם בהתנדבות ובלב חפץ  שיםושע
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     1202במהלך שנה"ע  הלוואות לחברים  .14
 
 

 ₪.  מליון  16.5-כלמעלה מ שלהלוואות בסכום כולל ה, החברים נ שבסה"כ לקחו ה
 
 

 חודש 
סה"כ  

 הלוואות צוות 

סה"כ  
חברים  
שלקחו  

הלוואות  
 צוות 

סה"כ  
הלוואות  
 בנקאיות 

סה"כ  
חברים  
שלקחו  

אות  הלוו
 ות יבנקא 

סה"כ  
הלוואות  

 בחודש זה 

סה"כ  
חברים  
שלקחו  

הלוואות  
 ודש זה בח

 33 980,470 11 808,000 22 172,470 ינואר 

 35 1,012,080 17 871,000 18 141,080 ר פברוא

 41 1,916,000 25 1,788,000 16 128,000 מרץ 

 47 1,355,000 20 1,147,000 27 208,000 אפריל 

 36 1,078,400 17 934,400 18 144,000 מאי 

 45 1,531,000 22 1,347,000 23 184,000 יוני 

 38 1,381,000 20 1,241,000 18 140,000 יולי 

 34 878,740 9 679,500 25 199,240 אוגוסט 

 32 1,071,857 15 935,857 17 136,000 ספטמבר  

 46 1,946,000 22 1,754,000 24 192,000 אוקטובר 

 51 1,766,100 25 1,560,500 26 205,600 נובמבר 

 49 1,670,500 22 1,454,500 27 216,000 דצמבר 

 486 16,587,147 225 14,520,757 261 2,066,390 סה"כ שנתי 
 
 

 
 



12 

 

00030322    

 
 .רם ברוךחברים ממחוז הדרום. יהי זכ  93הלכו לעולמם  1202שנה"ע ב  - פטירת חברים .15
 

 לועזי  ת.פטירה  סניף שם פרטי  שם משפחה 

 07/07/2021 באר שבע  עודה  אבו חזאעל 

 06/01/2021 באר שבע  ציון  אברהמי 

 17/10/2021 שדרות -נתיבות י פרדגי  אוזן 

 16/10/2021 שבע ר בא יוסף  אלזם 

 09/04/2021 באר שבע  עבד  אלנבארי 

 18/07/2021 באר שבע  עוואד  אלעתאייקה 

 25/12/2021 אילת  משה אסולין 

 19/10/2021 ר שבע אב דוד  אסל 

 24/11/2021 באר שבע  מאיר  אסרף 

 19/01/2021 באר שבע  משה מ בן יצחק 

 27/04/2021 ע באר שב  ל יחזקא  ברהום 

 07/08/2021 דימונה  עמוס  ברמי 

 24/04/2021 מצפה רמון  משה גבאי 

 16/03/2021 באר שבע  לילי  גבע 

 18/04/2021 אילת  אליהו  דעי 

 10/03/2021 באר שבע  דוד  אוי זטל

 17/12/2021 באר שבע  אריה  ר נגיז

 20/02/2021 באר שבע  אהרון  חגג 

 28/09/2021 באר שבע  שלמה  חן 

 06/03/2021 קרית גת  ון שמע חן 

 13/09/2021 בע באר ש רט לבגי טויטו 

 18/01/2021 אופקים  יצחק  יוסף 

 10/02/2021 באר שבע  נחום יעבץ 

 11/09/2021 באר שבע  רינה יפת

 09/05/2021 שדרות -נתיבות ן בן ציו  כהן

 30/04/2021 דימונה  מרקו  כהן

 24/09/2021 דימונה  אלברט  לוגסי 

 15/06/2021 גת  קרית  הו יאל לוגסי 

 29/08/2021 גת  קרית  גבריאל  לוי 

 16/01/2021 קרית גת  משה מגידש 

 28/01/2021 קרית גת  חיים  מזרחי 

 02/07/2021 באר שבע  דניאל  מילר 

 07/06/2021 בע באר ש מיכאל  מצא

 12/02/2021 באר שבע  אסתר  מרציאנו 

 07/06/2021 אילת  ציפורה  ניצן 

 25/08/2021 ע באר שב  יצחק  סעדיה

 02/01/2021 באר שבע  חיים  קיקוס 

 30/04/2021 דימונה  יעה מג קשכר 

 07/04/2021 באר שבע  עמי  רדיין 

סייע  טפל אישית ומממתדרך,   מנהל המחוזר התאוששותן, מזכירות המחוז מזמנת את האלמנות לאח
 להן במימוש זכאותן לקיצבת השארים, דמי הבטוח וההצטרפות ל"צוות".

חומים בבית  " נערך בקור תנ עה ובמהלך ה"שב זיף ו/או המחומהסנגים  משתתפים נציויה ו בכל הל
 ה. המשפח 
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לך  לתת "סל אבל" לכל משפחת גימלאי שה  2021המנהל הארצי החליט בסוף שנה"ע ועד   –הערה 
 , באמצעות רשת שופרסל. ילעולמ

 
     1220סכום פעילות שנת  – ועדת פרטו .16

 .  הד אילנ גב' חדמ"מ, -ו  שרי ט בנדיו"ר   - וועדת פרט מחוזית
 

 העברתם לרמה הארצית.   המסמכים לשםסייעים כל העת בהכנת  מ   מנהל ומזכירת המחוז
 

 ועדה דבר יו"ר הו
פות יו"ר  ב מגבלות הקורונה, בהשתת קב"זום" עבמשרדים והיתר ד לבהשנה התקיימה ישיבה אחת ב 

 הוועדה, בנדט שרי. 
 

  שהוטלו עלינוהמגבלות ונה ובכל  דין( בקורפיינה )וע א השנה הת -   השתתפות בוועדת פרט ארצית
 בלות. לית, בהתאם למגשו בטלפון וגם פרונטרב פניות החברים נע  ולפיכךעטייה  ב

ו להגיש  החברים וזה לא מנע מאיתנ  צוקות שלברו הבקשות והמתגה  עקב הימים הקשים שעברנו,
 ם. סיוע במיידי, עם מינימום הליכים בירוקרטיים מעכבי

ארצית ובמיוחד לסמנכ"ל, דרור  רטהחברים, לוועדת פ ב לב ובשם כלזית מודה מקררט מחופועדת  
 קר ולרכזת הפרט, חן אייזיק. טו
 

 : וועדת פרט טיפלה ומטפלת  ם בהם נושאי
כשיר רפואי, ליווי כלכלי, סיוע לפרט, מענקי  ספי לטיפול רפואי/ קניית מכן, סיוע הפסקת החזרי היוו 

  חומר/ בטיפול , פרטל ר זכויות בנושא הסיועברו  \ויותלוואות דח י מזון, השקים בתלוקורונה, מענ 
   כן פגישות אישיות עם מבקשי סיועו   בקשות  שהוגשו

 
 : וועדת אכ"א  / יתסיכום החלטות וועדת פרט ארצ

 
 נדחו  אושר  בקשות ה  מספר סוג בקשה 

 5 הפסקת ניכוי היוון 
 

1 
 

3 
 

 1 ליווי כלכלי 
 

1 
 

 

 
 
 

 ת" ארצי( )ע"פ נתוני "צוופי סוע כ ז סי ריכו
 

מספר 
הבקשות  
 שהוגשו

 ועסי
בתווי מזון 

₪   -ב 
 "צוות"

מענק  
כספי 

ממקורות  
 "חבר" 

ת ואוהלו
"צוות" 

 ₪    -דחויות ב 

 הלוואות
דחויות  "חבר" 

 ₪   -ב 

זון י מתוו
 " ברח"

סך הכל  
 במחוז 

18 29,000 / 30,000 / / 59,000 
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 קי חג ענמ
 

ם, ללא בצוע בקורי  יכאלחברים הזמענקי החג   תעניק אלה ט  עקב מגיפת הקורונה ובאופן חריג הוחל
 בית בפועל.  

 
 ₪ .  41,500חברים, מענקי חג בשווי   54-חולקו ל 2021לקראת פסח  

 
 ₪.  7,750חברים מענקי חג בשווי    10-חולקו ל (  5/2021) לקראת עיד אל פיטר 

 .₪ 8,250חברים מענקי חג בשווי   11-( חולקו ל7/2021לקראת עיד אל אדחה )
 
 
 ₪   32,000חברים מענקי חג בשווי    42-ת ראש השנה חולקו לראקל
 

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

        - פסח
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 השנה ש רא
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יףנ ס
  סה"כ 
 ם מענקי

מספר  
 המענקים 

 3 2,000 אופקים 

 4 3,500 אילת 

 20 15,500 באר שבע 

 7 5,250 דימונה 

 1 1,000 מצפה רמון 

 7 4,750 רות ד ש-נתיבות

003,0 ערד   3 

 9 6,500 קרית גת 

 54 41,500 סכום כולל 

מס'  
 סד' 

סה"כ   סניף 
 מענקים 

סכום  
 שאושר 

 2,000 2 פקים או 1
 0 0 אילת  2
 15,250 20 שבע -באר 3
 3,500 4 דימונה  4
 1,000 1 מצפה רמון  5
 4,500 6 שדרות -נתיבות 6
 0 0 ערד  7
 5,750 9 גת   קרית 8
 32,000 42 סה"כ  9
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בראיונות   המזמנ ה עמשקימת, יוזנפלאה ומקצועית.    ודהעב  העוש פרט, יו"ר ועדת גב' בנדט שרי
מיטב  אף היא כ , לצידה מסייעת הגב' אילנה חדד שעושה להם במילוי הטפסים  תעים ומסייהחבר 

 יכולתה לטובת החברים.
 
 

   בקשי מאירמר   –עדה ויו"ר הו  –התנדבות  ועדת  .17
 
 

 : 2021 ת בשנל המחוז ת ההתנדבות ש טופלו במסגרת ועדלהלן תמצית הפעילות ונושאים ש      
 

 :2021שינויים ואירועים בשנת  .א
התנדבות.  גם  הם  ת הפעילות בתחולמעשה את מרבי השבית   2020רץ נה שהחל במ ר רוע הקויא -

 .תעילות הייתה מאד קטנה יחסי , הפ 2021בשנת 
 .2021במאי   ותדת התנדב וע כיו"ר דני נוי סיים תפקידו  -
 . 2021ההתנדבות במחוז דרום במאי עדת  "ר ונס לתפקיד יו בקשי מאיר נכ -

 
 מורשת , "בשביל בארץ"  ושא נב 2021ת עיקר הנושאים  שתוכננו לשנ .ב

 בועז לביא, מוביל את תוכנית "בשביל הארץ" ונושא המורשת, כולל הדרכת המרצים וגיוס    -
 רתם. כשנוסף של מרצים וה             

 את התוכנית. פשר לבצע י ונה, לא אאירוע הקור  -
ן מיתר.  ותיכ שבע, באר  גת,פגישות מתוכננות בקרוב , עם תיכון אילת, תיכון עומר, קריית  -

 . תחלואה סביר מרץ בתנאי של מצב לקדם עד חודש   מקווים
ימים , עובדים לפרנסתם  שלושה   םלומדי תלמידים,  250בית אריאל, תיכון בבאר שבע,  -

כוללת  ה  ד, הועברה תוכנית עבודהפים. בוצעה פגישה עם הנהלת המוסלושת הימים הנוסבש
כים לבצוע הרצאות ושלושה  ו תארי נקיבל   . שתורי מורוסי  "בשביל הארץ " העצמה, מורשת 

 . 2022סיורים למורשת, החל ממרץ 
 

 . דבותעיקרי האירועים בתחום מוסדי להתנ .ג
וכן לקבלתם במידה  ור בטחוני. מרכז הסייבר מ יש שני מתנדבים ממתינים לא –בר  יי סה מערך  -

 ולא יהיו תחת קורת צוות.
 פות להתנדבות. סרישות נו ממתין לקבלת ד  ,פגישה וסיור ו בוצע –  הכבאות והצל -
 ל. כנ" –  מד"א, כביולים מקופת ח, יד שרה, 100משטרה מוקד   -

 .70%כה  דע  בוצע  ,ביצוע סקר נתוני מתנדבים    -
 

 ולומון שלמה,ניתן למר ס  בע ש-מגן ראש העיר באר
 ל פעילותו ההתנדבותית חבר הנהלת המחוז ע 

 שבע -לטובת הקהילה בעיר באר
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  במחוז  וועדת ההתנדבותוועדת ההתנדבות המחוזית וחברי  איר יו"ראנו מודים למר בקשי מ 

 לקהילה בקירבה אנו חיים המסורה והעקבית להגברת תרומת הארגון ובסניפים על פעילותם  
 
 

     מחוזיתיקורת ב ועדת
 

י חברי  . יו"ר הוועדה נבחר ע"2020ועדת הביקורת נבחרה בבחירות האחרונות שהתקיימו במרץ 
 וועדה. ה
 שדרות.  -מצפה רמון, קרית גת, נתיבות  דימונה,  –פים יביקורות בסנ   4  כהער  תיקורב ה תעד וו

 תאים.  מ חליף מ  אתרמנהל המחוז י ים את תפקידו. "ר הוועדה לסילקראת חודש דצמבר ביקש יו 
 

 ר הוועדה על תקופת פעילותו המקצועית במחוז יו" –חיון אנו מודים למר דוד או
 
 

   ועדת תרבות מחוזית
 

 . התכנסה השנה והחליטה לקיים את הכנס המחוזי בחנוכהוזית ח ות מתרב  ועדת

 

 

   לדתי הוכה לימרב

 הדואר, לדת, באמצעות הודש, לכל חבר ברכה מיוחדת ליום מזכירות המחוז שולחת בתחילת כל חו

sms   מייל. ו/או 

 סניף שלו. כל חבר, באתר "צוות" לכמו כן מפורסמת ברכה ב

 שיים לכל חבר. יי ברכה ארוב הסניפים שולחים כרטיס

 

מודפס,   אישי  יס ברכהנשלח כרטת,  + ואלמנו75  ים בנגימלאיבדואים, לחברי הנהלה, מתנדבים, 

 החודש.בתחילת 

 
 

 וועדות ארציות
 
 

      ועדת "הדור הצעיר" ארצית עילות פ דו"ח

 " מנחםמר ברנד  –נציג המחוז  

בני "הדור הצעיר". התקיים  ם לרווחתלמרות מגיפת הקורונה, התקיימו מספר מצומצם של ארועי
 חת ערב בסינמה סיטי.  וארו סרט  –שבע, ערב זוגות  -זאפה באר ערב פעילות זוגי בשיתוף 

 ה פעם אחת. נס הדור הצעיר ברמה הארצית התכ  דתוע
 הדור הצעיר הארצית. במהלך השנה מונה יו"ר המחוז לרכז את ועדת 

 
 

 ר"ית "הדור הצעייכלוסת אולטובאנו מודים למר ברנד מנחם על פעילותו 
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 ומאחלים הצלחה בהמשך הדרך. 

 

 

     תעדת קש"צ ארצי דו"ח פעילות ו

 ן אבי יבי מר  –ש"צ ארצית וועדת ק, יו"ר אלמלם ציון –נציג המחוז  

 –עיקרי הנושאים שעלו לוועדה 

 און. וועדת הביקורת ביקשה לבדוק עלות הוצאות הבט  ק פעמיים בשנה.וות" יופ"צ אוןטב .א

 , הגדלת הרמטכ"ל. הצטרפו המשיבים. ג"צ ים בבקשורתית, מתמודדת ה במתקפ  נמצאים .ב

 אוחר יותר. ניידיץ הסכים לפשרה וחזר בו מברוך   –ת חברתיורשתות   .ג

 לי ומי בדואר. בדיגיט ןטאו ת הבין לקבל אפוני אקראי. מי מעוניטלמציעים לעשות משאל  .ד

 הדף.  תב את מהוהחלטה של הוועד המנהל להסהתקבלה   –דף הפייסבוק הארגוני   .ה

 קצר. ע"י יו"ר הוועדה להכין סרטון הסברה הומלץ  –גימלאה  שחיקת ה .ו

 

 

   פרויקטיםדו"ח ועדת 

 אלמלם ציון מר  –נציג המחוז  

 ל הוועדה. היתה פעילות כלשהיא ש א  ל 2019במהלך שנה"ע  

 

   ציתעדת זכויות ארפעילות ו "חדו

 ה. שניזו שנה  ,כנציג המחוז בוועדהמשמש איציק כהן 
נערכו השנה מספר פגישות פרונטליות )במסגרת המותר( ועוד שתי פגישות  ה, לות הקורונ ב למרות מג 

 מנכ"ל, יו"ר הוועדה, עו"ד המטפל בבעיות המשפטיות וחבריה. בזום, בהשתתפות יו"ר "צוות, ה
לק מהנושאים שעל הפרק ובאים לידיעת חברי  לאור דרישת חברי הועדה שונתה דרך העבודה וח

חברי הוועדה ם הבאתם לשולחן הדיונים של הנהלת "צוות", וזה ע"מ לאפשר לרזכויות טוועדת ה
 להציע הצעות ורעיונות. 

 ופן שוטף ורציף על הפעילות המתקיימת בנושאים שונים. י שגיא, מעדכן באיו"ר הוועדה, מוט 
ותנו  כנגד המתקפות שאינן מטיבות עם חברינו ומעסיקות א התאפיינה כשנה מאתגרת   2021שנת 
 ם המשפטים וההשמצות. ובתח

 
 
 

    תת ערר לפרט ארצי עדדו"ח פעילות ו
 נה חדד איל  גב' –ז  נציגת המחו

 לך השנה. הוועדה לא התכנסה במה

 

 

 



18 

 

00030322    

 

 

 

 

         דו"ח פעילות ועדת נהלים ותקנון ארצית

 הלר אבי  מר  –נציג המחוז  

 הוועדה עבודתה, בצל משבר מגיפת הקורונה. יכה  השנה המש 
  ועדת נהלים ותקנון ובמקומםו  ים הפיזיים של חבריבריאות בוטלו המפגשהות משרד לאור הנחי 

 גשים במאצעות מערכת "זום". מו מפ קייהת
 השנה דנה הוועדה בחמישה נהלים:   במהלך

 . 1/2021ל ה בוועד המנאושר   –ים נוהל ביטוח מתנדב  -
 . 7/2021-ועד המנהל בבו אושר  –נוהל נאמני מחשוב ותקשוב  -
 . 10/2021-בוועד המנהל ב אושר  –זות ובסניפים ו ספים במחנוהל ניהול כ -
 . 6/2021-באושר  –  עדכון נוהל קופה קטנה -
 המנהל.   ועלה לאשור הוועד  12/2021-בוועדת נו"ת בשר או –נוהל מתן ערכת אבלים   -
 
 

                ארצית השקעות /דו"ח ועדת כספים
 

   הלר אבימר  –נציג המחוז  

 ארגון. ה לות הכספית התקינה של את באחריות להתנה שוה אשר ננה הועדספים הי ועדת הכ

 עדה:הווות  עיקרי פעיל 

 אסיפה הכללית. ההמנהל ו  עדו  ר מוגש לאשורהכנת הצעת התקציב השנתי אש -

דו"חות הכספים הרבעוניים  ה ובדיקת   אחר ניצול התקציב ע"י בחינה תקופתי   קיום מעקב -

  , בהתאם למקורותןארגוה  תול למטר צווזאת במטרה לוודא שהתקציב מנוהחצי שנתיים 

 רעונות.ג ומניעתהתקציב 

י  וג להאפידימי ב מצה  למרות  השתתפתי בכל ישיבות הועדה עותהשקוה   יםכספת הכחבר ועד  -

 . zoom-)קורונה(, כאשר ישיבות הוועדה התקיימו ב 

בישיבות אלו נידון אופן הפעילות הכספית וההשקעות לשמירת הערך הכספי של הקרנות   -

   ן.ו לות הארגשבבע

 נוספים.איתור מקורות הכנסה  -

מנהל  ה  עדצה לאשור בפני הוים והומלעדת הכספע"י וואושרה   כנההו 2022נת קציב לשהתהצעת  

 . 27.12.2021הכללית אשר התכנסה בתאריך  והאסיפה

   

 

 

     סיםארועים וטק  – דו"ח ועדת קש"ח ארצית

 קיקוס יצחק  מר  –המחוז    נציג
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  לו לא אפיה, ו"ר הוועד י  ו לא בזום. לא היה קשר ביןפילקש"ח, א תבות ועדיהשנה לא התקיימו יש

 להיכרות. 

 
 

                      ארצית ומכרזיםדו"ח ועדת רכישות 
 ברנד מנחם מר  –  המחוזנציג  

 לרכישת שרותים וציוד הנדרשים לארגון לאחר בצוע הליך  , הוק -הועדה פעילה בעיקר עפ"י הצורך אד 

 . ייב מנוהלי הארגוןפי שמתח כ מכרז  /  ירת מח הצעו

 נה מספר הצעות ואשור התקשרות עם ספק למתן "ערכות  ובח  5.12.21-סה ב התכנ ת ועדת רכישו

 אבלים" במהלך ה"שבעה". 

 

    דו"ח ועדת התנדבות ארצית

 בקשי מאיר מר  –נציג המחוז  

,  crm תעות מערכ ונים לעדכן את נתוני המתנדבים במחוז באמצשים האחרפעל בחודמחוז הדרום 

 ע לכך. וות מתנדבים שסייוז צ מח ה  הפעילות נעשתה בהובלת מזכירות

 

 

   דו"ח ועדת מיחשוב ארצית

עשינו מאמץ ואיתרנו נציג חדש לוועדה,   וסר בזמן. לכןות, לדבריהם ח פו בישיבהשתת   נציגי המחוז לא

 מר ברגד ידידיה. 

 

 

      דו"ח ועדת תעסוקה ארצית

 שנים(  14ש בתפקידו מזה מיציק )משמר כהן א  –ציג המחוז  נ

 השנה נערכו מספר ישיבות, חלקן פרונטליות וחלקן בזום.

 זות ובהנהלה הראשית. ית ע"י מנהלי התעסוקה במחולות הנעשדכן בפעי ובמסגרת הוועדה שותף ומע

תעסוקה, שרית רוזנצוויג עושים נכ"לית הוף עם סמ רנס, בשית שותו של יצחק לורי הוועדה בראבח
  ריםחב  רות תעסוקה לכמה שיות ישורים במשק, ע"מ ליזום הכשרות, קורסים ומקומ מ ים בכל הופועל 

 )למרות הקורונה והמגבלות(.  פורשים 

 פורשים בעידן החדש.  ים תחומים חדשניים וטכנולוגיות מתחדשות ע"מ להשים כמה שיותרפשמח

גון ולהיות  ארל להצטרף הפורשיםהחשובים והמניעים את   ענף התעסוקה ב"צוות" הינו אחד הענפים
 חלק ממנו. 

 בה את שתוף הפעולה בין הוועדה המרכזת את הנושא לבין הנהלת מחוז דרום. יין לטומבקש לצ
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ודש רכזת רונית העושות עבודות ק דניס וה  גב'ה הק קש להודות ולציין לשבח, את מנהלת התעסובמ
בלנות י ובספן אישוורשים באודואגות לפ  ופועלות ללא לאות בכל השנים ובעיקר בשנה מורכבת זו

 גדולה. 

 

 

    רציתדו"ח ועדת בחירות א

 טאוב חנן מר  –חוז  נציג המ

הצעה לקיום בחירות ארציות  ירות הארצית. לעומת זאת הוכנה במהלך השנה לא התכנסה ועדת הבח 

 מנהל ארצי ואסיפת הנבחרים הארצית. עדו  אשורל  2022במתכונת חדשה אשר תובא בתחילת שנת  

 

 
   מידע כללי – ובטוח סעודי "מנורה"  פניקס"הת "בריאובטוח 

 
 . 2028ריל עד אפ  בתוקף ה במכרז, "מנורה" שזכת החוזה עם חברת  .א

 . תביעות ומשולמת גימלת סעוד 700-הוגשו כ 2021ה"ע  במהלך שנ .ב

 אין כוונה לייקר את הפרמיה.  .ג

ד  עח בתוקף תביעות. הבטו 24,000-הוגשו למעלה מ  2021 נת בש – "הפניקסיאות " הבר   בטוח .ד
 . 2025סוף שנת 

 
   ""איילון –בטוח חיים 

 

 יטוח איילון. סכומי הבטוח יים בין "חבר" לבין חברת הב ם בטוח ח וקפו הסכנכנס לת   1.4.2012-ב     

 ות".תר "צואביל ומפורסמים והפרמיה המשולמת מעודכנים ע"פ קבוצות ג      

 בים נשלח ישירות לחברת הבטוח. ס המוטופט      

 רים מיוחדים בעיות כלכליות ה על אובדן כושר עבודה במקהחבר ת  ח, ניתן לתבוע או בטסגרת הבמ    

 ד מחצית מגובה בטוח החיים. ניתן לקבל ע 65ורפואיות וגיל      

 

   בטוח תאונות אישיות

 

נו בטוח  מלאות היקבע והגי תי השר ע"י "חבר" מ י שנחתםבוצת הק  יותתאונות האישהסדר בטוח ה

 או נפשית לצמיתות.   ות פיזית יצוי למבוטחים אשר מוכרת להם נכפועד לתת נכות צמיתה שנ 

 "י חברת איילון. וא מתבצע ע ם בעולם והשעות היממה ובכל מקו הבטוח תקף בכל שעה מ 

רחב  מו חים. הרובד הים ובטות פיננסחבר", תחת כותרפוליסת הבטוח המלאה מפורסמת באתר " 

 שאר רק הרובד הבסיסי לכל החיים.נשברים( ו)הרובד הכולל  67בגיל מסתיים   של הבטוח
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    שינייםביטוח 

 שנים   5-ל  וודשיים. יש כוונה להאריכ והוארך בח  21בטוח רפואת השיניים הסתיים בדצמבר       

 הראל. ת  מול חבר ע"י "חבר"  ות נוספ       

    י ותמקד הכס הבטוח הראל, מים למשפחות הגימלאים עם חברת נירפואת שיהסדר   במסגרת      

 קריים: הביטוחי בארבעה תחומים עי       

 ושתלים.  דנטיםאורתומשקמים,  טיפולים טיפול שיניים משמר, ניתוחי חניכיים,       

 יליות. לש שובות ר על תות לערעוניתן להגיש בקש רופא האמון במקרפ"ר  דרך       

        

 –ות  טים לפני פר      

 . 1300-1600ה' בין השעות , ים א',ג'בימ  03-7545088 –טלפון        

 emon@hvr.co.il-rofe –מייל               7545018-03 –פקס        

 
 
 

   1202 סכום שנה"ע  –יחידת התעסוקה  
 
 

 קורונהקורונהנת הנת השש    ––  1202202 1 ייחודיים לשנת העבודה ייחודיים לשנת העבודה   םםמאפיינימאפייני
 

ית למתן פתרונות בתעסוקה למעסיקים  תבת משמעו יחידת התעסוקה בדרום משמשת כתו .1

 חברים פורשי צה"ל במרחב הדרום.   ול

 ודמות. קיטון במספר הפורשים מצה"ל ביחס לשנים ק .2

 ז. שים במחוון במס' הנגדים הפורטי גידול במס' הקצינים וק .3

ותר מהנהוג  לתנאי העסקה גבוהים י ותקדמאים ובהלימה דריש החברים הא  גידול במס' .4

 בדרום. 

 ת. בגבולות הביבים ורצון להשתלב בעבודה רפי בין ישוגק גיאו חורי .5

 מס' עבודות. גידול במס' החברים המעוניינים לעבוד כעצמאיים או לשלב בין   .6

 . נהמתפירה שרה בכודדים על כל משמ תריבוי מועמדים המ .7

 . ל יות ופחות משרות ניהות טכנולוג יותר משרו  .8

 משבר הקורונה( ומעסיקים   רה )לאורגידול בהיצע המועמדים המתמודדים על כל מש .9

 חי. ניסיון אזר  דורשים יותר

mailto:rofe-emon@hvr.co.il
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 202 202 1 1 עיקרי הפעילות בשנת העבודה עיקרי הפעילות בשנת העבודה 
 

חציוני,    שרק והכוונה, ימי הולדת, ראיונות, יעוץרכז העשייה ) ביצוע הצבת דורש העבודה במ  .1

טאטוס תעסוקה, שליחת  חת טופס עדכון פרטים וסלידמית" יח' התעסוקה, שט ת"סרהפצת 

 לחג הפסח(. גרת ברכה אי

באמצעות מערכת    –דמית ם וארגונים בדרום )הפצת דף תפיתוח ושימור הקשר עם מעסיקי .2

  רטים וכנסים, הפצת "סמ ורכות לחג הפסח/רה"ש השתתפות בפורב  -א.ד.ם ו"דנסגייד" 

 עסיקים נבחרים(. תעודת הערכה למ  קתרונטליות, הענ , פגישות פח' התעסוקהדמית" י ת

 ם. בוועדת התעסוקה בזו 2020ת עבודה הצגת סיכום שנ .3

 רסום משרות באתר "צוות" וביצוע השמות לחברים דורשי עבודה במחוז. פאיתור משרות,  .4

 .חברים  34שתתפות  הבסדנאות העצמה בבית החייל ב"ש   2ע ביצו .5

בדרך לעבודה/ חשיבה עסקית   יה ג וליים "בוקר תעסוקה"/טכנו פות בימי עיון  ארצתתשה .6

 .""ביטחונט בשותפות  –בזום 

 וסיוע במציאת עבודה.  רה" ככלי להסבה מקצועיתשימוש ב"סל הכש .7

"הטובים  -לתוכניות  מכללת קיי,פעילות בכל הקשור לתוכנית הסבת אקדמאים להוראה ב .8

  ,יחת שנהפתרכות ל היע:  " טכנולוגית הסבת הנדסאים להוראה" ," במדים ת ך" , "צווונבחי 

   תשיח ייה,יום אוריינטצ  כנס הסברה, ועדות קבלה,

 . ראהמשוב, שיחת סיכום וטקס קבלת תעודות הו

 . ויהודהדרום   ותחברים ממחוז   11עם   - "הטובים בחינוך  - תשפ"ב  , פתיחת מחזור י"ב .9

דרום  ממחוזות ע ,  משרתי קב חברים  7עם    -"צוות במדים"  -ב " פתיחת מחזור א' , תשפ

 ויהודה 

  חברים ממחוז  2עם   –"  תטכנולוגי"הסבת הנדסאים להוראה  -א , תשפ" ג'מחזור   יחתתפ

   יהודה.

 
 : רסים מוכווני תעסוקהשרות וקופיתוח הכ .10

היערכות לפתיחה   בהובלת כלל המחוזות ובוצעה ווני תעסוקההופץ קול קורא לקורסים מוכ             
 פ הפירוט: וסיום ע"  
 
 :וםדרמחוז                    

מחוז   2רון ,  מחוז דן וש  – 4) םיחבר  6ת בהשתתפו -   PROפתיחה וסיום קורס שופיפיי   ◦
 יהודה(. 

  1ם ,מחוז דרו  –  1בהשתתפות שני חברים ) –סיום קורס מדריכי כושר במכללת קיי    ◦
 דה(. מחוז יהו
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סה"כ   –ברת "פלייטק"ק"ג ח  25ועד   ק"ג 4  עדון מטיס רחפן פתיחה וסיום קורס רישי ◦
 34ם פימשתת

טרם    7 -ממחוז צפון(    11שרון,  ווזות דן  ממח - 8ממחוז יהודה,   -6ממחוז דרום,  - 9)
 הוכשרו. 

היחידה    –שטרת ישראל  מונחה מ –פתיחה וסיום קורס מנהלי אבטחה בכירים   ◦
חוז  ממ  2פון ,צ וזממח -1דרום,   ממחוז 1חברים ) 4תפות  בהשת-ביטחון לאומי ל

 ה(. יהוד

ממחוז   – 17חברים.) 18בהשתתפות  -מכללת אתגר   –נים  לו ע פתיחה וסיום קורס מנ ◦
 ממחוז יהודה(. –  1ם, ודר

 רים מהמחוז( חב 2דה )בהשתתפות  ממונה בטיחות בעבו  ◦

 חברים מהמחוז(,   2חשבי שכר )בהשתתפות   ◦

 ז( ים מהמחוחבר  2בהשתתפות  ) –י סלולאר  מכשירזוקה ותיקון חת ◦
 

 :םמחוז דרוהשתתפות חברים מקורסים נוספים ב  

  3מישלב" בהשתתפות "  מכללת –דק בית  מפקח בכיר ליקויי בנייה ואיתור בקורס  ◦
 . חברים

 . בהשתתפות חבר אחד –מכללת ג'ון ברייס   –ת חכם  מתקין ביס רקו ◦

  2ת  בהשתתפו –כושר וספורט תקני בכיר ובודק מ  מפקח מתקני משחקיםס רקו ◦
   מועמדים .

  חבר  בהשתתפות –ללת בו"ב  מכ –נים על הבטיחות  ה לממו השתלמות ענפית בבניי ◦
 אחד. 

 .ממחוז הדרוםבהשתתפות חבר אחד   –שפחה  מוכלכלת היועץ משכנתאות    ◦
 

  מעבר : דיוני מטה מול מטה, הרצאות בסדנאותנהל הפרישהמם פעולה עשיתופי המשך  .11

יון לפורשים  פרישה ובימי ע ימיב ות , השתתפשותפותמ, פגישות והכשרות   צינים ונגדיםלק

 . כביהבכפר המ

קה רבעוניים ליו"ר הסניפים  תעסו חות דו"  תפים והפצפגישות עבודה עם יו"ר המחוז ויו"ר סני  .12

 .חודשיים למחוזודו"חות 

 
 

  67 -לובסיוע השמות   120בביצוע   2021יחידת התעסוקה מחוז דרום מסכמת את פעילותה בשנת 

 דה. בובעוספים להשתלב  נ  חברים

 . יםבר ח  187  -2021בשנת   תעסוקהסה"כ השתלבו ב

 ום בוצעו השמות בכל סניפי מחוז הדר 
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    דבר מנהל המחוז –  המחוז מזכירות - כנית עבודה ם תוסכ
 
 

שעקב מגיפת   קח בחשבוןתוך שנל  2021ודה מפורטת לשנת  מחוז הדרום הכין תוכנית עב ✓

 העבודה.  כל תוכניתורונה, לא נוכל לממש את הק

ה  ות ולמעשהשפיעה על המשך הפעיל גיפת הקורונה שמ , תקפה אותנו2020 בתחילת חודש מרץ ✓

לים נוספים של  בהמשך, הגיעו גנה זו. להוציא לפועל את תוכנית העבודה לשנו תאיעה ממנ

  הארועים המתוכנניםבקיום ת רבה ותנו לנהוג בזהירוהמגיפה )דלתא, אומיקרון...( שחייבו א 

 עד כדי ביטולים. 

ה נדבך חשוב להצלחת  פים למזכירות המחוז היוו ינ סשיתוף הפעולה בין יו"רי הגם השנה,  ✓

 ם הארועים. ומחוז וקי ה

 , בהשתתפות חופשית של החברים. ב"זום"  הרצאות"צוות" ארצי פרסם לחברים  ✓

  יו"ר ומנכ"ל "צוות",   לקראת ראש השנה בהשתתפותבמסגרת הרמת הכוסית שהתקיימה  ✓

 . ענקנו שיוה   למתנדבים הפעילים  נו הוקרתינובעה

 ה הארצית. ל את הוועדיבחר להוב ר המחוז נם פעילות "הדור הצעיר" ויו"עול לקידולפהמשכנו  ✓

כויותיהם הן בתחום הבטוח הרפואי /סעודי והן בתחום  דע של החברים בזפעלנו להעמקת הי ✓

 . השכר

לומם, עדכון  ת טלפון והתעניינות בשם החברים באמצעות שיחוע שרר ושימור הקלנו לשיפועפ ✓

 .ניםופ ליילים וטכתובות מ 

 השתתפנו בהלוויות ונחום אבלים.  ✓

 ארים והצטרפות ל"צוות". יהן, במלוי טפסים לקיצבת שצוי זכויותילמנות במסייענו לא  ✓

 קלטנו חברים חדשים.  ✓

 ביקרנו חולים ומאושפזים. ✓

 ראת תפקידם. קדשים תודרכו לידים חתפק   בעלי ✓
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  ם, מיילים, )טלפוני  טילוגיס  בוי וג  crmת ינם עצמאיים בהפעלת מערכלסניפים שא נתנו סיוע  ✓

 דואר..(. אקטיב טרייל, 

קורת המחוזית. מנהל המחוז ומזכירתו ערכו  פים להיערך לביסייענו לסני ך השנההלבמ ✓

 ת הביקורת.עד וו ביקורת בסניף דימונה, עקב העדרו של יו"ר  

 "חות שלהם. ז וסיוע לסניפים במלוי הדוחוספיים חודשיים של המכות ו"חמילוי ד  ✓

 הל חודשיות.בישיבות ועד מנ ת הכנה והשתתפו ✓

 וחברי הנהלות הסניפים וקיימנו קבלת קהל.   ו את יו"רנ פים, פגשערכנו ביקורים בסני  ✓

 יבוש והעשרה.שתתף ביחד עם יו"רי הסנפים ביום עיון שנועד לג מנהל המחוז ה ✓

עבר לסליקה באינטרנט, בסניף  השתלמות בנושא המנולוגית התקיימה דמה הטכ גרת הקיבמס ✓

 . שבע-באר

 לים". לקראת סוף שנה"ע התקיימה הדרכה בנושא "ערכת אב ✓

 פים מחוזיות. השתתפות בישיבות ועדת כסה ו נ הכ ✓

 תכנון והפקת תכנית העבודה השנתית לגימלאים הבדואים.  ✓

 "צוות". ת לאתר  וונות וכתב ת תמבר העסניפים ב סיוע ל ✓

 און "צוות". כתבות לבטת ברהכנה ורכוז הע ✓

  קטן עושהעים למחוז לקבלת הלוואות "צוות". חלק דיין מגיע החבריםרוב   –הלוואות "צוות"   ✓

 זאת דרך האינטרנט. 

מזכירות המחוז להזכיר לחברים, ובמיוחד הגימלאים הבדואים   לקראת סוף השנה, מקפידה ✓

 ור תושבות ותאום מס. לוונטים למופ"ת בנושא אשתעסוקה ולהעביר מסמכים רלדווח מצב 

 + ותיעודו. 75ים והאלמנות בני גמלא ה  עםע למר פרץ לב בשמירת הקשר  סיו  ✓

ת רחבה מאוד למתן סיוע כלכלי  פעילו נעשתה  –ל בחברים הפונים  ופ פרט בט לוועדת יועס ✓

 ל"ת. רונה והח לחברים שנקלעו למצוקה, עקב מגיפת הקו

 . וי לכל הוועדות המחוזיותמזכירות המחוז נותנת גיב ✓
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קנו שי לחברים המתגוררים  חללקראת חג פסח וראש השנה ערכנו בקורים בבתי האבות,  ✓

 ובארגון.   זעשה במחוום ועדכנו אותם בנ במק

לתת מענה שוטף לחברים,  המשכנו    המחוז אךמגיפת הקורונה  שיבשה את תוכנית העבודה של   ✓

 לכל צרכיהם. 

 

 זכירות המחוז לל הפעילויות שנעשות במכמלעיל מהווה רק חלק   ורטהמפ

 

 ראש השנה תשפ"בלקראת  –ית יונה"  "בקור בבית אבות ב                     

 
 

הוועדות  יפים, יו"רי , הנהלות הסנ יםהסניפ   יו"רייו"ר המחוז, -לן אישי פ ודות באוברצוני לה

 נה.והמתנדבים במחוז, על פעילותם במהלך כל הש

 
 
 
 
 

 –וריה  בברכת פעילות פ
    

 
 

       
 הם לוגסי   אבר          

 מחוז הדרום   ת"מנהל "צוו                     
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     1220ה"ע ישיבות וועד מנהל במהלך שנ
 
 
 

מס'  
 סד' 

 הערות  חודש  /יך  תאר

 התקיימה כרגיל  26.1.21 1
 התקיימה כרגיל  23.2.21 2
 ת לפסח וסיכולל הרמת כ ישיבה חגיגית 21.3.21 3
 ניף קרית גתמה בס התקיי 27.4.21 4
 התקיימה בסניף דימונה  26.5.21 5
 התקיימה כרגיל  29.6.21 6
 ץ הקילא התקיימה עקב חופשות  יולי  7
 אש השנה הרמת כוסית לרגית כולל ישיבה חגי 29.8.21 8
 התקיימה כרגיל  30.9.21 9

 התקיימה כרגיל  27.10.21 10
 רגיל התקיימה כ 23.11.21 11
 גיל מה כרהתקיי 21.12.21 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021פעילויות שנעשו ע"י המחוז בשנה"ע 
 
 
'  סמ

 סד' 
המשתתפים /מספר   הנושא  תאריך 

 המשתתפים 
 רות עה

 ם" ב"זוחלק  נהל ועד מחברי  ועד מנהל ארצי  5.1.21 1

פורום מנהלי מחוזות ופרידה  6.1.21 2
 ממנהלת מחוז השרון 

 צי ב"צוות" אר מחוז מנהל ה

ב"זום", מדי יום   מראשים שנרשמו  בעלי תפקיד  י אופיס קורס יישומ 7.1.21 3
 חמישי 

ביקור חבר במצוקה מסניף   12.1.21 4
 ערד

מחוז  הס.יו"ר   מנהל המחוז,
 ומזכירת המחוז 

 חוז הלת המחבר הנ 

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

 ב"זום"  חוז יו"ר וסגן יו"ר המ  הצעירשל "הדור   ארציתועדה  28.1.21 6

  יו"ר ונציג המחוז  ישיבת ועד מנהל ארצי  2.2.21 7

  םי יום מדב"זו בעלי תפקידים קורס יישומי אופיס  4.2.21 8
 חמישי 

  מלאיםנציגי הגמפגש עם  8.2.21 9
 אים הנוסעים לדובאי הבדו

 מזכירות המחוז  הנוסעים מנהל המחוז ונציגי  
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 ב"זום"  רת מחוזית חברי ועדת בקו רת עדת בקוישיבת ו  8.2.21 10

 ב"זום"  דה הארצית וענציג המחוז בו ישיבת ועדת מחשוב  9.2.21 11

שבע וחברי  -סניף באר "רוי ל הפרק ליבון נושאים שע 10.2.21 12
 הל המחוז הלה, יו"ר ומנ ההנ

מזכירות המחוז,  
חלק מהחברים  

 ב"זום" 
  ט מחוזית עדת פריו"ר ו רט ארצית ישיבת ועדת פ 14.2.21 13

גן פאלאס  בקור בדיור מו 17.2.21 14
 ם להבי

האלמנות  ם מפגש ע מנהל ומזכירת המחוז 
חברות "צוות"  

 המתגוררות במקום
ום  ב"זום מדי י םבעלי תפקידי ומי אופיס ייש סקור 18.2.21 15

 חמישי 
מיתוסים ואמיתות  –הרצאה  21.2.21 16

 ברפואה 
  –"זום" הרצאה ב בה אלעד דר' אבי –המרצה 

 כניסה חופשית 
"תולדות   –הרצאה  22.2.21 17

 ההתיישבות בנגב" 
, בועז  ל'סא"ל במי  –המרצה 

 לביא 
  –הרצאה ב"זום" 

 כניסה חופשית 
סדנת צלום   –צאה רה 22.2.21 18

 ן בסמארטפו 
  –הרצאה ב"זום"  ארידן  אוהדמר  –המרצה 

מותנה בהרשמה  
 ש"ח  20ותשלום 

+ בקבוצה 65טיס לגילאי לאפי 23.2.21 19
צה  קבו 40-65אי אחת וגיל

 שניה 

 –של גב' יעל אליהו  כתה בהדר
 מדי יום שלישי 

  –ם" ב"זו כההדר
מותנה בהרשמה  

 מוקדמת 
וז,  מזכירות המח ז חברי הנהלת המחו נהל מחוזי מת ועד יביש 23.2.21 20

מהחברים  חלק 
 ב"זום" 

ם  מדי יוב"זום  בעלי תפקידים יישומי אופיס  25.2.21 21
 חמישי 

הרשמה    פורסמה אפשרות 1.3.21 22
לכושר בשתוף   חודשילמנוי 

 cסטודיו 

יש  א 50הרשמה חופשית עד 
 ₪ למנוי.  40בקבוצה, בעלות 

 ה'. -בימי ב' ו

ה + בקבוצ 65לגילאי  פילאטיס 2.3.21 23
קבוצה   40-65אחת וגילאי 

 שניה 

 –בהדרכתה של גב' יעל אליהו  
 מדי יום שלישי 

  –ום" הדרכה ב"ז 
שמה  מותנה בהר

 מוקדמת 
יו"ר הנהלת המחוז ונציג   יבת ועד מנהל ארצי שי 2.3.21 24

 המחוז 
 צוות ארצי 

הרצאתו של מר עמיר להב   2.3.21 25
בריאות  בתחום בטוחי ה

 סעוד. הו

  כניסה חופשית מותנית
 ת בהרשמה מוקדמ

 בדף הפייסבוק 

הרצאת המשך של מר בועז   4.3.21 26
 ב לביא על הבדואים בנג

 בזום כניסה חופשית –הרצאה בזום 

+ בקבוצה 65אי לגיל פילאטיס 9.3.21 27
קבוצה   40-65אחת וגילאי 

 ה שני

 –בהדרכתה של גב' יעל אליהו  
 מדי יום שלישי 

  – "ב"זוםכה הדר
מותנה בהרשמה  

 מוקדמת 
של מר דני נוי על   אתוהרצ 11.3.21 28

עולם הלווינים והתקשורת  
 בארץ ובעולם. 

 בזום ית כניסה חופש 

29 14-
15.3.21 

כוסית   הרשמה לערב הרמת
-סניף באר –ח פס לכבוד חג 

 שבע

תשלום  ו הרשמה חברי סניף באר שבע 
 מי רצינות ד

י  מאינטי גש מפ –הרצאה בזום  15.3.21 30
 הבריאות   אודות בטוח

 ום ה בזהרצא פשית ה חוכניס

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

+ בקבוצה 65פילאטיס לגילאי  16.3.21 32
קבוצה   40-65י א אחת וגיל

 שניה 

 –ו  יהבהדרכתה של גב' יעל אל 
 מדי יום שלישי 

  –הדרכה ב"זום" 
ה  מותנה בהרשמ

 מוקדמת 
 במתנ"ס  שדרות -נתיבותסניף חברי  ראת פסח הרמת כוסית לק 16.3.21 33

פרסום לחברים בדבר מתן   17.3.21 34
המשפט  בית  סיוע מול

 דבות תנבה פרסום במייל 
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ע"י מר הלמן  עות קטנות לתבי
 צחק י

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

  ון ף מצפה רמסני חברי הרמת כוסית לקראת פסח  18.3.21 36

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

 בבית החייל  ד המנהלישיבה חגיגית של וע הרמת כוסית לקראת פסח  21.3.21 38

 במועדון הסניף  חברי סניף ערד  לקראת פסח ת הרמת כוסי 22.3.21 39

 אלמוג בולם  יף אילת חברי סנ  וסית לקראת פסח ת כמהר 22.3.21 40

41 28.3-
3.4.21 

  משרדי המחוז סגורים  חופשה מרוכזת 

 בזום משתתפי הקורס  חפנים חת סכום קורס ר יש 5.4.21 42

 ת צימזכירות אר חברי וועד המנהל  הל ארצי ועד מנ ישיבת  6.4.21 43

מכרז למשרת מנהלת   11.4.21 44
 התעסוקה 

יו"ר המחוז,   ת","צוו  מנכ"ל
וקה, חברי  נכ"לית לתעססמ
ם שהציגו  ת תעסוקה חבריועד

 מועמדות 

 מזכירות המחוז 

  ומנכ"ל "צוות", נציגי  "ריו " יו"ר "צוות שיחת חתך עם 19.4.21 45
 המחוז  

 בזום

קורס תחזוקה ותקון מכשירי   22.4.21 46
 רטפון מאסלולר וס

דרך מחלקת   מכללת אתגר 
 התעסוקה 

מזכירות  מבקר "צוות",  צוות" מבקר " בקורת 22.4.21 46
 המחוז 

 מזכירות המחוז 

הרצאתו של מר איציק   22.4.21 47
מרציאנו בנושא "זרועו  

 הארוכה של צה"ל" 

איציק    -הרצאה בזום 
 יאנו מרצ

ההרצאה נדחתה  
עקב מחלתו של  

המרצה. על מועד  
 .עהחדש תבוא הוד

פתיחת דף פייסבוק למחוז   25.4.21 48
 הדרום 

' אילנה המחוז, גב  ל"ר ומנהוי
 כירת המחוז חדד ומז

 רות המחוז כימז

חברי  חברי וועד מנהל מחוזי ו  ישיבת ועד מנהל מחוזי  27.4.21 49
 קרית גת  הנהלת סניף

 סניף קרית גת 

ייסבוק של שא דף הפקידום נו 2.5.21 50
 המחוז 

גב' אילנה , יו"ר ומנהל המחוז
חודדאדי שרית   חדד, גב'

 ז ומזכירת המחו

 המחוז   תמזכירו

ל כהן  ביתו שחומים בבקור תנ  3.5.21 51
 ז"ל מרקו 

מנהל ומזכירת המחוז יחד עם 
 יו"ר וגזבר סניף דימונה 

 ונה דימ

מפגש עם גימלאים בדואים   4.5.21 52
 אל פיטר בנושא מענקי חג עיד

מנהל המחוז, יו"ר וועדת פרט 
 המחוז ר ויו"

 מזכירות המחוז 

  ןאבישי ב הרצאתו של דר'  6.5.21 53
ן  חיים בנושא המחלוקת בי 

ם והאופציה חרדים לחילוניה
זרחית המפייסת של  המ

 ל השניה ישרא

חברי המחוז יחד עם חברים  
 ארגון נכי צה"ל מ

 בית הלוחם 

על    זר זכרון לנצחון חתהנ 9.5.21 54
 גרמניה הנאצית 

  אבי  –חברי הנהלת המחוז 
 ן טאוב לר וחנה

גן הנצחון צמוד  
רק החייל  לפא

 טרלי  האוס
כבוד עיד  חלוקת מענקי חג ל 10.5.21 55

 יטר אל פ
 מזכירות המחוז  מנהל המחוז 

יום טיול באזור ירושלים   11.5.21 56
נהל  עד לחברי ועד המשיו

 ם  וחברי הנהלות הסניפי

בוטל עקב המצב   
הבטחוני )מבצע  

 "שומר החומות"( 
 ב"זום"  גב' בנדט שרי  דת פרט ארצית עו 20.5.21 57

נהלת המחוז יו"ר ה למפגש ש 26.5.21 58
 ועדת התנדבות עם מ"מ 

בגולה ניסן, לוגסי אברהם,  
 בועז לביא 

 מזכירות המחוז 

 ימונה סניף ד  חברי הנהלת המחוז  הל מחוזי ועד מנ ישיבת  26.5.21 59

 מזכירות המחוז ז + יו"ר חומנהל ומזכירת המ נה לביקורת סניף קרית גתכה 1.6.21 60
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 ת גת סניף קרי
 צוות ארצי  ז יו"ר המחוז + נציג המחו הל ארצי ועד מנ  ישיבת 1.6.21 61

הרצאה בנושא המשק   1.6.21 62
 הישראלי בשוק ההון 

ת לכל חברי  כניסה חופשי
 ז המחו

 בית יד לבנים 

יו"רי  -המחוז ויו"ר הנהלת  הסניפים יום עיון ליו"רי  2.6.21 63
 ם הסניפי

 כפר המכביה 

ת  בקורת מחוזית בסניף קרי 8.6.21 64
 גת

 סניף קרית גת  יקורת רי ועדת הבוחב  ריו"

רוכשי כרטיסים דרך אתר   "משפחה בבידוד"  –הצגה  8.6.21 65
 "חבר". 

-ת באר היכל התרבו
 שבע

 צפון הארץ  לחברים הופצה הזמנה  רוזית יום עיון לעדה הד 14.6.21 66

ג עיד אל  ח חלוקת מענקי 14.6.21 67
 אדחא 

 מזכירות המחוז  גימלאים בדואים

חברי  יו"ר ומנהל המחוז,   צוות" חנוכת כיכר " 15.6.21 68
 הנהלה  

 ליד תחנה מרכזית 

חוק ודמע בבית   –הרצאה  15.6.21 69
 אנקדוטות  - המשפט

 ת יד לבנים יב חופשית לחברי המחוזסה  כני

 צוות ארצי  ת יו"ר ועדת פרט מחוזי ארצית ועדת פרט  17.6.21 70

ת התנדבות  ד"ר ועיו  מ"מ ועדת התנדבות ארצית  17.6.21 71
 ית וזמח

 צוות ארצי 

בקורת מחוזית בסניף   20.6.21 72
 שדרות -נתיבות

 נתיבות  יו"ר וחברי ועדת ביקורת 

 יה המכבכפר  יתנבחרים מחוז חברי אסיפת   רצית בחרים אאסיפת נ 22.6.21 73

 בזום שבע -רת סניף בארכימז הדרכת מחשוב ע"י ענבל  22.6.21 74

גרעין  המפחד מ י  מ –הרצאה  22.6.21 75
 י האירנ 

 בית יד לבנים  ניסה חופשית לחברי המחוזכ

בות +  מ"מ יו"ר ועדת התנד כנס מדריכי "בשביל הארץ"  23.6.21 76
 מדריכים 

 כירות המחוז זמ

 צוות ארצי  ועדת מחשוב מחוזית יו"ר   ועדת מחשוב ארצית  28.6.21 77

 ז המחורות  מזכי חברי ועד מנהל   ישיבת ועד מנהל מחוזי  29.6.21 78

, סורוקה, עבר, הווה –רצאה ה 29.6.21 79
 עתיד 

 בית יד לבנים  כניסה חופשית לחברי המחוז

וחברי הנהלות ד מנהל חברי וע מתנדבים יום כייף ל 30.6.21 80
 יפים הסנ

 ים המלח 

 י רמת גן ארספ רוכשי כרטיסים   ארוע משפחות "חבר"   1.7.21 81

 צוות ארצי  ו נסג מחוז ויו"ר ה ועדת הדור הצעיר  4.7.21 83

 צוות ארצי  יו"ר המחוז  ארצי ישיבת ועד מנהל  6.7.21 84

ארוע הוקרה לגימלאים   13.7.21 85
 רגל עיד אל אדחאהבדואים ל

מנהל בדואים, יו"ר ו גימלאים
מנכ"ל צוות,  ר והמחוז, יו"

 ם אורחים ומוזמנים נוספי

 יל חיבית ה

  –שעשועי אושר  –הרצאה  13.7.21 86
 ת יגיה חיוב פסיכולו

 ם בית יד לבני לחברי המחוז כניסה חופשית

יום טיול להרודיון, ירושלים   14.7.21 87
 וסביבותיה 

חברי  חברי ועד המנהל,  
ם, מתנדבים  יפיהסנהנהלות 
 נוספים 

 טיול ם יו

תדרוך יו"ר חדש של וועדת   15.7.21 88
 ת ההתנדבות המחוזי 

מנהל המחוז, בקשי מאיר,  
 בועז לביא 

 וז מזכירות המח

י  המחוז, יו"ר יו"ר ומנהל  הנהלה ארצית  ערב גבוש 21.7.21 89
 הסניפים 

 ארץ ישראל יפה 

  מערכת סליקה, –הדרכה  22.7.21 90
 רישום ותשלום 

 הל ומזכירת המחוז, מנהל נמ
י הנהלת  הכספים, יו"ר וחבר 

 שבע -סניף באר

 מזכירות המחוז 

 צוות ארצי  יו"ר המחוז וסגנו  ועד מנהל ארצי  3.8.21 91

ערכות  הדרכה על המ 4.8.21 92
 הממוחשבות 

 מזכירות המחוז  וז כירת המחענבל, מז

  סינמה סיטי בארמנהל, חברי  חברי וועד ה בסינמה סיטי  vipערב  5.8.21 93
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ות הסניפים ומתנדבים  הנהל 
 פים נוס

 שבע

מחלום למציאות   –הרצאה  10.8.21 94
 ד לבנים(בי)

 בוטל ע"י ראש העיר  

 "צוות" ארצי  המחוז מנהל   י מחוזות למנה  עיון יום  16.8.21 95

סליקת כרטיסי   –הדרכה  17.8.21 96
 אשראי דרך האינטרנט 

ב"ש,  יו"ר וחברי הנהלת סניף
ירת המחוז, מנהל מנהל ומזכ

  של צוות, מנהל הכספים 
 ב צוות ארצי מחשו

 מזכירות המחוז 

הפייסבוק    –ב מעק  וןדי 17.8.21 97
 המחוזי 

-ף באר יו"ר וחברי הנהלת סני
מנהל  , חודדי שרית, עשב

 המחוז 

 מזכירות המחוז 

יו"ר סניף מצפה רמון, מנהל   הכנה לבקורת מחוזית  17.8.21 98
 מחוז ומזכירת ה

 חוז מזכירות המ

 –וז וחבר ההנהלה המח  יו"ר ש השנה סית לראהרמת כו 17.8.21 99
 מלול שמעון 

 סניף ערד 

 ארצי  צוות זית יו"ר ועדת פרט מחו ועדת פרט ארצית  19.8.21 100

יו"ר ומנהל המחוז )נציגות   הרמת כוסית לראש השנה  23.8.21 101
 הנהלת המחוז( 

 סניף קרית גת 

ף מצפה  ת מחוזית בסניורבק 24.8.21 102
 רמון 

י  מחוזית, חברועדת בקורת 
 סניף מצפה רמון  הנהלת 

 מצפה רמון 

  -וסית לראש השנה  ת כמרה 24.8.21 103
 שדרות -סניף נתיבות

 ונה ר הקו עקב  בוטל 

+,  75גימלאים ואלמנות בני  השנה הרמת כוסית לראש   29.8.21 104
 חברי הנהלת המחוז 

 בית החייל 

יק, חברי הנהלת המחוז, מעס  ת ת הנהלה מחוזייביש 29.8.21 105
ות, חברי  יו"ר ומנכ"ל צו 

שבע,  -הנהלת סניף באר
 מתנדבים 

 חייל ה בית

  –הרמת כוסית לראש השנה  29.8.21 106
 פקים ף אוסני

 ונה בוטל עקב הקור  

יו"ר ומנהל המחוז, יו"רי   ש השנה סית לראהרמת כו 30.8.21 107
 הסניפים 

 בזום  -צוות ארצי  

 הקורונה  בוטל עקב  אילת סניף חברי  ליחות בירושלים ר ס סיו 30-31.8.21 108

  – נההרמת כוסית לראש הש 31.8.21 109
 סניף דימונה 

מתבצעת חלוקת שי   
 בלבד

חברי  חברי וועדת בקורת,  ף ערד מחוזית בסנירת ובק 31.8.21 110
 ד הנהלת סניף ער

 סניף ערד 

הרמת כוסית לראש השנה +  1.9.21 111
 יף ת קהל לחברי הסנקבל

 סניף אילת  מחוזמנהל המחוז ומזכירת ה

 סניף מצפה רמון  המחוז  לתנציגות הנה הרמת כוסית לראש השנה  2.9.21 112

ההתנדבות  דת יו"ר וחברי וע ת ות מחוזיועדת התנדב 9.9.21 113
 המחוזית 

 המחוז רות  מזכי

 ארצי בזום   וןדי יו"ר הנהלת המחוז  שינוי שיטת הבחירות בצוות  12.9.21 114

ההתנדבות  יו"ר וועדת  ארצית  ועדת התנדבות  13.9.21 115
 חוזית המ

 צוות ארצי 

היכרות עם הנציג   חתשי 14.9.21 116
המיועד לוועדת מחשוב  

 ת מחוזי

חוז כירת המחוז, מזממנהל ה
 הוסיאנסקי עזרא 

 חוז ות הממזכיר

ת  יו"ר וחברי הנהלת הבקור בקורת מחוזית בסניף ערד  30.9.21 117
 המחוזית 

 ערד סניף 

 מזכירות המחוז  חברי הנהלת המחוז ר ויו" הל מחוזי ועד מנ ישיבת  30.9.21 118

-פ.ע עם מספר אולמות בבאר  3.10.21 119
ס  לכנ  אולםשבע לבחירת 

 וזי בחנוכה חהמ

ר הנהלת המחוז, גזבר  יו"
 ז, מנהל ומזכירת המחוזהמחו

 באר שבע

מחלקת   הרשמה דרך קורס חשבי שכר  10.10.21 120
 במחוז עסוקה הת

 מנהלת התעסוקה 
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 זים עדת מכרווחברי  בחירת אולם לכנס המחוזי  וזית רזים מחועדת מכ 10.10.21 121

מנהל ומזכירת   ז לביקורת מחו  נהכה אר שבעהנהלת סניף בפ.ע עם  10.10.21 122
חברי  המחוז עם 

 הנהלת סניף ב"ש 
פתיחת שנת הלמודים   12.10.21 123

 במכללת קיי 
 קיי  מכללת עסוקה ת התמנהל

תכנית עבודה של סניף ב"ש   .יו"ר סניף ב"ש עם ספ.ע  13.10.21 124
 ם לחודשיים הקרובי

  מנהל המחוז וס.יו"ר
 סניף ב"ש 

ת ביקורת, יו"ר וחברי  ועד ת סניף ב"ש ית מחוזורבק 20.10.21 125
 לת סניף ב"ש הנה

 מזכירות המחוז 

הזמנות, כרטיסים,  וז הל ומזכירת המח נמ הערכות לכנס המחוזי בחנוכה 20.10.21 126
  מפת

האולם...חלוקה  
 יפים לסנ

ה  בוקר תעסוק  –יום עיון  20.10.21 127
 סקית בנושא מחשבה ע

הרשמה דרך מחלקת  
 התעסוקה 

 קה ות התעס הלמנ

כנס תחילת מכירת כרטיסים ל 28.10.21 128
כה  השנתי המחוזי בחנו

30.11.21 

מנהל ומזכירת המחוז מול  
 הסניפים 

 

ציגי הגימלאים  עם נפ.ע  2.11.21 129
 ים  הבדוא

מנהל המחוז ונציגי   יול לדרום תכנית עבודה וט
 ים ואהגימלאים הבד 

פ.ע עם מנהל בית הלוחם   7.11.21 130
של בועז   ו השקת ספרבנושא 

 "רומן על דבשות" לביא 

תאום מועד להשקת   לוחם א בבית הבועז לבי
 הספר 

תחילת מכירת כרטיסים   8.11.21 131
בתאטרון   להצגה "ממה מיה"

 (. 13.12.21הבימה ) 

כרטיסים   190 מזכירות המחוז 
מסובסדים כולל  

 הסעה 
תמיכה באריה שיף בסיום   9.11.21 132

 משפטו 
  שבע -בית המשפט באר

עם רכזת מתנדבים  פ.ע  11.11.21 133
 שבע -שראל, באר במשטרת י

  יו"ר וועדת ההתנדבות המחוזי

הסניפים   ו"רי יום עיון לי  15.11.21 133
חללי חיל  תר ההנצחה ל בא

 הוד ר והתקשוב בי הקש

ומנהל המחוז ויו"רי    "ריו
 הסניפים 

 צי ארזימן צוות 

134 17-
18.11.21 

השתתפות בפעילות גיבוש  
 ת ובדי צוולע
 

נהלת ורכזת  מנהל המחוז, מ
 התעסוקה 

 ות ארצי ן צוזימו

בראשות  חברי וועדת כספים  ישיבת ועדת כספים מחוזית  23.11.21 135
הל  וז ובהשתתפות מנ יו"ר המח

 המחוז 

 2022אשור תקציב 

  ד המנהל ועחברי ו  ישיבת ועד מנהל מחוזי  23.11.21 136

137 24-
25.11.21 

אים  טיול לגימלאים הבדו
 לת הדרום בואכה אי רבאזו

ת  גימלאים בדואים בראשו
 מנהל המחוז. 

 

חנוכה   –כנס מחוזי שנתי  30.11.21 138
 תשפ"ב 

קובי   יה, האומןאולמי נרנ 
 אפללו 

כרטיס מסובסד  
 ₪   150ת  בעלו

קבלת   –בקור בסניף אילת  5.12.21 139
 שף חנוכהבנקהל והשתתפות 

מנהל ומזכירת המחוז  
ית מלון  במשרדי הסניף ובב

 ויאל גארדן ר

וחברי הנהלת    יו"ר
י הסניף  הסניף, חבר

 וראש העיר אילת 
  –בקור בסניף מצפה רמון  6.12.21 140

 וליםוביקור ח  קבלת קהל 
הל ומזכירת המחוז  נמ

י הסניף ובביתו של  במשרד
 מזרחי אבי 

יו"ר הסניף וסגניתו  
 + חבר הסניף 

ציון יום הולדת למתנדבת   7.12.21 141
 המחוז במזכירות  

עם   מזכירת המחוזל והמנ
 מתנדבי הסניף 

 

השתתפות בטקס הוקרה   8.12.21 142
 שבע -למתנדבי עיריית באר

מתנדבי   יו"ר ומנהל המחוז,
 שבע -בעיריית באר "צוות" 

ת  אומנויובמשכן ל
 הבמה 

בקור בית אצל אלמנה   9.12.21 143
 במצוקה 

 בדיור מוגן עומר  מחוז זכירת הוממנהל  
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 חת חתך בזום יפות בש תתהש 12.12.21 144
 יו"ר צוות עם 

הסניפים +  נציגי המחוז מ
 ל המחוז מנה

 בזום

יציאה משותפת להצגת   13.12.21 145
 ממה מיה"  תאטרון "

 

ון הבימה  טרתא כרטיסים מהמחוזוכשי ר 186
 בת"א 

ת המחוז +  ירמנהל ומזכ פ.ע עם מבקר "צוות"  14.12.21 146
 בקר צוות מ

 מזכירות המחוז 

 –ת  בקורת ארצי ועדת תישיב 15.12.21 147
 כנס ועדות ביקורת 

וועדת  המחוז ונציגי    הלמנ
 הביקורת 

 ביהוד 

בלת קהל בקורת מחוזית + ק 20.12.21 148
 מונה בסניף די

ז  מנהל ומזכירת המחו
 במשרדי הסניף 

"ר וחברי  ך יותדרו
 הנהלת הסניף 

יו"ר ומנהל המחוז + חברי   ת ועד מנהל מחוזי יביש 21.12.21 149
 ל ועד המנה ו

 מזכירות המחוז 

בית חיל האוויר   מנהל המחוז  ום פרישה שתתפות ביה 23.12.21 150
 בהרצליה 

אסיפת הנבחרים חברי יו"ר ו רים ארצית אסיפת נבח 27.12.21 151
 הל המחוז נמ+ 

 שפיים 

מפגש  –ור בסניף קרית גת בק 28.12.21 152
הנהלת הסניף  ברי  ח עם

 וקבלת קהל 

 ת גת יסניף קר  מנהל ומזכירת המחוז 

החבר  שיחת היכרות עם  29.12.21 153
וב  עד לוועדת המחשהמיו 

 המחוזית 

 ז מזכירות המחו מנהל המחוז + ברגד ידידיה 

מפגש עם אלמנת גימלאי   30.12.21 154
בת  ה"ל וסיוע בקבלת קיצצ

 ל"צוות" שארים והצטרפות 

 המחוז רות  כימז וז מנהל המח

מס'  
 סד' 

ר  /מספ המשתתפים הנושא  תאריך 
 ם יתתפ המש

 הערות 

 
 

 . או אף בוטל וחלק מהפעילויות הוגבל של האומריקוןעי החל הגל הרבי 2021יולי  בחודש
 
 
 
 
 
 

   כירות המחוזשל מז  עות שוטפותפעולות קבו
 . נימתן מענה אישי וטלפו  –וון רחב של נושאים החברים במגם בפניות אנו מטפלי

 הנדרש. מסייעים ליו"רי הסניפים ויו"רי הוועדות בכל  
דות התנדבות ברשות  בית הלוחם, מכבי אש ומוסולה עם ארגון יד לבנים, ים את שתוף הפע דמקמ

 המקומית. 
 ת "חבר". וסיוע בקבלת הלוואויות אות "צוות" ובנקאעוסקים במתן הלוו

 מאתר צה"ל.   106משכורת וט'  וצאת תלושימסייעים בה 
 הצרכים. בין החברים לבין מופ"ת בכל סוגי הברורים ו כים וו מת

 ים, התנדבויות...(. )כתובות, טלפונים, מייל נתונים אישיים של החבריםב crmכון מערכת דע
 "צוות"   ל הכספים שלהעברה למנה  –ניפים ע לסים של המחוז וסיוהכנת דו"חות כספיים חודשי 

 + ועם החברים המרותקים לביתם. 75שיחות יומיות עם הגימלאים והאלמנות בני  
רים צעירים, מרותקים  מתנדבים, אלמנות, חב –ז  לוסיות חברי המחוכמגוון אושיחות טלפון עם  

 לביתם... 
 זים.שיחות טלפונית עם החברים החולים /מאושפ

רגון, קבלת כספי בטוח החיים וקבלת אבתהליך הצטרפותן ל  ם,  סייענו לאלמנותאבליערכנו נחום  
 רים. שאת קיצב

 חל החודש  ברים שיום הולדתםחיל לכל השלחנו כרטיסי ברכה לימי הולדת בדואר ובמי 
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 במחוז בחודש האחרון. מנהל המחוז שוחח עימם טלפונית.   חדשים שנקלטו  ראיונות חברים
 
 
 
 
 

 נרניהולמי א 30.11.21תשפ"ב חנוכה  –נשף מחוזי  
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 במהלך השנה 

 

  10נשלחו  

 

 בריםלח םינמידעו
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 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(

 הדרום  וזמח
 _____________________________ _________________________ 

 8410401ע   שב  - ,   באר 521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 
 .08-6417188, פקס:  03-6173529ה קולי: , מענ08 -6431874טל:  

 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
   00188021סימוכין: 
 מידעונים  מיקום:

 ח בשבט, התשפ"א " י: ריך עבתארי
 2021ינואר    31  : תאריך לועזי

 
 חברי וחברות המחוז 

 
 

 2021סיכום חודש ינואר  -לחבר   רת מידעאיג  -  פעילות המחוז בתקופת מגיפת הקורונההנדון: 
 
 

 יקרים שלום רב.  ות/ םריחב
 

דגש  בהקורונה  ת מגיפת ל מתחיילות המחוז והסניפים יעתכם את פע יד , להביא לזו מטרתה של איגרת
בהמשך לעדכונים שניתנו עד כה )כל האיגרות מופיעות באתר   אר,ינוחודש ון, על החודש האחר

 המחוז(. 
 

נה. בתקופות בהם חל ל הקורו היתה בצ   2020ר שמרבית שנת לאח  2021לשנה"ע   נכנסנובימים אלו 
טלפוני,   הנתנו מענ לת קהל במשרדי המחוז אך היינו זמינים לחברים ו קב סגר במדינה, לא התקיימה 

 גיעו לבית החייל ולא התאפשר להם להיכנס לתוך המתחם. ומענה פיזי לחברים שה
 
 

הנזקקים,    םהחבריעל  בדגש, י המחוז במגוון תחומיםלחבר לסיוע אנו ממשיכים בפעילותינו, 
 המבוגרים יותר. ו  המרותקים לביתם

 
 .התכנסויותאותנו ב ים מגבילעדיין  גרהס ו  התקנות

 
יות בסיוע לחברים החלשים מקרב חברי המחוז,  ם העוסקים בעקבפר חברים מתנדביס מ לציון ראויים

 ד. מרקחת ועושיכת תרופות מבית הבבית החולים, מפולים הסעה לטייומיות, -ע בפעילויות יום סיו 
דבים בשעות קשות אלו, התורמים מזמנם תנאנו מביעים בפניהם את הערכתינו, כמו בפני שאר המ

 רה והקהילה. בהחלטובת ולתם,  ויכ 
 ישר כח. 
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החברים/ות נדרשים למלא הצהרה שנשלחה אליהם ישירות   –  2021ובד לשנה"ע בד /לא עדיווח עו

טרנט של "צוות" ודרך הקישור  לאתר האינ או להיכנס  ,ך הטלפון, ע"מ שלא יפגעו בשכרםרדישור בק

 הדווח. ת באתר, למלא א

 

 "חבר".  סייענו לחברים במימוש זכאותם לקבלת שי

 

ת בהרצאות אלו דרך אתר  מגוון תחומים. ניתן עדיין לצפוהתקיימו מספר הרצאות ב"זום", ב

 האינטרנט של "צוות". 

 

. חברים המעוניינים להשתתף  כ"ל "צוות"יו"ר ומנ  ם" עזוםחתך נוספת ב" התקיימה שיחתחודש   לפני

 מוזמנים ליצור עימנו קשר.  ה,בשיחת חתך הבא 

 

 ת". שבע, לקידום מיזם כיכר "צוו-ריית בארהמשכנו בקשר עם עי

 

ות  שרת אפנשקל יציאה לטיול בדובאי.  בנושא ההגימלאים הבדואים    נוסף עם נציגיקיימנו מפגש 

 . הקורונהמגבלות , עקב ועד הטיולדחיית מ 

 

 ם שוחחנו בטלפון. ולגם החודש הצטרפו אלינו חברים שהשתחררו מצה"ל. עם כ

 

סייע להם בעבודתם  רס יישומי אופיס ב"זום", ע"מ לושתתפו בקחלק מבעלי התפקידים במחוז ה

 השוטפת. 

 

 נה. חברים ממחלת הקורו  4חברים מתוכם   30נפטרו   2020בשנת 

 כם ממחלת הקורונה. מתו 4ים,  חבר 6, במהלך חודש ינואר נפטרו  נההש

 לים, לנחמם.אב השתתפנו בהלוויות וביקרנו בבתי ה

 

 ש זכויותיהם. וים, במימ סייענו לאלמנות ובני משפחת הנפטר

 

 2021ע ע"י המחוז בשנה"פעילויות שנעשו 
 

מס'  
 סד' 

המשתתפים /מספר   הנושא  תאריך 
 המשתתפים 

 הערות 

 זום" חלק ב" הל חברי ועד מנ  ועד מנהל ארצי ישיבת  5.1.21 1

פורום מנהלי מחוזות ופרידה  6.1.21 2
 ז השרון חוממנהלת מ

 ב"צוות" ארצי  מנהל המחוז 

ב"זום", מדי יום   אשבעלי תפקידים שנרשמו מר אופיס  י יישומ רסקו 7.1.21 3
 חמישי 
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ביקור חבר במצוקה מסניף   12.1.21 4
 ערד

המחוז  .יו"ר מנהל המחוז, ס
 ומזכירת המחוז 

 חוז חבר הנהלת המ

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

 ב"זום"  וז חיו"ר המ  יו"ר וסגן  ועדה ארצית של "הדור הצעיר 28.1.21 6

 
 
 
 
 

   מזכירות המחוזת של קבועות שוטפו בנוסף, פעולות
 מענה אישי וטלפוני.  תןמ –ים אנו מטפלים בפניות החברים במגוון רחב של נושא

 בכל הנדרש. פים ויו"רי הוועדות ו"רי הסנימסייעים לי 
ת ברשות  וות התנדבית הלוחם, מכבי אש ומוסדעם ארגון יד לבנים, ב  להמקדמים את שתוף הפעו 

 המקומית. 
 "צוות" ובנקאיות וסיוע בקבלת הלוואות "חבר". הלוואות  עוסקים במתן  

 מאתר צה"ל.   106 רת וט'מסייעים בהוצאת תלושי משכו
 רכים. ופ"ת בכל סוגי הברורים והצים לבין מ מתווכים בין החבר

 יות...(. ו ם, התנדבישיים של החברים )כתובות, טלפונים, מיילי נים אתו בנ  crmעדכון מערכת 
 העברה למנהל הכספים של "צוות"   –ל המחוז וסיוע לסניפים ודשיים שהכנת דו"חות כספיים ח 

 לביתם.  המרותקים  + ועם החברים75לאים והאלמנות בני  ם הגימ שיחות יומיות ע
מתנדבים, אלמנות, חברים צעירים, מרותקים   –  שיחות טלפון עם מגוון אוכלוסיות חברי המחוז

 ם... לבית
 אושפזים.פונית עם החברים החולים /מת טל ו שיח

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

 החודש   חלאר ובמייל לכל החברים שיום הולדתם ה לימי הולדת בדורכ רטיסי בשלחנו כ
 .  מנהל המחוז שוחח עימם טלפונית .ש האחרוןראיונות חברים חדשים שנקלטו במחוז בחוד

 ונה, לומון שלמה מבקר את החברים החולים המאושפזים בבית החולים, במגבלות הקור מר סו 
 + 75האלמנות בני  גימלאים ופרץ לב שומר על קשר טלפוני עם ה רמ
 

 בתחום הטפול בפרט 
פולים רפואיים /קניית  טע כספי ל לת בהפסקת החזירי היוון, סיו גב' בנדט שרי, מטפה  יו"ר וועדת פרט,

שא ות בנו י כלכלי, מענקי קורונה, מענקים בתלושי מזון, הלוואות דחויות, ברור זכויוני, לוומכשור רפ
 שי הסיוע. ות עם מבקסיוע לפרט ומקיימת פגישות אישי 

 
 בתחום ההתנדבות 

 כבי, מת חולים "צוות" לעבודה בקופ  ההתנדבות עסק בגיוס מתנדבית מר נוי דניאל, יו"ר וועד 
ונמצא   של מרכז הגנת הסייבר 019במוקד   "צוות "ומי לשילוב מתנדבי  מול מערך הסייבר הלא על ופ

 בעיר.אוכלוסיות חלשות ל  לסיוע  "ותצו"לשילוב מתנדבי    ,מדור עוצמה ,עבאר שבעיריית  בקשר עם 
 

   בתחום התעסוקה
 -התעסוקה  מדווחת כי ניס, מנהלת  ד  גב' אוחנה

 רים ממחוזות יהודה ומרכז.חב 6ות  בהשתתפ PROלקורס שופיפיי    "וםז"פתיחה ב התקיימה שיחת
 שנה"ל תשפ"א.  "ךבחינו הטובים "עם משתתפי תוכנית    "זום "התקיימה שיחה ב 

רים  חב  3בכיר ליקויי בנייה ואיתור בדק בית בהשתתפות מפקח קורס לום  התקיימה שיחת סיכ
 ממחוז הדרום. 

מערכות מיגון אבטחה   מכללת ג'ון ברייס; מנהל –חכם   ת מתקין בי :קורסים 4 -הופץ קול קורא ל
שינוע והובלת   בטיחותאחראי   ;  מכללת משלב  –טרוני , מצלמות אבטחה ,גלאים ואזעקות  אלק

בהובלת   –  מכללת אורין שפלטר -השקעות בשוק ההון והאלטרנטיבות  ; לב ת מישמכלל –חומ"ס  
 מחוז יהודה.  
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 ממחוז הדרום(.  10חברים )   35תתפות  שהרחפן ב ינפתח קורס מטיס 
ת מזכיר /ץ פעילויות מתוכננות לחציון א' ליו"ר מחוז/סניפים, נציג ועדת תעסוקה , מנהלקוב הופץ

 המחוז. 
לשנה"ל תשפ"א בראשות נשיאת   " הטובים בחינוך"ת  פי התוכניהתקיימה שיחת משוב למשתת

 "צוות" ומנהל הפרישה.  , ת קיילים ממכלפ סנכבדים נויי, יו"ר "צוות" , יו"ר מחוז דרום וק  מכללת
 י. קי  ללתמכ  –שנה"ל תשפ"א   –פץ קול קורא מעודכן לתוכנית הסבה להוראה להנדסאים מחזור ג' וה

 ות" משרות באתר "צו   8החודש פורסמו 
 השמות בסיוע.   4רים ועוד  חב  9 הושמו

 
 
 
 

 , נהת בריאות איתבברכ
 
 

 בגולה   ניסן                                                         לוגסי   אברהם                   
 יו"ר הנהלת "צוות" מחוז הדרום                                 מנהל "צוות" מחוז דרום          
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 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(

 מחוז הדרום 
 ______________ ________________________________________ 

 8410401שבע     -,   באר  521,  ת"ד  2לחם   רחוב  בית   –חייל ה  בית
 .08-6417188, פקס:  03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל:  

 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
   00290921כין: מו סי

 מידעונים  מיקום:
 א פ" ט"ז באדר, התש: תאריך עברי

 2021פברואר  28:   תאריך לועזי
 

 המחוז חברי וחברות 
 
 

 2021חודש פברואר  -איגרת מידע לחבר  -פת הקורונה  פעילות המחוז בתקופת מגידון: נה
 
 

 יקרים שלום רב.  ות/ חברים
 
ת מגיפת הקורונה בדגש  ל מתחיז והסניפים ילות המחו, להביא לידיעתכם את פע זו ל איגרתרתה ש טמ

)כל האיגרות   ונטי נוסףו ומידע רלבהמשך לעדכונים שניתנו עד כה  , פברוארחודש ן, רו על החודש האח
 –המחוז( בקישור להלן  באתר  מופיעות

 49egoryID=8https://www.tzevet.co.il/?Cat 
 
 

 , 15:30עד   13:00ומשעה   12:00עד   08:30השעות ן  ה' בי-משרדי המחוז פתוחים לקבלת קהל בימים א'
 . 21.2.21-מהירוק החל    נאי התותב
 

הנזקקים,    בדגש על החברים, לסיוע לחברי המחוז במגוון תחומים עילותינו, יכים בפאנו ממש
 המבוגרים יותר. ו  ם לביתםרותקימה
 

עילויות שיעמדו  פ אך יש בכוונתינו לקיים התכנסויותאותנו ב ים מגבילין עדי  והסגר  התקנות
 במגבלות. 

 
ת רו"ח  עו"ד מתי אבי וא היריעה ולציין אתים להרחיב את צ , אנו רובהמשך לאיגרת הקודמת

כל אחד בתחומו, לאחר קבלת  חינם, נותנים ייעוץ ראשוני פועלים בהתנדבות ו פיירשטיין יצחק ה
 מחוז.ת המזכירופניה מה

 על כך תודתינו. 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=849
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ניתן   ,2021נת והתכנון לש 2020את סכום תכנית העבודה של שנת   וזפרסמנו באתר האינטרנט של המח

 –ם בקישור להלן לעיין בה

 et.co.il/?CategoryID=662&dbsRW=1w.tzevhttps://ww 

 

ברים נזקקים. חברים הרואים לחתנענו תהליך הענקת מענקי חג, לקראת חג הפסח,  אילו הבימים 

ף איגרת זו( ולמלא  הם )דף קשר, בסוו"רי הסניפים שלנות לי זמנים לפוונים, מ י עצמם עומדים בקריטר

 טופס בקשה בצרוף תלוש משכורת אחרון. 

 

 ספר פעילויות בזום:את החברים למ והפננופרסמנו  

 "ראשית ההתיישבות בנגב".   –לביא מר בועז  הרצאתו של .א

 ס לפי גילאים ילות פילאטיפעהשתתפות ב  .ב

הקישור שנמצא באתר   טת בן גוריון )ניתן להיכנס דרךיאוניברס הרצאות שומע חופשי של .ג

 goryID=1442.il/?Catehttps://www.tzevet.co  -האינטרנט שלנו  

  -  נטרנט בקישור להלןאימוקלטות באתר ה ,הרצאות במגוון תחומים  .ד

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

 ן למתקדמים. מארטפו צילום בס .ה

 

 כם.אתמים המעניינים  ות בתחואלינו הצעות להרצאות ופעילוי ים להעביראנו מזמינים את החבר 

 

 נוך אותו ביום העצמאות הבעל"ט. חה נזכה ל מיזם כיכר "צוות" ממשיך להתקדם וכלל הנרא 

 

 . והחזרהטיול הגימלאים הבדואים לדובאי, נדחה בשלב זה עקב אי בהירות לגבי תנאי היציאה 

 

גם עם  שוחחנו  .. עם כולם שוחחנו בטלפוןצה"לרו מהשתחרגם החודש הצטרפו אלינו חברים ש

לויות הארגון ולצרפם יהם את פע חרורם מצה"ל, במטרה להציג לפני הצטרפו במעמד ש  לאחברים ש 

 ו. נאלי 

 

 יהי זכרם ברוך. ממחלת הקורונה.  חברים, חלקם  7השנה, נפטרו  חילת  תמ

 ר. ידעו עוד צע פחות ומאחלים להם שלאער המשאנו משתתפים בצ

 האבלים, לנחמם.ויות וביקרנו בבתי ו בהלוהשתתפנ

 

 ם.הי זכויות במימוש וסייענו להם אלמנות ובני משפחת הנפטריםה נפגשנו עם

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=662&dbsRW=1
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1442
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=2152
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הבנות הודו מאוד על   –ו לכל אחת שי ית דיור מוגן בלהבים וחילקנ אלמנות השוכנות בב  4ביקרנו  

 הבקור. 

 
 
 
 
 
 
 

 2021"י המחוז בשנה"ע שנעשו ע ויותילפע
 

'  מס
 סד' 

המשתתפים /מספר   הנושא  יך תאר
 המשתתפים 

 הערות 

 חלק ב"זום"  חברי ועד מנהל  ועד מנהל ארצי ת יביש 5.1.21 1

פורום מנהלי מחוזות ופרידה  6.1.21 2
 הלת מחוז השרון ממנ

 ב"צוות" ארצי  מנהל המחוז 

ב"זום", מדי יום   רשמו מראשדים שנבעלי תפקי קורס יישומי אופיס  7.1.21 3
 חמישי 

ביקור חבר במצוקה מסניף   12.1.21 4
 ערד

וז  מחמנהל המחוז, ס.יו"ר ה
 ומזכירת המחוז 

 חבר הנהלת המחוז 

 ם" זוב" נציג המחוז בוועדת המחשוב  ב וועדת מחש  26.1.21 5

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

  וז יו"ר ונציג המח  ת ועד מנהל ארצי יביש 2.2.21 7

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

מפגש עם נציגי הגמלאים   8.2.21 9
 לדובאי   הנוסעים  הבדואים

 מזכירות המחוז  עים מנהל המחוז ונציגי הנוס

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

 ב"זום"  ארצית בוועדה ה נציג המחוז ישיבת ועדת מחשוב  9.2.21 11

שבע וחברי  -ף בארסני "ריו ליבון נושאים שעל הפרק  10.2.21 12
 ההנהלה, יו"ר ומנהל המחוז 

המחוז,    מזכירות
לק מהחברים  ח

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

לאס  וגן פא בקור בדיור מ 17.2.21 14
 להבים 

נות  ם האלמש עמפג מנהל ומזכירת המחוז 
וות"  חברות "צ 

 המתגוררות במקום
ב"זום מדי יום   בעלי תפקידים אופיס ישומי י  קורס 18.2.21 15

 חמישי 
מיתוסים ואמיתות  –הרצאה  21.2.21 16

 רפואה ב
  –הרצאה ב"זום"  דר' אביבה אלעד  –המרצה 

 כניסה חופשית 
ות  "תולד –הרצאה  22.2.21 17

 יישבות בנגב" ההת
עז  בו במיל',סא"ל  –המרצה 

 לביא 
  –הרצאה ב"זום" 

 כניסה חופשית 
סדנת צלום   –אה צרה 22.2.21 18

 בסמארטפון 
  – ב"זום" הרצאה דן מר אוהד ארי –המרצה 

מותנה בהרשמה  
 ש"ח  20ותשלום 

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

 שניה 

 –אליהו   ל גב' יעלה שרכתבהד
 מדי יום שלישי 

  –ום" הדרכה ב"ז 
מותנה בהרשמה  

 מוקדמת 
מזכירות המחוז,   חברי הנהלת המחוז  ל מחוזי נהישיבת ועד מ 23.2.21 20

מהחברים  חלק 
 "זום" ב

ב"זום מדי יום   בעלי תפקידים ס יישומי אופי 25.2.21 21
 חמישי 
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   וזחות הממזכירבנוסף, פעולות קבועות שוטפות של 
 מתן מענה אישי וטלפוני.  –ל נושאים וון רחב שאנו מטפלים בפניות החברים במג

 דות בכל הנדרש. ניפים ויו"רי הוועהסמסייעים ליו"רי 
, מכבי אש ומוסדות התנדבות ברשות  ית הלוחםעם ארגון יד לבנים, ב  הוף הפעולמקדמים את שת 

 המקומית. 
  בקבלת הלוואות "חבר".   וסיוע "צוות" ובנקאיותעוסקים במתן הלוואות  

  - נטרנט בקישור להלןן לבצע דרך אתר האיצוות" ניתהלוואות "
il/?CategoryID=1064&ArticleID=7399https://www.tzevet.co. 

 
  –בקישור להלן   באזור האישיצה"ל, מאתר  106משכורת וט' תלושי    מסייעים בהוצאתאנו  

https://www.idf.il/ 
 
 
 . םם והצרכיווכים בין החברים לבין מופ"ת בכל סוגי הברוריתמ

 ם )כתובות, טלפונים, מיילים, התנדבויות...(. יים של החבריבנתונים איש  crmעדכון מערכת 
 ים של "צוות"  פמנהל הכס העברה ל –של המחוז וסיוע לסניפים דשיים הכנת דו"חות כספיים חו

 + ועם החברים המרותקים לביתם. 75  נישיחות יומיות עם הגימלאים והאלמנות ב 
ות, חברים צעירים, מרותקים  ם, אלמנ מתנדבי –חוז  אוכלוסיות חברי המ  עם מגוון שיחות טלפון 

 לביתם... 
בית  פיזיים ב כאשר יתאפשר, נחזור לבצע בקורים  .ושפזים שיחות טלפונית עם החברים החולים /מא
 ת האשפוז. כן אותנו בע עדלחברים, להחולים. בשלב זה אנו חוזרים ומזכירים  

ונה, מעניק  במגבלות הקור בית החולים, חולים המאושפזים ב ה החברים  מר סולומון שלמה מבקר את
 רות הבטוח. מול חבלהם שי צנוע, מידע וסיוע לגבי ההליכים הכרוכים באשפוז ו

 
קבלת ו  קבלת כספי בטוח החייםמנות בתהליך הצטרפותן לארגון, ייענו לאל ערכנו נחום אבלים,  ס 

 קיצבת שארים. 
. ניתן לראות  חל החודש החברים שיום הולדתםובמייל לכל    דת בדוארשלחנו כרטיסי ברכה לימי הול

 רת "מזל טוב", חת כותאת ברכת יום ההולדת גם באתר האינטרט, בכל אחד מהסניפים ת 
 1ticleID=937rD=1385&Ahttps://www.tzevet.co.il/?CategoryI  -בקישור להלן  

 
 מחוז בחודש האחרון. מנהל המחוז שוחח עימם טלפונית.  חדשים שנקלטו בראיונות חברים  

 
 + 75בני   ימלאים והאלמנותקשר טלפוני עם הג  ומר עלמר פרץ לב ש 

 
 בתחום הטפול בפרט 

יית  נ ואיים /ק לטפולים רפ פלת בהפסקת החזרי היוון, סיוע כספימטיו"ר וועדת פרט, הגב' בנדט שרי, 
ענקים בתלושי מזון, הלוואות דחויות, ברור זכויות בנושא  מענקי קורונה, מ י, לווי כלכלי, א מכשור רפו

 . ימת פגישות אישיות עם מבקשי הסיועט ומקי סיוע לפר
 

 ות ההתנדבבתחום 
י  בחודש האחרון פועלים לשלב הרצאות העשרה לחברי  כ  מעדכן  מר נוי דניאל, יו"ר וועדת ההתנדבות 

 .צוות

ראשונה  רה היו  "צאה  ע",  בנגבמוכתרים  בעברו קמ"הועברה  לביא,  בועז  דרום"י  בפיקוד  הרצאת ן   ,
 . 4.3.21-ביום חמישי ה תתקייםהמשך על הבדואים בנגב 

 11.3.21תעסוק בנושא לוויני צילום ותועבר בתאריך    ם החודששתתקייפת נוסההרצאה 

 .ובכלל "שביל הארץיקט ב"ו רפמרצים לבועז לביא ודני נוי פועלים להרחבת מעגל ה 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1064&ArticleID=7399
https://www.idf.il/
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1385&ArticleID=9371
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 .העשרה  מוזמנים להצטרף ולתרום מהידע שלהם והניסיון במסגרת הרצאותבים מתנד
במרכז הגנת הסייבר    "צוות "בי  ילוב מתנדועץ משפטי שלהם לששה לקבל אישור י בר מתקמערך הסיי

 .(019בבאר שבע )מוקד 
  מחוז דרום   ת קופת חולים מכבי, לה עברה להני מבוגרים בודדים הוו וצת מתנדבים ראשונה לליובק 

  .נהלהפעלה. הרבה בזכות איילה שלוש מסניף באר שבע שפעלה להבאת קבוצה ראשו  וממתינים

 .נהאר הפעילויות מוקפאות לאור הקורו ש 
 
 
 

   ם התעסוקהחובת
 כי : ת דניס, מנהלת התעסוקה  מדווחגב' אוחנה 

 וקה. ס התעועדת  והוצג בזום, בפני ו  2020בוצע סכום שנה"ע  -
 ם. לקורס מנהלי אבטחה בכירי התקיימה שיחת פתיחה בזום, -
סמארטפון במכללת  ולרי והופץ קול קורא לקורס תחזוקה ותיקון מכשירי טלפון סל -

 , לאור דחיה. מנעולנים אתגר  ב"ש ולקורס
 שבע, בנושא תעסוקה.-בארף השתתפות במפגש בזום עם חברי הנהלת סני -
 י רחפן. מטיס   יוןס רישביקור בשטח הטסה, בקור -
 חברים.  17שתתפות ים במכללת אתגר בהפתיחת קורס מנעולנ -
 משרות באתר "צוות".  15פרסום   -
 . השמות בסיוע  4השמות ועוד   9עסוקה ידת הת החודש ביצעה יח  -

 
 
 

, גם בימים קשים תנדבות מלאהה ב ים להזכירכם כי חברי הנהלת ומועצת המחוז פועליםמבקשאנו  
 תודתינו, כל אחד בתחומו.יעים בפניהם את הוקרתינו וו מב נ וא המחוז אלו, לטובת חברי  

 
 

משפחותיכם חג שמח, בריאות  ולבני   לקראת חג פסח העומד לחול בסוף החודש, אנו מאחלים לכם
 מים. ואריכות יאיתנה  

 
 

 -ם מתנדבים(  פי)כל יו"רי הסני  בעלי תפקידים במחוז ובסניפים 
 

 050-6263846    יו"ר המחוז  בגולה ניסן 
 050-4665071    מנהל המחוז   גסי אברהם ול

   08-6173587להשאיר הודעה( )שבע-יו"ר סניף באר   לחיאני יעקב 
 052-6930530    ניף אילת יו"ר ס   דהן אלי 

 050-3880011   ניף אופקים סיו"ר   ב דרעי יעק 
 052-2704148   מונה דייו"ר סניף   אבוחצירה אבי 

 054-4883718  ה רמון יו"ר סניף מצפ   בדש אליהו 
 050-5282815  שדרות -ות יף נתיביו"ר סנ    פרץ אילן 
 054-4649258    יו"ר סניף ערד    שיף אריה 
 052-2712422   ת גת יו"ר סניף קרי   חיים אסולין 
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 י המחוז רדמש
 ,  2לחם   ביתרחוב –בית  החייל  

 8410401שבע     -,   באר   521ת"ד    -דואר   וח כתובת למשל

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

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

 אהל  ישראל -       מזכירת המחוז 
 חוזמכירות ה זמבהמחוז יש לתאם מראש  מנהל  /פגישה עם יו"ר

 
 
 

 , ת בריאות איתנהבברכ
 
 

 בגולה   ניסן                                                        לוגסי   אברהם                   
 צוות" מחוז הדרום " יו"ר הנהלת                                 וז דרום" מח "צוותמנהל           

 

 

 

 

mailto:mdarom@tzevet.org.il
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 ע"ר(ארגון גמלאי צה"ל ) 

 ום הדר זמחו
 ______________________ ________________________________ 

 8410401ע   שב  -  באר   ,521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 
 .08-6417188  , פקס:03-6173529קולי: , מענה 08 -6431874טל:  

 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
   00434421סימוכין: 
 ים מידעונ  מיקום:

 כ"ג בניסן, התשפ"א : עברי  תאריך
 2021אפריל  05:   ילועז  תאריך

 
 חברי וחברות המחוז 

 
 

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

 רב.שלום   יקרים  ות/ חברים
 

ת מגיפת הקורונה בדגש  ל מתחיוהסניפים   וז, להביא לידיעתכם את פעילות המח זו מטרתה של איגרת
)כל האיגרות ומידע רלוונטי נוסף נו עד כה בהמשך לעדכונים שנית , מרץחודש  האחרון, על החודש 

 –המחוז( בקישור להלן  מופיעות באתר 

 https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=849 
 
 

 , 15:30  עד 13:00ומשעה   12:00עד   08:30 ין השעותה' ב-משרדי המחוז פתוחים לקבלת קהל בימים א'
 . 21.2.21-בתנאי התו הירוק החל מ

 
קקים,  נז ה  בדגש על החברים, במגוון תחומים  המחוז לסיוע לחברי  אנו ממשיכים בפעילותינו, 

 המבוגרים יותר. ו  רותקים לביתםמה
 

הרמות כוסית   ות התקיימ . במגבלות משרד הבריאוהתכנסויותאותנו ב ים בילג מ  עדיין והסגר  התקנות
 סניפי המחוז. לכבוד הפסח, בכל 

י ואת רו"ח  מתי אברוצים להרחיב את היריעה ולציין את עו"ד בהמשך לאיגרת הקודמת, אנו 
לת  קבנותנים ייעוץ ראשוני חינם, כל אחד בתחומו, לאחר ת ו נדבום בהתפועלי פיירשטיין יצחק ה

 הפניה ממזכירות המחוז.
 על כך תודתינו. 

 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=849
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ראש לקראת ים נזקקים.  , לקראת חג הפסח, לחברתהליך הענקת מענקי חג   ימנו אתיס אילו ים בימ

סניפים  ליו"רי ה   מוזמנים לפנותומדים בקריטריונים,  עצמם ע חברים הרואים  השנה נקיים סבב נוסף.  

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

 

 בזום:רים למספר פעילויות  ננו את החבפ סמנו והרפ

 ההתיישבות בנגב" + הבדואים בנגב."ראשית   –הרצאתו של מר בועז לביא  .ו

 . לפי גילאיםלות פילאטיס  ת בפעי השתתפו .ז

מצא באתר  שנ גוריון )ניתן להיכנס דרך הקישור  של אוניברסיטת בן  יומע חופש הרצאות ש .ח

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

  -  נטרנט בקישור להלןתר האימוקלטות בא ,הרצאות במגוון תחומים  .ט

evet.co.il/?CategoryID=2152tzhttps://www.   בוע. שן, אחת לוממשיכים לפרסמ 

 . צילום בסמארטפון למתקדמים .י

 נים בארץ ובעולם. יי עולם הלוו  –הרצאתו של מר דני נוי  . יא

 

 עניינים אתכם.ים המ תחומ ות באלינו הצעות להרצאות ופעילוי להעביראנו מזמינים את החברים 

 

וז קה, מתבקש לדווח למזכירות המח בבית חולים סורו וזמי שנכנס לאשפ  –אנו מזכירים לחברים  

  בבית החולים. 2רמ' לו/או 

 

ויות החברים, במידה ואנו יודעים על הפטירה. אנו מבקשים מהחברים ליידע פים בהלואנו משתת

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

 שפחה לממש זכויותיה. נחומים ולסייע למת ויה, לבצע בקורבהלו

 
 2021"י המחוז בשנה"ע ע ת שנעשופעילויו

 
מס'  
 סד' 

המשתתפים /מספר   הנושא  תאריך 
 המשתתפים 

 הערות 

 חלק ב"זום"  מנהל עד י ו חבר ועד מנהל ארצי ישיבת  5.1.21 1

זות ופרידה מחומנהלי פורום  6.1.21 2
 לת מחוז השרון ממנה

 י רצב"צוות" א מנהל המחוז 

ב"זום", מדי יום   שא נרשמו מרבעלי תפקידים ש 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 

 המחוז ת הנהלחבר 

 ב"זום"  ועדת המחשוב וז בוהמח נציג ועדת מחשוב  26.1.21 5

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

  יו"ר ונציג המחוז  מנהל ארצי  יבת ועדשי 2.2.21 7

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

י הגמלאים  ם נציגמפגש ע 8.2.21 9
 דואים הנוסעים לדובאי הב

 מזכירות המחוז  הנוסעים י  וז ונציגמנהל המח

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1442
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=2152
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 ב"זום"  חברי ועדת בקורת מחוזית  דת בקורת ועישיבת  8.2.21 10

 ב"זום"  דה הארצית נציג המחוז בווע ועדת מחשוב ת ישיב 9.2.21 11

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

  מזכירות המחוז,
רים  חלק מהחב

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

אלאס  בקור בדיור מוגן פ 17.2.21 14
 הבים ל

האלמנות  מפגש עם  מנהל ומזכירת המחוז 
חברות "צוות"  

 המתגוררות במקום
ב"זום מדי יום   י תפקידיםבעל קורס יישומי אופיס  18.2.21 15

 חמישי 
ואמיתות   וסיםמית  –צאה הר 21.2.21 16

 ברפואה 
  –רצאה ב"זום" ה דר' אביבה אלעד  –המרצה 

 כניסה חופשית 
דות  "תול –הרצאה  22.2.21 17

 תיישבות בנגב" הה
, בועז  סא"ל במיל' –המרצה 

 לביא 
  –הרצאה ב"זום" 

 כניסה חופשית 
סדנת צלום   –הרצאה  22.2.21 18

 בסמארטפון 
  – הרצאה ב"זום" מר אוהד ארידן  –המרצה 

בהרשמה  מותנה 
 ש"ח  20ותשלום 

+ בקבוצה 65לאי פילאטיס לגי 23.2.21 19
קבוצה   40-65אחת וגילאי 

 שניה 

 –יעל אליהו   של גב'בהדרכתה 
 מדי יום שלישי 

  –ם" ב"זו הדרכה
מותנה בהרשמה  

 מוקדמת 
מזכירות המחוז,   הלת המחוז חברי הנ ישיבת ועד מנהל מחוזי  23.2.21 20

מהחברים  חלק 
 ב"זום" 

ב"זום מדי יום   בעלי תפקידים יישומי אופיס  25.2.21 21
 מישי ח

פורסמה אפשרות הרשמה   1.3.21 22
וף  שר בשתלמנוי חודשי לכו

 cסטודיו 

יש  א 50הרשמה חופשית עד 
 ₪ למנוי.  40בקבוצה, בעלות 

 ה'. -בימי ב' ו

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

 שניה 

 –ה של גב' יעל אליהו  בהדרכת
 מדי יום שלישי 

  –הדרכה ב"זום" 
נה בהרשמה  מות

 מוקדמת 
ת המחוז ונציג  ר הנהליו" ישיבת ועד מנהל ארצי  2.3.21 24

 המחוז 
 צוות ארצי 

הרצאתו של מר עמיר להב   2.3.21 25
בתחום בטוחי הבריאות  

 והסעוד. 

ת מותנית  כניסה חופשי
 מוקדמת בהרשמה 

 בדף הפייסבוק 

הרצאת המשך של מר בועז   4.3.21 26
 לביא על הבדואים בנגב 

 בזום כניסה חופשית –זום הרצאה ב

וצה + בקב65פילאטיס לגילאי  9.3.21 27
קבוצה   40-65אחת וגילאי 

 שניה 

 –בהדרכתה של גב' יעל אליהו  
 מדי יום שלישי 

  –הדרכה ב"זום" 
מותנה בהרשמה  

 וקדמת מ
על   הרצאתו של מר דני נוי 11.3.21 28

לם הלווינים והתקשורת  עו
 בארץ ובעולם. 

 בזום כניסה חופשית 

29 14-
15.3.21 

הרשמה לערב הרמת כוסית  
-ארסניף ב –לכבוד חג פסח 

 שבע

תשלום  הרשמה ו חברי סניף באר שבע 
 דמי רצינות 

מפגש אינטימי   –הרצאה בזום  15.3.21 30
 אות אודות בטוח הברי

 הרצאה בזום  כניסה חופשית 

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

+ בקבוצה 65פילאטיס לגילאי  16.3.21 32
וצה  קב  40-65אחת וגילאי 

 שניה 

 –ו  בהדרכתה של גב' יעל אליה
 מדי יום שלישי 

  –הדרכה ב"זום" 
מותנה בהרשמה  

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

פרסום לחברים בדבר מתן   17.3.21 34
ט  סיוע מול בית המשפ

 ות בהתנדב פרסום במייל 
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לתביעות קטנות ע"י מר הלמן  
 יצחק 

מותנה בהרשמה   שבע -באררי סניף חב הרמת כוסית לקראת פסח  18.3.21 35
 ותשלום מראש 

  חברי סניף מצפה רמון  פסח הרמת כוסית לקראת  18.3.21 36

 בבית החייל  + 75גימלאים ואלמנות בני  סית לקראת פסח רמת כוה 21.3.21 37

 ית החייל בב נהלישיבה חגיגית של ועד המ הרמת כוסית לקראת פסח  21.3.21 38

 במועדון הסניף  חברי סניף ערד  לקראת פסח הרמת כוסית  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  ופשה מרוכזת ח

 
 
 
 

   ועות שוטפות של מזכירות המחוזבנוסף, פעולות קב
 שי וטלפוני. מתן מענה אי –גוון רחב של נושאים רים במ אנו מטפלים בפניות החב

 מסייעים ליו"רי הסניפים ויו"רי הוועדות בכל הנדרש. 
כבי אש ומוסדות התנדבות ברשות  וחם, משתוף הפעולה עם ארגון יד לבנים, בית הל מקדמים את

 המקומית. 
  לת הלוואות "חבר". ואות "צוות" ובנקאיות וסיוע בקבעוסקים במתן הלו 

  - ט בקישור להלן"צוות" ניתן לבצע דרך אתר האינטרנוואות הל
?CategoryID=1064&ArticleID=7399co.il/https://www.tzevet. 

 
  –להלן  בקישור   באזור האישימאתר צה"ל,  106תלושי משכורת וט'   מסייעים בהוצאתאנו  

https://www.idf.il/ 
 

 רים והצרכים. מתווכים בין החברים לבין מופ"ת בכל סוגי הברו 
 של החברים )כתובות, טלפונים, מיילים, התנדבויות...(. ישיים בנתונים א crmרכת עדכון מע

 מנהל הכספים של "צוות"  עברה לה –נת דו"חות כספיים חודשיים של המחוז וסיוע לסניפים הכ
 + ועם החברים המרותקים לביתם. 75יות עם הגימלאים והאלמנות בני  שיחות יומ 

למנות, חברים צעירים, מרותקים  בים, א מתנד –ן עם מגוון אוכלוסיות חברי המחוז  שיחות טלפו 
 לביתם... 

פיזיים בבית   בקורים כאשר יתאפשר, נחזור לבצע  ם החברים החולים /מאושפזים.שיחות טלפונית ע
 חוזרים ומזכירים לחברים, לעדכן אותנו בעת האשפוז.   החולים. בשלב זה אנו

,  סורוקה בית החוליםפזים במאוש/חולים שדיווחו לנו כי הם  את החבריםשלמה מבקר מר סולומון 
  , מידע וסיוע לגבי ההליכים הכרוכים באשפוז ומול חברותבמגבלות הקורונה, מעניק להם שי צנוע

 . הבטוח
 

מנות בתהליך הצטרפותן לארגון, קבלת כספי בטוח החיים וקבלת ערכנו נחום אבלים,  סייענו לאל 
 ת שארים. קיצב

. ניתן לראות  החברים שיום הולדתם חל החודש  יל לכללחנו כרטיסי ברכה לימי הולדת בדואר ובמי ש
 וב", "מזל ט ההולדת גם באתר האינטרט, בכל אחד מהסניפים תחת כותרת את ברכת יום 
 71eID=93w.tzevet.co.il/?CategoryID=1385&Articlhttps://ww  -בקישור להלן  

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

 
 + 75ני עם הגימלאים והאלמנות בני  ר טלפומר פרץ לב שומר על קש 

 
 בתחום הטפול בפרט 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1064&ArticleID=7399
https://www.idf.il/
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1385&ArticleID=9371
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וון, סיוע כספי לטפולים רפואיים /קניית  בהפסקת החזרי הי יו"ר וועדת פרט, הגב' בנדט שרי, מטפלת 
הלוואות דחויות, ברור זכויות בנושא  י, לווי כלכלי, מענקי קורונה, מענקים בתלושי מזון,  א רפומכשור 

 ת אישיות עם מבקשי הסיוע. פגישו  סיוע לפרט ומקיימת
 

 ההתנדבות בתחום 
ל  שבי "פרויקט  ל המרצים ל עלים להרחבת מעגפומעדכן כי    מר נוי דניאל, יו"ר וועדת ההתנדבות 

 העשרה  הרצאותמורשת ו /" ישראל
 .רונהעם תהליך יציאה ממגפת הקו ההתנדבות  חידוש פעילות

 .הנוגע למתנדבים בפועל  CRM ך עדכון מערכתנמש
 

 .העשרה  הם והניסיון במסגרת הרצאותם מוזמנים להצטרף ולתרום מהידע של מתנדבי
 

   בתחום התעסוקה
 התעסוקה  מדווחת כי :   דניס, מנהלתגב' אוחנה 

 חברים.   18תתפות ים בהשסיום קורס מנעולנ  -
 השתתפות בשיחת סיכום בקורס שופיפיי.  -
 תתפות בדיון עם מינהל הפרישה מצה"ל. הש -
 סוקה. הלי תעהשתתפות בדיון מנ -
חברים    2וראה טכנולוגית במכללת קיי בהשתתפות פתיחת קורס הסבת הנדסאים לה -

 ממחוז יהודה. 
ז דרום במשרד  שי מחוהרצאה של אנ  –יון במסגרת הטובים בחינוך  השתתפות ביום ע -

 החינוך בנושא כ"א ושכר.
 .  בנושא תוכניות בהוראה, שכר, גמול השתלמות וכיוצ"ב  -א הרצאה של מוטי שגי -
 הטובים בחינוך מכללת קיי.   –תוכנית יים פאנל בוגרים בהשתתפות בוגרי ההתק -

 21.3.21  -בהשתתפות ביום פרישה פרישה       -     
 חוז בשילוב  הענקת תעודת הוקרה למעסיק.  סית במ השתתפות בהרמת כו      -     
 משרות באתר "צוות"   16פורסמו    חודש    -     
 השמות בסיוע.  7 ם ועודחברי  9הושמו     -     

 
, בהתנדבות מלאהחוז פועלים חברי הנהלת ומועצת המיו"רי הסניפים, ירכם כי אנו מבקשים להזכ

 נו ותודתינו, כל אחד בתחומו. הוקרתי טובת חברי המחוז ואנו מביעים בפניהם את ל
 
 
 
 
 

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

   08-6173587 להשאיר הודעה()שבע-יו"ר סניף באר   יעקב  לחיאני
 052-6930530    יו"ר סניף אילת    דהן אלי 

 050-3880011   ניף אופקים יו"ר ס  דרעי יעקב 
 052-2704148   סניף דימונה יו"ר   אבוחצירה אבי 

 054-4883718  רמון יו"ר סניף מצפה     בדש אליהו 
 050-5282815  שדרות -יו"ר סניף נתיבות    פרץ אילן 
 054-4649258    יו"ר סניף ערד    שיף אריה 

 052-2712422   סניף קרית גת יו"ר   אסולין חיים 
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 די המחוז משר 
 ,  2לחם   רחוב בית–בית  החייל  

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

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

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

 שראל לאהי -        מזכירת המחוז 
 רות המחוזמזכיבהמחוז יש לתאם מראש  מנהל  /פגישה עם יו"ר

 
 
 

 , ת בריאות איתנהבברכ
 
 

 בגולה   ניסן                                                        סי   אברהםלוג                   
 נהלת "צוות" מחוז הדרום יו"ר ה                                ז דרוםמנהל "צוות" מחו           

 

 

 

 

mailto:mdarom@tzevet.org.il
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 (ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר

 מחוז הדרום 
______________________________________ ______ __________ 

 8410401שבע     -,   באר  521,  ת"ד  2ית  לחם  רחוב  ב   –בית  החייל 
 .08-6417188, פקס:  03-6173529ולי: , מענה ק08 -6431874טל:  

 t.org.ilmdarom@tzeve – מייל
 

   00555421סימוכין: 
 :מידעוניםמיקום                                                                                                                                      

 שפ"א יר, התכ"א באי : תאריך עברי
 2021מאי   03:   תאריך לועזי

 
 

 2021יוני  -מאי -במחוז ובסניפים    ארועים צפוייםהנדון: 
 
 

ארוכה ומתישה בה נבצר מאיתנו   ת פעילות במחוז ובסניפים לאחר שנה לשיגר  בימים אילו חזרנו
 לפעול, עקב מגיפת הקורונה. 

ו במסגרת המגבלות והזמנו שעשינ  צאנו מדי חודש דף מידע שפירט את הפעילותבמהלך התקופה הו
 ומים. את החברים להעזר בנו במגוון תח

  ת המתוכננת לחודשיים הקרובים וזאתהפעילוילה בה נפרסם את החל מהחודש, נחזור למתכונת הרג
 בנוסף לפרסום הנפרד, לכל אחד מהארועים. 

ן/ כתובת מייל  טלפו  /את הצורך לעדכן אותנו בכל שינוי כתובת    אנו חוזרים ומדגישים בפני החברים
 כדי שנוכל להמשיך ולהיות בקשר. 

רם במהלך האשפוז  כל לבקן אותנו, כדי שנונסים לאשפוז בבית חולים מתבקשים לעדכחברים הנכ 
 זכויותיהם הנובעות מארוע האשפוז.  ולעדכן אותם בדבר

גבי  ונות לרנט של המחוז,  אתר המכיל מידע במלל ותמ את המידעונים ניתן למצוא גם באתר האינט
 -ארועים ופעילויות שהתקיימו, בקישור להלן 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 
מזמינים אותם להשתתף  שהצטרפו ל"צוות" מחוז דרום ו דשים רים החהחב נו מברכים את א

 ה באמצעות אתר "צוות" והמיילים.במגוון הארועים במחוז ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעש
 
 
 ם...  רים והחברות שחוגגים החודש את יום הולדתם. עד מאה כעשרילחב וב זל טמ
 

 ת עם חברים,  אישיו קיים פגישותמר בגולה ניסן ממשיך ליו"ר המחוז, 
 בימי ראשון בשבוע 

 הל המחוז, מר לוגסי אברהם מקיים פגישות אישיות במזכירות המחוזמנ
 .  בתאום מראש

 ז. המחולצורך תאום, נא להתקשר למזכירות 
 

mailto:mdarom@tzevet.org.il
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 קשר עם מופ"ת ה

. חברים  60כורת לחברים עד גיל מופ"ת הפסיק משלוח תלושי מש  –לתשומת לבכם 
מזכירות  מאתר צה"ל, מוזמנים להסתייע ב   106ט'  / המתקשים להפיק את התלוש

 המחוז. 
 רך ברורי שכר, לצו ללא קידומת( ) 2שלוחה  1111 הוא  מספר הטלפון של מופ"ת 

 . 0לוחה צה"ל, שתמיכה טכנית באתר  
 
 

 –במחוז ובסניפים     2021יוני  –י  מא להלן פרוט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים  
 

 ושא הקמת דף פייסבוק למחוז הדרום. ימי בנ דיון פנ  -  2.5.21
 גת יוצאים ליום סיור בצפון ובקברי צדיקים. חברי סניף קרית  -  3.5.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי. –    4.5.21
 שדרות יוצאים ליום כייף בים המלח. -סניף נתיבות חברי  -  5.5.21
 חילונים והאופציה   רדים להרצאתו של דר' אבישי בן חיים בנושא "המחלוקת בין הח –   6.5.21

    במזכירות  יסת של ישראל השנה" ההשתתפות כרוכה בהרשמה מראשהמזרחית המפי                           
 )ניתן להרשם טלפונית, ללא תשלום(.    המחוז                           

 טקס יום הנצחון על גרמניה הנאצית.  –כרון  הנחת זר ז - 9.5.21
 כום בזום, קורס רחפנים. שיחת ס  –   10.5.21
 יום גיבוש לחברי וועד המנהל וחברי הנהלות הסניפים, באזור ירושלים.  –   11.5.21
 אים. ברכה לגימלאים הבדו  –עיד אל פיטר  - 12.5.21

 חג שבועות, המשרדים סגורים.  –   16-17.5.21
 ם עיון ליו"רי הסניפים, בכפר המכביה. יו –   23.5.21
 ית בסניף קרית גת. ת מחוזביקור - 24.5.21
 הסברה ל"טובים בחנוך" תשפ"ב. כנס  – 25.5.21
 בחנוך". טקס סיום מחזור תש"פ של "הטובים  –   26.5.21
 יף דימונה. י, בסנ ישיבת ועד מנהל מחוז  –   26.5.21

 צאים לסופ"ש במלון קיסר, אילת.יו וקרית גת,  חברי סניף אופקים - 27-29.5.21
 ת נתונים. תקשור  קורס מנהלי –    1.6.21
 נהל ארצי.ישיבת ועד מ –    1.6.21
 . שבע יוצאים ליום טיול בעוספיה והאזור-חברי סניף באר  –    2.6.21
 נוך".ים בח "הטוביוועדות קבלה לשנה"ל תשפ"ב  –    7.6.21
 ול בנגב המערבי. שבע יוצאים ליום טי-חברי סניף באר -  9.6.21

 ארצי. דיון מנהלי ורכזי תעסוקה  –   14.6.21
 וך". שיחת סכום "הטובים בחנ  –   15.6.21
 ר(. טקס חנוכת כיכר "צוות" )מול תחנה מרכזית ב"ש ובית אביסרו –   15.6.21
 . סדנת העצמה לדורשי עבודה –   16.6.21
 ם. שבע יוצאים ליום טיול לקברי צדיקי-חברי סניף באר  –   16.6.21
 שדרות. -מחוזית בסניף נתיבותביקורת   - 20.6.21
 אסיפת נבחרים ארצית –   22.6.21
 ריד משאבי אנוש. י –   24.6.21
 ביקורת מחוזית בסניף אופקים  - 29.6.21
 ועד מנהל מחוזי.ישיבת   –   29.6.21
 קית עם בטחונט. יבה עסיום עיון חש –   30.6.21
 ל + הרצאה בנושא בריאות. ות הסניפים וועד המנה יום כייף בים המלח לחברי הנהל - 30.6.21
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ניתן לפנות ליו"רי  או בכל נושא אחר  פים לגבי הארועים,מידה ויש שאלות ונדרשים פרטים נוסב

 לן בטלפון ו/או במייל: לה הסניפים, כמפורט 
 
 

 כתובת אלקטרונית  טל' נייד  תפקיד שם החבר ו סניף

 snifofaqim@gmail.com 050-3880011 יף יו"ר הסנ –דרעי יעקב  אופקים

 Eli34656@walla.com 052-6930530      יו"ר הסניף  –ן אליהו דה אילת 

 יו"ר הסניף  –ני יעקב לחיא באר שבע 
03-6173587  

ה  ר הודע)להשאי
 ויחזרו אליך( 

b7snif@tzevet.org.il 

 אין 052-2704148 יו"ר הסניף –אבי אבוחצירא  דימונה

 badash352@gmail.com 054-4883718 ו"ר הסניף י –הו בדש אלי מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף  –פרץ אילן  שדרות -נתיבות
 fff7@gmail.comSchi 054-4649258 יו"ר הסניף  -שיף אריה    ערד

 Haimasulin5@gmail.com 052-2712422 יו"ר הסניף  –אסולין חיים  קרית גת 

מזכירות המחוז בבית  
 שבע -ר החייל, בא

יו"ר הנהלת   –בגולה ניסן 
 המחוז

 מנהל המחוז –רהם גסי אבלו
 מזכירת המחוז –ישראל לאה 

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
mdarom@tzevet.org.il 

התעסוקה   תיחיד
 המחוזית  

 מנהלת  תעסוקה –אוחנה דניס 
 wdarom@tzevet.org.il 08-6433106 וקהרכזת  תעס –אזולאי רונית 

 
 
 
 

  
   

 
   ,הבברכ 

 ישראל   לאה  
 "צוות" מחוז דרום    מזכירת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com
mailto:Haimasulin5@gmail.com
mailto:mdarom@tzevet.org.il
mailto:wdarom@tzevet.org.il
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 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(
 וז הדרום מח

 ______________________________________________________ 

 8410401שבע     - באר   , 521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –חייל בית  ה
 .08-6417188, פקס:  03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל:  

 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
 

   00734721ן: סימוכי 
 :מידעוניםמיקום                                                                                                                                     

 כ"א בסיון, התשפ"א : תאריך עברי
 2021יוני    01:   עזיתאריך לו 

 
 

 2021יולי  -יוני  -  ניפים ארועים צפויים במחוז ובס הנדון: 
 
 

 ם, רב לכשלום 
 להלן מספר דגשים ועדכונים באשר לארועים המתוכננים לחודשיים הקרובים. 

ן אותנו בכל שינוי כתובת / טלפון/ כתובת מייל  ך לעדכנו חוזרים ומדגישים בפני החברים את הצורא
 להמשיך ולהיות בקשר.  כדי שנוכל 

במהלך האשפוז   לבקרםשים לעדכן אותנו, כדי שנוכל  ם מתבקחברים הנכנסים לאשפוז בבית חולי
 ולעדכן אותם בדבר זכויותיהם הנובעות מארוע האשפוז. 

אתר המכיל מידע במלל ותמונות לגבי    מחוז, עונים ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של האת המיד
 -תקיימו, בקישור להלן ארועים ופעילויות שה

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 
שהצטרפו ל"צוות" מחוז דרום ומזמינים אותם להשתתף   ם החדשיהחברים אנו מברכים את 

 צוות" והמיילים.אתר " ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעותבמגוון הארועים במחוז  
 . בשעה טובה הוקם דף פייסבוק למחוז הדרום

 יכנס. נים לה מחוז דרום" מוזמ   –ארגון גמלאי צה"ל  –שם הדף "צוות 
 
 
 
 שחוגגים החודש את יום הולדתם. עד מאה כעשרים...   לחברים והחברות זל טוב מ
 

 ם,  קיים פגישות אישיות עם חבריניסן ממשיך למר בגולה יו"ר המחוז, 
 מי ראשון בשבוע בי

 ת אישיות במזכירות המחוזמנהל המחוז, מר לוגסי אברהם מקיים פגישו
 בתאום מראש.  

 ר למזכירות המחוז. להתקש לצורך תאום, נא
 הקשר עם מופ"ת 

. חברים  60מופ"ת הפסיק משלוח תלושי משכורת לחברים עד גיל   –לתשומת לבכם 
זמנים להסתייע במזכירות  "ל, מומאתר צה   106ט'  / מתקשים להפיק את התלושה

 המחוז. 
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 לצורך ברורי שכר,  קידומת( ללא  ) 2שלוחה  1111 ואה  מספר הטלפון של מופ"ת 
 . 0באתר צה"ל, שלוחה  טכנית תמיכה 

 
 

 ם  במחוז ובסניפי     2021 יולי  - יוני הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים   להלן פרוט
 

 ת. קרית גהכנה לבקורת מחוזית סניף  -  1.6.21
 "צוות". שבע בנושא סטטוס כיכר  -דיון עם עיריית באר -  1.6.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי. –    1.6.21
 ספיה והאזור. שבע יוצאים ליום טיול בעו -ניף באר חברי ס  –    2.6.21
 יום עיון ליו"רי הסניפים בכפר המכביה.  -  2.6.21

 פון. בצ  וסופ"ש  חברי סניף אילת יוצאים לטיול - 3-5.6.21
 בסניף קרית גת.   תביקורת מחוזי -  8.6.21
 נוך".יות קבלה לשנה"ל תשפ"ב "הטובים בח וועד  –    7.6.21
 ישת כרטיסים דרך "חבר"(. ל התרבות ב"ש,  "משפחה בבדוד" )רכה בהיכהצג  -  8.6.21

 דיון מנהלי ורכזי תעסוקה ארצי.  –   14.6.21
 יום עיון לעדה הדרוזית בצפון.  - 14.6.21
 שיחת סכום "הטובים בחנוך".  –   15.6.21
 ן מכשירי סלולר וסמרטפון. קורס תחזוקה ותקו  - 15.6.21
 ור(. )מול תחנה מרכזית ב"ש ובית אביסר  "צוות"טקס חנוכת כיכר  –   15.6.21
טות, מלווה במופע  אנקדו  –הרצאה בנושא חוק ודמע בבית המשפט  –בבית יד לבנים   - 15.6.21
 אומנותי.      
 נת העצמה לדורשי עבודה. סד  –   16.6.21
 ישיבת ועדת מחשוב.  - 17.6.21
 שדרות. -ביקורת מחוזית בסניף נתיבות - 20.6.21
 ת נבחרים ארציתאסיפ –   22.6.21
 הרצאה בנושא מי מפחד מהגרעין האירני.  –לבנים    בבית יד - 22.6.21
 . וספורטני משחקים בכיר ובודק מתקני כושר  קורס מפקחי מתק –   28.6.21
 ביקורת מחוזית בסניף אופקים  - 29.6.21
 מנהל מחוזי. ישיבת ועד  –   29.6.21
 ולים סורוקה, עבר הווה ועתיד. בית הח הרצאה בנושא  –בבית יד לבנים   - 29.6.21
 יום עיון חשיבה עסקית עם בטחונט.  –   30.6.21
 בריאות. בנושא המנהל + הרצאה ברי הנהלות הסניפים וועד יום כייף בים המלח לח  - 30.6.21
    –שמה דרך אתר "צוות" בקישור להלן  הר –יום כייף למשפחות בספארי רמת גן   -  1.7.21

 =icleID=4010&Pagehttps://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1292&Art   
 שדרות יוצאים לסופ"ש בטבריה. -בות יף נתיחברי סנ - 1-3.7.21

 נהל ארצי.ישיבת ועד מ  -  6.7.21
 ועדות קבלה למכללת קיי.  - 11.7.21
 הוקרה לרגל עיד אל אדחא.ערב   - 13.7.21
 הרצאה בנושא מנהיגות מנצחת, מלווה במופע אומנותי. –בבית יד לבנים   - 13.7.21
 . יתערב גיבוש הנהלה ארצ - 15.7.21
 הדור הצעיר. ועדת  - 19.7.21
 חד יומי לקברי צדיקים. שבע יוצאים לטיול -חברי סניף באר - 20.7.21
 ום( דה )בזיום עיון לדורשי עבו  - 21.7.21

 
ניתן לפנות ליו"רי  או בכל נושא אחר  ים נוספים לגבי הארועים,במידה ויש שאלות ונדרשים פרט

 במייל: להלן בטלפון ו/או ורט הסניפים, כמפ
 
 

 כתובת אלקטרונית  טל' נייד  תפקיד החבר ושם  סניף

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1292&ArticleID=4010&Page
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 snifofaqim@gmail.com 050-3880011 "ר הסניף יו –דרעי יעקב  אופקים

 Eli34656@walla.com 052-6930530      יו"ר הסניף  –דהן אליהו  ילת א

 יו"ר הסניף  –לחיאני יעקב  ע באר שב
03-6173587  

ר הודעה  )להשאי
 ויחזרו אליך( 

b7snif@tzevet.org.il 

 אין 052-2704148 יו"ר הסניף –חצירא אבי אבו דימונה

 badash352@gmail.com 054-4883718 יו"ר הסניף  –הו דש אליב מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף  –פרץ אילן  שדרות -נתיבות
 Schifff7@gmail.com 054-4649258 הסניף  יו"ר -שיף אריה    ערד

 Haimasulin5@gmail.com 052-2712422 סניף יו"ר ה –אסולין חיים  קרית גת 

מזכירות המחוז בבית  
 שבע -יל, באר החי

יו"ר הנהלת   –בגולה ניסן 
 חוזהמ
 מנהל המחוז –גסי אברהם לו

 מזכירת המחוז –ישראל לאה 

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
mdarom@tzevet.org.il 

התעסוקה   יחידת
 המחוזית  

 מנהלת  תעסוקה –אוחנה דניס 
 wdarom@tzevet.org.il 08-6433106 ת  תעסוקהרכז –אזולאי רונית 

 
 
 
 

  
   

 
   ,בברכה 

 ישראל   לאה  
 "צוות" מחוז דרום    מזכירת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com
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 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(

 הדרום  מחוז
 ______________________________________________________ 

 8410401שבע     -באר  ,   521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –יל בית  החי
 .08-6417188, פקס:  03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל:  

 .ilmdarom@tzevet.org –מייל 
 

   00880621סימוכין: 
 ונים:מידע מיקום                                                                                                                                       

 כ"ה בתמוז, התשפ"א : תאריך עברי
 2021יולי   05:   תאריך לועזי

 
 ועדכונים נוספים  2021אוגוסט     -יולי  -ובסניפים     ארועים צפויים במחוזהנדון: 

 
 שלום רב לכם, 

 דשיים הקרובים. ים לחופר דגשים ועדכונים באשר לארועים המתוכננלהלן מס 
רך לעדכן אותנו בכל שינוי כתובת / טלפון/ כתובת מייל  אנו חוזרים ומדגישים בפני החברים את הצו

 וכל להמשיך ולהיות בקשר. כדי שנ 
פוז  לעדכן אותנו, כדי שנוכל לבקרם במהלך האשכנסים לאשפוז בבית חולים מתבקשים  חברים הנ

 האשפוז.   מארוע ולעדכן אותם בדבר זכויותיהם הנובעות 
₪, הלוואה הדדית   10,000עד   –דית של "חבר" הלוואה הד –ניתן להסתייע במחוז בקבלת הלוואות 

 ים מעת לעת. ₪ והלוואה בנקאית בסכומים המשתנ  8,000  –של "צוות"  
כיל מידע במלל ותמונות לגבי  צוא גם באתר האינטרנט של המחוז,  אתר המאת המידעונים ניתן למ

 -שהתקיימו, בקישור להלן לויות ארועים ופעי
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 

חוז דרום ומזמינים אותם להשתתף  וות" מ שהצטרפו ל"צ החברים החדשים אנו מברכים את 
 המיילים.גוון הארועים במחוז ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר "צוות" ובמ

 ום. וז הדר בשעה טובה הוקם דף פייסבוק למח
 נים להיכנס. מחוז דרום" מוזמ   –ארגון גמלאי צה"ל  –שם הדף "צוות 

 
 
 
 ום הולדתם. עד מאה כעשרים...  ש את ילחברים והחברות שחוגגים החוד זל טוב מ
 

 קיים פגישות אישיות עם חברים,  מר בגולה ניסן ממשיך ל"ר המחוז, יו
 ן בשבוע בימי ראשו

 שות אישיות במזכירות המחוזים פגי מנהל המחוז, מר לוגסי אברהם מקי
 בתאום מראש.  

 המחוז. להתקשר למזכירות  לצורך תאום, נא
 הקשר עם מופ"ת 

. חברים  60עד גיל  הפסיק משלוח תלושי משכורת לחברים  מופ"ת  –לתשומת לבכם 
הסתייע במזכירות  מאתר צה"ל, מוזמנים ל   106ט'  / המתקשים להפיק את התלוש

 המחוז. 

mailto:mdarom@tzevet.org.il
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 לצורך ברורי שכר,  ללא קידומת( ) 2שלוחה  1111 הוא  מופ"ת מספר הטלפון של 
 . 0צה"ל, שלוחה טכנית באתר   תמיכה 

 
 

 במחוז ובסניפים     2021 אוגוסט  - לייו מתוכננים בחודשים  ייים ולהלן פרוט הארועים הצפו
 

     –רך אתר "צוות" בקישור להלן  הרשמה ד –שפחות בספארי רמת גן  מ ארוע -  1.7.21
  =rticleID=4010&Page1292&Ahttps://www.tzevet.co.il/?CategoryID=   

 שדרות יוצאים לסופ"ש בטבריה. -חברי סניף נתיבות  - 1-3.7.21
 "הדור הצעיר"  ה ארצית של ועד  -  4.7.21

 וצאות ליום האשה בחיפה. שבע י-ארחברות סניף ב - 6-7.7.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי. -  6.7.21

 ועדות קבלה למכללת קיי.  - 11.7.21
 ל עיד אל אדחא.רה לרגערב הוק  - 13.7.21
 , מלווה במופע אומנותי. שעשועי אושר, פסיכולוגיה חיוביתהרצאה  –לבנים    בבית יד - 13.7.21
 ים לחברי ועד המנהל וחברי הנהלות הסניפים. ירושל  להרודיון ואזוריום גיבוש וטיול   - 14.7.21
 שבע יוצאים לטיול חד יומי לקברי צדיקים. -רי סניף בארחב - 20.7.21
 ערב גיבוש לחברי הנהלה ארצית.  - 21.7.21
 יום עיון לדורשי עבודה )בזום(  - 21.7.21
 ועדת פרט ארצית  - 22.7.21

 ניה. ל בארמבע יוצאים לטיו ש-חברי סניף באר - 30.7-6.8.21
 ועדת קבלה למכללת קיי.  -  3.8.21
 ועד מנהל ארצי.ישיבת  -  3.8.21
 הנהלות הסניפים.   וחברי  ערב חברתי לחברי וועד המנהל -  5.8.21
 נהלי מחוזות בבנק אוצר החייל כנס מ -  9.8.21

 יאות". "מחלום למצ –הרצאה בבית יד לבנים  - 10.8.21
 ן. פה רמובקורת מחוזית בסניף מצ - 23.8.21
 הרמת כוסית לקראת ראש השנה בסניף קרית גת. - 23.8.21
 דרות. ש-הרמת כוסית לקראת ראש השנה בסניף נתיבות  - 24.8.21
 שנה בסניף אילת הרמת כוסית לקראת ראש ה - 25.8.21
 הרמת כוסית לקראת ראש השנה בסניף ערד  - 26.8.21
 +. 75בני  למנות הרמת כוסית לקראת ראש השנה לגימלאים וא  - 29.8.21
 משולבת בישיבת ועד מנהל. הרמת כוסית מחוזית לקראת ראש השנה,  - 29.8.21
 נה בסניף אופקיםראש השהרמת כוסית לקראת  - 29.8.21
 וסית לקראת ראש השנה, צוות ארצי. הרמת כ - 30.8.21
 ור סליחות בירושלים. יחברי סניף קרית גת יוצאים לס  - 31.8.21
 סניף ערד וזית בבקורת מח  - 31.8.21
 ימונה סניף ד  –הרמת כוסית לקראת ראש השנה   - 31.8.21
 ן פה רמוסניף מצ –הרמת כוסית לקראת ראש השנה   -  1.9.21

 סגורים המשרדים   –ראש השנה  - 6-9.9.21
 המשרדים סגורים  –יום כפור   - 15-16.9.21
 המשרדים סגורים  –חול המועד סוכות   –חג סוכות   - 20-28.9.21

 
 
 

ניתן לפנות ליו"רי  א אחראו בכל נוש   ש שאלות ונדרשים פרטים נוספים לגבי הארועים,ידה ויבמ
 במייל: ו/או  להלן בטלפוןהסניפים, כמפורט 

 
 

 כתובת אלקטרונית  נייד  טל' שם החבר ותפקיד  סניף

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1292&ArticleID=4010&Page


60 

 

00030322    

 faqim@gmail.comsnifo 050-3880011 יו"ר הסניף  –דרעי יעקב  אופקים

 Eli34656@walla.com 052-6930530      יו"ר הסניף  –דהן אליהו  אילת 

 הסניף יו"ר  –לחיאני יעקב  באר שבע 
03-6173587  

)להשאיר הודעה  
 יחזרו אליך( ו

b7snif@tzevet.org.il 

 אין 052-2704148 יו"ר הסניף –אבוחצירא אבי  דימונה

 badash352@gmail.com 054-4883718 יף "ר הסניו –בדש אליהו  מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף  –אילן פרץ  שדרות -נתיבות
 Schifff7@gmail.com 054-4649258 יו"ר הסניף  -שיף אריה    ערד
 gmail.comHaimasulin@5 052-2712422 יו"ר הסניף  –אסולין חיים  ת גת קרי

מזכירות המחוז בבית  
 שבע -החייל, באר 

יו"ר הנהלת   –ן לה ניסבגו
 המחוז

 מנהל המחוז – לוגסי אברהם
 מזכירת המחוז –ישראל לאה 

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
arom@tzevet.org.ilmd 

התעסוקה   יחידת
 המחוזית  

 מנהלת  תעסוקה –ס אוחנה דני
 wdarom@tzevet.org.il 08-6433106 רכזת  תעסוקה –אזולאי רונית 

 
 
 
 

  
   

 
   ,בברכה 

 ישראל   לאה  
 "צוות" מחוז דרום    כירתמז 
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 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(
 מחוז הדרום 

____ __________________________________________________ 

 8410401שבע     -,   באר  521 ,  ת"ד 2רחוב  בית  לחם    –חייל בית  ה
 .08-6417188פקס:  , 03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל:  

 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
 

   01085621ן: סימוכי 
 ם:מידעונימיקום                                                                                                                                      

 כ"ג באב, התשפ"א : תאריך עברי
 2021אוגוסט  01:   עזיתאריך לו 

 
 ועדכונים נוספים  2021ספטמבר    -אוגוסט  -ז ובסניפים   ארועים צפויים במחוהנדון: 

 
 ם, שלום רב לכ

 ים המתוכננים לחודשיים הקרובים. ן מספר דגשים ועדכונים באשר לארועלהל 
מייל    כתובת ך לעדכן אותנו בכל שינוי כתובת / טלפון/אנו חוזרים ומדגישים בפני החברים את הצור

 כדי שנוכל להמשיך ולהיות בקשר. 
האשפוז    במהלך לעדכן אותנו, כדי שנוכל לבקרםפוז בבית חולים מתבקשים  חברים הנכנסים לאש 

 הם הנובעות מארוע האשפוז. ולעדכן אותם בדבר זכויותי 
ת ₪, הלוואה הדדי   10,000עד   –ית של "חבר" הלוואה הדד –ניתן להסתייע במחוז בקבלת הלוואות 

 ת. ₪ והלוואה בנקאית בסכומים המשתנים מעת לע 8,000  –צוות"  של "
ר המכיל מידע במלל ותמונות לגבי  ז,  אתצוא גם באתר האינטרנט של המחואת המידעונים ניתן למ

 -רועים ופעילויות שהתקיימו, בקישור להלן א
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 

פו ל"צוות" מחוז דרום ומזמינים אותם להשתתף  שהצטר החברים החדשים אנו מברכים את 
 ת" והמיילים.ר "צוועים במחוז ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתבמגוון הארו

 פייסבוק של המחוז מזכירים לכם את דף ה
 להיכנס. מחוז דרום" מוזמנים   –ארגון גמלאי צה"ל  –שם הדף "צוות 

 
 
 
 חודש את יום הולדתם. עד מאה כעשרים...  גגים הלחברים והחברות שחו זל טוב מ
 

 קיים פגישות אישיות עם חברים,  בגולה ניסן ממשיך ל  מריו"ר המחוז, 
 ון בשבוע מי ראשבי

 רהם מקיים פגישות אישיות במזכירות המחוזמנהל המחוז, מר לוגסי אב
 בתאום מראש.  

 המחוז. קשר למזכירות לצורך תאום, נא להת 
 הקשר עם מופ"ת 
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חברים  . 60מופ"ת הפסיק משלוח תלושי משכורת לחברים עד גיל   –ם מת לבכלתשו
להסתייע במזכירות  זמנים  מאתר צה"ל, מו   106ט'  / המתקשים להפיק את התלוש

 המחוז. 
 לצורך ברורי שכר,  ללא קידומת( ) 2שלוחה  1111 הוא  פון של מופ"ת מספר הטל
 . 0צה"ל, שלוחה ית באתר  תמיכה טכנ

 
 

 וז ובסניפים במח   2021 ספטמבר - אוגוסט צפוייים ומתוכננים בחודשים ועים הלהלן פרוט האר
 

 ל בארמניה. ם לטיו שבע יוצאי-חברי סניף באר - 30.7-6.8.21
 מכללת קיי. ועדת קבלה ל  -  3.8.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי. -  3.8.21
 במזכירות המחוז שוב הדרכה על מערכות מח  -  4.8.21
 וועד המנהל וחברי הנהלות הסניפים.  לחברי  ערב חברתי -  5.8.21

 "מחלום למציאות".  –ת יד לבנים הרצאה בבי - 10.8.21
 "צוות" ארצי  מחוזות דיון מנהלי   - 16.8.21
 שבע על מערכת הסליקה הממוחשבת. -יף באר הדרכה לסנ  - 17.8.21
 ועדת פרט ארצית  - 19.8.21
 הרמת כוסית לקראת ראש השנה בסניף ערד.  - 19.8.21
 בקורת מחוזית בסניף מצפה רמון.  - 23.8.21
 ית לקראת ראש השנה בסניף קרית גת.הרמת כוס  - 23.8.21
 שבע יוצאים לסיור סליחות בירושלים -ף בארחברי סני - 24.8.21
 שדרות. -נתיבות הרמת כוסית לקראת ראש השנה בסניף  - 24.8.21
 לים. ר ירושי סניף קרית גת יוצאים לסופ"ש במלון קיסחבר  - 27.8.21
 +. 75מנות בני  הרמת כוסית לקראת ראש השנה לגימלאים ואל - 29.8.21
 משולבת בישיבת ועד מנהל.  השנה,  הרמת כוסית מחוזית לקראת ראש - 29.8.21
 הרמת כוסית לקראת ראש השנה בסניף אופקים - 29.8.21
 אש השנה, צוות ארצי. הרמת כוסית לקראת ר  - 30.8.21
 גת יוצאים לסיור סליחות בירושלים.  ף קרית חברי סני - 31.8.21
 זית בסניף ערד בקורת מחו - 31.8.21
 דימונה סניף  –הרמת כוסית לקראת ראש השנה   - 31.8.21
 שבע -הנהלת סניף באר  ערב גיבוש לחברי  -  1.9.21
 אילת סניף   –ראת ראש השנה  הרמת כוסית לק -  1.9.21
 ה רמון יף מצפסנ  –הרמת כוסית לקראת ראש השנה   -  2.9.21

 המשרדים סגורים   –ראש השנה  - 6-9.9.21
 המשרדים סגורים  –יום כפור   - 15-16.9.21

 ם צעדת ירושלי - 23.9.21
 המשרדים סגורים  –כות  חול המועד סו –חג סוכות   - 20-28.9.21

 שבע.-גיבוש וכייף למתנדבי סניף באריום  - 29.9.21
 ישיבת ועד מנהל מחוזי. - 29.9.21

 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

00030322    

ניתן לפנות ליו"רי  נושא אחר  או בכל  ה ויש שאלות ונדרשים פרטים נוספים לגבי הארועים,במיד
 או במייל: /לפון ולהלן בטהסניפים, כמפורט 

 
 

 כתובת אלקטרונית  טל' נייד  שם החבר ותפקיד  סניף

 nifofaqim@gmail.coms 050-3880011 יו"ר הסניף  –דרעי יעקב  אופקים

 Eli34656@walla.com 052-6930530      יו"ר הסניף  –דהן אליהו  אילת 

 ו"ר הסניף י –קב לחיאני יע באר שבע 
03-6173587  

עה  )להשאיר הוד
 ויחזרו אליך( 

b7snif@tzevet.org.il 

 אין 052-2704148 יו"ר הסניף –אבוחצירא אבי  דימונה

 badash352@gmail.com 054-4883718 הסניף  יו"ר –בדש אליהו  מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף  –פרץ אילן  שדרות -נתיבות
 Schifff7@gmail.com 054-4649258 יו"ר הסניף  -שיף אריה    ערד

 ulin5@gmail.comHaimas 052-2712422 יו"ר הסניף  –אסולין חיים  קרית גת 

מזכירות המחוז בבית  
 שבע -החייל, באר 

יו"ר הנהלת   –ניסן  בגולה
 המחוז

 מנהל המחוז –ברהם לוגסי א
 מזכירת המחוז –ישראל לאה 

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
mdarom@tzevet.org.il 

התעסוקה   יחידת
 המחוזית  

 מנהלת  תעסוקה –דניס  אוחנה
 wdarom@tzevet.org.il 08-6433106 רכזת  תעסוקה –אזולאי רונית 

 
 
 
 

  
   

 
   ,בברכה 

 ישראל   לאה  
 "צוות" מחוז דרום    מזכירת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com
mailto:Haimasulin5@gmail.com
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 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(

 מחוז הדרום 
___________ ___________________________________________ 

 8410401שבע     -באר   ,  521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –ייל בית  הח
 .08-6417188, פקס:  03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל:  

 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
 

   01225921סימוכין: 
 :מידעוניםמיקום                                                                                                                                      

 כ"ה באלול, התשפ"א : עברי  תאריך
 2021טמבר ספ 02  : תאריך לועזי

 
 ועדכונים נוספים  2021אוקטובר    -טמבר ספ  -ארועים צפויים במחוז ובסניפים   הנדון: 

 
 שלום רב לכם, 

 המתוכננים לחודשיים הקרובים. ספר דגשים ועדכונים באשר לארועים  להלן מ
יל  ובת מיעדכן אותנו בכל שינוי כתובת / טלפון/ כת אנו חוזרים ומדגישים בפני החברים את הצורך ל

 כדי שנוכל להמשיך ולהיות בקשר. 
שפוז  הלך האלעדכן אותנו, כדי שנוכל לבקרם במ בבית חולים מתבקשים   חברים הנכנסים לאשפוז 

 הנובעות מארוע האשפוז. ולעדכן אותם בדבר זכויותיהם 
₪, הלוואה הדדית   10,000עד   –של "חבר" הלוואה הדדית  –ניתן להסתייע במחוז בקבלת הלוואות 

 ₪ והלוואה בנקאית בסכומים המשתנים מעת לעת.  8,000  –ת"  ל "צווש
מכיל מידע במלל ותמונות לגבי  אתר ה  צוא גם באתר האינטרנט של המחוז, את המידעונים ניתן למ

 -ים ופעילויות שהתקיימו, בקישור להלן ארוע 
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 

ל"צוות" מחוז דרום ומזמינים אותם להשתתף  צטרפו  שה החברים החדשים אנו מברכים את 
 והמיילים.צוות"  במחוז ובסניפים, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר " במגוון הארועים 

 סבוק של המחוז מזכירים לכם את דף הפיי
 כנס. מחוז דרום" מוזמנים להי  –ארגון גמלאי צה"ל  –שם הדף "צוות 

 
 
 
 ש את יום הולדתם. עד מאה כעשרים...  ם החודלחברים והחברות שחוגגי זל טוב מ
 

 קיים פגישות אישיות עם חברים,  ולה ניסן ממשיך למר בגיו"ר המחוז, 
 בשבוע ראשון בימי 
 מקיים פגישות אישיות במזכירות המחוז מנהל המחוז, מר לוגסי אברהם

 בתאום מראש.  

mailto:mdarom@tzevet.org.il
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 המחוז. למזכירות  לצורך תאום, נא להתקשר
 הקשר עם מופ"ת 

ים המתקשים  . חבר 60מופ"ת הפסיק משלוח תלושי משכורת לחברים עד גיל  –לבכם  לתשומת 
 תייע במזכירות המחוז.ים להסמאתר צה"ל, מוזמנ   106ט'  /להפיק את התלוש

 לצורך ברורי שכר,  ללא קידומת()   2שלוחה  1111 הוא של מופ"ת  מספר הטלפון
 .7באתר צה"ל, שלוחה  תמיכה טכנית 

 
 ובסניפים במחוז    2021 אוקטובר -  ספטמבר יים ומתוכננים בחודשים הצפוי להלן פרוט הארועים

 
 דים סגורים המשר –חול המועד סוכות   –חג סוכות   - 20-28.9.21

 נהל מחוזי.ישיבת ועד מ  - 29.9.21
 ביקורת מחוזית בסניף ערד  - 30.9.21
 בזום קורס הכרת המחשב - 3.10.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי  - 5.10.21
 שבע.-יום גיבוש וכייף למתנדבי סניף באר -    6.10.21

 קורס חשבי שכר.  - 10.10.21
 ם בחינוך""הטובי – פתיחת שנה"ל במכללת קיי - 12.10.21
 ית בסניף באר שבע ביקורת מחוז - 12.10.21
 מנהל מחוזי ישיבת ועד  - 26.10.21

 
ניתן לפנות ליו"רי  חרנושא א או בכל    שים פרטים נוספים לגבי הארועים,במידה ויש שאלות ונדר 

 במייל:  להלן בטלפון ו/אוהסניפים, כמפורט 
 

 ית כתובת אלקטרונ טל' נייד  שם החבר ותפקיד  סניף

 omsnifofaqim@gmail.c 050-3880011 יו"ר הסניף  –דרעי יעקב  פקיםאו

 Eli34656@walla.com 052-6930530      יו"ר הסניף  –דהן אליהו  אילת 

 הסניף יו"ר  –לחיאני יעקב  באר שבע 
03-6173587  

)להשאיר הודעה  
 ויחזרו אליך( 

b7snif@tzevet.org.il 

 אין 052-2704148 ו"ר הסניףי –אבוחצירא אבי  דימונה

 badash352@gmail.com 054-4883718 יו"ר הסניף  –בדש אליהו  מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף  – ץ אילןפר שדרות -נתיבות
 ail.comSchifff7@gm 054-4649258 יו"ר הסניף  -שיף אריה    ערד

 ail.comin5@gmHaimasul 052-2712422 יו"ר הסניף  –אסולין חיים  קרית גת 

מזכירות המחוז בבית  
 שבע -החייל, באר 

יו"ר הנהלת   –ן בגולה ניס
 המחוז

 מנהל המחוז –לוגסי אברהם 
 מזכירת המחוז –לאה  ישראל

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
rg.ilmdarom@tzevet.o 

התעסוקה   יחידת
 המחוזית  

 מנהלת  תעסוקה –ניס אוחנה ד
 @org.iltzevetwdarom. 08-6433106 רכזת  תעסוקה –אזולאי רונית 

 
 

  
 

   ,חג שמחשנה טובה ו  בברכה 
 ישראל   לאה  

 "צוות" מחוז דרום  מזכירת 

 

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com
mailto:Haimasulin5@gmail.com
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66 

 

00030322    

 

 

 

 
 ) ע"ר(ארגון גמלאי צה"ל 
 מחוז הדרום 

__________________________ ____________________________ 

 8410401שבע     -,   באר  521,  ת"ד  2לחם   רחוב  בית   –בית  החייל 
 .08-6417188, פקס:  03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל:  

 @tzevet.org.ilmdarom –מייל 
 

   01292021סימוכין: 
 :מידעוניםמיקום                                                                                                                                      

 כ"ז בתשרי, התשפ"ב : יך עבריתאר
 2021אוקטובר  03:   תאריך לועזי

 
 

 ועדכונים נוספים  2021  נובמבר  -אוקטובר   -ם צפויים במחוז ובסניפים   יארוע הנדון: 
 
 

 שלום רב לכם, 
 

 עדכונים באשר לארועים המתוכננים לחודשיים הקרובים. להלן מספר דגשים ו 
לעדכן אותנו בכל שינוי כתובת / טלפון/ כתובת מייל    וזרים ומדגישים בפני החברים את הצורךאנו ח

 ות בקשר. להי כדי שנוכל להמשיך ו
לעדכן אותנו, כדי שנוכל לבקרם במהלך האשפוז  קשים  ים מתבחברים הנכנסים לאשפוז בבית חול

 אותם בדבר זכויותיהם הנובעות מארוע האשפוז.  ולעדכן
₪, הלוואה הדדית   10,000עד   –ת של "חבר" הלוואה הדדי –ע במחוז בקבלת הלוואות להסתייניתן 

 אית בסכומים המשתנים מעת לעת. בנק ₪ והלוואה  8,000  –של "צוות"  
מלל ותמונות לגבי  צוא גם באתר האינטרנט של המחוז,  אתר המכיל מידע בתן למנים ניאת המידעו

 -ן ור להלארועים ופעילויות שהתקיימו, בקיש
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 

ים אותם להשתתף  מינ שהצטרפו ל"צוות" מחוז דרום ומז  החברים החדשים אנו מברכים את 
 , כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר "צוות" והמיילים.סניפיםובבמגוון הארועים במחוז  

 זכירים לכם את דף הפייסבוק של המחוז מ
 היכנס. מחוז דרום" מוזמנים ל  –ן גמלאי צה"ל ארגו –שם הדף "צוות 

 
 
 
 כעשרים...  אה לחברים והחברות שחוגגים החודש את יום הולדתם. עד מ זל טוב מ
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 קיים פגישות אישיות עם חברים,  לממשיך  מר בגולה ניסן יו"ר המחוז, 
 בימי ראשון בשבוע 

 ות המחוזבמזכירהמחוז, מר לוגסי אברהם מקיים פגישות אישיות מנהל 
 בתאום מראש.  

 המחוז. שר למזכירות לצורך תאום, נא להתק 
 

 הקשר עם מופ"ת 
ם  . חברים המתקשי60משכורת לחברים עד גיל   שלוח תלושימופ"ת הפסיק מ –לתשומת לבכם  

 ות המחוז.מאתר צה"ל, מוזמנים להסתייע במזכיר  106ט'  /ק את התלושלהפי
ת  תמיכה טכני לצורך ברורי שכר, ללא קידומת()   2שלוחה  1111 הוא מספר הטלפון של מופ"ת 

 . 7, שלוחה והוצאת סיסמא צה"לבאתר 
 

 טוח הסעודיהקשר עם בטוח הבריאות והב
 ור לטפול מול חברות הבטוח  כל הקשחברת "מדנס" נותנת שרות לחברי "צוות" ב

 . 1-700-700-251בטלפון  
 חברת הפניקס  –הבריאות  בטוח  

   מנורה  חברת  –הבטוח הסעודי  
 מוזמנים לפנות למזכירות המחוז לשם קבלת סיוע. בכל בעיה המתעוררת מול חברת הבטוח, החברים

כפי   "הפניקס אות ב" רא, מישנה למנכ"ל, מנהלת תחום ביטוח ברידפנה שפיי להלן ציטוט מדבר
   -שבאים לידי בטוי בבטאון האחרון של "צוות" 

 ?"וותיתי "צהם היתרונות הייחודיים בביטוח של עמ"...מ

או פת החולים קובע, כי ניתן יהיה לבצע ניתוח פרטי אצל ספק שבהסדר עם קו 2017משנת חוק ההסדרים בנושא רופאי הסדר " 

צוות', זכאים לבצע עמיתי הביטוח של ' .שנמכרו או חודשו לאחר כניסתו לתוקף ביטוח הביטוח המשלים. חוק זה נוגע לפוליסות

.זאת, בשל העובדה שפוליסת  2025נובמבר חודש עד לתום תקופת הביטוח הנוכחית, שתחול ביבחרו ידי כל רופא שי-ניתוח על

בהסדר, יינתן החזר כספי עד גובה עלות שאינו במידה והניתוח יבוצע אצל מנתח  .לתוקפו כניסת החוק'צוות' נכנסה לתוקף טרם 

ל י לקבע את הניתוח במסגרת הביטוח המשלים, זכאח שמבצבית חולים שבהסדר עם ’הפניקס‘. בנוסף, מבוטהניתוח אצל מנתח ו

תוח  קק לני חשוב לדעת גם, שמבוטח שנז .יטוח הנוכחיתם תקופת הבפיצוי כספי. גם יתרון זה הינו ייחודי רק לחברי ’צוות‘ עד לתו 

יהיה זכאי   (17טופס (ולים ידי קופת הח-ם ציבורי במימון הוצאות מלא עלאותו במסגרת בית חולי  , ומבצע(אינו חרום)שאלקטיבי 

  .לפיצוי כספי
 

 סניפים במחוז וב   2021 אוקטובר -  ספטמבר ט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים ן פרולהל
 

 םקורס הכרת המחשב בזו - 3.10.21
 קבלת הצעות מחיר לקיום נשף חנוכה מבעלי אולמות.  - 3.10.21
 ישיבת ועד מנהל ארצי  - 5.10.21

 בי שכר. ורס חשק - 10.10.21
 "הטובים בחינוך" – במכללת קייפתיחת שנה"ל  - 12.10.21
 ביקורת מחוזית בסניף באר שבע  - 12.10.21
 יבת ועד מנהל מחוזי יש - 26.10.21

 ארצי מנהל  ישיבת ועד - 2.11.21
 ביקורת מחוזית בסניף דימונה  - 2.11.21

 גיבוש לעובדי "צוות  - 17-18.11.21
 ל מחוזי עד מנהישיבת וו - 23.11.21

 םלגימלאים הבדואיטיול   - 24-25.11.21
 נשף חנוכה מחוזי  - 30.11.21
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 ליו"ריניתן לפנות  או בכל נושא אחר  י הארועים,נוספים לגב במידה ויש שאלות ונדרשים פרטים 

 להלן בטלפון ו/או במייל: הסניפים, כמפורט 
 

 כתובת אלקטרונית  טל' נייד  ר ותפקיד שם החב סניף

 snifofaqim@gmail.com 050-3880011 יו"ר הסניף  –יעקב דרעי  אופקים

 com@wallaEli34656. 052-6930530      יו"ר הסניף  –דהן אליהו  אילת 

 יו"ר הסניף  –לחיאני יעקב  באר שבע 
03-6173587  

שאיר הודעה  )לה
 ויחזרו אליך( 

b7snif@tzevet.org.il 

 אין 052-2704148 יו"ר הסניף –אבוחצירא אבי  ימונהד

 badash352@gmail.com 054-4883718 יו"ר הסניף  –בדש אליהו  מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף  –פרץ אילן  שדרות -נתיבות
 Schifff7@gmail.com 054-4649258 ניף יו"ר הס -שיף אריה    ערד

 Haimasulin5@gmail.com 052-2712422 יו"ר הסניף  –ולין חיים אס קרית גת 

חוז בבית  רות הממזכי
 שבע -החייל, באר 

יו"ר הנהלת   –בגולה ניסן 
 המחוז

 מנהל המחוז –לוגסי אברהם 
 חוזירת הממזכ  –ישראל לאה 

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
mdarom@tzevet.org.il 

ה  התעסוק ידתיח
 המחוזית  

 מנהלת  תעסוקה –אוחנה דניס 
 ilwdarom@tzevet.org. 08-6433106 רכזת  תעסוקה –רונית  אזולאי

 
 

  
 

   -בברכת בריאות איתנה  
 ישראל   לאה  

 "צוות" מחוז דרום  מזכירת 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com
mailto:Haimasulin5@gmail.com
mailto:mdarom@tzevet.org.il
mailto:wdarom@tzevet.org.il
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 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(

 דרום מחוז ה 
_________________________________ ______ _______________ 

 8410401שבע     -,   באר  521  ,  ת"ד2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 
 .08-6417188, פקס:  03-6173529ה קולי: , מענ08 -6431874טל:  

 .org.ilmdarom@tzevet –ייל מ
 

   01438321סימוכין: 
 :מידעוניםמיקום                                                                                                                                     

 חשון, התשפ"ב כ' ב : תאריך עברי
 2021אוקטובר  26:   תאריך לועזי

 
 נוספים ועדכונים   2021דצמבר -ובסניפים  נובמבר  במחוז ארועים צפוייםהנדון: 

 
 שלום רב לכם, 

 המתוכננים לחודשיים הקרובים. להלן מספר דגשים ועדכונים באשר לארועים  
י כתובת / טלפון/ כתובת מייל  י החברים את הצורך לעדכן אותנו בכל שינו ים בפנאנו חוזרים ומדגיש

 כדי שנוכל להמשיך ולהיות בקשר. 
שנוכל לבקרם במהלך האשפוז   ו, כדי לעדכן אותנ ם לאשפוז בבית חולים מתבקשים  הנכנסיחברים  

 הנובעות מארוע האשפוז. ולעדכן אותם בדבר זכויותיהם 
₪, הלוואה הדדית   10,000עד   –הלוואה הדדית של "חבר"  –אות ת הלווניתן להסתייע במחוז בקבל

 עת לעת. תנים מ ₪ והלוואה בנקאית בסכומים המש 8,000  –של "צוות"  
באתר האינטרנט של המחוז,  אתר המכיל  של המחוז וגם יסבוק בפי צוא גם את המידעונים ניתן למ

 -להלן  בקישורבמלל ותמונות לגבי ארועים ופעילויות שהתקיימו, מידע  
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=658 

נים אותם להשתתף  ומזמי שהצטרפו ל"צוות" מחוז דרום  החברים החדשים אנו מברכים את 
 ם, כמו כן להתעדכן בנעשה באמצעות אתר "צוות" והמיילים.בסניפיהארועים במחוז ובמגוון  

 מזכירים לכם את דף הפייסבוק של המחוז 
 להיכנס. מחוז דרום" מוזמנים   –ארגון גמלאי צה"ל  –וות שם הדף "צ 

 
 
 
 כעשרים...   עד מאהלחברים והחברות שחוגגים החודש את יום הולדתם.  זל טוב מ
 
 
 
 
 
 

 קיים פגישות אישיות עם חברים,  ל  ממשיך מר בגולה ניסןיו"ר המחוז, 
 בימי ראשון בשבוע 

mailto:mdarom@tzevet.org.il
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 כירות המחוזות במזהמחוז, מר לוגסי אברהם מקיים פגישות אישי מנהל
 בתאום מראש.  

 המחוז. קשר למזכירות לצורך תאום, נא להת 
 
 
 
 
 

 הקשר עם מופ"ת 
ים  . חברים המתקש60י משכורת לחברים עד גיל הפסיק משלוח תלושמופ"ת  –לתשומת לבכם  

 רות המחוז.מאתר צה"ל, מוזמנים להסתייע במזכי  106ט'  /יק את התלושלהפ
ית  תמיכה טכנ לצורך ברורי שכר, ללא קידומת()   2שלוחה  1111 אהו מספר הטלפון של מופ"ת 

 . 0, שלוחה והוצאת סיסמא צה"לבאתר 
 

 יאות והבטוח הסעודהקשר עם בטוח הברי
 שור לטפול מול חברות הבטוח  בכל הקחברת "מדנס" נותנת שרות לחברי "צוות" 

 . 1-700-700-251בטלפון  
 חברת הפניקס  –הבריאות    בטוח

 ת מנורה  חבר  –  הבטוח הסעודי
 מוזמנים לפנות למזכירות המחוז לשם קבלת סיוע.ם בכל בעיה המתעוררת מול חברת הבטוח, החברי 

כפי   ""הפניקס יאות בירא, מישנה למנכ"ל, מנהלת תחום ביטוח בר דפנה שפוט מדברי להלן ציט 
   -שבאים לידי בטוי בבטאון האחרון של "צוות" 

 ?"מיתי "צוותח של עהם היתרונות הייחודיים בביטו"...מ

או  ר עם קופת החולים קובע, כי ניתן יהיה לבצע ניתוח פרטי אצל ספק שבהסד 2017 משנתחוק ההסדרים בנושא רופאי הסדר " 

'צוות', זכאים לבצע עמיתי הביטוח של  .ח שנמכרו או חודשו לאחר כניסתו לתוקףת ביטוהביטוח המשלים. חוק זה נוגע לפוליסו

.זאת, בשל העובדה שפוליסת  2025נובמבר  חודשייבחרו עד לתום תקופת הביטוח הנוכחית, שתחול ברופא שידי כל -ניתוח על

בהסדר, יינתן החזר כספי עד גובה עלות  שאינו במידה והניתוח יבוצע אצל מנתח .ק לתוקפוקף טרם כניסת החו'צוות' נכנסה לתו 

בל י לק טח שמבצע את הניתוח במסגרת הביטוח המשלים, זכאף, מבוובית חולים שבהסדר עם ’הפניקס‘. בנוסהניתוח אצל מנתח 

יתוח  זקק לנחשוב לדעת גם, שמבוטח שנ .ביטוח הנוכחיתעד לתום תקופת ה פיצוי כספי. גם יתרון זה הינו ייחודי רק לחברי ’צוות‘

יהיה זכאי   (17טופס (חולים קופת הידי -ים ציבורי במימון הוצאות מלא עלאותו במסגרת בית חול  , ומבצע(אינו חרום)שאלקטיבי 

  .לפיצוי כספי
 ים  במחוז ובסניפ    1202 דצמבר-נובמבר  ט הארועים הצפוייים ומתוכננים בחודשים פרו להלן

 
 רת כרטיסים לנשף המחוזי שיתקיים בחנוכה. ה ומכישבע מקיים הרשמ-סניף באר  - 1.11.21
 ת ועד מנהל ארצי ישיב - 2.11.21
 צא ליום כייף עם מתנדבי הסניף. שבע יו-סניף באר  - 7.11.21

 שבע יוצא ליום טיול קולינרי ברמלה.-ר סניף בא - 15.11.21
 .ן ליו"רי הסניפיםיום עיו - 15.11.21

  וות". יומיים גיבוש לעובדי "צ - 17-18.11.21
 ישיבת וועד מנהל מחוזי  - 23.11.21

 לגימלאים הבדואיםטיול   - 24-25.11.21
 המופץ על ידם(. בסניפים ע"פ לו"ז  באולמי נרניה )מכירת כרטיסים  זיכה מחונשף חנו - 30.11.21

 ישיבת ועד מנהל ארצי. - 7.12.21
 סניף אילת. בקורת מחוזית ב - 8.12.21

 ם לסופ"ש בצפון. יוצאי  חברי סניף אילת - 9-11.12.21
 ת הארגון. שיחת חתך בזום עם יו"ר הנהל  - 12.12.21
אביב. פרטים נוספים  -ממה מיה" בתאטרון "הבימה" בתלהצגה "יציאה משותפת ל  - 13.12.21

 יל נפרד. על מכירת כרטיסים וסדרי יציאה, יופצו במי                
 ישיבת ועד מנהל מחוזי  - 21.12.21
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 וזית במזכירות המחוז ורת מח בק - 26.12.21
 אסיפת נבחרים ארצית  - 28.12.21

 
 
 
 
 
 
ניתן לפנות ליו"רי  או בכל נושא אחר  גבי הארועים,ספים לונדרשים פרטים נומידה ויש שאלות ב

 להלן בטלפון ו/או במייל: ים, כמפורט הסניפ
 

 אלקטרונית  כתובת טל' נייד  תפקיד שם החבר ו סניף

 snifofaqim@gmail.com 050-3880011 ניף יו"ר הס –דרעי יעקב  אופקים

 Eli34656@walla.com 052-6930530      יו"ר הסניף  –ו ן אליהדה אילת 

 יו"ר הסניף  –לחיאני יעקב  באר שבע 
03-6173587  

ר הודעה  )להשאי
 ויחזרו אליך( 

b7snif@tzevet.org.il 

 אין 052-2704148 יו"ר הסניף –אבי  אבוחצירא דימונה

 badash352@gmail.com 054-4883718 "ר הסניף יו –בדש אליהו  מצפה רמון

 ilanperez01@gmail.com 050-5282815 יו"ר הסניף  –פרץ אילן  שדרות -נתיבות
 gmail.comifff7@Sch 054-4649258 יו"ר הסניף  -שיף אריה    ערד

 Haimasulin5@gmail.com 052-2712422 יו"ר הסניף  –אסולין חיים  קרית גת 

ית  מזכירות המחוז בב
 שבע -החייל, באר 

יו"ר הנהלת   –בגולה ניסן 
 המחוז

 וזמנהל המח –גסי אברהם לו
 מזכירת המחוז –ישראל לאה 

08-6431874 
 - פקס

 08-6417188 
mdarom@tzevet.org.il 

וקה  התעס תיחיד
 המחוזית  

 מנהלת  תעסוקה –אוחנה דניס 
 רכזת  תעסוקה – אזולאי רונית 

08-6433106 wdarom@tzevet.org.il 

 
 

  
 

   -יתנה יאות א בברכת בר  
 ישראל   לאה  

 "צוות" מחוז דרום  מזכירת 

 

 

 

 

 

mailto:snifofaqim@gmail.com
mailto:Schifff7@gmail.com
mailto:Haimasulin5@gmail.com
mailto:mdarom@tzevet.org.il
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 2021שנה"ע –ציב נתוני תק
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 כללי 
 

 
 31.12.21-נכון ל  - 2021לסכום שנה"ע  נתוני תקציב הנדון:  

 
 

-משאושר בישיבת ועד המנהל   ₪ כפי  822,000הוא   2021שות המחוז בשנת  לר  שעמדהתקציב  .1

24.11.20 . 

 ₪.   137,000על  ומדתע 131.12.2-ב יתרת העו"ש בחשבון הבנק של המחוז  .2

 ₪.  822,000ועומד על  2020זהה לתקציב שנה"ע   2021 תקציב שנה"ע .3

 ₪.  92,680לל של כום כוסב  31.12.21-, נכון ל ימות יתרות כספיותניפים קי עו"ש הס -ב .4

כולל חיוב   -  %97.2  ₪ )נוצלו  12,645, הינה היוםרה הכספית העומדת לזכות הסניפים הית .5

 . (תשפ"בהוצאות הכנס המחוזי שהתקיים בחנופה הסניפים בהשתתפות ב

יות  הסניפים עשו פעילו    מרותזאתל ,היוםעד  ת ונמשכ 20מגיפת הקורונה החלה בחודש מרץ  .6

 יות משרד הבריאות. הנח תוך הקפדה על תרבו

 

 : 24.11.20של מחוז הדרום בישיבתו מיום כפי שאושר ע"י ועד המנהל   להלן נתוני התקציב .7

 
 

מס'   .א

 סד' 

 סה"כ תקציב   .ג קציב סוג הת .ב

 822,000   תקציב המחוז  .ה 1 .ד

 453,000   תקציב הסניפים  .ז 2 .ו

 ז תקציב מזכירות המחו  .ט 3 .ח
 )כולל עלות שכירות משרדים(  .י

294,000 

 

 75,000 המחוז   רזרבת יו"ר . יב 4 . יא

 

 

   רות כלליותהע .8

 , ע"פ  2022בשנה"ע  שארו במחוז ויעמדו לזכות הסניפיםנ  2021יתרות הכספים של שנה"ע        
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 הצורך.        

אופן מלא למרות מגבלות הקורונה. ההוצאה העיקרית נבעה  יבים בהסניפים ניצלו את תקצ .9

 מהשתתפות בהוצאות הכנס המחוזי שהתקיים בחנוכה תשפ"ב. 

 

 

 

 

 
   2021שנה"ע    –יצולו תקציב הסניפים ונ

 
מס'  
 סד' 

מספר   סניף 
 ברים הח

תקציב  
2021 

ניצול/  
העברה  

 מהמחוז 

יתרת עו"ש 

-ל נכון 

31.12.21 

יתרת  
תקציב  
 במחוז 

אחוז  
 יצול נ

  –  3,724 23,032 133,724 130,000 2173 שבע -באר 1
עבר  החוב הו

לתקציב  
2022 

102.9 

  - 1,440 9,100 58,440 57,000 389 קרית גת  2
הועבר  החוב  

לתקציב  
2022 

102.5 

- 3,633 8,025 78,633 75,000 350 אילת  3
החוב הועבר  

לתקציב  
2022 

104.8 

 94.3 2,253 13,411 37,746 40,000 362 שדרות -נתיבות 4

 82.0 7,167 12,711 32,833 40,000 270 אופקים  5

 91.3 3,120 9,980 32,880 36,000 250 דימונה  6

 80.4 6,847 9,253 28,153 35,000 85 ערד  7

  - 6,919 0 31,919 25,000 129 בדואים  8
שולם דרך  

 "חבר" 

127.7 

 73.0 4,040 0 10,959 15,000 71 מצפה רמון  9

 98.2 7,721 92,680 445,287 453,000 3,950 ה"כ ס 10
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 ₪  ,27124על  תמדווע 2131.12.עד  הוצאות פעילים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (₪ 294,000  –חוז מזכירות המ )תקציב     -   2021הוצאות לשנה"ע  סיכום עיקר
 

מס'  
 סד' 

עלות   הנושא 
 לחודש 

מספר  
 שים החוד

סה"כ  
 עלות 

 הערות 

  24,271 12 2,000 פעיליםשיות ל הוצאות אי 1
  24,026 12 2,000 אחזקת משרד ותקונים  2
  108,000 12 9,000 י שכירות דמ 3
  21,432 12 1,800 ות תקשורת הוצא  4
  15,190 12 1,200 הוצאות משרדיות  5
  10,238 12 1,000 שיבות כיבוד לי 6
  1,287 12 100 לל שיביקור מאושפזים כו  7
  950   יעה הוצאות נס 8
  590 12 50 עמלות בנק   9

  16,804   רכוש קבוע   10
)חנוכה, מתנדבים,  ארועים 12

,  + 75, בני  מות כוסיתאלמנות, הר
 ..טיולים, הרצאות

כולל סניפי מצפה   324,416  
רמון והגימלאים  

ואים, פחות  הבד
 כספי חברים 

  547,204   סה"כ   13

 
 
 
 

 רכוז נתונים 
 

 ₪  822,000 -      המחוז   תקציב
 ₪   13,270 - 30.12.21-יתרה כספית אצל מנהל הכספים נכון ל

 .............................................למנהל הכספים  חובות
 ₪   137,000 -   31.12.21-בבנק נכון ליתרת עו"ש 

 ₪     12,645 -     לסניפים    חייבים
 ₪      92,680 -     יתרת עו"ש בסניפים 
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 נתונים ממנהל הכספיםרכוז  –פירוט ניצול תקציב  
 
 
 

 מנהל הכספים(  )ע"פ נתוני 112.202-1תפעולי   עודי + י – 1202פרוט ניצול תקציב 
 

 הערות

 . ירות המחוז(זכפעילות מכלולים ב נתונים )אין   –סניף מצפה רמון והגימלאים הבדואים   •

   ו( שבה לא התקיימ 31.12.20נה שעברה )יתרות עו"ש משת על  ומבוססחלק מההוצאות הכספיות  •
 פעיליויות רבות, עקב מגיפת הקורונה. 

 –ההוצאות נטו בטבלה לעיל   הנוסחה לחישוב •
 . םמחבריהכנסות  -הוצאות פעילים   + הוצאות רכוש קבוע  + עוליות הוצאות תפ + הוצאות יעודיות     

 
 
 
 

    
   

      
  

 
 

מס'  
 יףסנ ד'ס

 ובצ קת
 הוצ' ייעודי וז מח

הוצ'  
 תפעולי

הכנסות 
 ם מחברי

רכוש  
 קבוע

הוצאות  
 פעילים

סה"כ  
 הוצאות 

הוצאות  
 נטו

 32286 35886   3600 2289 33597 35000 גתקריית  1

 74768 123976   49208 18347 105629 65000 אילת  2

 17915 19155   1240 4160 14995 22000 ערד  3

 19758 19758    4613 15145 25000 אופקים 4
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 30.11.2021יות כנס חנוכה  והשתתפות סניפי המחוז בעל
 

  מס'
 סד' 

סה"כ   סניף 
משתתפים  

 מהסניף 

יתרת  
תקציב  
במחוז  

לשנה"ע  
2021 

יתרת  
עו"ש נכון  

-ל
30.12.21 

סה"כ  
השתתפות  

הסניף  
בעלויות  

 הכנס 

הפרש  
לניכוי  

מתקציב  
2022 

יתרה  
קציב  בת

2021 

  3,724 58,065 23,035 54,341 237 שבע -באר 1
  1,440 17,640 9,100 16,200 72 קרית גת  2
-נתי'  3

 שדרות 
24 8,133 13,606 5,880  2,253 

 425  8,575 12,713 9,000 35 אופקים  4
 3,120  5,880 16,781 9,000 24 דימונה  5
 6,847  5,880 9,420 12,727 24 ערד  6

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 17190 17190    3438 13752 27000 דימונה 5

 75248 118238   42990 1385 116853 75000 באר שבע  6

7 
 נתיבות
  636 25114 29000 שדרות 

550  

26300 

26300 

8 
מזכירות  

 107235 182928 311107  מחוז 

16804 24271 

535110 

427875 

 691340 908922 24271 17354 204273 217796 649501 278000 סה"כ  9
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     םים בסניפביקורי
 

מחוז   ע"י יו"ר ומנהל "צוות" ות הסניפים עם הנהל  מפגשים   /ביקוריםמספר התקיימו  השנה   ךבמהל
 ניף(. , למעט בסניף אופקים )עקב בעיה אישית של יו"ר הס חברי ההנהלהדרום ו/או 

 ם חברתיים. עבודה ומפגשיביקורים אלה, נערכו ישיבות  במסגרת
 ו"רי הסניפים י יומי עם   מעבר לכך, מנהל ומזכירת המחוז בקשר יום

 
  מס'
 סד' 

 ור מסגרת הבק  תאריך  יף סנ

1 

 אילת 

 הרמת כוסית לפסח  22.3.21

 מת כוסית לראש השנההר 1.8.21 2

 השנהכוסית לראש  הרמת 1.9.21 3

ל  ניף, קבלת קהעם חברי הנהלת הסמפגש  –וכה  נשף חנ 5.12.21 4
 והשתתפות בנשף חנוכה 

5 

 באר שבע 

 סית לפסח הרמת כו 18.3.21

 הכנה לבקורת מחוזית  10.10.21 6

 בקורת מחוזית  20.10.21 7

 הסניף ערב גיבוש חברי הנהלת   2.11.21 8

 וש לחברי הנהלת הסניף ערב גב  1.8.21 9

10 

 דימונה 

 פטר חומים אצל משפחת נקור תנב 3.5.21

 הנהלת המחוז  ישיבת  26.5.21 11

 ת הסניף וקבלת קהל ל חברי הנה זית, מפגש עםבקורת מחו 22.12.21 12

13 

 מצפה רמון 

 קרנו את אריה שיף שהתארח במקום בי 12.1.21

 כוסית לפסח הרמת  18.3.21 14

 הרמת כוסית לראש השנה 2.8.21 15

 אש השנהסית לר ורמת כ ה 2.9.21 16

 קור חולים הסניף, קבלת קהל וב  לתם חברי הנה גש עמפ 6.12.21 17

18 
 שדרות -נתיבות

 סית לפסח כו תהרמ 16.3.21

 בקורת מחוזית  20.6.21 19

20 

 ערד 

 הרמת כוסית לפסח  22.3.21

 סית לראש השנההרמת כו 17.8.21 21

 בקורת מחוזית  30.9.21 22

23 

 קרית גת 

 פורים  ףנש 25.2.21

 סח הרמת כוסית לפ 15.3.21 24

 ת המחוז ישיבת הנהל 27.4.21 25

 בקורת מחוזית  8.6.21 26

 הרמת כוסית לראש השנה 23.8.21 27

 עם חברי הנהלת הסניף וקבלת קהל מפגש  28.12.21 28
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86 

 

00030322    

 

 שבע -סניף באר –1220 תוכנית עבודהסיכום 
 בצל הקורונה 

 
 1172 :הסניף חברי' מס   130,000 :הסניף  תקציב

 

מס' 

 סד'

 מספר תאריך שם האירוע

משתתפים 

 בפועל 

הוצאה 

 בפועל 

 רותהע

1 
 ים המלח  ש "סופ

 
31.12.20-2.1.20 

 מציאות הקורונהשל לא התקיים ב

 

2 
אלי ואקטערב בנושא 

 לגימלאים 
 אפריל-ינואר

3 
 ערב לאוכלוסיה החרדית 

 סדר טו בשבט 

 'רבעון ג

 2/2021 המחוז  אלמנות 4

5 
 נשף פורים

 ף עם קרית גת( )יתכן בשיתו

 פברואר 

6 
   -הרמת כוסית לכבוד פסח 

 + 75בני ל

21.3.21  

 בוצע באחריות המחוז 

7 
  –לכבוד פסח הרמת כוסית 

 מחוז הנהלת ה

23.3.21 

8 
  –כבוד פסח הרמת כוסית ל

 שבע -סניף באר

18.3.21 159 21,419 

 
 צאהוהרי, ש, בודעבור מקום, כי

9 
קי בקורי בית וחלוקת מענ 

 ם לקראת פסח חג לנזקקי

3/2021 20   

10 
ת ראנסיעה ליריד "חבר" לק

 פסח 

 מציאות הקורונהלא התקיים בשל  3/2021

 

11 
 בב"ש ר טעימות סיו

 
21.4.21 22 530  

12 

במלון דן פנורמה בחיפה   5130 44 6-7/7/21 יום האשה

 וסיורים באיזור. 

 שתתפותכל המ ןת רצולשביעו

 חסות צוות התקיים אך לא ב   30.6.21 ארמנייה  - טיול קצר לחו"ל 13

 מציאות הקורונהלא התקיים בשל  12.5.21 "שנה ל"צוות 60 14

 מאי  יפי בעצמאות אירוע סנ  15 

17 
 ערב חברתי לחברי הסניף

 הטוב"  "הסרט

 לא התקיים בשל מציאות הקורונה אוגוסט -יולי

 

 

 
18 

 יולי/אוגוסט  דבים ה למתנ רב הוקער

 מחוז התקיים באחריות ה   6/2021 י המחוז מתנדב 19

20 
רט  הסערב חברתי /מועדון 

 הטוב 

 אירועי מחוז דרום  7/2021

21 
וד ראש הרמת כוסית לכב

 המחוזהנהלת –השנה 

30.8.21 

22 

לכבוד ראש  הרמת כוסית

 + 75בני  –השנה 

 

 

29.8.21 
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מס' 

 סד'

בפועל הוצאה  בפועל תתפים ספר משמ אריךת שם האירוע  

23 
כוסית לכבוד ראש  הרמת

 שבע -סניף באר –השנה 

 לת הסניף במסגרת מחוז הדרום רק להנה םהתקיי 2.9.21

24 
 ונהלא התקיים בשל מציאות הקור  סט אוגו-יולי אילת /בת"אסופ"ש במלון 

 

25 
טיול לקברות צדיקים  

 בצפת
נו ולם נהכדשים משתתפים ח 5383 44 20.7.21

 מאד

26 
 ענות רבה, יצאו שנייה 5140 91 2.6.21 סיור לעוספייה 

 אוטובוסים 

27 

 18/8/21 יומיים   –סיור סליחות 

24/8/21 

44 

46 

4,370 

4,680 

מחזורים והגיעו ני התקיים בש

שתתפים חדשים כולם נהנו מ

 מאד

28 

ערב גיבוש להנהלת סניף  

ב"ש )זוגות( + הרמת  

 כוסית 

 חת ערב ארו 2,180 21 2.11.21

 

16 
ים בים  יום כיף למתנדב

 המלח 

7/11/21  

 רונה( )נדחה בשל הקו

43 7,470 

 

 

 התקייםלא    ה"מ  סוכותחו ושלים רצעדת י 29

30 

מענקי  בקורי בית וחלוקת

קראת ראש חג לנזקקים ל

 השנה 

9/2021 21   

31 
נסיעה ליריד "חבר"   

 לקראת ראש השנה 

 קורונה ציאותלא התקיים בשל מ 9/2021

 

32 
 טיול לעיר אשדוד 

 
26.10.21 42 4,420 

 

 ריים עבור שיט וארוחת צה

 

33 
בשוק   טיול וסיור טעימות

 הרמל

 עבןר הסעה וכניסה לאתרים 1,880 45 15.1121

 הקורונה לא התקיים בשל מציאות את נוב'לקר סופ"ש בצפון  34

35 

שני  6-12/12/21 דובאי  - טיול  לחו"ל

מחזורים  

 אים מל

 שמה למחזור שליש חלה הרה 

 

                      
 

 פעילות שוטפת בסניף 

 מיוחדים.וע אחת לחודש ועל פי צרכים באופן קב ישיבות הנהלת הסניף מתקיימות .1

 . ופן שוטף על ידי מזכירת הסניףמתבצע בא –ר "צוות"  עדכון את  .2

 בין חברי ההנהלה.ורנות תסבב  קיים –בקור חולים ומאושפזים השתתפות בהלוויות ונחום אבלים  .3

 רץ לב ומתועד בסניף. ים באופן קבוע ע"י מר פ מתקי -+ 75י קשר עם בנ .4

 ף. מתבצע באופן קבוע ע"י גזברית ומזכירת הסני –  עי הסניףותעוד אר  .5

 

 "ר סניף יו – יעקב לחיאני   -בברכה                                                   
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 ליחות בירושלים ססיור   –שבע -חברי סניף באר
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 סניף קריית גת  –  1202לשנת  וותסיכום פעילות צ

 
 

 390    מספר חברי הסניף                                                 ₪  57,000  סניףתקציב ה

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   –כה  בבר     

 
 אסולין חיים       
 סניף ו"ר    הי      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אסולין חיים , יו"ר סניף קרית גת                

 

 

 

 

 

 

' מס
 'סד

מס  תאריכים  פעילות 
 משתתפים 

 עלות סה"כ 

 700 140 15.3.21 ל הסדריראת להרמת כוסית לק 1

 2200 56 13.4 תלעמק המעיינויציאה  2

 3100 55 3.5 יציאה לסיור בקברי צדיקים  3

 5000 60 27-29.5 יציאה למלון: קיסר באילת.  4

 ללא עלות  54 20-23.6 לזה בטבריהיציאה למלון: פ 5

 ללא עלות  14 14.7 להרודיוןסיור הנהלת צוות דרום  6

 2100 54 20.7 המלח  םיף בייום כי 7

 2200 55 17.8 ת בירושלים סיור סליחו 8

 700 130 23.8 ת כוסית לראש השנה הרמ 9

 3000 54 27-28.8 למלון קיסר בירושלים יציאה 10

 2100 52 26.10 ם כייף בים המלח יו 11

 מימון מחוז 78 30.11  בת חנוכה בבאר שבעכנס מחוזי מסי 12

 מימון מחוז 40 13.12 ימה בהיציאה להצגה ב 13

 
 "כ הס

 
842 21100 
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 שלים סליחות בירו סיור  –חברי סניף קרית גת  
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  סניף אילת – 0202 דהוית עב סיכום תכנ
              

 
 350מספר חברי הסניף:           ₪                           75,000  תקציב הסניף            

 

מס'  
עילות / הוצאה מתוכננת ארוע / פ סד'   

מועד  
 בצוע 

מספר  
 משתתפים 

 עלות 

 קורונה   פבר'  + 70-ט"ו בשבט לאלמנות ו 1
 10,500 116 21.3.21 הרמת כוסית לפסח  2
 32,355 48 3-5/6/21 טיול צוות לכפר הנופש דריה  3
 18,000   שכירות משרד   4
 1,200 24  מעלה ו  75לבני  מתנות  5
)כל חודש   הוצאות טלפון/אינטרנט  6

212.94 )₪ 
  25,552 

 1,479 350  לדתכרטיסי ברכה ליום הו  7
 1,500 60 21.11.21 מופע "חמסה"  8
 10,250 130 1.9.21 ש השנהאית לר הרמת כוס  9

 13,212 113 5.12.21 רויאל גרדן   –ארוע חנוכה  10
 10,219 46 9.12.21 טיול לצפון  11
 124,267 887  סה"כ  12
 - 49,208   הכנסות מכספי חברים  13
"צוות"  ע"פ מאזן בוחן )  הוצאות נטו 14

  ארצי(
  74,768 

 
 מבוצעת פעילות שוטפת במהלך השנה 

 אלמנות צה"ל אחת לחודש.  ומעלה ו  75ם בני  עדות עוות מת שיח .1
 ם בעבודה  גם השנה פעלנו ביחד עם יחידת התעסוקה לסיוע לחברי .2

 הוצאות שוטפות 
 עבור ישיבות הנהלה והמשרד. .1
 שכירות  .2

 פעילות במהלך השנה  
 עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית 

 השנה עקב הקורונה    נושא ההתנדבות הופחת מאוד
 טופלו כל הבקשות כולל חלוקת סלי מזון  חה למרות הקורנה  ט ורוו רול בפהטיפ 

 אבלות ל משפחות השתתפנו בהלווית וביקורי תנחומים אצ
 חברים במהלך השנה.   3סה"כ  –אשפוזים ביה"ח יוספטל באילת 

יקור מחולק שי צנוע וניתן  הביקורים נערכים ע"י החבר מימון וקנין ויו"ר הסניף. בכל ב 
 פז.המאוש  תזכויוהסבר על 

 

 

 

 

 

                     אלי דהן  

 יו"ר סניף "צוות" אילת                             
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   ש בצפוןסופ" –חברי  סניף אילת 
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    אופקים סניף 1220 העבוד תכנית סכוםהנדון: 

 
 
 

   702  – החברים  מס'                                                                                  40,000 –  הסניף  תקציב
 

 ופקים א  סניף 1220 עבודה תכנית סכוםהנדון: 
 
 

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

 
מס'  
 סד' 

מספר   סה"כ עלות  מועד בצוע  ארוע / פעילות 
 המשתתפים 

 הערות 

 פעילות מחוזית    21פבר'  ות לאלמנות המחוז יל פע 1
  45 5,015 24-29/5 סופ"ש באילת  2
  184 2,000 25.2.21 שף פורים בקרית גת נ 3
בקורי בית וחלוקת   4

זקקים  מענקי חג לנ
 פסח   לקראת

קב  לא בוצע ע  21פבר' 
 הקורונה 

 

הרמת כוסית לפסח +   5
 הרצאה 

שי לחברי  חולק  100 1,000 21.3.21
 הסניף   תלהנה 

הנחת זר בבית העלמין,   6
 יום הזכרון לחללי צה"ל 

ף  ינר הס בחתרומת    0 14.4.21
 שוקי  מתוק

 נדחה עקב הקורונה  איש  20  12.5.21 שנה ל"צוות"  60 7
 ית פעילות מחוז   6/21 דבים ם כייף למתניו 8
לא התקיים     6/21 סיור בקברי צדיקים  9

 )קורונה( 
י /מועדון  ערב חברת 10

הטוב )נתיבות +    רטהס
 אופקים( 

 יחד עם המחוז  לכל החברים   7/21

ש  אר הרמת כוסית ל 11
 ה נהש

9/21 9,541   

 ארוע מחוזי  35 8,575 30.11.21 מסיבת חנוכה  12
    שוטף  ם חברים חדשי קליטת  13
    שוטף  ניחום אבלים הלוויות ו 14
   3,369 שוטף  אחזקת מועדון  15
   29,500 טף שו סה"כ   17
 
 
 
 

 סכום מילולי 
 ומזכירת המחוז על שתוף הפעולה.  ל מודה למנה
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 –  שיםדי חולפהוצאות 
 

 הערות  סה"כ הוצאות  חודש  מס' סד' 
  491 ינואר  1
  340 פברואר  2
  343 מרץ  3
   אפריל  4
רים סופ"ש  חב  49 5,015 מאי  5

 27-29.5.21במלון קיסר 
  488 יוני  6
  344 יולי  7
  341 אוגוסט  8
מארזי שי חולקי   140 1,099 ספטמבר  9

 לחברים 
  341 אוקטובר  10
  341 בר נובמ 11
  340 צמבר ד 12
  18,483 סה"כ  13
 
 

 2021זכרון יום הערב  –זר זכרון               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 יו"ר סניף אופקים –קב דרעי יע –כה בבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 סניף דימונה – 1220 סיכום תכנית עבודה
 
 

 .          250  יף   רי הסנמס' חב                                     ₪ 36,000   –תקציב הסניף  
 
 

 
 

 "ר הסניף יו, אבוחצירא אבי -ה כבבר
 

 
 
 
 
 

מס' 
 סד'

 אירוע/פעילות 
 הוצאה מתוכננת 

מועד 
 מתוכנן

 מספר
  משתתפים

 מתוכנן

סה"כ 
 עלות

 הערות

  4,800 100 21ינואר  סופ"ש באילת  1
  בלא התקיים עק 0  21ינואר  ארוע טו' בשבט  2

 הקורונה 
לא   –פעילות מחוזית  0  2/2021 אלמנות המחוז פעילות ל 3

ה עקב  התקיימ
 ה נהקורו 

בקורי בית וחלוקת מענקי חג  4
 לנזקקים לקראת פסח 

3/2021 5 0  

לא התקיים עקב   0  3/2021 "חבר" לקראת פסח  עה לירידנסי 5
 הקורונה 

ארוע אך   תקייםלא ה 5,001 100 24.3.21 הרמת כוסית לקראת פסח  6
 חולק שי 

 ורונה נדחה עקב הק  0  12.5.21 ארוע ארצי –שנה ל"צוות"  60 7

 ארוע מחוזי  0 2 30.6.21 כייף למתנדבי המחוז  םיו 8

קב  לא התקיים ע 0 50 6/2021 רט הטוב ערב חברתי / מועדון הס 9
 קורונה ה

לא התקיים עקב   0  2021יולי  סיור בקברי צדיקים  10
 נה הקורו 

  7,951 150 12.8.21 וסית לקראת ראש השנה כהרמת  11

יים עקב  קלא הת 0  9/2021 סיור סליחות בירושלים  12
 חוסר היענות 

בקורי בית וחלוקת מענקי חג  13
 השנה   לנזקקים לקראת ראש

9/2021 4 0  

בר לקראת ראש יד חנסיעה ליר  14
 השנה 

א התקיים עקב  ל 0 50 8/2021
 הקורונה 

 ארוע מחוזי   6,680 24 30.11.21 חנוכה  מסיבת 15

השתתפות בהלוויות וניחום    16
 אבלים 

  700 3 שוטף 

  0  שוטף  מאושפזים  בקור 17

  0  כל חודש  הולדת משלוח כרטיסי ברכה לימי   18

  0  שוטף  רים חדשים קליטת חב 19

ת ועד מנהל מחוזי בסניף ישיב 20
 דימונה 

25.5.21  1,596  

  26,725   סה"כ  21
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 ישיבת הנהלת המחוז בסניף דימונה 
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 שדרות -נתיבות   סניף -  1202 עבודה תכניתסכום הנדון: 

 
 

   349  –סניף  י המספר חבר    ₪   40,000 –תקציב הסניף  
 
 

מס'  
 סד' 

אירוע /פעילות הוצאה  
 מתוכננת  

מספר   וע בצמועד  
   ם פימשתת

סה"כ  
 עלות 

 הערות 

 קורונה  –לא בוצע  0  28.1.21 מסיבת טו' בשבט  1
וקת מענקי  ל וח יתרי בבקו 2

 ים לקראת פסחחג לנזקק 
2/2021 7   

 קורונה  -א בוצע ל 0 100 3/2021 נסיעה ליריד "חבר"  3
  7,981 105 16.3.21 וסית לקראת פסחת כ הרמ 4
 ארוע  –שנה ל"צוות"   60 5

 ארצי 
 קורונה  -חה נד   12.5.21

יום כייף למתנדבי   250 5 6/2021 מתנדבי המחוז  6
 המחוז 

  2,500 50 8.5.21 תנדבי הסניףמף לייום כ י 7
      
ערב    – אופקים+  נתיבות 9

 רט הטוב מועדון הס  /תיחבר
 קורנה  -צע בו לא 0 50 7/2021

 סניף ב"ש ביחד עם  2,000 20 8/21 סיור סליחות בירושלים  10
קורי בית וחלוקת מענקי  ב 11

חג לנזקקים לקראת ראש 
 השנה 

8/2021 7   

 קורונה  –לא בוצע  0 100 8/2021 ר" חביד " נסיעה ליר  12
הרמת כוסית לקראת ראש  13

 השנה 
 קורונה  –וצע לא ב 0 100 24.8.21

  10,973 48 1-3/7/21 בריה בט סופ"ש  14
שליחת כרטיסי ברכה ליום   15

 הולדת 
  600  שוטף 

  1,500  שוטף  אחזקת משרד   16
 במסגרת המחוז  0  שוטף  בקור חולים ומאושפזים  17
ת בהלוויות ונחום  ותתפ הש 18

 אבלים 
 זר אבלים 300  שוטף 

  600  שוטף  ישיבת הנהלת הסניף  19
  26,704   סה"כ  20
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 הוצאות ע"פ דו"חות כספיים של הסניף  

 
 

 ת הערו  סה"כ הוצאות  החודש  מס' סד' 
  48.9 ינואר  1
  650 פברואר  2
 16.3.21 8,587 מרץ  3
  650 אפריל  4
 8.5.21ום כייף ים המלח י 2,556 אי מ 5
  136 יוני  6
 1-3/7/21פ"ש בטבריה חברים, סו 48 10,973 יולי  7
 תיקונים ו קה חזא 159 אוגוסט  8
  56.66 ספטמבר  9

  6.5 אוקטובר  10
  56.66 נובמבר  11
  194.7 בר דצמ 12
  24,074.42 סה"כ  13
 

                                                            
 ח הרמת כוסית לפס                                                               

 
 
 
 
 

   ,ברכהב  
 יו"ר הסניף , פרץ אילן 
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 יף הגימלאים הבדואים סנ –  1220   בודהסיכום תכנית ע

 
 
 

 129 –מספר חברי הסניף                                                               ₪   25,000   –תקציב הסניף  
 
 
 

 
מס'  
 סד' 

 
 המתוכננת   הפעילות/ ההוצאה

 
 מועד  

 
מספר  

 שתתפים המ
 

 סה"כ עלות 

פבר'  -ינו' טיול חו"ל לדובאי  1
21 

לא יצא לפועל   
 ב הקורונה עק

לא יצא לפועל    3/2021 נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח   2
 ונה עקב הקור 

-24 דרום ל בן יומיים לו טי 3
25.11.21 

43 19,389.2  
מתוך זה  
שולם ע"י  

"חבר"  
14,000 ₪   

 700  5/2021 עיד אל פיטר שליחת כרטיסי ברכה לקראת  4
נדחה עקב    12.5.21 ארוע ארצי  –וות"  שנה ל"צ 60 5

 קורונה ה
   5/2021 בקורי בית והענקת מענקי חג עיד אל פיטר  6
 700  7/2021 את עיד אל אדחא  רלק כה י ברמשלוח כרטיס 7
ארוע הוקרה לקראת עיד אל אדחא )כולל   8

 חלוקת שי( 
13.7.21 80 16,197 

ליריד "חבר" לקראת ראש השנה +    נסיעה 9
 טיול  

לא יצא לפועל    8/2021
 עקב הקורונה 

   שוטף  בקור חולים   10
   שוטף  נחום אבלים  11
 600  טף  שו לדת משלוח כרטיסי ברכה לימי ההו  12
 20,860   סה"כ  13

 

 
 יים בארועי הסניפים ובארועים המחוז  מוזמנים להשתתףבנוסף, 

 

 

 

 מנהל המחוז  –סי אברהם ג לו      –בברכה   
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 נהל המחוז דבר מ

 
מפגש  הארץ. טיול מדהים.  דרום יים, בלטיול בן יומ החברים  לשמחתינו הצלחנו להוציא את  .1

על הפגוע שהיה באזור,   80מקיפה של קצין אג"מ אוגמ"ר  הקיר ס רום,עם הגששים בגזרת הד

 כולל שייט באילת. 

 ה. גע האחרון בוטל עקב הקורונ, ברי"ל, לדובאת לטיול בחותוכנן לצא  .2

 שלחנו כרטיסי ברכה לחברים, לקראת החגים.  .3

 יטר ועיד אלאדחה. ג לקראת עיד אלפלחברים מענקי ח חלקנו   .4

 כולל חלוקת שי.  חה,אדד אל בצענו ארוע הוקרה לקראת עי  .5

 .שנקלעו למצוקה כלכלית טופלו במסגרת המחוז וקיבלו תווי קניה חברים  .6

נו ביחד תכנית  ך השנה עם החברים המייצגים את הסניף והכקיימנו מספר פגישות במהל .7

 העבודה.  לפעילויות מעבר לתכנית 

 
 לדרום הארץ  טיול 

 

 
 
 
 

   ,בברכה 
 לוגסי   אברהם  

 ום דר  חוזמנהל "צוות" מ 
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 ערד  סניף 1220 שנת  עבודה תכנית סכום: הנדון

 
 

 88  –מספר החברים                                                                    35,000  -תקציב הסניף 
 
 

  מס'
 סד' 

תקציב   עד מתוכנן מו אה המתוכננת הפעילות / ההוצ
יעודי  

 מתוכנן 

תקציב  
תפעולי  
 מתוכנן 

מספר  
ם  תתפימש

 נן כ תומ
אחת לחודש   בות הנהלת הסניף ישי 1

 בסוף כל חודש 
500 500 6 

וף נכי  סדר טו' בשבט בשת 2
 יבודצה"ל כולל הרצאה וכ

טו' בשבט  
 במועדון 

בוטל עקב    2,000
 הקורונה 

    שוטף  חברי המגזר הבדואי  קשר עם 3
ל חד יומי לנגב המערבי,  טיו  4

 דרום אדום וחמי יואב 
  ב עק טלבו  2,000 26.2.21

נות /  חוסר היע
 קורונה 

שת"פ עם מתנ"ס ערד   5
בפעילויות ללא  והשתתפות 

 תשלום 

    שוטף 

 – ערב נשים -יום האשה   6
 הרצאה + סטנדאפיסטית

8.3.21 800  
 להסעה 

מופע של   20 
 ם אבוהב רות

ות  ומני ערד" תייר"בשביל א 7
 מזרח הנגב 

שוטף ובארועי  
 בתים פתוחים 

בוטל עקב    
 הקורונה 

בסניף קרית   מחוזירים  ופ  ףנש 8
 גת

בוטל עקב     9.3.21
 הקורונה 

נסיעה ליריד "חבר" לקראת   9
 פסח 

בוטל עקב     3/21
 נה הקורו

ביקור בית וחלוקת מענקי חג   10
 לנזקקים 

3/21    

י שי  מת כוסית לפסח וחלוקהר 11
 ומנותית + תכנית א

22.3.21 5,140  80 

   130 21.4.21 הנחת זרים בערב יום הזכרון  12
עקב  בוטל     5/21 וגגים יום עצמאות ח 13

 הקורונה 
בוטל עקב     6/21 ערב גיבוש לקראת הקיץ  14

 הקורונה 
עכו,    –טיול בן יומיים לצפון  15

 נצרת, ראש הנקרה 
וטל עקב  ב   7-8/21

 הקורונה 
יור טעימות בשוק  ס –טיול יומי  16

 רמלה 
7/21 2,094  16 

וטל עקב  ב   8/21 ב ואי י בחמ  ערב גיבוש משפחתי 17
 הקורונה 

 נסיעה ליריד חבר + טיול 18
 

בוטל עקב     16.9.21
 נה הקורו

מענקי חג  ביקורי בית וחלוקת  19
 לנזקקים 

9/21    

הרמת כוסית לראש השנה   20
 ת שי לחג וחלוק

17.8.21 3,000  50 
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בוטל עקב     10/21 חוה"מ סוכות  –צעדת ירושלים   21
 הקורונה 

 24  2,500 12/21 מחוזית  כהנוחסיבת  מ 22
השתתפות בהלוויות ונחום   23

 אבלים 
    לא היו השנה 

מירה על קשר עם הגמלאים  ש 24
 + 75למנות בני  והא

    שוטף 

עדכון אתר צוות והפייסבוק   25
 לויות ומידע בפעי 

    שוטף 

כרטיס ברכה לימי  שליחת  26
 הולדת 

    שוטף 

תעוד ארועי הסניף בבטאון   27
 צוות 

    ף וטש

    שוטף  חדשים טת חברים קלי 28
  6,500  שוטף  אחזקת משרד ומועדון  29
בוטל עקב     6/21 מחוזי להוקרת מתנדבים   ארוע 30

 הקורונה 
    שוטף  שמירת קשר עם חברי הסניף  31
    שוטף  אושפזים בקור חולים ומ 32
ארוח   –"שביל ישראל"   33

 מטיילים, הסעות והקפצות 
    שוטף 

ועדון נכי  מעולה עם פ ף תוש 34
 צה"ל 

    שוטף 

בוטל עקב     6/21 פסטיבל האורות בירושלים 35
 קורונה ה

    לא נקראו  מוסדות חינוך תרגיל התגוננות  36
ארוע הצדעה לצה"ל + מופע   37

 יסריה בק
ע"פ לו"ז  

 ורסם שיפ
עקב  בוטל    

 הקורונה 
  85  30.9.21 ביקורת מחוזית  38
 שבו גי ערב  –סדר שבועות  39

 והרצאה 
בוטל עקב     5/21

 הקורונה 
 

 ה וחוסר היענות של החברים. מספר תוכניות בוטלו השנה עקב הקורונ –לסכום  
כן  ול 60-מעל ל  חברי הסניף הם בגילחלק נכבד מהתוכנית בוצע בליץ הנהלת הסניף. יש לציין שרוב 

 היה קשה מאוד לשכנעם להשתתף. 
 התוכניות ללא מגבלות. שם את כל  ילי ל כה נוב בתקווה שבשנה הבאה עלינו לטו

י הנהלת  לטובה ושיתוף הפעולה של חבר הביקורת שנערכה בסניף ציינה את ההתנהלות שכספית 
 הסניף. 
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 ראת פסח  לקהרמת כוסית חברי סניף ערד 

 

 
 
 

 

 
 אריה שיף  –רכה  בב

 יו"ר סניף "צוות" ערד וחברי הנהלת הסניף 
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 מצפה רמוןסניף  – 1202 בודהם תכנית עויכס
 

 71    מספר חברי הסניף                                                 ₪   57,000  תקציב הסניף
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 בדש אליהו

 יו"ר הסניף 

 
 
 
 
 
 
 

מס' 
 סד'

 'מס תאריכים פעילות 
 משתתפים

 סה"כ עלות 

לוקת מענקי חג לנזקקים בקורי בית וח 1

 לקראת פסח 

 0 בוצע 3/2021

היריד לא  לא בוצע  פסח ר" לקראת ב"ח ד יה לירנסיע 2

 התקיים

הקורונה עקב  לא בוצע 28.1.21 מפגש טו' בשבט   3  

בוצעה חלוקת  32 18.3.21 קת שי לקראת פסח הרמת כוסית וחלו 4

שי בלבד עקב  

ונה הקור  

הארוע נדחה   12.5.21 ארוע ארצי –ות" שנה ל"צו 60 5

 לשנה הבאה 

 עקב הקורונה 

  5 30.6.21 בי המחוז דתנ מ תלהוקריום גיבוש  6

ה עקב הקורונ  לא בוצע 6/2021 חברתי /מועדון הסרט הטובערב  7  

י חג לנזקקים בקורי בית וחלוקת מענק 8

 לקראת ראש השנה 

  בוצע 8/2021

ש וחלוקת שי לקראת ראהרמת כוסית  9

 השנה 

1.9.21 36 2,000 

לא  ידירה בוצעלא  8/2021 נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש השנה  10

 התקיים

  400 שוטף מועדוןאחזקת  11

   עלא בוצ שליחת כרטיסי ברכה לימי הולדת 12

תפות בהלוויות בקור מאושפזים, השת 13

 וניחום אבלים 

  בוצע שוטף

  בוצע שוטף דשים קליטת חברים ח 14

 
 "כהס

  
2,000 
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 רמון   הצפמ ףסני –הרמת כוסית לפסח  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 ת התפלגויות סטטיסטיו

סמוכין        12.2131.-ם בסניפי מחוז הדרום נכון לנתונים סטטיסטיים על מיילים  וחברי
0148618  

        

 הסניף
סה"כ  

 ים חבר
בעלי  
 מייל

 באחוזים  ללא מייל  ים באחוז
ן  אי

 נתונים
 באחוזים 

  0.0    22.2 60  77.8 210 270 אופקים 

  0.3 1  16.9 59  82.9 290 350 ת לאי

  0.0 1  12.5 271  86.8 1887 2173 באר שבע 

  0.4 1  22.8 57  76.8 192 250 ימונהד 

מצפה  
 רמון 

71 62 87.3  9 12.7    0.0  

  0.0    21.8 79  77.9 282 362 דרות ש-נתי'

  0.0    28.2 24  71.8 61 85 ערד 

  0.0    28.3 110  71.7 279 389 קרית גת 

  0.1 3  16.9 669  82.6 3263 3950 סה"כ  
נתוני מחוז  

12/20 3873 3132 80.9 728 18.8 
  

וז  נתוני מח
12/19 3815 3009 78.9 785 20.6 

  

      
  

 סניף 
ם /  אלמני

 אלמנות 
 בדואים

+  75בני  
)כולל  

 אלמנות( 

 מתוכם,

אלמנים/אלמנות  
 +75בני 

 נפטרים 
חברים  
 חדשים 

 ם ימתנדב

 24 9 1 2 15   13 פקים וא

 35 2 2 6 24   19 אילת 

 195 76 22 53 184 101 140 באר שבע 

 8 6 4 2 8 18 19 דימונה 

 7 4 1   2   2 מצפה רמון 
-נתיבות
 שדרות 

22 1 13 4 2 16 9 

 14     1 9 9 9 ערד 

 49 16 5 4 20   24 קרית גת 

 341 129 37 72 275 129 248 סה"כ  

        

 26.9% באחוזים  1064 סה"כ  ( 1.1.61-)ילידים מ  55גיל עד  -עיר צה  ור דה

        

 קרית גת  ערד  שד' -נתיבות ון מצפה רמ דימונה  שבע -באר ילת א אופקים 

73 51 607 77 31 132 14 79 

27.0% 14.6% 27.9% 30.8% 43.7% 36.5% 16.5% 20.3% 
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התפלגות חברי הסניפים 
 בת ישולפי מקומו

 
 ר החברים מספ הישוב   שם

 13 אבן שמואל 

 1 אבשלום 

 5 אוהד 

 178 אופקים 

 3 אור הנר

 1 וזם אח

 6 אטרש 

 1 אטרש )שבט( 

 2 אילות 

 333 אילת 

 4 איתן 

 3 אלומה 

 6 אשבול 

 10 אשכולות 

 2 אשל הנשיא 

 6 אשלים 

 8 באר אורה

 1668 באר שבע 

 1 בארי 

 4 בטחה

 5 בית הגדי 

 1 בית ניר 

 9 ה קמת  יב

 1 קלים בני ד 

 1 בני נצרים 

 3 ברור חיל 

 4 ברוש 

 3 גבים 

 1 גבעולים 

 1 ר גבעות ב

 14 גילת 

 2 גת 

 9 דבירה 

 1 דורות 

 205 דימונה 

 3 דקל 

 1 ורדון 

 2 זבדיאל 

 2 זוהר

 4 זרועה 

 1 חולית 

 1 חורה 

 1 חצבה

 2 חצרים 

 17 ללים ט

 2 טנא

 4 טנא (עומרים) 

 1 יבול 

 2 ה ושיביי

 2 כיני י

 38 רוחם י

 6 ישע 

 2 כיסופים 

 2 כסיפה

 2 כפר מימון 

 6 כפר עזה 

 1 יף כרמי קט 

 2 כרמים

 5 להב 

 135 ם להבי

 2 לוטן 

 3 לכיש 

 17 מבועים 

 1 מבטחים 

 2 מגן 
ת בן  מדרש
 15 גוריון 

 114 תר מי

 1 מלילות 

 3 מנוחה

 7 לול מס

 14 מעגלים 

 2 מפלסים 

 49 מצפה רמון 

 2 עם   מרחב

 1 המשאבי שד

 2 משמר הנגב 

 1 נאות הכיכר 

 10 נבטים

 4 נווה חריף 

 3 נועם 

 1 עוז נחל 

 4 נחלה

 1 נטע

 1 ח"ן ניר 

 3 ניר משה 

 2 ניר עם 

 5 ניר עקיבא 

 2 נירים 

 155 ת נתיבו

 1 סוסיה

 1 פהסו

 4 סנסנה

 2 סעד 

 1 ספיר 

 125 עומר 

 1 עידן 

 8 עין הבשור 

 1 עין יהב 

 1 ר תמ עין 

 1 עמיעוז 

 82 ערד 

 6 פדויים 

 2 פטיש 

 1 פעמי תש"ז 

 3 צוחר 

 2 צופר 

 6 קלחים 

 333 קריית גת 

 13 רהט

 3 ה רווח

 1 רוחמה 

 11 רנן

 1 רתמים 

 8 שלום -שגב 

 3 שדה בוקר 

 2 שדה דוד 

 2 שדה משה 

 3 שדה ניצן 

 2 שדה צבי 

 3 י אברהם שד

 69 שדרות 

 2 שובה 

 1 שובל 

 1 יה שומר

 2 ר שח

 3 שיבולים 

 3 שלווה 

 1 שמעה 

 7 שני

 1 שקף 

 2 שרשרת 

 4 תאשור 

 4 תדהר 

 1 תושיה 

 3 תושייה

 5 תל שבע 

 1 י אליהו תלמ

 1 תלמי ביל"ו 

 1 תלמי יוסף 

 4 תלמים 

 3 תפרח

 6 תקומה 

 3944 סכום כולל 

 



 

 

 
 

 וז לפי דרגות התפלגות חברי המח 
 
 

 מספר החברים  דרגה 

 70 אלמ 

 1 אלף 

 1 ר טו

 286 סאל 

 3 סגן 

 6 סרן 

 1 קאב 

 776 רנג

 1584 רסב 

 6 רסל 

 411 רסמ 

 444 רסן 

 101 רסר 

 4 תאל 

 250 (ריק)

 3944 סכום כולל 
 

 
 
 

 
 

 התפלגות לפי מין  
 

 החברים מספר   מין

 3445 זכר

 499 נקבה

סכום 
 3944 כולל 

 
 
 תפלגות לפי חיל ה
 
 

 חיל 
מספר  

 החברים 

 1403 אויר 

 75 םהי

 22 הנדסה

 9 העורף 

 2 חיל האיסוף הקרבי 

 130 חיל הקשר והתקשוב 

 650 חימוש 

 8 ינוך ח

 68 טכנולוגיה והאחזקה 

 21 יחש 

 40 כללי 

 605 לוגיסטיקה 

 120 מודיעין 

 5 אנוש משאבי 

 12 ת משטרה צבאי

 19 פטר

 24 רבנות צבאית 

 177 רגלים 

 75 רפואה 

 164 שלישות 

 28 שריון 

 14 ים חנתתו

 273 (ריק)

 3944 סכום כולל 
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 אמא תרזה 

 
 
 

 סן הם                בגולה נילוגסי  אבר
 דרום ה זדרום       יו"ר "צוות" מחוהמנהל "צוות" מחוז 

 

 
 


