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 לכבוד 

 מנהל מחוז יהודה –ראובן חמו 

 

 סניף רחובות ויישובי הסביבה – 1220סיכום שנת עבודה הנדון: 

 כללי

 

 .כנית העבודה אשר נקבעה בתחילת השנהפעילות הסניף הייתה על פי ת

 ., בהתחשב ותוך התאמת המצבכנוןעל פי הת השנה לאורך כלתוכננה ובוצעה אשר הפעילות 

 :במישור הקשר עם החברים המשכנו בפעילות ,, בנוסף לאירועים2021הנמשך גם בשנת לאור מצב הקורונה 

 

 .יצירת קשר אישי לבירור המצב האישי משפחתי .א

 .ריכזנו בקשות לסיוע כלכלי לנזקקים אל מול הנהלת המחוז כולל מענקי סיוע לחגים .ב
במסגרת מגבלות  השתתפות בלוויות החברים שהלכו לעולמםגם ,ליווי וביקור חולים מקרב חברינו ולצערנו  .ג

 .הקורונה
 ., בביתם הפרטי בכל יישובי הסביבהויותר עו לגבורותיגהענקת תעודות לחברים שה .ד

 

 :קיום אירועים

 חברות וחברים. 90בטיול נטלו חלק  –זור קיימנו טיול בן יומיים לצפון טיילנו בא 4/2021 בחודש 

 חברות וחברים. 47ביום זה נטלו חלק  –קיימנו יום כיף בים המלח   7/2021בחודש 

    חברות  89בטיול נטלו חלק  –זור הצפון וביקרנו במקומות ואתרים רבים ימים בא 3קיימנו טיול בן  10/2021בחודש 

 ם.וחברי

בערב נטלו    –וחת ערב עשירה ומופע מהנה ביותר קיימנו מסיבת חנוכה כולל הדלקת נר אחרון, אר 12/2021בחודש 

 חברות וחברים. 128חלק  

 יצול תקציבנ



 ₪. 155,000 עמד עלהשנתי  הסניף תקציב

 ₪. 61,636 - 2021לשנת  ניצול בפועל

 

 לסיכום 

אני קיימנו בעיקר טיולים ,סיורים וימי כיף בעקבות הקורונה, היו מראש, מצומצמות  שתוכננות יוהפעילו 2021בשנת 

 תהיה מוצלחת יותר , ושנחזור לשגרה במהרה. 2022תקווה ששנת 

 

 .ליו"ר המחוז מר אילן דולפין להודות אבקש 

 .אשר סייעו וממשיכים לסייע בהבנה וברמה שוטפת בכל פעילויות הסניףראובן חמו, מר  –למנהל המחוז 

 .בכל הנדרשעל הסיוע  פרידמןאביבה  –למזכירת המחוז 

 .ארנון וציונה על הסיוע והתמיכה השוטפתהתעסוקה במחוז  מנהללצוות 

 שוטף בכל תחומי הפעילות לטובת חברי הסניף. אופן לצוות הסניף הפועל ב

 לות בסניף. יהפעלקידום , לחברי הנהלת הסניף, על תרומתם ופועלם וכמובן

 

 העתקים:

 דולפיןאילן  –יו"ר המחוז 

 ראובן חמו –מנהל המחוז 

 אביבה פרידמן –מזכירת המחוז 

 חברי הנהלת הסניף

 תיק תוכניות עבודה

 בכבוד  רב

 אלי  עזריאל

 הסניף יו"ר


