
 )ר"ע( ל "ארגון גמלאי צה   -"   צוות"  
 סניף אופקים

______________________________________________________ 

  80300מיקוד  5מקלט מספר , 37היוגב ' שכונת מישור הגפן רח:   המשרד
     050-3880011יעקב דרעי   : ר הסניף"יו.    08-9924930: פקס, 08 - 9969101: טל 

 yakovb2@gmail.com  
  
  

 1

  17.09.2014:תאריך
  00027: סימוכין

  
   ה"לראש השנה תשעהרמת כוסית  –סיכום פעילות : הנדון

  

התקיימה בסניף אופקים הרמת כוסית חגיגית לכבוד  17/09/14 - ה שלישי ביום  .1
  .ה"ראש השנה תשע

ל "צה נכי הוזמנו חברי ארגון , לאירוע החגיגי שהתקיים במועדון הסניף המחודש .2
 .אופקים

ש "ר מחוז ב"יו, ניסן בגולה ' גזבר צוות מחוז דרום מר -מכובדים  מעמד בהמופע  .3
ש והנגב ארגון נכי "אחראית אזור ב, אורן אקרמן' ל מר"והנגב ארגון נכי צה

צוות מנהל מחוז , גדעון שני' ר מחוז צוות דרום מר"יו, תמר משעלי' ל הגב"צה
 . לאה ישראל' מזכירת המחוז הגב, לוגסי אברהם' דרום מר

 - האירוע החגיגי נפתח בכיבוד עשיר שהוזמן במיוחד עבור האירוע מהזוג הצעיר .4
 ,מטעמים כיד המלך –רעות וירדן שמעוני מאופקים 

י המרצה הנהדר "שהועברה ע, חוסן פיננסי הרצאה מעניינת מאדהרצאה בנושא  .5
 .יואש קציר' מר

כות על יהלומה ז' מ להודות בשם החברים לגב"במעמד מכובד זה ביקש הח .6
החברה , ובשגרה" צוק איתן"בזמן , פועלה הרב והנרחב במרכז חוסן אופקים 

 .נשאה דברים לחברים ושיתפה אותם בפעילות הענפה של המרכז
טוב רכזת מתנדבים מטעם עיריית אופקים -דבורה שם' הוזמנה הגב, כמו כן .7

  .לשאת דברים בצפייה לשיתוף פעולה מלא עם הסניף

עדכן את ו, תח את דבריו בתודה לחברים שניחמו במות אביור סניף אופקים פ"יו .8
 :בנושאים הבאיםהחברים 

+ תושבי אופקים  141מתוכם , חברים וחברות 211סניף אופקים מונה היום   .א
 .אלמנות 5 גמלאים ו 206בסניף , תושבי מושבים וקיבוצים 70

 :דואר אלקטרוני  .ב

מסך כל החברים  65.5%מהווה , חברים בעלי כתובות מייל פעילות 138  •
 ).חברים נוספים 17( 12%גידול מתחילת השנה של , בסניף

לכן יש לעדכן כתובות מייל מי המעוניין לפתוח  -צמצום בשליחת דואר רגיל •
 .כתובת מייל יכול להיעזר במזי בשמחה

 .התקיימה ביקורת בסניף,  13/05/14  .ג

 .ממשיכים בשליחת כרטיסי ברכה לימי הולדת מדי חודש לחברים  .ד

עבר שיפוץ , הושחת כליל -"צוק איתן"מועדון צוות נפתח לתושבים במבצע   .ה
 .טרם הושלמו מזגנים חדשים לסניף, 25,000כללי עלות כוללת של 

  :נושא תעסוקה  .ו

מתוכם , דורשי עבודה בסניף  16ישנם  -דניס אוחנה' הגבעם . ע.התקיימה פ •
 .בוצעו השמות בחודש זה 3 - ל

  ל הטובים לחינוך יפתח מחזור חמישי ש 28.10ב •

 תתקיים סדנת העצמה  25.11ב •

 יום עיון   2.12ב •
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₪  4.000ניתן להגיש בקשה לסיוע בהכשרה עד סכום של  -סל הכשרה •
 ).בהתאם לקריטריונים(

   :התנדבותנושא   .ז

 .ממשיכים להתנדב בגוון תחומים בעירצוות  •

 .דבורה' הגב -חוסר היענות להתנדבות בסיוע למחלקת הרווחה בעיר •

ה בעיר במגוון תחומים מול להגדלת מספר החברים המתנדבים בשגר בקשה •
 .יסים זוהרנ

  :פעילויות צפויות בסניף  .ח
  .כולל הסעה, הכל כלול₪  180 –' יום כיף מלון לאונרדו פריווליג - 30/09/14
  .ללא ילדים מטעמי ביטוח, צעדת ירושלים - 14/10/14
 ,אופקים :נשף חנוכה אולמי אליבא אופקים משולב סניפים  - 22/12/14

 .ש"מצפה רמון וב,  קרית גת, ערד, שדרות-נתיבות

 :ל"פ ארגון נכי צה"שת  .ט
  ,תמר משעלי'  התקיימה פגישת עבודה עם רכזת אזור אופקים הגב

 .אורן אקרמן' ביום חמישי מתקיימת פגישה עם מר
ברצוני למסור  –צר ממנו להיות נוכח באירוע שנב, בשם ראש עיריית אופקים  .י

 .את ברכתו לחברים לשנה החדשה

ולציין לשבח את החברים  -ת למשתתפים שכבדו אותנו בנוכחותםברצוני להודו .9
 :שנרתמו ותרמו על מנת להפוך את המאורע למוצלח במיוחד

מטעם , על התחייבותו לתרום לסניף אופקים מזגן, אורן אקרמן' תודה למר  .א
 .ישר כוח -ל "ן נכי צהארגו

 .מזי אלמוג, בתי, תודה למזכירת הסניף  .ב

 יוסף ישי' מר -תודה לגזבר הנהלת הסניף   .ג

 ניסים זוהר רכז המתנדבים' תודה למר  .ד

 אבי בר' מר  - תודה לחבר הסניף  .ה

 .חיים אוזן ובת זוגו  - תודה לחבר  הסניף   .ו

 .תודה לרעות וירדן שמעוני  .ז

 .יואש קציר' תודה למר  .ח
  

זו בשם חברי צוות אופקים כולם ברצוני לברך את מתנדבי  בהזדמנות .10
ישר כוח על פועלכם , עלו והצליחו –המשטרה החברים בסניף שקיבלו דרגות 

 .כולנו גאים בכם -הענפה לרווחת התושבים

בנות זוג מסניף /ובני חברים  93  -מתוכם , חברים 101: כ משתתפים"סה .11
 .ל"חברי ארגון נכי צה 8אופקים  ו 

 .כת חג שמח ושנה טובהבבר .12
  

  יעקב דרעי
וחבר הוועד  אופקים" צוות"ר סניף "יו

  המנהל הארצי

Yakovb2@gmail.com  
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  תפוצה

  
  ל"ארגון נכי צה ש והנגב"ב ר מחוז"יו -אורן אקרמן' מר

  ל אופקים "מרכזת ארגון נכי צה - תמר משעלי' הגב
  ל צוות ארצי"מנכ –י דרוך לו' דר
  ל צוות ארצי"מנכ –דן נדיב ' רמ

  ל צוות ארצי"סמנכ - לחיאני אבי' מר
  חשב צוות ארצי –מר אלי נתיב 

  ר מחוז דרום"יו –גדעון שני ' מר
  מנהל מחוז דרום – לוגסי אברהם' מר

  גזבר מחוז דרום –ניסן בגולה ' מר
  מזכירת המחוז  –לאה ישראל ' הגב

  נהלת תעסוקה מחוז דרוםמ -דניס אוחנה' הגב
  ל תעסוקה ארצי"סמנכ –שרית רוזנצוויג ' הגב

  ר ועדת ביקורת מחוזית"יו –יחיאל בן שושן' מר
  חברי הנהלת סניף אופקים

  
  

 


