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 דבר היו"ר – 2017סכום שנת העבודה 
 

 

 את תוכנית העבודה במלואה ומעבר לכך: 2017מחוז הדרום ביצע בשנת העבודה 
 התקציב נוצל במלואו, כאשר רובו ככולו הושקע לרווחת החברים. -

 + ובני משפחותיהם והתקיימו מפגשי חברים לאורך השנה.75טופח הקשר עם בני  -

פעלנו בשתוף עם הרשויות המקומיות ובנוסף גם בתחומים בתחום ההתנדבות  -
 :גוןמרכזיים כ

 .יחידת סגולה" בביה"ח סורוקה"                

 משטרת ישראל 

 .בטוח לאומי 

 פקוד העורף 

  מיזם "בשביל 
 ע.שב-הארץ" בבתי ספר תיכוניים בבאר

 .קיום ארועי הוקרה למתנדבים בסניפים ובמחוז 

עותית בהשמת חברי "צוות" במקומות עבודה, ע"י הצלחה משמ נחלנוגם השנה  -
 יחידת התעסוקה.

 שבע.-, בארשל "הטובים לחינוך" במכללת קיי 7-נפתח המחזור ה -

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

נמשך הקשר עם חברים חולים ו/או מאושפזים ובכלל זה ביקור של מנהל המחוז  -
 שבע ובאילת( בבתי החולים.-בבארונציגיו )

בוצעה פעילות חברתית ותרבותית בסניפים ובמחוז שכללה טיולים, מסיבות,  -
 ת.והרצאות, ימי גיבוש, ערבי תרבות ויציאה משותפת להצג

 הקשר עם ארגון נכי צה"ל נמשך ומתקיימים ארועים משותפים בהצלחה מרובה. -

שבע -מגן ראש העיר באר מר אבי הלר, גזבר וחבר הנהלת המחוז קיבל את -
 , בטקס מרשים.2017למתנדבים מצטיינים לשנת 

נערכו ביקורות פנימיות בסניפי ובמזכירות המחוז. הנהלת המחוז תעקוב אחר  -
 תיקון הליקויים ותפעל למניעת הישנותם.

הצלחנו לקדם מאוד את נושאי הפרט והרחבנו את שבה היתה שנה  2017שנת  -
המחוז.התרבות בכל סניפי פעילות 

 
 

  
 

 
 
 

  –בברכה 
 בגולה    ניסן        
 יו"ר הנהלת "צוות" מחוז דרום           

 



 

 

 

 

 

 

 

00049218 

4 

 "צוות" מחוז הדרום  -סכום עיקרי הפעילות  
 

 
 כללי .1

 

, ע"פ תוכנית העבודה שתוכננה לשנה 2017שנה"ע בהסיכום מפרט את עיקרי הפעילות במחוז  .א
 זו.

נגזרו מתוכנית העבודה של המחוז  2017 העקרונות אשר הנחו את הנהלת המחוז בשנת .ב
 והסניפים ומהחלטות ההנהלה המחוזית והארצית .

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

 חברים. 4ונה חברים, מועצת המחוז מ 14ועד המנהל המחוזי מונה  .ד

 

 נתונים:  .ה

 

 בדואים אלמנות סניף
+ 75בני 

)כולל 
 אלמנות(

נפטרים 
 בשנה"ע 

2017  

חברים 
חדשים 

 בשנה"ע 
2017  

 מתנדבים

 44 9   6   9 אופקים

 60 11 5 16   15 אילת

 275 96 15 108 97 111 באר שבע

 16 18 2 5 16 14 דימונה

 14 6   1   1 מצפה רמון
-נתיבות
 שדרות

13 1 4 4 17 16 

 27 3 2 3 10 6 ערד

 69 6 3 10   15 קרית גת

 521 166 31 153 124 184 סה"כ 
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 ארגון .2

 

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

 

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

 
קיימה ישיבות עבודה במהלך השנה בהתאם לצרכי המחוז, בהם נידון והוחלט ועדת הכספים  .ג

 .על אופן ניהול מערכת הכספים והקצאתם

 

לגימלאים ואלמנות בני ולקראת ראש השנה(, לקראת חג הפסח )ת כוסית והרמ 2ו התקיימ .ד
 ד מנהל מחוזי, מועצת המחוז ומתנדבים פעילים.+ , לווע75
 

אילת, דימונה, אופקים, קרית גת,  –מועדונים לרווחת החברים בסניפים  7-נמשכת הפעילות ב .ה
 שדרות וסניף מצפה רמון.-ערד, נתיבות

 

מהחברים יש דואר אלקטרוני. כל השאר חסרי מייל )אם מחוסר מודעות,  76%-נכון להיום ל .ו
מן  לעסוק בנושא, מחשש או עקב חוסר אמצעים(, למרות מאמצינו לשכנע אם מחוסר רצון/ז

 אותם בכדאיות פתיחת כתובת מייל.
 
איש. עלות  412באולמי נרניה בהשתתפות  17.5.17-אות נערך בנשף מחוזי לכבוד יום העצמ .ז

 ₪. 125כרטיס 
 

צורך בקיום עוסקת בהיבטים של קיום ארועים מחוזיים ומסייעת ע"פ הועדת תרבות מחוזית  .ח
 ארועים בסניפים.

 
 

  פעילויות מרכזיות שבוצעו במחוז ובסניפים ובמסגרת הארצית .3
 

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

 
 עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית.

 
 במיוחד פרויקט "בשביל הארץ" ועוד.נושא ההתנדבות, הסיוע לקהילה והחברה ו

 
 באמצעות יו"ר הוועדה המסייע לחברים שנקלעו למצוקה כלכלית.הטפול בפרט ורווחה 

 
 בקשות מהחברים בדרום. 22במהלך השנה הוגשה לוועדה  

 
 ועם "משען".+, גימלאים ואלמנות 75של בני נשמר הקשר עם האוכלוסיה הבוגרת 

 
 מתן תשומת לב מיוחדת למאושפז ולמשפחתו.נמשך ביקור המאושפזים, תוך 
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 נעשתה פעילות מאומצת לאיתור מועמדים להפסקת החזרי היוון והגשתם לועדה באכ"א.
 

גם השנה נסענו ליריד "חבר", לקראת חג הפסח, חלק מהסניפים ניצלו יום זה לגבוש וטיול. בסה"כ 
 חברים. 600-מיניבוסים עם למעלה מ  2 + אוטובוסים  29יצאו 

 נערכה השתלמות בנושא נהול כספים ע"י מנהל הכספים של "צוות" ובהשתתפות כל היו"רים, גזברי 
 הסניפים, גזבר המחוז ומנהל המחוז.

 )הזהה לעלות הקודמת(.₪  9,000בעלות  1/2018וזה השכירות עם האגודה למען החייל הוארך עד ח
 

ר הארועים המתוכננים במחוז ובסניפים בתחילת כל חודש מופץ לחברים בעלי המייל "מידעון" בדב
 במהלך החודשיים הקרובים.

 
השתתפנו בהלוויות ובקורי תנחומים אצל משפחות אבלות וסייענו לאלמנות במימוש זכותן לקיצבת  

 שארים והצטרפות לארגון "צוות".
 

 טיפלנו בהזמנת הסעות לארועים השונים לכל סניפי המחוז.
 

 ה"ל נמשך.שתוף הפעולה עם ארגון נכי צ
 

 טיסי ברכה לחגי הגימלאים הבדואים ולימי ההולדת.נשלחים כר
 

שבע, אופקים -חברים מהסניפים באר 88צעדת ירושלים התקיימה בחול המועד סוכות בהשתתפות 
 וקרית גת.

 
 

 אתר "צוות"
לל יו"רי הסניפים, לאחר כל פעילות והוא כו-האתר מעודכן באופן שוטף ע"י מזכירות המחוז וחלק מ

רקע על הקמת הסניף ובעלי התפקידים בו, תכנית עבודה, עדכונים בתחום ההתנדבות, הודעות 
 לחברים, תמונות ועדכונים לגבי ארועים מתוכננים.

ערוץ זה משמש כאמצעי ליצירה ושמירת קשר רצוף ופעיל עם החברים ע"י תעוד במלל ובתמונה של 
 הארועים השונים.

 
 

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

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

 ע כללי. מועברים עדכונים חודשיים ומיד
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

00049218 

7 

 
 הרמת כוסית וחלוקת שי , הוקרת מתנדבים

 
שבע -הוזמנו חברי ועד המנהל, מועצת המחוז, חברי הנהלת סניף בארוראש השנה, לקראת חג הפסח 

 ומתנדבים פעילים נוספים להרמת כוסית וחלוקת שי, בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל "צוות" ארצי.
 הוענקה תעודת הוקרה למעסיק המגייס לעבודה, גימלאי צה"ל אחרים.במסגרת הטקס 

 

 
 
 

 נציג מופ"ת
 

 פעמים במזכירות המחוז. 5מר חיימוביץ הרמן, נציג מופ"ת,  ביקר השנה 
 

 חברים. 95בסה"כ טופלו 
 

 –רוב הפניות עסקו בתחומים להלן 
וח על תעסוקה בהיבט נכוי מס הפסקת החזרי היוון, וותק בשרות, בריאות ב"צוות", מענקי חג, דו

 הכנסה.
 

 .אנו מודים למר הרמן על פעילותו לטובת הגימלאים
 
 
 
 
 

  פעילות הגימלאים הבדואים
 

גם ביקור ביריד "חבר" והשני לקראת סוף כלל האחד הארץ, טיולים בני יומיים בצפון  2השנה נערכו 
 השנה.

 
 חולקו מענקי חג לנזקקים לקראת חג עיד אל פיטר.

 
 ה אגרת ברכה לרגל חג עיד אל פיטר, עיד אלאדחא וימי ההולדת.לחנש

 
 בחלק מהארועים הסתייענו ב"חבר" למימון וסבסוד חלק מהעלויות.

 
 החברים מהסניף מוזמנים לכלל הארועים במחוז.

 
המחוז משקיע מאמצים מרובים לקיום הטיולים והארועים והחברים משתתפים בהם בתשלום 

 ו"צוות".המסובסד ע"י "חבר" 
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 קליטת  חברים חדשים
 

 חברים חדשים. 162נוספו למחוז   2017שנת ב
 

 חלק מהחברים החדשים רואיין ע"י מנהל המחוז עוד ביום הפרישה, ברמת אפעל.
 

 חלק מהחברים גרים באילת ולכן לא זומנו לראיון פיזי אך רואיינו טלפונית ע"י מנהל המחוז.
 שטופלו ע"י המחוז, למרות שפרשו זמן רב קודם לכן.חלק מהחברים נקלטו כחברים חדשים 

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

 
 ם ל ארגון "צוות" בכלל ומחוז הדרומנהל המחוז מזמן את החברים לשיחת היכרות ומתן מידע ע

 בפרט. מנהל המחוז משוחח טלפונית עם חברים שנבצר מהם להגיע למזכירות המחוז לשיחת 
 ההכרות.

 
 –במהלך השיחה מועבר לחברים מידע בתחומים להלן 

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

 האפשרות להציג עצמו ולהעלות שאלות /בעיות שעלו מאז שחרורו מצה"ל.
 

 רשימת החברים החדשים מועברת ליו"ר הסניפים באופן שוטף ובנוסף מצורפת לסכום ישיבת ועד 
 מנהל בסוף כל חודש.

 
 ל חבר ולזמנו לשיחת היכרות.יו"רי הסניפים עושים מאמץ ליצור קשר עם כ
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  חולים ומאושפזים
 

מזה שנים רבות משמש מר סולומון שלמה כמרכז הטיפול במאושפזים בביה"ח סורוקה, מטעם 
 "צוות" מחוז דרום.

 כמדי שנה, גם השנה נערכו ביקורי מאושפזים באופן שוטף, מדי יום ביומו.
 והצטרף לביקורים שנערכו במחלקות.מנהל המחוז אף הוא, הקפיד להגיע אחת לשבוע 

ניתן סיוע למאושפזים בקידום תורים ופתרון בעיות שנוצרו כתוצאה מאשפוזים, ניתנה הדרכה בנושא 
 זכויות מול חברת הבטוח, בטוח לאומי ועוד.

חברים חולים ו/או מאושפזים. מנהל המחוז יצר קשר  137היינו בקשר עם  2017שנה"ע ב
 ם עם החברים החולים ומאושפזים ברחבי הארץ.טלפוני/ביקורים פיזיי

במהלך הביקור בביה"ח, מקבל כל חבר שי צנוע בלוויית מכתב המפרט את זכויותיו ומספרי טלפונים 
 חיוניים.

מר סולומון שלמה שפרש לגימלאות מעבודתו בביה"ח סורוקה, ממשיך בעבודת הקודש ובביקור אצל 
 החברים המאושפזים.

מועבר באופן מיידי ליו"ר הסניף והרשימה החודשית /ריכוז שנתי מועבר מדי  דווח על כל מאושפז
 חודש בצמוד לסכום ישיבת ועד מנהל חודשי.

רס"ן גלית בידנר לרענון וחדוש יחסי הגומלין בין ארגון  –בחודש מאי התקיימה פ.ע עם קר"פ פעילה 
 .2"צוות" מחוז דרום לבין רמ' 

 היכרות עם רס"ן איריס, מחליפתה של רס"ן גלית.מתוכננת פגישת  18בחודש ינואר 
 

ועד המנהל מודה למר סולומון על הפעילות המבורכת ומציין את פעילותו הייחודית, רבת השנים, 
עבודה מסורה ועקבית שמטרתה להייטיב עם החברים המאושפזים, תוך דאגה לרווחתם ומהווה 

 מודל לחיקוי ולטיפול יוצא דופן שאינו מובן מאליו.
 

 אילת –בקור מאושפזים בביה"ח "יוספטל" 
ע"י מר וקנין מימון ויו"ר הסניף. בכל בקור מחולק שי צנוע וניתן הסבר על  ביקורים נערכים בבי"ח זה

 .2וחיבורם לרמ'  זכויות המאושפז

 
 אשקלון -בקור מאושפזים בביה"ח "ברזילי" 

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

 

 
 
 
 
 

 אנו מודים למר סולומון שלמה בבית החולים סורוקה
 ומר וקנין מימון בבית החולים יוספטל

 על מסירותם לרווחת החברים
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 מענקי חג
 

 ₪ . 40,750חברים, מענקי חג בשווי  57-חולקו ל 2017לקראת פסח 
 

 ת ועדת פרט.לפי החלט₪,  1,060או   750, 530גובה המענקים עמד על 
 

 מימון המענקים ע"י "חבר".
 

 
מס' 
 סד'

מספר הבקשות  סניף
 שהוגשו

לא 
 אושרו

 הסכום שאושר אושרו

 3,750 6 1 7 דימונה 1
 7,500 9 1 10 קרית גת 2
 5,750 9 3 12 שדרות-נתיבות 3
 4,750 6  6 אופקים 4
 1,750 2  2 אילת 5
 3,000 4 2 6 ערד 6
 2,750 3  3 מצפה רמון 7
 11,500 18  18 שבע-באר 8
 40,750 57 7 64 סה"כ 9
 
 
 

 חברים 54-ל₪  33,750לקראת ראש השנה חולקו מענקים בגובה 
 
 

מס' 
 סד'

מספר הבקשות  סניף
 שהוגשו

לא 
 אושרו

 הסכום שאושר אושרו

 4500 6  6 אופקים 1
 500 1  1 אילת 2
 8000 13 3 16 שבע-באר 3
 2,750 4 1 5 דימונה 4
 1250 2 1 3 מצפה רמון 5
 5,500 9 1 10 שדרות-נתיבות 6
 2500 4  4 ערד 7
 5,250 9 1 10 קרית גת 8
 3,500 6 7 13 בדואים 9
 33,750 54   סה"כ 9
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 +  75גימלאים ואלמנות בני 
 

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

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

 ם.נשמר הקשר גם עם חלק מהחברים שעזבו את המחוז, במשך זמן מה לאחר עזיבת .ב

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

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

מסגרת ארוע הוקרה שכלל, ארוחה חגיגית, הענקת תעודות ובראש השנה בהרמנו כוסית בפסח  .ה
חברים וחברות  147-השתתפות כוללת של כוחלוקת שי ב 80לחברים שהגיעו לגיל "גבורות" 
 ובני זוגם.

פעילויות בסימן בריאות, הרצאות, שירה בצבור  –החברים הוזמנו לפעילויות שונות ב"משען"  .ו
 ועוד...

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

 השני. 
 

 . 46ספר האלמנות עומד על ממתוכם, ,  153+ על 75עומד מספר החברים בני  בסוף השנה 
 
 

 אנו מודים למר פרץ לב על הפעילות ומאחלים לו אריכות ימים ובריאות טובה.
 
 
 

 הפניות וסיוע יעודי לחברים
 

 חברים לקבלת  ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מתי אביב. 22 הופנו השנהבמהלך 
 

 חברים הופנו לקבלת הדרכה וסיוע בתחום יעוץ המס ע"י רו"ח פיירשטיין יצחק. 30
 

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

 
 כר, כולל בצועאנו מתווכים בין החברים לבין מופ"ת, בכל הקשור לבעיות הזנת נתונים וש 

 ברורי שכר באמצעות נציגים, במשרדי מזכירות המחוז.
 

ניתן סיוע מול "חבר" בהלוואות הדדיות, בפתיחת קורסים וארועים באזור הדרום והשתתפות בארועי 
 הסניפים )אילת, גימלאים בדואים...(.

 
 ושא המוטבים.ניתן סיוע מול חברות הבטוח בנושאי בטוח בריאות ב"צוות", בטוח השיניים ובנ

 
 
 

 אנו מודים לחברים שעושים עבודתם בהתנדבות ובלב חפץ
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 הלוואות לחברים
 

סה"כ הלוואות  חודש
 צוות

סה"כ חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 צוות

סה"כ 
הלוואות 
 בנקאיות

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 בנקאיות

סה"כ 
הלוואות 

 בחודש זה

סה"כ 
חברים 
שלקחו 

הלוואות 
 בחודש זה

 72 2,329,000 51 2,192,500 21 136,500 ינואר

 52 1,060,000 22 865,000 30 195,000 פברואר

 62 1,503,000 35 1,327,500 27 175,500 מרץ

 44 1,577,100 28 1,473,100 16 104,000 אפריל

 68 1,413,000 28 1,156,000 39 257,000 מאי

 60 1,649,000 33 1,493,000 24 156,000 יוני

 55 1,058,700 23 843,700 32 215,000 יולי

 72 2,091,450 41 1,876,950 33 214,500 אוגוסט

 53 1,484,300 29 1,328,300 24 156,000 ספטמבר 

 65 1,696,709 34 1,495,209 31 201,500 אוקטובר

 48 627,000 16 419,000 32 208,000 נובמבר

 50 1,430,500 27 1,277,500 23 153,000 דצמבר

סה"כ 
 שנתי

2,172,000 332 15,747,759 367 17,919,759 699 

 
 
 

 



 

 

 
 פטירת חברים

 חברים ממחוז הדרום:  31הלכו לעולמם  2017שנה"ע ב
 

 דרגה סניף
שם 

 ישוב שם פרטי משפחה
ת.פטירה 

 לועזי

 29/09/2017 אילת חיים אביטן רסב אילת

 12/11/2017 אילת תאודור גורביץ רסב אילת

 17/12/2017 אילת ויקטור הראש רסר אילת

 15/01/2017 אילת פרץ חורשתי סאל אילת

 06/02/2017 אילת ליליאן רגב אלמנה  אילת

 11/08/2017 להבים אברהם אבידן סרן באר שבע

 10/06/2017 באר שבע עלי אלחממדה רנג באר שבע

 17/11/2017 באר שבע שמעון ביטון רסב באר שבע

 18/08/2017 באר שבע אריה בליסיאנו רסן באר שבע

 20/05/2017 באר שבע ארמנד דהן רסר באר שבע

 09/05/2017 באר שבע קלרה כהן אלמנה  באר שבע

 01/01/2017 באר שבע יהושע לנקרי רסן באר שבע

 04/04/2017 באר שבע גדליהו מלמד רסמ באר שבע

 06/12/2017 שבעבאר  שולמית ניר אלמנה  באר שבע

 12/05/2017 באר שבע סאלח עמארנה רסמ באר שבע

 21/01/2017 באר שבע אריה רוזנפלד רסר באר שבע

 11/07/2017 באר שבע אליעזר שטרן רסב באר שבע

 14/06/2017 באר שבע רוברט שיש רסב באר שבע

 13/04/2017 באר שבע עיד שלבי רסב באר שבע

 08/06/2017 ר שבעבא משה שמואל רסן באר שבע

 29/07/2017 דימונה נסים אלון רסמ דימונה

 16/01/2017 דימונה ארמנד בן חמו רסר דימונה

 20/10/2017 שובה אברהם בובליל רסמ שדרות-נתיבות

 16/08/2017 נתיבות משה חדד רסב שדרות-נתיבות

 18/07/2017 שדרות הרמן מוסקוביץ רסמ שדרות-נתיבות

 11/09/2017 נתיבות שלום סויסה גרנ שדרות-נתיבות

 12/06/2017 ערד יצחק גונדא רסר ערד

 11/05/2017 ערד יהושע מימון רנג ערד

 28/08/2017 קריית גת משה המר סאל קרית גת

 12/06/2017 קריית גת יחיאל זנו רסר קרית גת

 06/03/2017 עוצם יוסף מלכה רסמ קרית גת

 
ת לאחר התאוששותן, ע"מ לסייע להן במימוש זכאותן לקיצבת מזכירות המחוז מזמנת את האלמנו

 השארים, דמי הבטוח וההצטרפות ל"צוות".
בכל הלוויה משתתפים נציגים מהסניף ו/או המחוז ובמהלך ה"שבעה" נערך בקור תנחומים בבית 

 המשפחה.

                                 הי זכרם ברוךי
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  וועדת פרט

כנסת אחת לחודש. במקרים מיוחדים דחופים יש הצבעה טלפונית הנעשית ע"י וועדת פרט ארצית מת
 סמנכ"ל "צוות".

מנהל המחוז, מר לוגסי אברהם ומזכירת המחוז, גב' ישראל לאה מסייעים לוועדה בכל הקשר 
לאדמיניסטרציה, קשר עם החבר להשלמת החומר, העברת המסמכים לוועדה הארצית ומעקב 

 החלטות.
 ים להחלטת הוועדה הארצית הם:הנושאים העול

 1997, המלצות לוועדת אכ"א להפסקת היוון לגמלאים שהשתחררו עד הפסקת החזרי היוון -
 65הטיפול בבקשת החבר היא לבני  –)לא היתה להם אפשרות לבחור את מספר שנות ההיוון( 

נה טעושנים ועדיין משלם את ההיוון. החלטת הוועדה באכ"א  15לפחות  , משוחררומעלה
ת אחת לרבעון. סאשור ראש אכ"א ולפעמים חתימתו אורכת חודשים. הוועדה באכ"א מתכנ

בכל מקרה, עיכוב החתימה אינו פוגע בהפסקת ההיוון מאחר ובצוע ההחלטה מחושב מיום 
 הגשת הבקשה, אלא אם כן, מסיבות מסויימות יש החלטה אחרת. 

ביקש הלוואה דחויה(, או בהתאם לפי בקשת החבר )גם אם  – המלצה לליווי כלכלי לחבר -
 להחלטת הוועדה יבוצע ליווי כלכלי לפני שיוחלט על מתן הלוואה דחויה.

 לפי בקשת החבר או המלצת הוועדה כאשר אין פתרון אחר. – מענק בתלושי מזון -

)במשך כל שנות השרות בחישוב הלוואות דחויות  ₪ 30,000 עד  בגובה –" הלוואה דחויה "חבר -
 שנים. 3שנים למשך  3באשור אכ"א פרט להחזר לאחר  בשרות קבע(,

דחויה לשנה, ההחלטה היא סופית ואין  ₪ 10,000אישור הלוואה עד  –" הלוואה דחויה "צוות -
 צורך באשור אכ"א פרט.

 במקרים של מצב כלכלי קשה. – הלוואה /מענק לכיסוי טפול רפואי /מכשיר רפואי -

מבוטחים בבטוח "הראל/ שילוח" דרך "חבר" רק לחברים ה – השתתפות בטיפולי שיניים -
 )לאחר השתתפות חברת הבטוח, כאש לחבר אין יכולת לשלם את הטיפול.

במקרים של מענק או אישור הלוואה, החבר מוזמן למחוז לקבל את המענק או לחתום על טפסים 
 הדרושים לקבלה.

 
חוזית או סגנו השתתפו בכל ישיבות. יו"ר ועדת פרט מ  9-התכנסה ועדת פרט ארצית ל 2017ת בשנ

 הישיבות .
 

 סיכום בקשות פרט  שנת 2017

מספר  סוג בקשה 
 בקשות

 לא אושר
 אושר

 סיבה לאי אישור

 .4/97לא הועלה לוועדה, השתחרר לאחר  1 5 3 10 היוון 
 , בינתיים אושרה לו הלוואה דחויה.65טרם הגיע לגיל  1
 מצב כלכלי טוב. 3

בתלושי ₪  5,000הלוואה דחויה אושר ליווי כלכלי + מענק של  במקום 1 6 7 הלוואה דחויה

 מזון.
לא אושר לחבר מאחר וקיבל בהיותו בשרות קבע. בינתיים אושר לו  1 3 4 ליווי כלכלי

 ₪. 5,000מענק של 
 *לחבר ניתנה גם הלוואה דחויה. רשום לעיל.  *1 1 מענק

  7 13 22 סה"כ

 
ושה עבודה נפלאה ומקצועית. משקיע מזמנו בראיונות החברים מר פלדמן אהרון, יו"ר ועדת פרט ע

 ומסייע להם במילוי הטפסים.
 

 נו מודים למר פלדמן על פעילותו למען החברים.א
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  ועדת התנדבות
 

 . 2016מר בן שושן יחיאל נכנס לתפקיד יו"ר ועדת התנדבות מחוזית, לאחר בחירות 
 
 

    2016ה למלא את תפקידה בחודש מאי החל ועדת ההתנדבות המחוזית שלאחר הבחירות .1
 חברים. 6בהרכב של 

 
 הוועדה גיבשה את תהליכי העבודה וקבעה משימות ומטרות שעיקרן: .2
 גיוס מירבי של חברי המחוז לפעילות התנדבותית.  א.     
 יזום פעילות התנדבותית תחת סמל "צוות".  ב.     

 פעילות להוקרת המתנדב .   .ג
 

על יחסי הגומלין הדוקים עם הנהלת המחוז, יו"רי הסניפים ורכזי  הוועדה שמה דגש  .3
 ההתנדבות המתבססים על "נוכחות בשטח" בנוסף לקשר האלקטרוני.

 
 :עיקרי הפעילות עד כה  .4

 הוועדה קיימה מספר ישיבות לתדרוך וגיבוש דרכי עבודה.  .א
 נערך כנס עם רכזי ההתנדבות בסניפים שכלל הרצאה בנושא התנדבות.  .ב
אימות -ל תהליך של ביצוע סקר טלפוני ואינטרנטי מול כל חברי המחוז שתכליתו הח  .ג

 הנתונים הקיימים וגיוס מתנדבים חדשים.
 תהליכי עבודה והגדרת תפקידים. נכתבו נוהלי עבודה המפרטים   .ד
 הכנת תג זיהוי למתנדב "צוות") בתהליך(. .ה

 ם הקיימים ובמהלכו גוייסובו אומתו הנתוני הסתיים הסקר הטלפוני מול כל חברי המחוז .ו
 מתנדבים חדשים .

 
 

 :פעילות בתכנון עתידי  .5
 א.    כנס מתנדבים מחוזי.     

 טקס בחירת מתנדב מצטיין מחוזי.  .ב
 . 2018ומתוכנן להסתיים בחודש מרץ  פרוייקט "בשביל הארץ" נמצא בעיצומו  .ג

   לקראת שנת  שבע. י"ב בעיר באר -י"א   כיתות 11  בתי ספר ובהם 6בפרוייקט משתתפים  
 ארבע ערים נוספות :ל הלימודים הקרובה, בכוונת הנהלת המחוז להרחיב את הפעילות 
 ערד ומצפה רמון. אילת, קרית גת, 

 

                                               
 

 
 

 אנו מודים למר בן שושן יחיאל וחברי ועדת ההתנדבות
 .מדה להשגת המטרותעל פעילותם המסורה ללא לאות ובהת
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 איכלוס דיור מוגן
 , מאוכלסות.75%דירות המהוות  29דירות ברחבי הארץ,  40מתוך  .א

 .דירה אחת דירות, מתוכן מאוכלסת 4בדרום, יש  .ב

 הטיפול באיכלוס דיור מוגן, באחריות סמנכ"ל "צוות". .ג
 
 

 ועדת ביקורת מחוזית 
 

 שדרות. -ד סניף נתיבותנעשו ביקורת במהלך השנה בכל סניפי המחוז, מלב
 בסה"כ ניתן לומר שהסניפים והמחוז מתנהלים על פי הנוהלים.

 אנו מודים למר איציק אברמוביץ על פעילותו המסורה.
 
 
 

 ברכה לימי הולדת
מזכירות המחוז שולחת בתחילת כל חודש, לכל חבר במחוז ברכה מיוחדת ליום הולדת, באמצעות 

 המייל.
 ר "צוות" לכל חבר, בסניף שלו.כמו כן מפורסמת ברכה באת

 רוב הסניפים שולחים כרטיסים ברכה אישיים לכל חבר.
 

 + ואלמנות, נשלח כרטיס ברכה מודפס, בתחילת החודש.75לחברי הנהלה, מתנדבים, גימלאים בני 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



17 

 

00049218   

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

 בצר מנציג המחוז להשתתף בישיבות הוועדה במהלך השנה.עקב סיבות אישיות נ
 

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

גימלאים עד  1161שבע מרכזים את הטיפול ב"דור הצעיר". בשלב הראשון אותרו -המחוז וסניף באר
 .2018ואר להם נשלח מכתב זימון לישיבה ראשונה שתתקיים באמצע ינ 55גיל 

 
 פרויקטיםדו"ח ועדת 
 ברנד מנחםמר  –נציג המחוז 

במהלך השנה נדונו בוועדה אפשרויות לשווק יחידות הדיור של "צוות", במשען. לאחר קמפיין מסיבי 
 בארגון, הגיע המידע לחברים ובחודש השני שווקו מספר יחידות דיור במרכז.

 
 דו"ח פעילות ועדת זכויות ארצית

 חדד אילנהגב'  –נציגת המחוז 
פעמים ודנה בנושא הסכם הגימלה על כל נגזרותיו, פטור מהיוון במסלול חריגי  3הועדה התכנסה 

 לפקודת מס הכנסה, שחיקת הגימלה והבטוח הרפואי. 190היוון, תקנה 
 

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

 הוועדה לא התכנסה במהלך השנה.
 

 פעילות ועדת נהלים ותקנון ארצית דו"ח
 הלר אבימר  –נציג המחוז 

מספר פעמים כאשר המשימה המרכזית היתה לעדכן, לאשר ולהמליץ  2017הוועדה התכנסה בשנת 
בפני ועד המנהל על נוהלי עבודה של הארגון ובין היתר נוהלים שעוסקים במזכירות הארצית /מחוזית 

 והלים עדכניים שיאפשרו פעילות סדירה ואחידה.והסניפים וכל זאת בכוונה ליצור נ
 

 דו"ח ועדת כספים ארצית
 כהן איציקומר  הלר אבימר  –נציגי המחוז 

גזבר המחוז השתתף בישיבות ועדת הכספים הארצית כולל ועדת המשנה להשקעות כאשר במהלך 
ה תקציבית נדונה ההתנהלות הכספית של הארגון, התמודדות במהלך השנה עם צפי של מצוקהשנה 

ע"י משרד הבטחון ליחידת התעסוקה ומנגד התמודדות להגדלת ₪ עקב הנסיון להפחתה בסך מיליון 
 מקורות התקציב של הארגון כגון הגדלת השתתפות "חבר" והגדלת דמי החבר החודשיים.

  
 דו"ח ועדת פרט ארצית

 ומר אמור יצחק פלדמן אהרון -נציג המחוז 
פגישות. פרוט הנושאים שהועלו בוועדה מצויינים  9שנה התקיימו הוועדה מתכנסת אחת לחודש. ה

 .13בעמוד 
 

 ארציתומכרזים דו"ח ועדת רכישות 
 פרץ אילןמר  –נציג המחוז 

 לרכישת שרותים וציוד הנדרשים לארגון לאחר בצוע הליך , הוק -הועדה פעילה בעיקר עפ"י הצורך אד
 ן.הצעות מחיר / מכרז כפי שמתחייב מנוהלי הארגו

 
 ארועים וטקסים – דו"ח ועדת קש"ח ארצית

 פרץ אילןמר  –נציג המחוז 
 הועדה שקדה ושוקדת לאורך כל השנה על קידום, פיתוח וטיפוח הקשרים בין כל ארגוני הלוחמים 

 היהודים הוטרנים בישראל ובכל העולם היהודי בדגש על פעילויות מורשת הנצחה וזכרון.
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 מירבית של מעגל הפעילויות המשותפות של ארגוני הוטרנים בארץ מו כן הוועדה עוסקת בהרחבה כ
 ובעולם, הידוק הקשרים, החלפת דעות ועמדות ולימוד מניסיונם של אחרים באשר לזכויות הפרט, 

 הגמלאים.  רווחה ואיכות חיים של
 גרת כמו כן הועדה מקפידה על שילוב נציגים בטכסים רשמיים המיועדים לוטרנים בארץ ובעולם במס

 ארגון הגג של הוטרנים.

 
 דו"ח ועדת התנדבות ארצית

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

פרויקט "בשביל הארץ". נעשה מאמץ להרחיב את תחום בתי הסוהר בכל המחוזות כמו גם ליווי 
 דדים ועוד.חיילים בו

 
 דו"ח ועדת סניפים ארצית

 דרעי יעקבמר  –נציג המחוז 
לעודד צעירים להשתתף , מייל הגדלת מספר החברים בעליהשלמת ציוד מחשב, ברקו ועוד בסניפים, 

 ם בסניפים ולהעלות באתר.ארועיהבארועים, תעוד 
 

 דו"ח ועדת מיחשוב ארצית
 ויינברג חייםמר  –נציג המחוז 

המשך פתוח  –על הנושאים להלן בוועדה דנו במהלך השנה  .מתכנסת אחת לתקופה הארציתהוועדה 
 שדרוג אתר אינטרנט, אשור רכישת  ארועים, לדופתוח אתר "צוות", ניסוי מו,  Crmוהטמעת מערכת 
 .2018-מרכזיה חדשה ב

 
 דו"ח ועדת תעסוקה ארצית

 כהן איציקמר  –נציג המחוז 
אופן מלא מול מנהלת התעסוקה במחוז. בישיבות הנהלה מחוזיות,  וועדות. פעיל ב 4-השתתף השנה ב

 הציג את פעילות הועדה המתחדשת.
נושא התעסוקה ב"צוות" מהווה עמוד תווך חזק ואיתן המקשר קבוצה גדולה מאוד של חברים 

לארגון. מבקש לציין לטובה את עבודתם של החברים לוועדה ואת העומד בראשה, לורנס יצחק, את 
שרית, סמנכ"לית התעסוקה.  –מנהלת התעסוקה ורועית מהדרום ואחרונה חביבה ומקצוענית דניס 

 ישר כח.
 

 דו"ח ועדת בחירות ארצית
 טאוב חנןמר  –נציג המחוז 

והוצג מודל לשינוי שיטת הבחירות. התקיימו במהלך השנה דיונים מעמיקים בנושא לקחי בחירות 
ת ביום אחד לכל התפקידים. איך עושים להגיע לאחוזי האם תהיה בחירה ישירה, האם לקיים בחירו

 חלופות שאותה יסמכו בחודשים הקרובים. 3בחירות גבוהים. נבחנו 
 

 מידע כללי – ובטוח סעודי "מנורה" בטוח בריאות "הפניקס"
 .2025ביטוח הבריאות תקף עד דצמבר  .א

 .1.1.2018-הבטוח הסעודי סוכם עם חברת "מנורה" שזכתה במכרז, בתוקף מ .ב

 חברים. 850-ימלת סיעוד לכתביעות וכמו כן משולמת ג 23,000-וגשו למעלה מה 2017בשנה"ע  .ג
 

 ""איילון –בטוח חיים 
 נכנס לתוקפו הסכם בטוח חיים בין "חבר" לבין חברת הביטוח איילון. סכומי הבטוח 1.4.12-ב     
 וות".והפרמיה המשולמת מעודכנים ע"פ קבוצות גיל ומפורסמים באתר "צ     
 טופס המוטבים נשלח ישירות לחברת הבטוח.     
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 בטוח תאונות אישיות
הסדר בטוח התאונות האישיות הקבוצתי שנחתם ע"י "חבר" משרתי הקבע והגימלאות הינו בטוח 

 נכות צמיתה שנועד לתת פיצוי למבוטחים אשר מוכרת להם נכות פיזית או נפשית לצמיתות.
 מה ובכל מקום בעולם והוא מתבצע ע"י חברת איילון.הבטוח תקף בכל שעה משעות הימ

פוליסת הבטוח המלאה מפורסמת באתר "חבר", תחת כותרת פיננסים ובטוחים. הרובד המורחב 
 )הרובד הכולל שברים( ונשאר רק הרובד הבסיסי לכל החיים. 67של הבטוח מסתיים בגיל 

 
 

 ביטוח שיניים
 הגימלאים ומשרתי הקבע עם חברת הבטוח הראל,                                    במסגרת הסדר רפואת שיניים למשפחות      
 מתמקד הכסוי הביטוחי בארבעה תחומים עיקריים:      
 טיפול שיניים משמר, ניתוחי חניכיים, טיפולים משקמים, אורתודנטים ושתלים.      
 להגיש בקשות לערעור על תשובות       רופא האמון במקרפ"ר הינו דר' דודו קינן. דרכם ניתן      
 שליליות.      
       
 –פרטים לפניות       
 .1300-1600בימים א',ג',ה' בין השעות  03-7545088 –טלפון       
 03-7545018 –פקס       
 emon@hvr.co.il-rofe –מייל      
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   2017שנה"ע –חידת התעסוקה י
 

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

 .(והכוונה, ימי הולדת, קשר רבעוני      

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

 בפורומים וכנסים(.

השמות ע"י  140השמות לחברים דורשי עבודה במחוז. סה"כ בוצעו  איתור משרות וביצוע .3

 חברים.  224, 2017השמות בסיוע "צוות". סה"כ השתלבו בעבודה בשנה"ע  84-"צוות" ו

 חברים. 37סדנאות "העצמה אישית" לדורשי עבודה )מרץ, נובמבר(, בהשתתפות  2ביצוע    .4

 ור עבודה במשרות הוראה" הטובים לחינוך, במכללת ביצוע יום עיון "מתן כלים ושיטות לאית   .5

 קיי.      

 השתתפות בטקס סיום מחזור ו' של "הטובים לחינוך", במכללת קיי.  . 6

 חברים. 60. ביצוע יום עיון בנושא קריירה, תעסוקה ושיווק עצמי בהשתתפות  7

 26לחינוך בנגב". סה"כ פתיחת מחזור שמיני של מסלול לימודי הוראה במכללת קיי "הטובים   . 8

 סטודנטים.        

 ממחוז יהודה. 6חברים, מתוכם  8ביצוע קורס מדבירים בהשתתפות   . 9

 בקשות. 8 -. שימוש מושכל ב"סל הכשרה" לקורסים למציאת עבודה סה"כ אושרו  10

 . המשך שיתוף פעולה עם גופים ברשויות המדינה.11

 ואופקים מטעם הרשות לפיתוח הנגב.. השתתפות בירידי תעסוקה בדימונה  12

 . העמקת שיתופי הפעולה בין "צוות" למדור השמות מחלקת מופ"ת /צה"ל )ביצוע הכשרות, 13

 השתתפות בסדנאות פרישה ופגישות מעסיקים(.         

 . קיום פגישות עבודה עם יו"ר סניפים /יו"ר מחוז, הגשת דו"חות והשתתפות בארועי המחוז. 14

 פות בימי קליטה של פורשים חדשים.. השתת 15

 . השתתפות בסדנאות מעבר מקריירה לקריירה לנגדים פורשים. 16
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 מזכירות המחוז - סכום תכנית עבודה הנדון:                              
 
 

תאריך / מועד  הנושא
 / תדירות

 הערות השתתפות

 crmהשתלמות 
 בסניף ערד

 כנית מחשוב ארציתבמסגרת ת נציגי הסניף 2.1.17

התנעת פרויקט 
 "בשביל הארץ"

ועדת התנדבות  4.1.17
 מחוזית

 פרויקט התנדבות 

 –הכנה לבקורת 
 שבע-סניף באר

9.1.17 
16.1.17 

נציגי הנהלת 
 שבע-סניףבאר

 לקראת בקורת מחוזית

 crmהשתלמות 
 שבע-בסניף באר

12.1.17 
26.3.17 

 במסגרת תכנית מחשוב ארצית נציגי הסניף

חת היכרות שי
 חברים חדשים

כל חודש. נציג 
סניף ב"ש 

 מוזמן אף הוא

כל החברים החדשים 
מוזמנים למעט מסניף 

 אילת

מי שלא מגיע לראיון, מרואיין 
 טלפונית

ישיבת ועדת 
 הסניפים בקרית גת

הוזמנו יו"רי הסניפים  24.1.17
 מכלל הארגון

 במסגרת פעילות כלל ארגונית

כל חודש,  ישיבת הנהלה
ט חודש למע
 יולי

מוזמנים כל חברי ועד 
מנהל ומועצת המחוז 

 + חברים נוספים

 

 30.1.17 תרגיל מוס"ח
14.2.17 

במסגרת פעילות התנדבותית,  
סניפים פעילים ע"פ החלטה 

 משותפת עם רשות חרום לאומית
השתתפות בועדות 

 ארציות
ע"פ זמון 

 "צוות" ארצי
החברים מעבירים עדכונים  1-2נציגי המחוז, 

מהישיבות הארציות במסגרת 
 ישיבות ועד מנהל מחוזי.

 –ערב תרבות 
יציאה משותפת 

להצגת עלובי 
החיים בתאטרון 

 "הבימה"

 ₪  10-סבסוד כל כרטיס ב 147 1.2.17

מפגש מנהלי 
 מחוזות

ע"פ זמון 
 "צוות" ארצי

במסגרת עדכונים והעשרה  
 , מפגש עם נציגי בנק...הדדית

רכוז כתבות  
 ת"לבטאון "צוו

שוטף כל 
 השנה

 בטאונים בשנה 4יוצאים  

איסוף כתבות 
בתמונה ובכתב 

לשם עדכון אתר 
 "צוות" 

שוטף כל 
 השנה

של המחוז וסניפים שאינם  
 פעילים עצמאית בתחום

שיחות וראיונות 
חברים במצוקה 

לקראת הפנייתם 
לוועדת פרט, תעוד 

 crmמערכת ב
והעברה ל"צוות" 

 ארצי

שוטף כל 
 השנה

מוד של יו"ר וועדת פרט, בסיוע צ 
 מר פלדמן אהרון

-סיור בעיר באר
 שבע

עם נציגים מהנהלת  2.2.17
 המחוז

במסגרת שימור ושפור הקשר עם 
 הרשות המקומית והקהילה
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ארגון הסעות ליריד 
"חבר" בגני 

 התערוכה

לקראת ראש 
השנה ולקראת 

 חג הפסח

 איש בכל אוטובוס 50-כ אוטובוסים 16-כ

הרמת כוסית 
 ים בשנה פעמי

לקראת ראש 
השנה ולקראת 

 חג הפס

הנהלת המחוז + 
 מתנדבים

גימלאים ואלמנות בני 
75+ 

הארועים מנוצלים בין היתר 
להענקת תעודת גבורות למי 

שנה, הענקת  80שמלאו לו 
תעודות הוקרה למתנדבים 
מצטיינים ותעודת הוקרה 

 למעסיק נבחר.
ארוע הוקרה 

לגימלאים 
 הבדואים

לקראת עיד 
 דחאאל א

 כולל ארוחה חגיגית וחלוקת שי איש 70-80בין 

סיוע לסניפים 
בהתארגנות לקיום 

 ארועים

תאומי תאריך, אולם, עלויות   שוטף
 כספיות, הפצת הזמנות...

כניסה חופשית של כל  פעמים בשנה 6 בקור נציג מופ"ת
 המעוניין

ארוח במשרדי מזכירות המחוז 
 ומתן שרות ע"פ הנדרש

י משלוח כרטיס  
 ברכה לימי הולדת

חברי הנהלת המחוז, חברי   מדי חודש
הנהלות הסניפים, גימלאים בני 

 +, אלמנות, מתנדבים פעילים75
קיום קשרי גומלין 

 עם בית הלוחם
הזמנות הדדיות  שוטף

לארועים מחוזיים 
 וארועים בבית הלוחם

 

טפול בהמלצות 
למענקי חג 

 המועברות
 הסניפיםמ

לקראת ראש 
השנה, פסח, 

עיד אל אדחא 
 ועיד אל פטר

הגימלאים הבדואים מטופלים  ועדת פרט מחוזית
 ישירות ע"י מנהל המחוז

מופע של שירי 
 מימון 

-בבית הלוחם באר 12.3.17
 שבע

במסגרת הידוק הקשר עם ארגון 
 נכי צה"ל

השתתפות במשחק 
כדורגל של הפועל 

 באר שבע

ף יחד עם חברים מסני 19.3.17
 אילת

כרטיסים מסובסדים ע"י 
 מזכירות המחוז

סיור בעיר 
הבה"דים וארוח 

 "צוות" ארצי

מנהל המחוז, מנהלת  19.3.17
התעסוקה ונציגי ועד 

 המנהל

 

הרמת כוסית עם 
 רא"ם

חברי ועדת התנדבות,  26.3.17
 יו"ר ומנהל המחוז

במסגרת שמירת הקשר עם 
 הרשות המקומית והקהילה

בקור חולים 
 זיםומאושפ

אחת  –שוטף 
 לשבוע

מנהל המחוז ויו"ר 
 ועדת בריאות

פעם בשבוע נערך בקור בביה"ח, 
עם שאר החברים נשמר קשר 

 טלפוני.
רכוז רכישת שי 

למחוז ולסניפים 
 לקראת החגים

לקראת ראש 
השנה ולקראת 

 פסח

 הזמנה, תאום אספקה ותשלום 

פעילות תרבות 
וחברה לגימלאים 

 הבדואים

המחוז בסיוע מנהל  במהלך השנה
 אלגדיפי מוצלח

טיול משולב בבקור ביריד "חבר" 
פעמיים בשנה, טיול בן יומיים, 

ארוע הוקרה, כנס האלמנות 
הבדואיות, ייצוג החברים מול 

מופ"ת, אכ"א, מוסדות כגון 
 "צוות".
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סיוע שוטף לוועדות 
 המחוזיות

 וועדת ביקורת, ע"פ הצורך
 וועדת התנדבות,

 וועדת פרט...

 

אלמנות טפול ב
 גימלאי צה"ל

השתתפות בהלוויות, בקורי  מנהל המחוז שוטף
תנחומים, צרוף ל"צוות" ו"חבר", 

 בטוח חיים...
טיול לגימלאים 

הבדואים משולב 
בבקור ביריד 

 "חבר"

  חברים 46 26-27.3.17

יריד "חבר" לקראת 
 פסח

 ארגון הסעות איש 800-כ 4/2017

הרמת כוסית 
 לקראת פסח 

ים ואלמנות בני גימלא 3.4.17
75+ 

 בבית יציב, כולל הרצאה ודי.ג'י

הרמת כוסית 
 לקראת פסח

ועד המנהל, מועצת  5.4.17
המחוז, מתנדבים 

פעילים, חברי הנהלת 
 סניף ב"ש, מעסיק...

 בבית יציב

מפגש עם נציגי בנק 
 אוצה"ח

  מנהל המחוז 19.4.17

הכנה לביקורת 
 סניף דימונה

 מנהל ומזכירת המחוז 20.4.17
 יחד עם גזבר הסניף

 

יו"ר המחוז מקיים 
 קבלת קהל

  בתאום מראש כל יום ראשון

 שפור השליטה במערכת מזכירת המחוז 24.4.17 הדרכת שרדוקס
הפצת מידעונים 

 לכלל החברים
בתחילת כל 

 חודש
עדכונים ומידע לגבי ארועים  מזכירות המחוז

מתוכננים וצפויים בחודשיים 
 הקרובים

פני קיום מכרזים ל
חתימה על חוזים 

הסעות,  –גדולים 
 נקיון, מוצרים

שוטף ע"פ 
 הצורך

 מובא לאשור הועד המנהל מנהל המחוז והגזבר

השתתפות בארועים 
 בסניפים

יו"ר + מנהל המחוז  שוטף
 + נציגי הנהלה

 

מעקב אחר ניצול 
התקציב והכנת 
נתונים כספיים 

להצגה ליו"ר 
 המחוז

והסניפים פועלים לפי המחוז  מנהל וגזבר המחוז שוטף
 התקציב, ללא חריגה.

שימור הקשר עם 
בית אבות "משען" 

והשתתפות 
 בארועים במקום

הגימלאים מוזמנים  שוטף
לפעילות שוטף של 

 המקום כל יום בשעה 
18:00. 

 

הופעה של ירדנה 
 ארזי

ב"משען", במסגרת שתוף  +75לגימלאים בני  16.5.17
 הפעולה עימם

נשף יום עצמאות 
זימחו  

כל סניפי המחוז הוזמנו )למעט   17.5.17
 (סניף אילת

תאום בקורות כבוי 
 אש בסניפים

  מנהל המחוז אחת לשנה
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חברים 6 22.5.17 יום האומן   בביה"ח לבריאות הנפש 
הצגת  –ערב תרבות 
"סליחות" 

שבע-בתאטרון באר  

 כרטיסים נמכרו בעלות  23.5.17

שימור הקשר עם 
  2רמ' 

וז ויו"ר מנהל המח שוטף
 ועדת בריאות

תאומים עם קר"פ פעילה, הזמנה 
 לארועי המחוז

התנעת פעילות 
וגבוש קבוצת 

גימלאים חרדים 
לקיום פעילויות 

 יחודיות 

התקיים ארוע לאוכלוסיית   28.5.17
החברים החרדים, הוקם וועד 

 שימליץ לקדם את הנושא.

השתתפות בטקסי 
חלוקת תעודות 

הוקרה למתנדבים 
ב"שבעיריית   

יו"ר ומנהל המחוז  29.5.17
יחד עם ועדת 

 התנדבות

 

 –לוחמים מספרים 
שנה למלחמת  50

 –ששת הימים 
 ב"משען"

 שימור הקשר יו"ר המחוז 4.6.17

+75גימלאים בני  22.6.17 ארוע מוזיקלי  ב"משען" 
השתתפות בארוע 

שנה  50ארצי של 
למלחמת ששת 

 הימים

 בניני האומה בירושלים 124 22.6.17

השתלמות ניהול 
 כספים

גזברי המחוז  27.6.17
והסניפים, מנהל 

 המחוז וחשב "צוות"

 העשרה ורענון נוהלים

בקור בעיר ערד יחד 
עם הנהלת "צוות" 

ארצי ומפגש עם 
 ראש העיר

יו"ר ומנהל המחוז עם  9.7.17
 נציגי הנהלת המחוז

שימור הקשר עם הרשות 
 המקומית והקהילה

הכנה לבקורת סניף 
רמוןמצפה   

מנהל ומזכירת המחוז  11.7.17
 יחד עם יו"ר הסניף

 

מופע של דקלון 
 בבית הלוחם

במסגרת שתוף פעולה עם בית  20 13.7.17
 הלוחם.

מסיבת קיץ 
ב"משען" בסימן 

 ירושלים שלי

החברים מוזמנים באופן שוטף   16.7.17
לארועי תרבות ב"משען", ללא 

 תשלום.
מסיבת קיץ בסימן 

 ירושלים שלי
כניסה חופשית ללא  19.7.17

 תשלום
 ב"משען". 

ערב גיבוש עם 
הנהלת סניף 

שדרות-נתיבות  

יו"ר ומנהל המחוז עם  20.7.17
 חברי הנהלת הסניף

 לשפור תפקוד חברי ההנהלה

מפגש בני משפחות 
שכולות בבית יד 

 לבנים

חברים  120הוזמנו  3.8.17
 מהמחוז

 

ארוח מנכ"ל 
"צוות" 

 והסמנכ"לים

"ר ומנהל המחוזיו 21.8.17   
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מפגש עם אלמנות 
הגימלאים 

 הבדואים

מנהל המחוז יחד עם  23.8.17
 5 – אלגדיפי מוצלח

 אלמנות

כולל חלוק שי לכבוד עיד 
 אלאדחא

ארוע הוקרה 
לגימלאים 

הבדואים לרגל עיד 
 אל אדחא

יו"ר ומנהל המחוז +  27.8.17
+  נציגי הנהלת המחוז

גימלאים 70  

 

בקור ביריד "חבר" 
לב ביום טיול משו

במוזיאון מ"י 
 וחרבת ח'יריה

 עם הגימלאים הבדואים מנהל המחוז 28.8.17

יריד "חבר" לקראת 
 ראש השנה

איש 800-כ 8-9/2017  ארגון הסעות 

הרמת כוסית 
+ 75לגימלאים בני 

 ואלמנות

יו"ר ומנהל המחוז +  4.9.17
 נציגי הנהלת המחוז

הארוע כלל הענקת תעודת 
 האלמנותגבורות לגימלאים ו

80הגיעו לגיל ש . 
יום עיון לעדה 

הדרוזית באתר 
 קבר נבי שועייב 

יו"ר ומנהל המחוז +  6.9.17
נציגים מהנהלת 

 המחוז

 )ליד כפר זייתים(

ישיבה חגיגית של 
הועד המנהל 

 לקראת ראש השנה

חברי הנהלת המחוז  14.9.17
 + אורחים

הרמת כוסית והענקת תעודת 
 הוקרה למעסיק

ושירה  ערב פיוטים
 בבית הלוחם

הופצה הזמנה לחברי  25.9.17
 המחוז באזור

 

תחילת בקורת 
מחוזית בתחום 

 הפרט

יו"ר ועדת פרט עם  26.9.17
 יו"ר ועדת הביקורת

 

מנהלי  מפגש
מחוזות עם ראש 

 מופ"ת 

 במופ"ת מנהל המחוז 27.9.17

 צעדת ירושלים
 

10.10.17 80  

טקס הענקת מגן 
ראש העיר באר 

בי הלר שבע למר א
 גזבר המחוז –

יו"ר המחוז, חברי  16.10.17
וועדת התנדבות, יו"ר 

 ועדת ביקורת

 מתנדב מצטיין

ביקורת מחוזית 
 בתחום הפרט

יו"ר ועדת פרט ומנהל  22.10.17
המחוז, מר סולומון 

 שלמה ומר פרץ לב

 

ביקורת מחוזית 
 בנושא כספים

התקיימה ע"י ועדת הבקורת  מנהל המחוז 24.10.17
 ה בהצלחה.ועבר

פ.ע בין יו"ר המחוז 
לבין יו"ר מרחב 
 דרום של אל"ח

  יו"ר ומנהל המחוז 29.10.7

ישיבת ועד מנהל 
 מחוזי

  חברי הוועד המנהל 31.10.17

כנס יו"ר סניפים 
ומפגש עם יו"ר 

 "צוות"

  יו"רי הסניפים 2.11.17
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מפגש מנטורים של 
פרויקט "בשביל 

 הארץ"

 יו"ר ועדת התנדבות 5.11.17
 והחברים המתנדבים

 

מנהל המחוז, מנהלת  5-9/11.17 גיבוש עובדי "צוות"
 ורכזת התעסוקה

 בים המלח

ההצגה "בוא תכיר 
 את אבא"

במשכן אומנויות  11.11.17
 הבימה

במסגרת שיתוף הפעולה עם 
 ארגון "יד לבנים"

משחק כדורגל 
 שבע נגד עכו-באר

 יזמנו מכירת הכרטיסים חברים 50 18.11.17

ב גיבוש הנהלת ער
 המחוז עם בני זוג

 חוות שבדרון יער יתיר איש 40-כ 20.11.17

ההצגה "פילומנה" 
 בתאטרון הבימה

 170-בהשתתפות כ 27.11.17
 איש

 

ישיבת ועד מנהל 
 מחוזי

כולל פרידה מסמנכ"ל "צוות"  חברי הועד המנהל 30.11.17
 היוצא, אבי לחיאני

 משכן לאומנויות הבמה ב"שב איש 30 30.11.17 ערב שירי ז'ק ברל
טיול לגימלאים 

 הבדואים
 בצפון הארץ איש 50 3-4/12/17

בקורת מחוזית 
בתחום ארגון 

 ומנהלה

מנהל ומזכירת המחוז  11.12.17
עם יו"ר ועדת 

 הבקורת

 

הרצאתו של אלוף 
 במיל' שקדי אליעזר

 בבית הלוחם באר שבע איש 20-כ 13.12.17

נשף חנוכה בסניף 
 דימונה

בהשתתפות נציגים מסניפי  200-כ 13.12.17
 המחוז

נשף חנוכה בסניף 
אילת וארוח יו"ר 

 "צוות" ארצי

הביקור כלל גם סיור בשדה   20.12.17
התעופה רמון ופגישה עם הנהלת 

 הסניף.
בוקר של תרבות עם 
 גדי סוקניק ב"משען

25.12.17   

ישיבת ועד מנהל 
 מחוזי

  חברי ועד מנהל מחוזי 27.12.17

וח נציג מופ"ת אר
וקבלת קהל לבצוע 

 ברורי שכר

 פעמים בשנה 6 משתנה כל חודשיים

השתתפות בהרמת 
כוסית של הסניפים 

 לקראת החגים
 

פעמיים בשנה 
 בכל סניף

יו"ר / מנהל המחוז 
ו/או נציג הנהלת 

 המחוז

 

ראיונות חברים 
 חדשים

 

  מנהל ומזכירת המחוז שוטף

סיוע לסניפים 
וראשי הוועדות 

רכות לבקורת בהיע
 המחוזית

  מנהל ומזכירת המחוז שוטף

השתתפות 
בהלוויות וביקורי 

 תנחומים

מנהל המחוז ויו"ר  שוטף
 ועדת הבריאות
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בקורי חולים 
בביה"ח ובבתי 

 החברים

  מנהל המחוז תורנות

השתתפות בתורנות 
 פרישה ברמת אפעל

מספר פעמים 
 בחודש

  מנהל המחוז

פגישות עבודה עם 
 יו"ר המחוז

  מנהל המחוז שוטף

תאום ראיונות 
ומפגשים אישיים 

 ליו"ר המחוז

מנהל המחוז ויו"ר  פעמיים בשנה
 ועדת פרט

 

עיסוק בנושא 
מענקי חג לחברים 

 נזקקים

  מזכירת המחוז ע"פ זימון

השתתפות 
בהדרכות שרדוקס 

 בצוות ארצי crm-ו

הסעות, טיולים, נשף  שוטף
 שנתי, נקיון...

 

קיום מכרזים 
שת ציוד לרכי

 ושרותים

+, חברי הנהלה 75בני  שוטף
 ומתנדבים פעילים

 

משלוח כרטיסי 
 ברכה לימי הולדת

  מזכירת המחוז שוטף

 ומזכירת  מנהל שוטף עדכון אתר "צוות"
 המחוז
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 – 2017להלן פרוט מועדי ישיבות הנהלת המחוז בשנת 
 

מס' 
 סד'

 הערות תאריך

1 24.1.17  
 שבע-באיצטדיון העירוני באר 14.2.17 2
3 21.3.17  
ישיבה חגיגית כולל הרמת כוסית לקראת פסח, כולל הענקת תעודות  5.4.17 4

הוקרה למתנדבים מצטיינים והוקרה למעסיק )מוזמנים מתנדבים 
 פעילים, הישיבה בראשות יו"ר ומנכ"ל "צוות"(.

 שבע-בפארק נחל באר 23.5.17 5
6 27.6.17  
 בחודש יולי לא מתקיימת ישיבה - 7
8 21.8.17  
ישיבה חגיגית כולל הרמת כוסית לקראת ראש השנה, כולל הענקת  14.9.17 9

תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים והוקרה למעסיק )מוזמנים 
 מתנדבים פעילי, הישיבה בראשות יו"ר ומנכ"ל "צוות"(.

10 31.10.17  
 מנכ"ל "צוות" היוצא, מר לחיאני אבי.כולל פרידה מס 30.11.17 11
12 26.12.17  

   
 יו"ר המחוז-אשור הפצה ניתן ע"י מנהל ורוטוקולים מתועדים במערכת שרדוקס, כל הפ

 .פרוט המשתתפים מופיע בגוף הסכום
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 2017שנה"ע –נתוני תקציב 
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 2017נתוני תקציב  
 ₪    765,808  – 2017תקציב 

 
₪.  37,000בוצע קיצוץ רוחבי בכל המחוזות. במחוז הדרום קוצצו  13.6.17בתאריך 

 הקיצוץ הוחל על כל המסגרות.
 .התקציבים המצויינים במסמך זה הינם התקציבים המעודכנים לאחר הקיצוץ

 
 

מס' 
 סד'

 

 
סה"כ  המסגרת

 תקציב
ניצול 

 התקציב
אחוז 

 הניצול

יתרה עד 
סוף 

 השנה
 ערותה

 
 
1 

 

 
  20,882 94.7% 379,818 400,700 סניפים

 
2 
 

 

 
מזכירות 

 המחוז
296,019 290,109 98% 5,910  

 
3 
 

 

 
רזרבת יו"ר 

 המחוז
69,089 30,909 44.7% 38,180  

 
4 
 

 

 
  64,972 91.5% 700,836 765,808 סה"כ

 
 

 ₪(  64,972סוף השנה ב)יתרה  91.5% שהם ₪,    700,836עומד על  ניצול התקציב
 

 
 הערות

 התקציב כולל דמי שכירות ואחזקה של מזכירות המחוז, סניף ערד וסניף אילת.
 היתרה הכספית לא כוללת את הוצאות נשף חנוכה.

 
 

 ₪  33,553-הוצאות אישיות לפעילים עומדות על כ
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  7201קציב הסניפים ת
 

מס' 
 סד'

מספר  סניף
 החברים

 תקציב 
2017 

ניצול 
 בפועל

אחוז 
 יצולנ

יתרה 
בסוף 
 השנה

יתרת 
עו"ש נכון 

 -ל
31.12.17 

 13,998.15 40,058 64.56 73,255 113,314 2015 שבע-באר 1

 1,430 - 7,984 116.6 56,066 48,082 374 קרית גת 2

 10,900 5,189 92.5 64,253 69,442 350 אילת 3

 2,142 - 6,695 119.7 40,631 33,936 300 שד'-נתי' 4

 5,144 - 7,870 122.4 42,930 35,060 242 אופקים 5

 29,219 7,132 78.15 25,517 32,650 234 דימונה 6

 3,190 - 5,147 116 37,300 32,153 94 ערד 7

  - 3,918 117.00 26,958 23,040 122 בדואים 8

9 
מצפה 

  118 99 12,904 13,023 71 וןרמ

 62,833.15 20,882 94.8 379,818 400,700 3,680 סה"כ 10
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 ביקורים בסניפים
 

 במהלך החציון התקיימו ביקורים ופגישות עם הנהלות הסניפים ע"י יו"ר ומנהל "צוות" מחוז דרום.
 במסגרת ביקורים אלה, נערכו ישיבות עבודה ומפגשים חברתיים.

 
מס' 
 סד'

 תאריך הביקור סניף 

 3.4.17 אופקים 1
 28.3.17 אילת 2
 שוטף באר שבע 3
 4.4.17 דימונה 4

20.4.17 
  מצפה רמון 5
 31.3.17 שדרות-נתיבות 6
 30.3.17 ערד 7
8 

 קרית גת
12.3.17 
2.4.17 
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 שבע-סניף באר – 2017תוכנית עבודה   
 

 2017 הסניף מספר חברי      118779 -תקציב הסניף

 

תקציב  מועד הפעילות

 יעודי

יצוע ב

 בפועל

 תקציב

 בפועל

משתתפים  הכנסה

 הערות

 54  4240 14-15/2 4000 14/2 יום האישה

    בוטל 45000 9/3 נשף פורים

    בוצע  7-16/3 ביקורי בית לנזקקים לקראת הפסח

 קדומים סיור נאות 950 27.3 --   27.3.17 נסיעה ליריד חבר פסח

 278 5570 6270 27.3.17 --  27.3 נסיעה ליריד חבר פסח

     במחוז 3/4 ישיבת הנהלת הרמת כוסית לפסח

     -- 3/4 + פסח75הרמת כוסית  בני 

     -- 5/4 פסח-הרמת כוסית מחוזית 

     -- 1/5 הנחת זר ביום הזיכרון לחללי צהל

 30 1205 2990 9.5 -- -- פרידה מחברי הנהלה שעזבו

 35  1250 יולי? 2000 6/5 טיול חד יומי / ת"א בעקבות אריק אי'

 58 4350 12070 .28.5 --- -- ערב גיבוש לציבור הדתי

 37 1850 7560 16.5  10/5 יום כף למתנדבים

     מחוז 22/6 שנה למלחמת ששת הימים 50

     בוטל 13-20/6 טיול קצר  לחו"ל זנזיבר

    מחוז 50000 17/5 נשף יום העצמאות

    בוטל חוסר  3000 20/7ן בי12 טיול חד יומי לירושלים

     בוצע 1-12/9 ביקורי בית לנזקקים ראש השנה

     בוטל 17/8 יום כף לחברי הסניף

 28.8 --- אוגוסט נסיעה ליריד חבר  ראש השנה

 4.9-ו

8378 5520 276 

      11.9 +ראש השנה75הרמת כוסית  בני 

       13.9 ראש השנה–הרמת כוסית מחוזית 

 85  10600 14.9 10000 12/9 ראש השנה–ית של הסניף הרמת כוס

 29 725 צוות ארצי 10.10  סוכות צעדת ירושלים

    בוטל חוסר  3000 אוק' נוב' טיול חד יומי  סליחות בירושלים

 48 6120 10345 10/7 3000 אוק' טיול חד יומי לקברי צדיקים

נוב'   נוב' פנמה קוסטריקה –טיול  ארוך לחול 

 בר ודצמ

 מחזורים 2  ללא עלות

 רובמחז 36

 87  9600   21-23/12 סוף שבוע מלון רימונים אילת

            

 שנה זו התאפיינה בפעילות ברוכה למען חברי הסניף ולרווחתם. החברים היו מרוצים מהפעילויות שהיו.

 ייבדק נושא ההצגות לשנה הבאה.

   בים כולל אירוע כהוקרה והערכה על פעילותם.יושם דגש על חיזוק הקשר עם המתנד 2018בשנת 

    

 יושב ראש הסניף-יעקב לחיאני         
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 סניף אילת – 2017סיכום תכנית עבודה הנדון:                              
   
 350מספר חברי הסניף: ₪                                   69,442תקציב הסניף            

 

מס' 
 סד'

ארוע /הפעילות המתוכננת/ 
 הוצאה המתוכננת

מס'  תקציב  מועד 
חברים 

 שהשתתפו
 תקציב יעודי תקציב תפעולי

 בצוע תכנון בצוע תכנון בצוע תכנון

 39 1560  1560  פבר' פבר' הצגה "דיבוק" .1
 35 1400  1400  אפריל אפריל +70-ט"ו בשבט לאלמנות ו .2

   243.80  243.80  ר'פב פבר' תרומת דם 3
 66 3300  3300  מרץ מרץ הצגה "לערוס די ג'קלין" 4

 100 8400  8400  מרץ מרץ הרמת כוסית לפסח 5
 54 9240  9240  מרץ מרץ ערב מזרחי יווני 6
 34 --    יוני יוני טיול לירושלים 6

 110 8363.60  8363.60  ספט' ספט' הרמת כוסית לראש השנה 7
 48 29686.75  29686.75  ספט' ספט' ליחותסיור ס 8

 39 4000  4000  דצמ' דצמ' ערב אוריינטל 9
 162 17380   17380  דצמ' דצמ' מסיבת חנוכה 10
        אחזקת משרד ומועדון  12
  46800      הוצאות ארנונה ושכירות 13
  2555      הוצאות טלפון/אינטרנט  14
        תכרטיסי ברכה ליום הולד 15
        ישיבות הנהלת הסניף 16

 

 במהלך השנה מבוצעת פעילות שוטפת. 

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

  –התנדבות לקהילה  .2

 -נתרמו כ –התרמת דם בבית החייל  .3

  –תעסוקת עובדים  .4

  –ביקורת בסניף אילת  .5

 הוצאות שוטפות 

 עבור ישיבות הנהלה והמשרד. .1

 כירותש .2

 עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית .3

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

 הטיפול בפרט ורווחה קיבל נפח משמעותי, מקצועי ויסודי .5

 השתתפנו בהלווית וביקורי תנחומים אצל משפחות אבלות .6

 .סה"כ _________ חברים במהלך השנה –אשפוזים ביה"ח יוספטל באילת  .7

הביקורים נערכים ע"י החבר מימון וקנין ויו"ר הסניף. בכל ביקור מחולק שי צנוע וניתן הסבר על זכויות 

 המאושפז.

 

                    אלי דהן  בברכה      

 יו"ר סניף "צוות" אילת                            
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 2017לשנת  סניף קרית גת סיכום פעילות 

  

₪  50,400תקציב הסניף                                                                                                                                    
 380 -מספר חברי הסניף                                         

  

מס' 
 סד'

חברים  מס' תקציב                מועד האירוע הפעילות שבוצעה
 שהשתתפו

   ביצוע תכנון ביצוע תכנון
 איש 80 ₪  6.200   בזמן 23-25.2.17 יציאה למלון באילת 1

 איש 50 ₪  2.100     21.3.17 יום כייף בים המלח 2

נשף פורים באולמי  3
 האצולה

 איש 300 ₪  29.300     12.3.17

כולל   יריד חבר ראשון 4
 ביקור בשפדן

 איש 50 ₪  588     27.3.17

 איש 44       30.3.17 יריד חבר שני  5

 איש 100 ₪  338     2.4.17 הרמת כוסית וחלוקת שי 6

סיור בצפון כולל קברי  7
 צדיקים

איש לינה  50 ₪  5.300   22-23.5.17 22.5.17
במלון: 

מונדיאל 
 רימונים.

סיור במוזאון בגין ו ציון  8
שנה לאיחוד  50

ירושלים ולמלחמת 
 ת הימיםשש

 איש 70 ₪  735     22.6.17

איש מלון  16       29.6-1.7.17 יציאה למלון באילת 9
 קיסר

           יציאה לחו"ל לג'ורג'יה 10 

 איש 50 2.100     15.8.17 יום כייף בים המלח 11

         5.9.17 1יריד חבר מס  12

         7.9.17 2ירד חבר מס  13
   ₪  451     10.9.17 ש השנההרמת כוסית רא 14
 איש 54   ₪   2.000     12.9.17 סיור סליחות 15
 איש 34       10.10.17 צעדת ירושלים 16
         6.12.17 נציג מת"ש בסניף 17
איש מלון  50 ₪  2.100     12.12.17 יום כייף בים המלח 18

 דניאל
 איש 80 ₪  1.200     17.12.17 מסיבת חנוכה 19

   ₪  2.500     דצמ -ינואר  הוצאות תפעול משרד 20

   ₪  54.912       סך כל ההוצאות  

  

 

 אסולין חיים, יו"ר הסניף –בברכה       
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 שדרות-נתיבות – 2017סכום תכנית עבודה 
 
 

מס' 
 סד'

משתתפים  תאריך מיקום הארוע
 בתכנון

משתתפים 
 בפועל

כספי 
 חברים

הוצאה 
של 

 הסניף

 הערות

מסיבת טו'  1
 בשבט

 –נתיבות 
אחוזת 

 דניאל

12.2.17 180 270 16,200 33,080  

סופ"ש  2
 חברים

 –אילת 
אסטרל 
 נירוונה

23-
25.3.17 

80 70 - 5,349.2  

יריד "חבר"  3
 פסח

גני 
 התערוכה

מים  87.2 780 39 50 28.3.17
 מינרלים

ביקורי בית  4
 למענקי חג

שדרות + 
 נתיבות

3/2017  12    

רמת ה 5
כוסית 

 לפסח

משכן אלה 
 בשדרות

313.17 120 109 - 6,464.17  

הצדה  6
ללוחמי 

ששת 
 הימים

  700 2,150 43 50 22.6.17 ירושלים

פגישת  7
חברים עם 

הנהלת 
 המחוז

כבוד +  345.6 - 10 30 20.7.17 נתיבות
ציוד 

 משרדי

יריד "חבר"  8
 ראש השנה

גני 
 התערוכה

מים  69 520 26 50 29.8.17
 רליםמינ

ביקורי בית  9
 למענקי חג 

שדרות + 
 נתיבות

8/2017  10    

הרמת  10
כוסית ראש 

 השנה

משכן אלה 
 בשדרות

8.9.17 120 97  4,950.3  

נשף  11
עצמאות 

 מחוזי

אולמי נרניה 
 שבע-באר

17.5.17  36    

בקורי  12
תנחומים 

למשפחות 
 הנפטרים

      שוטף 

טלפונים  13
לחברים 

 חדשים
 

 

      שוטף 
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שליחת  14
כרטיסי 

ברכה 
 לחברים

מדי  
 חודש

     

אחזקת  15
מועדון 
 הסניף 

      שוטף 

טיול חד  16
 יומי

לא בוצע 
עקב חוסר 

 הענות

      

סיור  17
סליחות 

 בירושלים

לא בוצע 
עקב חוסר 

 הענות

      

טיול לקברי  18
 צדיקים 

 –לא בוצע 
יבוצע בשנת 

2018  

      

   
 
 

הארועים שתוכננו יצאו לפועל ומעבר לכך. החברים קיבלו שרות מהסניף לכל דבר  בסה"כ רוב
 שביקשו. הארוע שבוצעו היו ברמה גבוהה, בתמיכה, סיוע ובשיתוף של הנהלת המחוז

 
 
 
 
 
 

    
 

  –בברכה                     
 

 שניאור     דוד                            
  שדרות-ו"ר סניף "צוות" נתיבותי                          
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 אופקיםסניף  – 2017סכום תכנית עבודה 
 
 
 

מס' 
 סד'

מספר  תקציב תפעולי תקציב יעודי מועד הפעילות
 משתתפים

 40  5,800.22 23-25.2.17 סופ"ש באילת 1
 108  1349 3.4.17 הרמת כוסית לפסח 2
     הנחת זר ליום הזכרון 3
 24   17.5.17 מחוזינשף  4
 25  2,250 22.6.17 צעדת ירושלים 5
 42  2,310 19.7.17 יום כייף לחברים 6
הרמת כוסית בראש  7

 השנה
5.9.17 1889.66  98 

קברי  –טיול לצפון  8
 צדיקים

19.12.17 4,000  52 

 20  1,400 13.12.17 נשף חנוכה בדימונה 9
  4,501.26   אחזקה + טלפון 10
 18,280.14 4,501.26 13,788.88  "כסה 11
 
 

 דבר יו"ר הסניף
 

 .חלק מתוכנית העבודה בוצע בהתאם לתכנון 

  עקב חוסר היענות החברים. –הפעילויות שלא בוצעו 

 .במהלך השנה נערכו בקורי מאושפזים 

 .נשלחו כרטיסי ברכה לימי ההולדת של החברים 

 ו"ר הסניף.נערכו ביקורי נזקקים לקראת ראש השנה ובפסח ע"י י 
 
 

  –בברכה 
 

 דרעי יעקב
 יו"ר סניף אופקים
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 סניף דימונה - 2017סכום שנת עבודה הנדון:                              
 
 

מס' 
 סד'

תקציב  הפעילות תאריך
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

מס' חברים 
 שהשתתפו

 36 5,000 189.3 סופ"ש במלון מרידיאן אילת 26.1.17 1
 41   נסיעה ליריד "חבר" 21.3.17 2
 61  2,800 הרמת כוסית לחג פסח 4.4.17 3
   200 מסיבת יום העצמאות 11.5.17 4
  148.7  ביקורת בסניף 11.5.17 5
 25  209 שנה לאיחוד ירושלים 50כנס  22.6.17 6

 43   נסיעה ליריד "חבר" 29.8.17 
אולמי  –הרמת כוסית לראש השנה  6.9.17 7

 נגופלמי
4,530  72 

 200  31,500 נשף חנוכה באולמי דיקלה 13.12.17 8
   140 השתתפות בהלוויות וניחום אבלים שוטף 9

    אחזקת מועדון שוטף 10
    משלוח כרטיסי ברכה לימי הולדת שוטף 11

   
 

של  נעשה מאמץ לבצע את תוכנית העבודה. לצערנו לא בצענו חלק מהתוכנית עקב חוסר התעניינות
 החברים.

 היה מויין. –ארוע בהשתתפות מספר סניפים  – 2017נשף חנוכה 
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 סניף ערד 2017סכום תכנית עבודה הנדון:                              
 
 

 94 -מס' החברים                        33,703 –תקציב הסניף 
 

מס' 
 סד'

מועד מתוכנן /  הפעילות
 בצוע מועד

תקציב 
 יעודי

תקציב 
 תפעולי

 הערות

  500  בסוף כל חודש ישיבות הנהלת הסניף  1
    crm 2.1.17הדרכת  2
כולל הרצאה וחלוקת   800 טו' בשבט סדר טו' בשבט 3

 שי לכל משתתף
 –טיול יומי בנגב המערבי  4

 "דרום אדום"
לא בוצע עקב חוסר    2/2017

 היענות
ועצת ישיבות ועד מנהל ומ 5

 המחוז
 בוצע שוטף   כל חודש

חייו  –הרצאתו של רוני שרמן  6
 וסרטיו של צ'רלי צ'פלי 

בשיתוף ארגון נכי    8.3.17
 צה"ל

הרצאות,  -יום האשה 7
 קוסמטיקאית ותזונאית

לא בוצע עקב חוסר    
 היענות

בשביל אומני ערד תיירות  8
 מזרח הנגב

בוצע חלקית. היינו   500 2017מרץ 
 2ת הבירה וכן במבשל

בתי אומנים. יצחק 
גמליאל אמן המתכן 
וכן אמן היודאייקה 
שהינו חבר "צוות" 

 שלנו, רמי זמיר.
 –שנה לאיחוד ירושלים  50 9

 כנס ארצי בירושלים
-בוצע בהשתתפות כ   

 חברים 22
הביקורת עברה     בקורת מחוזית 10

 ברמה גבוהה
שיתוף פעולה עם מתנ"ס ערד  11

פעילויות ללא והשתתפות ב
 תשלום

שוטף כל 
 השנה

בוצע. ביקרנו במספר   
תערוכות והרצאות 

 במתנ"ס
יום כייף בלווי  –יום האשה  12

הרצאות, קוסמטיקאית 
 ותזונאית

 

8.3.17 2,000   

 בוצע בהשתתפות   2,500 3/2017 קרית גתנשף פורים בסניף  13
 איש 25-כ

נסיעה ליריד "חבר וביקור  14
 במכון איילון

בוצע. כולל ביקור   100 4/2017
 במרכז למורשת רבין

ביקורי בית והענקת מענקי חג  15
 פסח

 בוצע   4/2017

הרמת כוסית לחג הפסח  16
בשיתוף עם סניף נכי צה"ל 

ערד + הרצאה של אומן 
 טלפתיה ושירה

בוצע כולל הרצאתו   3,500 4/2017
של עו"ד אבוהב על 
לשון הרע והמדיה 

 החברתית



42 

 

00049218   

   250 5/2017 חת זרים ביום הזיכרוןהנ 17
    2017מאי  נשף עצמאות מחוזי 18
ערב גיבוש לקראת הקיץ,  19

 במועדון
בוצע ערב קריוקי   1,500 6/2017

 ו"על האש"
יד  –לירושלים יומי -טיול דו 20

ושם, העיר העתיקה, מוזיאון 
מורשת צ.אפריקה, שוק מחנה 

 יהודה

 איש 45השתתפו   2,000 5/2017
כולל מארגון נכי 

 צה"ל.

ביקור הנהלת צוות ארצי  21
 ומחוזי בסניף ערד

מפגש עם חברי    9.7.18
הנהלת הסניף ועם 
ראש העיר וביקור 

 בבתי האומנים בערד.
בחמי  ערב גיבוש משפחתי 22

 יואב
 לא בוצע   2017יולי 

 לא בוצע   8/2017 יומי לצפון-טיול דו 23
ת נסיעה ליריד "חבר" לקרא 24

וביקור בביה"ס ראש השנה 
 לשוטרים בבית שמש

 בוצע   14.9.17

ביקורי בית והענקת מענקי חג  25
 ראש השנה

חולק שי של אומן   3,500 9/2017
 היודאיקה רמי זמיר

   3,000 2018אוגוסט  הרמת כוסית לראש השנה 26
 לא בוצע   10.10.17 צעדת ירושלים 27
 בוצע   במהלך השנה הרצאות 4 28
 בוצע בסניף דימונה  2,500 12/2018 מסיבת חנוכה 29
השתתפות בהלוויות וניחום  30

 אבלים
  500  שוטף

שמירה על קשר עם גימלאים  31
 +75ואלמנות בני 

    שוטף

    שוטף עדכון אתר "צוות"  32
 באמצעות וואטסאפ   שוטף שליחת ברכה לימי הולדת 33
תעוד ארועי הסניף לשם  34

 לבטאון "צוות" העברה
 בוצע חלקית   שוטף

 בוצע   שוטף קליטת חברים חדשים 35
אחזקת מועדון, ארנונה,  36

 טלפון, אינטרנט, עמלות בנק...
 בוצע 4,700  שוטף

בוצע בשתוף עם    ארוע מחוזי ארוע להוקרת מתנדבים 37
 עיריית ערד

 בוצע   שוטף שמירת קשר עם החברים 38
 

"שביל ארוח מטיילים ב 39
 הסעות והקפצות –ישראל" 

בוצע ע"י אריה שיף    שוטף
 "מלאך שביל ישראל"

 בוצע   שוטף בקור חולים ומאושפזים 40
סיור סליחות בכותל  41

 ובמנהרות הכותל
לא היה בתכנון אך    

בוצע לבקשת 
 החברים

שתוף פעולה עם מועדון נכי  42
 צה"ל

 בוצע   שוטף

 בוצע   2/2017 רציתרגיל התגוננות מוס"ח א 43
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 –לסכום 
 

 קידום נושא ההתנדבות בסניף ושילובם של החברים במפעלי ההתנדבות בעיר.
 שתוף פעולה מלא עם מתנ"ס ערד והעיריה.

 השתתפות בתרגילי התגוננות במוסדות חינוך.
 התקציב לא נוצל במלואו מכיוון שחלק מהתוכניות לא יצא לפועל. –מבחינת ניצול התקציב 

 . 2018להשלימן בשנת  מקווה
 מהתוכנית בוצע עקב חוסר היענות מצד החברים.  80%-באופן כללי, רק כ

 לעומת זאת בוצעו ארועים אחרים שלא היו מתוכננים. 
 למדנו השנה כיצד להפעיל את המועדון. 

 תהיה פוריה יותר וקלה יותר לבצוע. 2018הסקנו מסקנות בתקווה ששנת 
 

  –בברכה         
 

 שיף   אריה         
 יו"ר סניף "צוות" ערד         
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 סניף הגימלאים הבדואים - 2017סכום תכנית עבודה שנתית                              

 
 

  122 –מספר חברי הסניף  ,23,040 –תקציב הסניף 
 

 (₪112.3   )%  25,883י שנוצל עומד על אין נצול של תקציב תפעולי.       סה"כ תקציב יעוד
 
מס' 
 סד'

מספר  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
 המשתתפים

 תקציב שנוצל 
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

בקורי בית והענקת מענקי חג עיד אל  1
 פיטר

 לא בוצע
 

-   

 נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח + טיול  2
 מפעל שוקולד(.לצפון הארץ )כולל נצרת ו

26-27.3.17 46  5,377 

    22.6.17 ארוע מרכזי שנתי של "צוות" 3
    לא יצא לפועל טיול לחו"ל )תורכיה/ יוון( 4
 7,400  70 27.8.17 ארוע הוקרה לקראת עיד אל אדחא 5

נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש השנה  6
+ טיול )פארק אריאל שרון ומוזיאון 

 משטרת ישראל(.

28.8.17 39  2,350 

מפגש עם אלמנות הגימלאים הבדואים +  7
הרצאה של בטל"א על זכויותיהן + 

 חלוקת שי

 10הוזמנו  23.8.17
הגיעו  –אלמנות 

 בלבד 4

 120 

מפגש עם ראשי קבוצות הגימלאים  8
 הבדואים לתכנון המשך תכנית עבודה

9.8.17 11   

+ 75הרמת כוסית גימלאים ואלמנות בני  9
 ו כלל הגימלאים בקריטריון זה()הוזמנ

4.9.17    

בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת עיד  10
 אל אדחא

מענקים  6אושרו   2018ספטמבר 
 בקשות 13מתוך 

 3,500  

    10.10.17 צעדת ירושלים 11
 16,575  45 3-4.12.17 בוצע טיול לגליל ורמה"ג  –יומי -טיול דו 12

ת עיד אל משלוח כרטיסי ברכה לקרא 13
 אדחא ועיד אל פיטר

 X 2  562 122 לקראת כל חג

    שוטף בקור חולים  14
    שוטף נחום אבלים 15
השתתפות בארועי סניף האם אליו החבר  16

 שייך
    שוטף

 149  122 שוטף מדי חודש משלוח כרטיסי ברכה לימי ההולדת 17

 

   

 

  –בברכה 

 

 מנהל המחוז –לוגסי אברהם        
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 מצפה רמוןסניף  2017סכום תכנית עבודה 
 
 
 
 
 

מס' 
 סד'

מספר החברים  הפעילות
 שהשתתפו

תקציב תפעולי  מועד ביצוע
 שנוצל

תקציב יעודי 
 שנוצל

 800  9.2.17 21 סדר טו' בשבט 1
 420  מאי 12 יום כייף 2
 1,100  12.3.17 18 נשף פורים 3
   אפריל  ביקורי בית ומענקי חג 4
ליריד "חבר" +  נסיעה 5

 טיול
   אפריל 

   5.4.17  הרמת כוסית מחוזית 6
 340  2.4.17 26 הרמת כוסית בסניף 7
 150    הנחת זר ביום הזכרון 8
   ספטמבר 19 נסיעה ליריד "חבר" 9

   ספטמבר  ביקורי בית ומענקים 10
הרמת כוסית ראש  11

 השנה
27 18.9.17   

השתתפות בנשף חנוכה  12
 נהבדימו

 1,500  דצמבר 17

 2,550  25.12.17 18 ערב גיבוש נשים 13
 
 

 סכום
 הנהלת הסניף עשתה מאמצים כבירים להוציא את תוכנית העבודה לפועל.

 נעשה כל מאמץ לשתף את החברים בארועים. 2018גם בשנת 
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 התפלגות חברי הסניפים לפי מקומות ישוב
 

 ריםמספר החב תוויות שורה

 אופקים
 166 אופקים 

 4 בטחה

 13 גילת

 3 דקל

 1 חולית

 1 יבול

 4 ישע

 1 כיסופים

 1 מבטחים

 2 מגן

 6 מסלול

 3 משמר הנגב

 1 נחל עוז

 1 סופה

 6 עין הבשור

 1 עין השלושה

 1 עמיעוז

 6 פדויים

 2 פטיש

 3 צוחר

 9 רנן

 1 רעים

 3 שדה ניצן

 1 שדי אברהם

 2 תלמי אליהו

 1 תלמי יוסף

 3 תפרח

 246 אופקים סה"כ

 אילת
 1 אילות 

 340 אילת

 5 באר אורה

 1 חצבה

 1 מחנה יוכבד

 4 נווה חריף

 1 ספיר

 1 צוחר

 354 אילת סה"כ

 באר שבע
 3 אוהד 

 11 אטרש

 2 אטרש )שבט(

 5 אשכולות

 2 אשל הנשיא

 5 אשלים

 1600 באר שבע

 4 דבירה

 1 זמרת

 2 חורה

 2 חצרים

 10 טללים

 2 טנא

 4 טנא (עומרים)

 1 כפר מימון

 3 להב

 138 להבים

 88 מיתר

 9 נבטים

 1 סוסיה

 1 סנסנה

 113 עומר

 9 רהט

 8 שלום-שגב

 1 שומריה

 1 שמעה

 8 שני

 5 תל שבע

 2039 באר שבע סה"כ

 דימונה
 194 דימונה 

 36 ירוחם

 2 לוטן

 1 עידן

 2 צופר

 1 סיר -קצר א 

 236 דימונה סה"כ

 מצפה רמון
 13 מדרשת בן גוריון 

 49 מצפה רמון

 3 מרחב עם

 2 משאבי שדה

 3 שדה בוקר

 70 מצפה רמון סה"כ

 שדרות-נתיבות
 1 אור הנר 

 5 אשבול

 4 בית הגדי

 8 בית קמה

 3 ברור חיל
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 4 ברוש

 1 גבים

 1 גבעולים

 2 זוהר

 4 זרועה

 6 כפר עזה

 14 יםמבוע

 15 מעגלים

 3 מפלסים

 3 ניר משה

 1 ניר עם

 2 ניר עקיבא

 134 נתיבות

 1 סעד

 1 פעמי תש"ז

 4 קלחים

 2 שדה דוד

 1 שדה צבי

 68 שדרות

 2 שובה

 3 שיבולים

 2 שרשרת

 3 תאשור

 3 תדהר

 1 תושיה

 1 תושייה

 3 תלמים

 5 תקומה

שדרות -נתיבות
 311 סה"כ

 ערד
 3 כסיפה 

 1 אות הכיכרנ

 90 ערד

 94 ערד סה"כ

 קרית גת
 7 אבן שמואל 

 1 אחוזם

 4 איתן

 1 אלומה

 1 אמציה

 1 בית ניר

 1 בני דקלים

 4 גת

 1 ורדון

 2 זבדיאל

 3 לכיש

 2 מנוחה

 3 נועם

 3 נחלה

 1 ניר ח"ן

 327 קריית גת

 3 רווחה

 2 שדה משה

 2 שחר

 3 שלווה

 1 שקף

 373 קרית גת סה"כ

 3723 סכום כולל
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 התפלגות חברי המחוז לפי דרגות
 

 תאל אלמ סאל רסן סרן סגן רנג רסב רסמ רסר רסל סניף
   9 9 20 1   52 115 27 3   אופקים

   2 18 32 2 1 66 150 49 19   אילת
 4 38 159 221 4 2 403 816 217 61 4 באר שבע

   1 7 15     55 111 27 5   דימונה
   2 7 13     17 22 6 2   מצפה רמון

 1 9 17 28 1   59 139 35 10 1 שדרות-'נתי
     4 8   1 12 38 19 4 1 ערד

   1 20 34     63 181 45 13 1 קרית גת
 5 62 241 371 8 4 727 1572 425 117 7 סכום כולל

 
 2848 נגדים

 691 קצינים
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 התפלגות לפי מין 
 
 
 
 

 מספר החברים מין

 3304 זכר

 423 נקבה

 3727 סכום כולל
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  ונים סטטיסטיים על מיילים וחבריםנת
 
 
 

 הסניף
סה"כ 
 חברים

בעלי 
 מייל

 באחוזים
ללא 
 מייל

 באחוזים
אין 

 נתונים
 באחוזים

  0.0    30.0 73  69.5 169 243 אופקים

  0.0    20.6 72  79.4 278 350 אילת

  0.0    19.7 397  80.0 1615 2020 באר שבע

  0.0    27.7 65  72.3 170 235 דימונה

מצפה 
 רמון

70 58 82.9  12 17.1    0.0  

  0.0    30.7 93  69.3 210 303 שדרות-נתי'

  0.0    30.9 29  69.1 65 94 ערד

  0.0    35.8 134  64.2 240 374 קרית גת

  0.0    23.7 875  76.0 2805 3689 סה"כ 
נתוני מחוז 

12/16 3554 2641 74.3 897 25.2 

נתוני מחוז   

12/15 3471 2515 72.3 938 27.3 
נתוני מחוז   

12/14 3370 2362 70.1 991 29.4 
נתוני מחוז   

12/13 3178 2028 63.8 1119 35.2 
נתוני מחוז   

12/12 3046 1861 61.1 1140 37.4 

  
 26 770 2981 1/11נתוני מחוז 

לא היה קיים 
   מידע

  
 20 560 2755 6/10נתוני מחוז 

לא היה קיים 

   מידע
  

        

 בדואים אלמנות סניף
+ 75בני 

)כולל 
 אלמנות(

נפטרים 
בשנה"ע 

2017  

חברים 
חדשים 

בשנה"ע 
2017  

 נדביםמת

 44 9   6   9 אופקים 

 60 11 5 16   15 אילת 

 275 96 15 108 97 111 באר שבע 

 16 18 2 5 16 14 דימונה 

 14 6   1   1 מצפה רמון 

-נתיבות 
 שדרות

13 1 4 4 17 16 

 27 3 2 3 10 6 ערד 

 69 6 3 10   15 קרית גת 

 521 166 31 153 124 184 סה"כ  
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היא תוצר של תשוקה בסיסית, כל פעולה "  

ביותר שאני יכול לתת לאלו הרוצים לשכנע,  ההעצה הטוב  
הספר או בפוליטיקה -בין אם בעסקים, בבית, בבית  

".היא: לפני הכל, עורר באדם השני תשוקה להוטה  
. 

 הארי אלן אוברסטריט -

 { "מתוך הספר "השפעה על התנהגות אנושית }

 
 

 
 בגולה ניסן          לוגסי  אברהם                 

 "צוות" מחו דרום יו"ר      מנהל "צוות" מחוז דרום      

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9C%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%5D/1/1/0/

