


 ' סכום חציון א

  2017שנת העבודה 

 מחוז דרום" צוות"



 המחוז במספרים
 
 נשים 406-גברים ו 3,253חברים  3,660במחוז 

 
2,812  אלמנות 173-קצינים ו 675, נגדים 

 
154  75איש הינם בגיל+ 

 
118 בדואים גימלאים 

 
 חברים חדשים 125מתחילת השנה נקלטו 

 
 חברים 18מתחילת השנה נפטרו 

 
(אין חברים לגביהם לא קיים מידע) 75%-למעלה מ, איש יש דואר אלקטרוני 2,756-ל 

 
חברים 1,993שבע ומכיל -הסניף הגדול במחוז הינו סניף באר 

 
 מכלל החברים 13.8%-מתנדבים פעילים המהווים כ 508במחוז רשומים 
 



 פעילויות מרכזיות שבוצעו במחוז ובסניפים  
 

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

 :להלן פירוט חלק ממנה

  פ התכנון נסיים את שנת"ע –עמידה בתקציב תוך ניצולו בצורה מיטבית לרווחת החברים 
 .העבודה בצורה מאוזנת 

 יחד עם,  נושא ההתנדבות זכה לתנופה מחודשת עם כניסתו של מר בן שושן יחיאל לתפקיד 
 .חברי הוועדה החדשים 

 בצורה מקצועית ויסודית הנושאת פרי לטובת, הטפול בפרט ורווחה נעשה במעורבות אישית 
 .בניצוחו של מר פלדמן אהרון, החברים 

  (.כולל אלמנות+ )75באחריות לב פרץ נשמר הקשר עם האוכלוסיה הבוגרת של בני 

 ח  "בביה –תוך מתן תשומת לב מיוחדת למאושפז ולמשפחתו , נמשך ביקור המאושפזים
או מאושפזים וזאת לאחר  /חולים ו 75במהלך החציון היינו בקשר עם . יוספטל וברזילי,  סורוקה 
 .2' רמפעילה לשפור ושימור הקשר עם  פ"קרע עם .קיום פ 

 א"נמשכת הפעילות והטיפול במועמדים להפסקת החזרי היוון והגשתם לוועדה באכ. 

 14-איש ב 700-כ, לקראת חג הפסח, "חבר"ליריד , גם השנה נסעו החברים מכל הסניפים  
 .וטיול לגבושאנו מעודדים  את הסניפים לנצל יום זה  .  אוטובוסים ומיניבוס 
 



 פעילויות מרכזיות שבוצעו במחוז ובסניפים  
 

  ש "מתוך מגמה להתחיל בב" בשביל הארץ"התחלנו להריץ את תכנית ההתנדבות
 .שבע-בשתוף פעולה מלא עם עיריית באר, 2017בספטמבר  

    מערכת  לנהולקיימנו השתלמותcrm  שרדוקס"והשתלמות במערכת." 

    גת קריתאירחנו את חברי ועדת הסניפים בסניף. 

   למתנדבים מכל הסניפים, קיימנו ימי הוקרה בים המלח. 

    סליחות"הצגת ,  עלובי החיים בתאטרון הבימה"יצאנו עם החברים להצגת  " 

 .לצאת להצגה נוספת לקראת  סוף השנה בכוונתינוויש , שבע-בתאטרון באר        

שבע יחד עם חבים מסניף אילת-השתתפנו במשחק כדורגל של קבוצת הפועל באר. 

 גת קרית, שבע-באר)סניפים  5-המחוזית קיימה בקורות פנימיות ב הבקורתועדת ,
".  צוות"י מבקר פנים של "בסניף אילת נערכה ביקורת ע( אופקים וערד, דימונה

שדרות ובמזכירות  -נתיבות, בהמשך השנה תתבצע ביקורת בסניפי מצפה רמון
 .המחוז

 

 

 



 בשבט ובפורים ולקראת פסח לגימלאים ' קיימנו ארועים משותפים למספר סניפים בטו
 .מכלל הסניפים ויצאנו לטיולים משותפים אף הם למספר סניפים+ 75והאלמנות בני 

חגגנו ביחד את יום העצמאות. 

 הבית ללא   בארועיומוזמנים להשתתף " משען"אנו משתפים פעולה עם בית האבות
 .תשלום

ל בדרום ובית הלוחם משתתפים ומשתפים  "אנו משתפים פעולה עם ארגון נכי צה
 .בארועים משותפים

ערכנו בקורת כבוי אש בכל הסניפים. 

גיבשנו קבוצת חברים חרדים וקיימנו עבורם ערב תרבות מעניין ופורה. 

בבנייני  , איש השתתפו בערב הוקרה ללוחמים במלחמת ששת הימים 400-למעלה מ
 .האומה בירושלים ובחלק מהסניפים ניצלנו את היום לקיום טיולי היכרות וגיבוש

 צוות"י מנהל הכספים של "רי וגזברי הסניפים ע"כספים ליו נהולקיימנו השתלמות." 

 

 

 



  40,750מענקי חג בסכום כולל של  57לקראת חג הפסח חילקנו  -מענקי חג ₪. 
 .הנוהליםח הביקורת של מבקר הפנים מראה שהמחוז פעל על פי "דו  

שדרות במשרדי הסניף ולאחר מכן ערב גיבוש  -קיימנו מפגש עם חברי סניף נתיבות
 .עם חברי הנהלת הסניף

 מנהל המחוז שוחח  . חברים חדשים 115בחציון הראשון של השנה  נקלטו במחוז
 ".צוות"עם כולם באופן אישי במפגש פיזי או טלפוני והכיר להם את נושאי 

 ביקרנו , השתתפנו בהלוויות –לברכה  זכרונם, חברים 18עד היום הלכו לעולמם
 .זכותיהןוסייענו לאלמנות לממש את " שבעה"את המשפחות במהלך ה

 גת וסייע לפתור בעיות  קריתקיבל חברים במזכירות המחוז ובסניף  ש"מתנציג
 .פתוחות

לשביעות רצון החברים, פעילות סניף הגימלאים הבדואים הורחבה. 



 סיכום בקשות ועדת פרט

סוג  
 בקשה

 מספר  
 בקשות

 יאושר  אושר

 בתנאי  

ליווי 
 כלכלי

אושר מענק 
 בתלושים

ליווי +
 כלכלי

 הערה  

 לאי 
 אישור

עולה  
 מחדש

 לוועדה  

בחודש  
 יולי

 הערות

פטור 
 מהיוון 

שלא   2     *3 5
 אושרו  

לא עומדים 
בקריטריון 
של מצוקה 

 כלכלית

 מותנה 

 בחתימת 
     א"ראש אכ

הלוואה 
 דחויה

6 1 3 1   1   

   1 2 1 3 4 11 כ"סה



 פעילויות התנדבות

ואסף סביבו חברים  2016ר וועדת ההתנדבות המחוזית ביוני "מר בן שושן יחיאל נבחר כיו
 .שיהוו את וועדת ההתנדבות המחוזית

לקראת הפעלתו של מיזם  ריכזו מאמצים , ר ומנהל המחוז"ועדת ההתנדבות יחד עם יו
 .2017' דצמ-'מתוכנן בחודשים נוב, שמועד הפעלתו לראשונה במחוז" בשביל הארץ"
  

המחוז שהתנדבו ליטול חלק   חברי 17-בחודש ספטמבר מתוכננת העברת השתלמות ל
 .שבע-בתי ספר תיכוניים בבאר 6-בהעברת החומר ב

  
 רי"יובנוכחות , נערכו פגישות עבודה בסניפים, בהובלתו של מנהל המחוז, בחציון זה
בחלק מהפגישות השתתפו נציגי  . רכזי ההתנדבות ורכז ההתנדבות העירוני, הסניפים

 .ועדת ההתנדבות
מנהל המחוז פירט בפני הפורום את תהליכי העבודה והממשק בין ועדת ההתנדבות 

 .י הוועדה"כולל דיווח מטעם הסניפים לנושאים שהוצגו ע, לסניפים
 

 הגישו התייחסות מפורטת לכל  ( נתיבות ודימונה, אילת-למעט)כל הסניפים 
 .הנושאים המבוקשים

  



 ביקורת מחוזית 

 

אופקים , דימונה, גת קרית, שבע-ועדת הביקורת ביצעה חמש ביקורות בסניפים באר
עד סוף השנה  . ארצי" צוות"י מבקר "ביקורת נוספת התקיימה בסניף אילת ע. ובערד

 .שדרות ובמזכירות המחוז-מתוכננות ביקורות נוספות בסניפים מצפה רמון ונתיבות

הכלל ארציים  "צוות" עברה ועדת הביקורת על נוהלי ,עם בחירתה 2016 במהלך
מעורה בפעילות השוטפת שכללה   והיתהשמרה על קשר עם גורמי המחוז  ,והמחוזיים

 .מרכזיים שהתקיימו במחוז ובסניפים וארועיםהשתתפות בישיבות הנהלה 

בנוסף השתתפנו בכנס ועדות ביקורת ארצי. 

מר   ,ר הוועדה היוצא"עם הכניסה לתפקיד קיבלו חברי ועדת הביקורת הדרכה מיו
הדרכה זו תרמה רבות לכניסה  .  יחיאל בן שושן וממר לוגסי אברהם מנהל המחוז

 .לתפקידם, חלקה של חברי ועדת הביקורת

תכנית אשר שמה דגש על   ,2017 עבודה לשנת  תוכניתהוכנה  2016 ע"בסוף שנה
ביקורת מקיפה בסניפים על פי התוכנית וביקורת מיוחדת מול ארועים גדולים  

 ,שיתקיימו במסגרת המחוז והסניפים

 העמקת שימוש בתוכנת ,נוהליםהמשך התמקצעות מול crm ועידוד להתנדבות. 

 תמי ביטון " ומונתה הגב( פ לרצונו"ע)כמו כן הוחלף אחד המבקרים. 

 

 

 



 +75גימלאים ואלמנות בני 
 +.75גימלאים ואלמנות בני  –איש  154מספר החברים עומד על , נכון להיום

  

+. 75מר פרץ לב ממשיך לקיים קשר טלפוני עם החברים והחברות בני  
.מדי חודש נשלחים לחברים כרטיסי ברכה אישיים ליום ההולדת  

אנו מבקרים את החברים החולים בבית החולים ומתעניינים בבריאותם גם 
. בבית  

פסח וראש  )פעמיים בשנה , מזמינים את החברים להרמות כוסית וחלוקת שי
.ולחברים המוגבלים מביאים את השי עד הבית( השנה  

.משתתפים בהלוויות ועורכים בקורי תנחומים למשפחות האבלות  
.שבע-באר, "משען"שומרים על קשר הדוק ושתוף פעולה עם בית אבות   

לטובת החברים , עמותת ניצולי שואה –" עמך"שומרים על קשר עם עמותת 
 .ניצולי השואה ובני הדור השני

מופץ לחברי הנהלת המחוז ומעורר  , י מר פרץ"ח החודשי שנערך ע"דו-ה
בשקף הבא ניתן לראות חלק  . בקרב כולם, הערכה והשתאות על תשומת הלב

 .ח חודשי"מדו



 תמצית תוכן השיחה אלמנה/שם הגימלאי  תאריך

מודה  . מרוצה ממנה. נעזרת במטפלת זרה. מוגבלת בריאותית. ש"גרה בב, 79בת  בינה אלטס 29.5.17
 .לבריאות טובה וחג שמח, בירכתי אותה בשם חברים. לנו על ההתעניינות בה

מלכה . מאוד מרוצה ממנה. נעזרת במטפלת זרה זה שנים. ש"גרה בב, 88בת  פרת מלכה 29.5.17
מודה . מרגישה יותר טוב. מזה מספר חודשים, מקבלת זריקות בעיניים בסורוקה

לבריאות ואריכות ימים וחג  , בירכתי אותה בשם חברים. לנו על ההתעניינות בה
 .שמח

נפלה ושברה את . לאחר אשפוז בסורוקה, מרגישה יותר טוב. גרה במיתר, 76בת  פורטונה מנינגר 29.5.17
מודה לנו על  . מקבלת מספר שעות עזרה פרטית וגם הילדים עוזרים. הירך

בשם כולנו וחג , להחלמה מהירה, בירכתי אותה בשם חברים. ההתעניינות בה
 .שמח

,  השארתי הודעה טלפונית עם ברכות. מוגבלת בריאותית. ש"גרה בב, 82בת  רחל ציזר 29.5.17
 .בשם חברים

.  מרוצה שם". עמך"ממשיכה להיות פעילה ב. מרגישה טוב. ש"גרה בב, 75בת  אברהם מדלן 29.5.17
 .בירכתי אותה בשם חברים לבריאות וחג שמח

ומודה " עמך"פעילה ב. מודה לנו מאוד על ההתעניינות בה.  ש"גרה בב, 79בת  ביסמוט ברטה 29.5.17
 .בירכתי אותה לחג שמח ובריאות טובה. לנו על כך

קיבל מבטוח צוות סעודי תמיכה וגם . בעיות בריאות של רעייתו. ש"גר בב, 80בן  בוחניק שלמה 6.6.17
בירכתי אותם להחלמה  . מודה לנו על ההתעניינות בה. נעזר במטפלת. פרטי

 .בשם חברים, כחמהירה לרעייתו ולשלמה ישר 

 דו"ח שיחות טלפון עם גימלאים ואלמנות בני 75+ - חודש מאי/יוני



 חולים ומאושפזים    

 של המחוז " רכז בריאות"שבה משמש מר סולומון שלמה כ 23היא השנה   2017שנת
מטפל במסירות לא  , ח יוספטל באילת"ביה במאושפזי. ח סורוקה"ומטפל במאושפזים בביה

 .מר וקנין מימון, פחותה

ביקורי המאושפזים מתקיימים על ידם כמעט בכל יום. 

ח "מקפיד להגיע אחת לשבוע ומצטרף לביקורים שנערכו במחלקות ביה, מנהל המחוז
 .טלפונית, סורוקה וגם משוחח עימם ועם החולים בביתם

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

מקבל כל חבר שי צנוע בלווית מכתב המפרט את זכויותיו ומספרי טלפונים  , במהלך הביקור
 .חיוניים

 



 נושאים לדיון  

שדרות-מחשב נייד לסניף נתיבות. 

 אביב-אוטובוסים להצגה בתל 6מימון. 

י "ע 50%מבקש סבסוד . בכוונת המחוז להוציא את הגימלאים הבדואים לטיול נוסף
 ".צוות"/ "חבר"

(. הרפז יעקב)אין פתרון לנושאים מהותיים . אין עם מי לדבר. שרות גרוע – ת"מופ
 .לנו תשובות ויתןיש למסד ולקבוע בעל תפקיד קבוע שנוכל לדבר איתו 

 חולפים מעל חודשיים עד שהן  , למרות זאת. שופר ג"תשוהקשר עם  –אלמנות
 .מבקש לבדוק אפשרות לקיצור התהליך. הקיצבהמקבלות את 

 שבע מתבטלים ברגע -שאמורים לצאת מבאר" חבר"כמעט כל טיולי  –" חבר"טיולי
גם אם , חייבים לתת פתרון לחברים המעוניינים. עקב מיעוט משתתפים, האחרון

 .הם מיעוט

 תודה על תשומת הלב


