
 

 

 
 2020תכנית עבודה סניף ערד לשנת 

 

 88 –מספר החברים                              35,000  -תקציב הסניף 

 

מס' 
 סד'

מספר  מועד מתוכנן הפעילות / ההוצאה המתוכננת
משתתפים 

 משוער

סה"כ 
 עלות

   16.1.20 השקת ספרו של מתן וילנאי בבית הלוחם 1

   18.2.20 ""נשים בזמר הישראלי –אלמנות המחוז  2

 1,000 30 בשבט ו"ט בוד במועדוןיהרצאה וכ –בשבט  ו"סדר ט 3

 500  25.2.20 במועדון –בחירות בארגון "צוות"  4

אדום וחמי מערבי, דרום הנגב לטיול יומי  5
 יואב )מחייב השתתפות עצמית(

26.2.2020 30 2,000 

   27.2.20 התכנסות הנבחרים לבחירת בעלי תפקידים 6

   1.3.20 התכנסות הנבחרים לבחירת יו"ר המחוז 7

ערב נשים )הרצאה,  –יום האשה  8
 סטנדאפיסטית(

8.3.20 30 1,500 

 2,000 25 9.3.20 נשף פורים בסניף קרית גת 9

התכנסות הנבחרים לבחירת יו"ר הארגון בגני  10
 התערוכה

17.3.20   

קורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים יב 11
 לקראת פסח

3/2020 3  

נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח כולל ביקור  12
 במרכז מבקרים

25.3.20 35  

הרמת כוסית לקראת פסח ותוכנית  13
 אומנותית

8.4.20 40 2,000 

 300 2 21.4.20 כרוןיזרים ליום הזהנחת  14

 1,500  5/2020 ערב גיבוש והרצאה –סדר שבועות  15

 200 4 6/2020 יף למתנדבי המחוזיום כ – מתנדבי המחוז 16

ערב חברתי  –דימונה + ערד + מצפה רמון  17
 מועדון הסרט הטוב/

6/2020 50 2,000 

 2,500 30 6/2020 פסטיבל האורות בירושלים 18

   6/2020 יף למתנדבי המחוזיום כ 19
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 1,500  6/2020 במועדון –ערב גיבוש לקראת הקיץ  20

טיול בן יומיים לצפון )עכו, נצרת, ראש  21
 הנקרה(

7-8/2020 35 5,000 

 1,500  8/2020 ערב גיבוש משפחתי בחמי יואב 22

קורי בית וחלוקת מענקי חג לנזקקים יב 23
 לקראת ראש השנה

9/2020   

תוף יהרמת כוסית לקראת ראש השנה )בש 24
 נכי צה"ל(

14.9.20 40 2,000 

נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש השנה +  25
 טיול

16.9.20 40 1,400 

  25 חוה"מ סוכות צעדת ירושלים  26

מסיבת חנוכה  –דימונה + ערד + קרית גת  27
 בדימונה

14.12.20 35 2,500 

ישיבות הנהלת הסניף ועד מנהל והדרכות  28

CRM  

 1,000 6 ל חודשכ

 1,000 25 שוטף קשר עם החברים הבדואים 29

  30 כל השנה תוף פעולה עם מתנ"ס ערדיש 30

   שוטף חום אבליםיהשתתפות בהלוויות ונ 31

שמירה על קשר עם גמלאים ואלמנות בני  32
75+ 

   שוטף

   שוטף בפעילויות ומידעעדכון אתר "צוות"  33

   שוטף שליחת ברכות לימי הולדת 34

   שוטף טאון "צוות"יעוד ארועי הסניף בבית 35

   שוטף קליטת חברים חדשים 36

אחזקת משרד ומועדון )ארנונה, טלפון,  37
 (חשמל אינטרנט, בנק

 5,000  וטףש

שמירה על קשר עם חברי הסניף, ניהול  38
שליחת מיילים ועדכון על קבוצת וואטסאפ, 

 כל הפעילויות

   שוטף

   שוטף קור חולים ומאושפזיםיב 39

הסעות  –רוח מטיילים יא –"שביל ישראל"  40
 והקפצות

   שוטף

   שוטף תוף פעולה עם מועדון נכי צה"ליש 41

   כל שישי קבלת שבת במועדון 42
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ע"פ קריאה  תרגיל התגוננות מוס"ח ארצי 43
 מהעיריה

15  

 35,900   סה"כ 44

 

 ארועים ארציים / מחוזיים במהלך השנה 4בנוסף, מתוכננים 

. הסיכום הוא 2020לסיכום, בהערכה גסה ומחושבת על בסיס השנה הקודמת שחישוב לשנת 
מעבר לתקציב שניתן לנו בתקווה שהכל יצא לפועל. כמובן שהתוכנית ניתנת לשינוי ע"פ היענות 

 המתוכנן הינו להסעות והרצאות מתוכננות.החברים. רוב התקציב 

 

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

 

 

 
 
 
 
 


