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  8201דבר יו"ר "צוות" מחוז הדרום לשנת 
 

בהתנהלותו לכל המחוזות בארץ, מזה  משמש דוגמאהמחוז ה אהו"צוות" מחוז הדרום 
 שנים.

 
כל הנהלות הסניפים, הנהלת המחוז ומזכירות המחוז פועלים במרץ וביצירתיות לטובת 

 שיפורטו בהמשך. חברי "צוות" בדרום, בכל התחומים
 

 –נושאים עיקריים שיטופלו השנה 
 הרחבת פעילות ההתנדבות בסניפים ובמחוז.  ★   

ות העבודה על בסיס התקציב  שאושר ובהתאם על בצוע תוכני הקפדה ★ 
 לנוהלי הארגון.  
 התאמת פעילות יחודית ע"מ לצרף את ה"דור הצעיר" שקיים במחוז. ★ 

 כמות המשתתפים  בארועים.וגידול בהפעילות בסניפים  הרחבת ★ 

 סניפים בארועים חגיגיים.בין ההידוק הפעילות המשותפת  ★ 

 וקה כמטרה מרכזית במחוז, שהישגיה הם הטובים בארץ.התעס ★ 

 במחוז, בסניפים ובתעסוקה על בסיס ת.ע שנתית.ועדת ביקורת  פעילות  ★ 

 .לכל צרכיהם+ ודאגה 75אוכלוסיה הבוגרת, בני עם ההקשר הידוק  ★   

 .2רמ' -ו נציגי המחוזהטיפול במאושפזים בבית חולים ע"י המשך    ★ 

 שלומן.ל דאגהאלמנות "צוות", הזמנות לאירועים ועם קשר שמירת  ★ 

והתאמת הפעילות פעילות של סניף הגמלאים הבדואים בדרום, התמקדות ב ★ 
 לצרכיהם.  
שיתוף הפעולה המצויין שנוצר עם ארגון נכי צה"ל ברמה המחוזית  הרחבת ★ 
 ובסניפים.  

ואות, הלומתן הטיפול ב יע" פעילות השוטפת של ועדת פרט,ה תימשך ★ 
ומציאת פתרונות יחודיים לחברים  משפחות שאריםטיפול ב מענקי חג, 
 נזקקים. 

ועדת ההתנדבות תפעל להרחבת מספר המתנדבים בסניפים והרחבת פעילות        ★
מיזם "בשביל הארץ", בבתי הספר התיכוניים בישובים נוספים במחוז,  
 שבע.-וסף לנעשה בעיר בארבנ 

  –בברכת שנת שיתוף ועבודה פוריה                                    
 

 בגולה   ניסן                                                                                       
 "צוות" מחוז הדרום הנהלת יו"ר                                                       
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 מחוז הדרום  2018דה תכנית עבו
 
 כללי .1

 

ה נ. בש2016תהיה תחילתה של השנה השלישית להנהלה שנבחרה בבחירות מרץ  2018שנת  .א
, מסכום "צוות"ארגון  זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה הנגזרת מתוכנית העבודה של 

 ומהחלטות הוועד המנהל מחוז הדרום. 2017ולקחי תכנית עבודה 

 

ידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת המחוז תוכנית העבודה מביאה ל .ב
 ומטרתה להציג את העשייה בפני החברים, תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת הבטחון.

 

גם בשנה זו נמשיך לחתור לביצוע היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו, נפעל להרחבת  .ג
הפעילויות הנערכות תחומי הפעילות והעמקתם וצירוף חברים רבים ככל האפשר למגוון 

 במחוז ובסניפים.

 

הרחבת הפעילות לחברים מהסניף הבדואי תוך מאמץ לשלבם בכלל פעילויות תימשך  .ד
 המחוז והסניפים.

 

 פעילות לשילוב החברים בתעסוקה. .ה

 

אותם  גייסהחבר ימשיך להיות במרכז הפעילויות של המחוז ויחד עם זאת נפעל ל .ו
 הקהילה.לפעילויות התנדבותיות לטובת ובקרב 

 

 יה הצעירה יותר מקרב הפורשים.יניתן דגש לאיתור פעילויות מתאימות לאוכלוס .ז

 

תוכנית העבודה בתחום ההתנדבות הורחבה ובאה לחזק את הקשר והשותפות עם  .ח
הרשויות המקומיות ואירגוני  המתנדבים ולצורך הגברת התרומה של הארגון לטובת 

היערכות לתחילת תוכנית "בשביל הארץ"  הקהילה, החברה והמדינה בישראל ובין היתר
 בתי ספר בדרום.  6-ב

 
 .מתאימהנפעל להוקרת המתנדבים ונייחד להם פעילות  .ט

 

 שבע.-ראפעילויות ייחודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת במחוז ובסניף ב .י

 

 פעילות משותפת לסניפים הקטנים.איגום משאבים ו .יא
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 חזון "צוות" .2

 

ודי המוביל והמייצג את גימלאי שרות הקבע בצה"ל, לדורותיהם, "צוות" הינו ארגון ייח .א
 במסגרת החברה בישראל, תוך שימור הזיקה לערכי צה"ל ומורשתו.

 

מטרות הארגון ופעילותו מוכוונים לעשייה ולהתנדבות למען המדינה והקהילה וכן  .ב
 מירת הזכויות, להדדיות, לתעסוקה, להעשרה תרבותית ולרווחת החברים.של

 

טפל בזכויותיהם, במעמדם ול למען גמלאי שרות הקבע בצה"ל ולאגדם בארגון אחד שילפע .ג
 כגמלאים. וברווחתם

 
 
 
 

 מטרות "צוות" .3

 

 להתנדב למען העם, המדינה, החברה והאדם. .א

 

 לארגן פעילות תרבותית וחברתית למען חבריו ובני משפחותיהם. .ב

 

 לפעול לעזרה הדדית בין החברים. .ג

 

 .לסייע בשילוב בתעסוקה .ד

 

לשמר את מורשת צה"ל וערכיו, לסייע להם ולטפח קשרים בין חבריו ובינם לבין משרתי  .ה
 הקבע וחברי ארגונים דומים בארץ ובעולם.

 

לקיים מסגרת משותפת לגמלאי צה"ל בעזרתה יופעלו שירותים לביטחונם הכלכלי  .ו
 והסוציאלי, רווחתם, בריאותם ושאר צרכיהם.
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 יעדים ומטרות –יחידת התעסוקה  .4

 

להמשיך במיצוי מיטבי של פוטנציאל המשרות מול דורשי העבודה, תוך הקפדה על בצוע  .א
 תאום ציפיות מול החבר ומול המעסיק.

 

 איתור משרות לחברים וביצוע השמות תוך שאיפה להגדלתן. .ב
 

 

דף תדמית, אגרות  המשך שימור ופיתוח יחסי גומלין עם מעסיקים באזור הדרום ושליחת .ג
 ברכה בחגים, ביצוע כתבות.

 

ראשי רשויות/ משהב"ט/ רשות לפיתוח הנגב/ התאחדות המשך שיתוף פעולה מול  .ד
התעשיינים/ לשכת תעסוקה, לצורך איתור משרות לחברים לאור מעבר יחידות צה"ל 

 העתקת מפעלים. –לדרום וגיוס לפרויקטים נוספים 

 

 לבין מינהל הפרישה בצה"ל.המשך שיתוף פעולה בין "צוות"  .ה

 

 פתיחת מסלולי הכשרה מקצועיים העונים להגדרה "הכשרות מוכוונות משרה". .ו

 

 של תוכנית "הטובים לחינוך בנגב" במכללת קיי. תשיעיפתיחת מחזור  .ז

 

 היערכות לפתיחת מחזור א' לתוכנית הסבה ל"הוראת מקצועות טכנולוגיים" להנדסאים. .ח

 

 ית לדורשי עבודה במחוז הדרום.סדנאות להעצמה איש 2ביצוע  .ט

 

במסגרת  –ביצוע סדנא בנושא: "מתן כלים ושיטות לאיתור עבודה במשרות הוראה"  .י
 "הטובים לחינוך".

 

 ביצוע יום עיון לכלל דורשי העבודה במחוז. .יא

 

 השתתפות בימי קליטה של פורשים חדשים. .יב

 

 השתתפות בארועי המחוז. .יג
 
 
 

 ביטוח בריאות .5

 
בלת סיוע בתחומי הבריאות והסיעוד, הגברת הפעילות לעדוד לקיפול בפניות החברים ט

, להזרמת דם צעיר לפוליסות הבטוח ומתן ההצטרפות בקרב החברים שלא הצטרפו לבטוח 
 מענה מיטבי ומקצועי לפניות החברים בסיוע "צוות" ארצי. 
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 קשר וסיוע לפרט .6

 

הסיוע כיעד מרכזי בשנת הצבת החבר במרכז הפעיות של המחוז ובכלל זה העמקת הקשר ו .א
2018. 

 

 הרחבת מאגר כתובות הדוא"ל של החברים במחוז. .ב

 

בביה"ח  2בסיוע רמ'  והדאגה לחברים החוליםביקור מאושפזים גם השנה נמשיך ב .ג
 סורוקה, יוספטל אילת וברזילי אשקלון.

 

 +.75שימור הקשר עם "משען" בנושאי תרבות לגימלאים בני  .ד

 

 .תבארועים חברתיים ובטיולים ללא השתתפות כספי שילוב חברי "צוות" נזקקים .ה

 

 שיפור השרות שניתן לאלמנות ע"י אכ"א ומופ"ת ובטוח החיים, עם הצטרפות ל"צוות". .ו

 

 מתן הלוואות מסובסדות אחרי אישור. .ז

 

 התקשרות לקבלת שירותים לפעילות המחוז והסניפים תוך ניצול יתרון הגודל. .ח

 

פעמים  6פעילות אינפורמטיבית וביקורים במחוז מר הרמן,  –במופ"ת רמ"ד גימלאים  .ט
 בשנה.

 

טובת הגימלאים הבדואים המשך הקשר ושיתוף הפעולה עם "חבר" והרחבת הפעילות ל .י
 .ואלמנותיהם

 

 חברי "צוות" בפעילויות החברתיות והתרבותיות המתקיימות במחוז.הרחבת מעגל  .יא

 

 .חרדים ו"הדור הצעיר".. +,75ות, בני טיפול באוכלוסיות ייחודיות כגון אלמנים / .יב

 

 מתן ייעוץ ראשוני ע"י עו"ד מתנדב, ללא תשלום. .יג

 

 מתן ייעוץ ראשוני ע"י יועץ מס מתנדב, ללא תשלום. .יד

 

 תווך ומתן סיוע בפתרון בבעיות מול המוסד לבטל"א. .טו

 

 הקמת צוות להכוונה ואתור האוכלוסיה הצעירה בקרב הגימלאים ושתופה בארועים  .טז
 המתאימים לרוחה.

 

 .26.4.18 –ם כייף והוקרה למתנדבים יו .יז

 

 יציאה משותפת להצגה / ארועי תרבות, כולל משחקי כדורגל. .יח
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 ארגון הסעות לגני התערוכה להשתתפות ביריד "חבר" בשילוב יום טיול. .יט
 
 .14.6.18-השתתפות בארוע "צוות" ארצי בקיסריה ב .כ
 
 

 תכנית עבודה ועדת פרט .7
 

שנה ומעלה ועדיין  15יטול היוון, חברים שפרשו לפני ומעלה לב 65טיפול בבקשות חברים בני  .א
 היוון והם במצב כלכלי ורפואי קשה.מנכים להם 

 
או מבקשי ביטול ניכוי היוון  והסבר  עם חברי "צוות" שנקלעו לקשיים כלכליים פגישה אישית  .ב

 בקשה ואלו מסמכים יש לצרף לבקשה. והדרכה למילוי
 

בקבלת הלוואה דחויה /מענק  סיוע דרך "צוות" /"חבר", טיפול בבקשות החברים המבקשים   ג.
 . כספי )בתלושי מזון, ציוד או סיוע רפואי(  

 
 של "חבר" בליווי כלכלי לחברים שנקלעו למצוקה כלכלית. מימון  .ד

 
התאם להמלצת יו"ר ב  –בדיקה והמלצה לאישור מענקי חג לראש השנה, פסח וחגי הבדואים    ה.

 הסניפים. 
 
 ו"ר וועדת פרט ומ"מ בישיבות וועדת פרט ארציות של "צוות".השתתפות י .ז

 
 השתתפות בהשתלמויות בנושאי פרט הנערכים לחברי וועדת פרט ב"צוות ארצי".    ח.     

 
 
 
 פעילות חברתית במחוז .8

 

 חיזוק מעמדו של הסניף. .א

 

 הגברת פעילות תרבות הפנאי. .ב

 

 .מיסוד וייצוב הקשר עם "הדור הצעיר" של "צוות" .ג

 

 רצאת אורח.ה .ד

 

 והנהלות הסניפים.סופ"ש לחברי הנהלת המחוז  .ה
 ערב גיבוש לחברי הנהלה. .ו

 

 ראש השנה ופסח.הרמות כוסית וחלוקת שי בחגים  .ז

 

 + ואלמנות כולל הענקת תעודת גבורות.75ארועי הרמת כוסית לבני  2קיום  .ח

 ים.יבארועים ארצ תפותהשת .ט

 

 ארועים למגזר הבדואי + טיול. .י
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 שבע.-לשומרי מסורת, בשתוף עם סניף בארפעילות ייחודית  .יא

 

 הגדלת מספר החברים המשתתפים בפעילויות "צוות". .יב

 

 העמקת הקשר עם החבר בעיתות שמחה, אבל, בריאות או מצוקה. .יג
 

 
 
 ארועים ופעילות בסניפים .9

 
עקב קיום ארוע מרכזי של "צוות", וע"פ נוהלי "צוות", לא יתקיים השנה ארוע 

 שנה יושם דגש על פעילות הסניפים שתכלול:המחוזי )נשף עצמאות(. 
 

 מסיבות ופעילות תרבות /הצגות ומופעים .א

 

 .הרצאות .ב

 

 .הרמת כוסית לחג .ג

 

 .טיולים 2-3 .ד

 

 .הגברת פעילות תרבות הפנאי .ה

 

 .מיסוד וייצוב הקשר עם "הדור הצעיר" של "צוות" .ו

 

 .הרחבת תחומי ההתנדבות –פעילות בקהילה  .ז

 

 בשגרה ובחרום. שיתוף פעולה עם הרשות המקומית .ח

 

 השתתפות בארועי המחוז והארגון. .ט

 

 .סיוע וטיול בנושא פרט ורווחה .י

 

 .שילוב בנושא תעסוקה .יא
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 התנדבות .10

 

, הקהילה, החברה והמדינה והמשך המאמץ תהגברת התנדבות החברים לטובת הזול .א
 לשילוב חברי "צוות" בקהילה בפעילות התנדבותית.

 

השלמה וסיום הדרכה בבתי הספר רויקט "בשביל הארץ", לטובת פ נוספים נדביםגיוס מת .ב
 .2018 בחודש ינואר ולאחר מכן סיכום הפרוייקט והפקת לקחים לקראת עונת הלימודים

 

 ביצוע השתלמות לחברי וועדות ההתנדבות בסניפים ובמחוז. .ג

 

שיווק ההתנדבות ופעילות ההסברה יועמקו תוך ניצול הבטאון, צוותון, כנסים, מידעונים  .ד
 ועוד, חיזוק והדגשת המודעות לנושא ההתנדבות להגדלת מספר המתנדבים.

 

ועדת התנדבות של מחוז הדרום תפעל למימוש משימות התנדבותיות שיקבעו ע"י ועדת  .ה
 התנדבות ארצית.

 

הפעלת מערך מתנדבים לארגונים הזקוקים להם והידוק הקשר איתם )מ"י, משא"ז,  .ו
 ומי, רח"ל והמועצה הלאומית להתנדבות(.מד"א, יד שרה, בית חולים, בטוח לא

 

חיזוק הקשר בתחום ההתנדבות מול יו"ר הסניפים במחוז, הענקת תעודות למתנדבים  .ז
מצטיינים בכנסי מתנדבים במחוז ובסניפים, תמריץ למתנדבים ע"י ביצוע כנסים וארועים 

 להוקרתם.

 

 חינוך לשרות צבאי. –הפעלת מתנדבים במערכת החינוך  .ח

 

מתנדבים לסייע לרשויות המקומיות בחרום )פיקוד העורף ורשות חירום  הקמת צוות .ט
 לאומית(.

 

 גיוס מתנדבים כמנטורים לחיילים בודדים משוחררים. .י
 

 

 

 קשרי ציבור והסברה .11

 

 הרחבת החשיפה לפעילות המחוז והסניפים. .א

 

השתתפות בטקס האזכרה השנתי של חללי הצבא הבריטי בבית העלמין, לציון מלחמת  .ב
 הראשונה. העולם
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 ארגון .12

 

 ישיבת הנהלה מחוזית אחת לחודש )למעט חודש יולי(. .א

 

 טיפול ומעקב בוועדות השונות במחוז. .ב

 

 טיפול ומעקב בוועדת תעסוקה וביתר הוועדות הארציות. .ג

 

 ביקורים בסניפים. .ד

 

 הפעלת ועדת ביקורת מחוזית. .ה

 

 מרכזיים ארציים )צעדת ירושלים, עצרות וכנסים(. השתתפות בארועי הסניפים ובארועים .ו
 

 

 ביקורת .13
 

ועדת הביקורת תיכנס לסבב ביקורות שני לקדנציה זו ובלו"ז שיתואם עם יו"ר הסניפים  .א
 ועל פי תוכנית עבודה שתופץ.

 

 במידת הצורך ובתאום מראש: .ב

 מול המחוז. –הדרכה /סיוע מהמחוז בהכנה לביקורת  (1

 מול יו"ר ועדת הביקורת. –ת תאום סופי של מועד הביקור (2
 
יחולו מספר שינויים בצורת הביקורת, על פי החלטת ועדת הביקורת כמפורט  2018בשנת  .ג

 -להלן:

 יבדק נושא אחד כללי מתוך רשימת הנושאים המבוקרים )אקראי, ביום הביקורת(. (1

 יבדק ארוע מרכזי גדול מתחילתו ועד סופו )מסיבה, יציאה לחו"ל וכו'(. (2

 כל הליקויים שהועלו מביקורת קודמת.יבדק תקון  (3

 יבדקו החלטות מרכזיות שסוכמו בישיבות ההנהלה במחוז. (4

 תתבצע ביקורת מלאה. –שדרות -סניף נתיבות (5

 

 -:2018להלן לוח זמנים לביקורות המתוכננות בשנת  .ד
מס' 
 סד'

 הערות חודש הביקורת המסגרת

  אפריל סניף אילת 1
 החלטת יו"ר המחוזע"פ  /מרץפברואר  שדרות-נתיבות 2
  מרץ סניף אופקים 3
  מאי סניף ערד 4
  חודש יוני שבע-סניף באר 5
  אוגוסט סניף קרית גת 6
  אוקטובר תעסוקה 7
  נובמבר סניף דימונה 8
  דצמבר מצפה רמון 9

 + המגזר הבדואי 2019מאי  מזכירות המחוז 10
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 מערך המחשוב במחוז .14

 

באחריות  הממתין כבר שנתיים()סניף קרית גת ב החדשה crmתימשך הטמעת מערכת  .א
 "צוות" ארצי.

 

 הרחבת השימוש בדוא"ל והגדלת מאגר החברים בעלי כתובות מייל. .ב

 

, דוא"ל וניהול מסמכים(, ע"י "צוות" ארצי, ע"פ crmחיבור יתר הסניפים לרשת "צוות" ) .ג
 תכנית עבודה מוסדרת.
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 .30.11.17ע"י הנהלת המחוז בישיבתה מיום תקציב המחוז אושר 
 
 

 ₪  805,000 -   תקציב המחוז
 ₪    74,690 -  תקציב יו"ר המחוז

 ₪  296,019 - תקציב מזכירות המחוז
 
 
 
 
 

 לסניפים  חלוקה
 

תקציבסניף

118,779.00 ₪באר שבע

50,400.00 ₪קרית גת

72,790.00 ₪אילת

35,572.00 ₪נתיבות-שדרות

36,750.00 ₪אופקים

34,224.00 ₪דימונה

33,703.00 ₪ערד

24,150.00 ₪בדואים

13,650.00 ₪מצפה רמון

 420,018.00 ₪סה"כ
 

 
 

 .2017זהה לתקציב ₪  805,000על  2018תקציב מחוז הדרום יעמוד בשנת  .1
 

 .כירות המחוז, התעסוקה וסניף אילתכירות משרדי מזהמיועדים לש₪  126,000התקציב כולל  .2
 

 
\ 
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  8201-2009תקציב "צוות" מחוז דרום 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה.₪  18,000לשנה, סניף אילת ₪  108,000משרדי המחוז  – 2017שכירות משרדים 

 משרדי סניף אילת₪  18,000-ו לשנה₪  108,000משרדי המחוז  -    2016שכירות משרדים 

 משרדי סניף אילת.₪  18,000-משרדי המחוז ו₪  108,000 -  2015שכירות משרדים 

 ₪  124,725 – 2014שכירות משרדים 

 )אילת, ערד, מזכירות המחוז(₪  98,138 – 2013שכירות משרדים 

 

 

 

 

 

 תקציב שנה"ע 

 תקציב בש"ח 

אחוז עליית התקציב 
לעומת שנת עבודה 

 קודמת

2018 805,000.00 0% 

2017 805,000.00 5.7% 

2016 761,020.00  5.6% 

2015 735,000.00 2.8% 

2014 

       

714,366.00  5.9% 

2013 

      

674,000.00 20% 

2012 

       

546,258.00  7% 

2011 

       

510,000.00  1% 

2010 

       

503,000.00  7% 

2009 

       

472,000.00    
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 לסניפי המחוז 2018ציב חלוקת תק

 
 

מס' 
 סד'

 תקציב  הסניף
2013 

 תקציב 
2014 

 תקציב 
2015 

 תקציב 
2016 

 תקציב
2017  

 תקציב 
2018  

 118,779 118,779 113,123 108,000 100,000 95,830 באר שבע 1
 50,400 50,400 48,000 45,916 44,150 43,713 קרית גת 2
 72,790 72,790 69,324 67,045 64,467 63,829 אילת 3
 35,572 35,572 33,879 31,798 30,575 30,273 שדרות-'נתי 4
 36,750 36,750 35,000 33,034 31,764 31,450 אופקים 5
 34,224 34,224 32,595 31,524 30,312 30,012 דימונה 6
 33,703 33,703 32,099 31,044 29,850 28,718 ערד 7
 24,150 24,150 23,000 19,760 19,000 16,000 בדואים 8
 13,650 13,650 13,000 10,504 10,100 10,000 מצפה רמון 9

 420,018 420,018 400,020 378,625 360,218 349,825 סה"כ 10
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 הערכת הוצאות כספיות מתקציב מזכירות המחוז 
 

 ₪.  296,019על ועומד תקציב מזכירות המחוז, כולל שכירות 
 

 –הוצאות משוערות 
 

  108,000 -      דמי שכירות א. 
 

 19,200 -    (X 12₪  1,600) נקיון ב.
 
    vpn (1,850 X 12 )  - 22,200תקשורת  –טלפון  ג.
 

 5,400 -     (12*450טלפון ) ד.
 

 18,000 -  (, כולל תעסוקה1,500X12קופה קטנה ) ה.
 
 5,000 -     שי למאושפזים ו.
 
   10,000  -  אחזקה שוטפת )תקונים, טונרים, דפים...( .ז
 

 6,000 -      הסעות לת"א ח.
 

 25,000 -   (2,400X12הוצאות אישיות פעילים ) ט.
 
     6,000 -     (500X12מכונת צילום ) י.
 

 7,256 -   חיובים שונים ע"י חשב "צוות" יא.
 

  15,000 - ₪ ( 60+ לפי 75שי לחגים )ראש השנה ופסח בני  יב.
 

 10,000 -     פליירים ... - דפוס יג.
 

 10,000 -   דואר )בולים, מעטפות, משלוח( יד.
 

 8,000 -            , יום כייף, תעודות וכו'ארועים למתנדבים טו.
  

 15,000 - לחבר(₪  60+ וועד מנהל לפי 75הרמת כוסית לחגים )בני  טז.
 
 

 ₪  290,000 -כ    סה"כ ללא חיובי חשב "צוות"     
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 מזכירות המחוז –תכנית עבודה 

 
 כללי .1
 

מזכירות המחוז, בראשותו של מנהל המחוז, תמשיך גם השנה לתת מענה הולם  .א
 ושירותים לחברי "צוות, המגיעים יום יום למזכירות. כמו כן יינתן מענה לסניפים.

 
 המחוז. מנהל המחוז מבצע את החלטות ועד מנהל מחוז הדרום  ויו"ר .ב
 
וכולל בתוכו דמי שכירות ₪  296,019תקציב מזכירות המחוז יעמוד השנה  על  .ג

 ₪.  108,000המשרדים בגובה 
 
 
 : להלן פירוט תוכנית העבודה .2
 

הגדלת מאגר המתנדבים והידוק הקשר עם הרשות המקומית בסיוע יו"ר ועדת  .א
 התנדבות.

 
י, רפואי,  בטוח, יעוץ משפטי, עזרה לחברים והפניה לייעוץ מקצועי בתחום הפיננס .ב

 ייעוץ מס, בעיות שכר, בטוח לאומי, הלוואות ועוד...
 
 שילוב בתעסוקה באמצעות מנהלת התעסוקה. ג.
 

 ארגון פעילויות חברתיות. ד.
 

 הגדלת מאגר כתובות דוא"ל. ה.
 
 טיפול בנזקקים. ו.
 
 ועדות פרט. ז.
 

 החברתיות במחוז בדגש הרחבת מעגל חברי "צוות" המשתתפים בפעילויות  ח.
 על הגימלאים הבדואים.  

 
 +.75טיפול ותשומת לב לאוכלוסיית גימלאים ואלמנות בני  ט.
 
מיצוי מיטבי של תקציב המחוז ומעקב שוטף אחר הנצול, רכוז דו"חות כספיים  .א

 חודשיים של הסניפים ומזכירות המחוז והעברתם למנהל הכספים של "צוות". 
 

 יבי לסניפים שאינם עצמאיים.סיוע אדמיניסטרט יא.
 

 מתן מענה טלפוני לחברים. יב. 
 

 ליווי צמוד של ועדת פרט, ועדות תעסוקה, כספים, ביקורת, בריאות ועוד... יג. 
 

 עידוד ותמיכה לוועדת המתנדבים באיתור מתנדבים. יד. 
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 תכנון וביצוע הרמת כוסית וחלוקת שי בראש השנה ובפסח כולל חלוקת שי  טו. 
 +.75ועד המנהל, מועצת המחוז וחברים בני ל  

 
-שלמה בבאר ביקור חולים ומאושפזים ותמיכה במשפחותיהם בסיועו של מר סולומון  טז. 
 שבע ומר ועקנין מימון מאילת.  

 
נתונים  זימון חברי ועד מנהל ומועצת הנבחרים לישיבות הנהלה חודשיות, הכנת  יז. 
 ישיבות.מצטברים לקראת הישיבות וסיכום ה  

 
 ראיונות היכרות חברים חדשים. יד. 

 
 טיפול בהודעות על נפטרים, השתתפות בהלוויות וביקור המשפחה במהלך  טו. 
 ה"שבעה" , סיוע לבני המשפחה והאלמנה במצוי זכויותיהם בתחום קיצבת              
 השארים ובטוח החיים וטיפול בצרוף האלמנה לשורות "צוות".  
  
 באלמנות "צוות". טיפול טז. 

 
 ריכוז כתבות ושליחתם לביטאון "צוות". יז.            

 
 בנושא  פרסום כתבות ותמונות באתר "צוות" למעט בסניפים העובדים עצמאית  יח.            
)אילת,קרית גת וערד(, פרסום הודעות לחברים, ברכות יום הולדת, עדכון בנושא   
 נפטרים במחוז...  

 
 פות בתרגילים של רח"ל )רשות חרום לאומית(.השתת יט. 

 
 .פעמים במהלך השנה בשנה 6 –ארוח נציג מופ"ת ובצוע ברורי שכר במשרדי המחוז  כ.  

 
 פרסום מידעונים מדי חודש על פעילויות צפויות של המחוז והסניפים. כא. 

 
 ראיונות חברים שנקלעו למצוקה כלכלית. כב. 

 
 מלאים הבדואים.הפקת ארוע וטיולים לגי כג. 

 
 עידוד חברים להצטרף לבטוח הבריאות של "צוות". כה.  

 
 פעילות מול "חבר" לעידוד קיום פעילויות במחוז הדרום. כו. 

 
 הוצאת כרטיסי ברכה אישיים לימי הולדת של חברי ועד המנהל, חברי הנהלות  כז. 
 הסניפים, מתנדבים פעילים ועוד...  

 
 המשתתפים בצעדת ירושלים. הוצאת הסעות לסניפים כח. 

 
 .14.6.18-השתתפות בארוע המרכזי של "צוות" ב כט. 

 
 , לכלל החברים במייל ובדואר.2018ותכנון  2017הפצת איגרת סכום שנה"ע  ל. 

 
 ישיבות ועדת כספים במהלך השנה. 3קיום  לב. 

 
 וז.שמירה על הקשר עם "משען" וקיום פעילויות משותפות לטובת גימלאי המח לג. 
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 קיום ארוע הוקרה וגיבוש למתנדבים והכנת תעודות הוקרה. לד. 
 

 בקורים בסניפים והשתתפות בארועים המרכזיים המתקיימים בהם לקראת  לה. 
 החגים.  

 
 הסעות לסניפים היוצאים ליריד "חבר" ולגימלאים הבדואים. הסדרת לו. 

 
 פקידים ותיקים. קיום הדרכות לבעלי תפקידים חדשים ורענון לבעלי ת לז. 

 
 סיוע לסניפים בהערכות לביקורת מחוזית והכנות לבקורת במזכירות המחוז. לח. 

 
 .80חלוקת תעודות "גבורות" לגימלאים ואלמנות בני  לט. 

 
 רכוז חלוקת מענקי חג לחברים בכל הסניפים. מ. 

 
 

 בנושא הכספים
 
 ניהול תקציב המחוז. .א

 
קבלתם, בדיקתם באמצעות הגב' ג'ניה  –וז דו"חות כספיים לסניפים ומזכירות המח .ב

 לנדו ושליחתם למנהל הכספים של "צוות".
 

 תשלומים שונים. ג. 
 

 תשלום הוצאות אישיות לפעילים. .א
 

 העברת תקציב לסניפים לפעילויות השונות. .ב
 

 חלוקה לסניפים ומעקב. ה. 
 

 כתיבת צ'קים והחתמתם. ו. 
 

 הפקדות בבנק. ז. 
 

 קופה קטנה. ח. 
 

 עו"ש של "צוות", מחוז הדרום.-עקב שוטף אחר המ ט. 
 
 
 
 

 הנושאים שפורטו בתוכנית העבודה
 יומי של מזכירות המחוז.-הם חלק קטן מהעיסוק היום
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 קשרי ציבור והסברה 
 

אימוץ ותמיכה בעמותת  –שיפור מיצוב "צוות" במחוז הדרום )תרומת "צוות" לקהילה  א. 
 שבע(.-ותה במרכז לבריאות הנפש בבארשבע והעמ-העוגן הקהילתי בבאר  
 חשיפת "צוות" באמצעות העיתונות המקומית ורדיו דרום. ב. 

שדרוג אתר האינטרנט של "צוות" מחוז הדרום ושמירה על אחידות הפרסום בין  .ג
 הסניפים ומזכירות המחוז.

 עידוד חברי "צוות" להשתתף ביריד של מוצרים יצירתיים בתחומי דיור, תרבות ועוד... .ד

הקמת צוות  –הכנת כתבות עבור שידורי הטלוויזיה הקהילתית )ט.ל.ק( של "צוות"  .ה
 במחוז הדרום שיסקור את הארועים במחוז.

 
 ביקורים בסניפים 

 
 כמדי שנה, מתכננים יו"ר ומנהל המחוז לערוך ביקורים בסניפים  בהשתתפות חברי הנהלת הסניף.

 
 –מטרת הביקור  
 הידוק הקשר בין המחוז להנהלת הסניף וחבריו. א. 
 הצגת פעילות הסניף ע"י יו"ר הסניף. ב. 
 הצגת נושא מתנדבים ע"י יו"ר הסניף. ג. 
 עדכונים ממנהלת התעסוקה. ד. 
 מייל כאמצעי דיוור ראשי.-הרחבת השימוש באי ה. 
 סכום יו"ר המחוז. ו. 

 
 : 2018להלן תוכנית הביקורים בשנת  

 פגישות שוטפות במהלך כל השנה -   שבע-בארסניף 
 אפריל, ספטמבר  -   שדרות-סניף נתיבות 
 11.3.18 -   סניף מצפה רמון 

 אפריל, ספטמבר -    סניף אופקים
 מרץ, אפריל   -    סניף קרית גת 
 אפריל, ספטמבר -    סניף ערד 
 אפריל, ספטמבר  -    סניף דימונה 

 מבר, דצמבראפריל, ספט -    סניף אילת
  

 
 

 תכנית ביקורים של נציג מופ"ת 
 :12:00כל הביקורים יתקיימו   החל מהשעה 

 12.2.18 
 10.4.18           
 6.6.18 
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     + ואלמנות75אוכלוסיית בני  –תוכנית עבודה 
 

+ 75מחוז הדרום רואה חשיבות רבה בטיפול האישי שהוא מעניק לאוכלוסיית בני  א. 
 והאלמנות.  

 
המחוז ולאור  גם השנה יימשך הליווי והטיפול הצמוד של מר פרץ לב יחד עם מזכירות  ב. 
 הגידול באוכלוסיה זו, נפעל לאתור חבר/ה נוסף שיסייע לו בשמירת הקשר עם   
 החברים.  

 
, לרווחת האוכלוסיה הבוגרת של "צוות" 2018להלן הנושאים שבהם נעסוק בשנה"ע  ג. 
 -מחוז הדרום   
 ברכות לימי הולדת ושליחת כרטיס ברכה. (1  
קשר טלפוני עם החברים, בני/בנות זוגם וילדיהם )במקרים שבהם ההורים   (2  
 .במצב בריאותי קשה(   
 ביקורי בית. (3  
 ביקורים בבית חולים וקשר צמוד עם מר סולומון שלמה נציגנו בביה"ח. (4  
 מעקב אחר בריאותם של החברים. (5  
 עם האלמנות.קשר  (6  
 הוצאת דו"ח חודשי ליו"ר ומנהל המחוז. (7  
לקראת חג  –זימון החברים להרמת כוסית, חלוקת שי והרצאה פעמיים בשנה  (8  
 הפסח ולקראת ראש השנה.   
 לחברים  –עריכת ביקורי בית וחלוקת שי בחגים בליווי מנהל המחוז  (9  
 המוגבלים.   
 בלות.ביקור תנחומים למשפחות א (10  
 בוקר של כיף. (11  
 שבע.-נשמור על קשר הדוק ושתוף פעולה עם "משען" באר (12  
חברים ניצולי  לטובת  –נשמור על קשר עם עמותת "עמך", עמותת ניצולי שואה  (13  
 שואה ובני הדור השני.   
 השתתפות בהלוויות של החברים וניחום בני המשפחה. (14  

 
 תקציב מזכירות המחוז.  התקציב לאירועים מתוך    
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 חולים ומאושפזים –תוכנית עבודה 
 

 ראשית לכל אנו מאחלים בריאות ואריכות ימים לכל חברינו ובני משפחתם.
 

שבע, יוספטל אילת, או ברזילי אשקלון מתבקש ליצור -כל חבר המתאשפז בבית החולים סורוקה באר
ן משפחה או באמצעות נציגנו בבית החולים תוך הצגת באופן אישי או באמצעות ב 2קשר עם רמ' 

 תעודת חבר "צוות".
 

)עם שי  )קבלת עתון יומי(, בקור נציג "צוות"  2כל חבר מאושפז שדיווח כנדרש יזכה לבקור נציגי רמ' 
צנוע ואיגרת ברכה להחלמה מהירה מהנהלת המחוז(, בקור מנהל המחוז או יו"ר הסניף, סיוע  

 במהלך האשפוז ומידע לגבי זכויותיו בהתאם לבטוח הבריאות הרלוונטי.בהליכים השונים 
 

 –נציגי המחוז  
 יו"ר ועדת בריאות מחוזי, מר סולומון שלמה –ביה"ח סורוקה  
 חבר הנהלת סניף אילת, מר וקנין מימון –ביה"ח יוספטל  
 ו/או יו"ר הסניף מר אסולין חיים. 2ישירות מול רמ'  –ביה"ח ברזילי  
 
 סולומון שלמה יעביר דווח על החברים המאושפזים, למזכירות המחוז. מר 
 
 תעד את הבקורים בכתב.מבקר בבית החולים את המאושפזים אחת לשבוע וממנהל המחוז  
 שוחח עימו מנהל המחוז טלפונית.מבמידה והמאושפז השתחרר טרם הבקור  
 
אשר  יעת יו"רי הסניפים הרלוונטים הדווח על המאושפזים המתקבל ממר סולומון שלמה יועבר ליד 

 גם הם יבקרו את החברים בבית החולים או ישוחחו איתם טלפונית תוך תעוד הפעילות.
 

במסגרת ישיבת ועד מנהל חודשית מועבר דיווח סטטיסטי על מספר המאושפזים ויו"ר ועדת 
שמית של הבריאות יעביר סקירה על פעילותו במהלך החודש. לסכום הישיבה תצורף רשימה 

 מאושפזים.ה
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 לוח זמנים לישיבות ועד מנהל ומועצת המחוז וארועים מרכזיים               

 
 –יתקיימו ע"פ הלו"ז להלן  2018דיוני ועד המנהל של שנת 

 
מס' 
 סד'

 הערות שעה יום בשבוע תאריך

 מזכירות המחוז 17:00 שלישי 30.1.18 1
 חוזמזכירות המ 17:00 שלישי 27.2.18 2
 בבית הלוחם הרמת כוסית חגיגית לפסח 16:00 רביעי 28.3.18 3
 .במזכירות המחוז 17:00 שני 30.4.18 4
 מזכירות המחוז 17:00 שלישי 29.5.18 5
 מזכירות המחוז 17:00 רביעי 19.6.18 6
 בחודש יולי לא תתקיים ישיבת הנהלה 7
 הרמת כוסית לראש השנה 16:00 שלישי 28.8.18 8
 מזכירות המחוז 17:00 רביעי 12.9.18 9

 מזכירות המחוז  17:00 שלישי 30.10.18 10
 מזכירות המחוז 17:00 שלישי 27.11.18 11
 מזכירות המחוז 17:00 שני 31.12.18 12

   
 + ובסניפים75בני  – הרמות כוסית לכבוד פסח

 
מס'  

 סד'
 הערות שעה תאריך הגוף / סניף

  19:00 8.3.18 מצפה רמון 1
 בבית יציב 16:00 12.3.18 +75בני  2
  19:00 12.3.18 אופקים 3
  19:00 11.3.18 דימונה 4
  19:00 15.3.18 קרית גת 5
  10:00 16.3.18 שדרות-נתיבות 6
  19:00 22.3.18 ערד 7
  15:00 26.3.18 "צוות" ארצי 8
  19:00 26.3.18 אילת 9

 הכוסית בהתחשב בלוח הזמנים לעיל.יתאם לעצמו מועד להרמת  שבע-סניף באר
 

 + ובסניפים75בני  –ה הרמות כוסית לכבוד ראש השנ
 

מס'  
 סד'

 הערות שעה תאריך הגוף / סניף

 בבית יציב 16:00 21.8.18 +75בני  1
  19:00 21.8.18 אופקים 2
  19:00 22.8.18 מצפה רמון 3
  19:00 23.8.18 קרית גת 4
  10:00 24.8.18 שדרות-נתיבות 5
  19:00 27.8.18 ערד 6
  19:00 28.8.18 דימונה 7
  19:00 29.8.18 אילת 8
  15:00 30.8.18 "צוות" ארצי 9

 יתאם לעצמו מועד להרמת הכוסית בהתחשב בלוח הזמנים לעיל. שבע-סניף באר
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  - ארועים נוספים
 

מס'  
 סד'

 הערות שעה תאריך הגוף / סניף

השקת ספרו של תא"ל  1
לפיד "לוחמי  אפרים

 הסתר"

 בבית הלוחם 16:00 6.3.18

שנה לעצמאות ישראל.  70במלאת   14.6.18 ארוע מרכזי של "צוות" 2
ויכלול  הארוע יתקיים בקיסריה

 הענקת תואר "יקיר "צוות"
  15:00 26.6.18 אסיפת נבחרים ארצית 3
-23חול המועד סוכות בשבוע שבין    צעדת ירושלים 4

27/9/2018 
  15:00 25.12.18 יפת נבחרים ארציתאס 5
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 באר שבע
 קרית גת

 אילת
 שדרות-נתיבות
 אופקים
 דימונה

 ערד
 בדואים

 מצפה רמון
 
 
 
 
 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zIOBkKXYAhUJ1xQKHXiYBaQQjRwIBw&url=https://popcorn-icecream.com/author/hillaryb/page/6/&psig=AOvVaw1ebXnaUrN5Xd-9sLnmzFW3&ust=1514289976042509
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zIOBkKXYAhUJ1xQKHXiYBaQQjRwIBw&url=https://popcorn-icecream.com/author/hillaryb/page/6/&psig=AOvVaw1ebXnaUrN5Xd-9sLnmzFW3&ust=1514289976042509
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  שבע-סניף באר
 

  2042 הסניף מספר חברי      118779 -תקציב הסניף

 

 הערות תקציב  מועד הפעילות מס'

  4500 20-21/2 יום האישה 1

 או שבוע ראשון של מרץ 5000 פברואר  סוף שבוע בצפון 2

  5000 9-10/3 סוף שבוע בתל אביב 3

 בהתאם להנחיות המחוז  4-9/3 ביקורי בית לנזקקים לקראת הפסח 4

 בהתאם לפרסום חבר כולל טיול בדרך  11-20/3 נסיעה ליריד חבר פסח 5

  1000 מרץ הרמת כוסית לפסח הנהלת הסניף 6

   12/3 + פסח75הרמת כוסית  בני  7

   26/3 פסח-הרמת כוסית מחוזית  8

ערב גיבוש לחברי ההנהלה ובני זוג  9

 ביער יתיר

  2000 מאי

 9/5 10000 8/5 יום כף למתנדבים 10

טיול קצר לחו"ל מונטנגרו/סן  11

 פטרבורג ומוסקבה

  2000 מאי או יוני

  -- 14/6 אירוע מרכזי של צוות בקיסריה 12

  3000 יוני אזור חיפה –טיול חד יומי  13

  3000 יולי קברי צדיקים-טיול חד יומי   14

 בריכה +פעילות 20000 יולי יום המשפחה של חברי הסניף 15

  5000 26-27/8 טיול לירושלים כולל סליחות דו יומי 16

ביקורי בית לנזקקים לקראת ראש  17

 השנה

5-10/8   

   אוגוסט בר  ראש השנהנסיעה ליריד ח 18

   21/8 +ראש השנה75הרמת כוסית  בני  19

   28/8 ראש השנה–הרמת כוסית מחוזית  20

  10000 אוגוסט ראש השנה–הרמת כוסית של הסניף  21

חול המועד  צעדת ירושלים 22

 סוכות

  

  3000  4/10 טיול חד יומי למצדה 23

   נובמבר איי יפן-טיול ארוך לחו"ל 24

    קורס צילום  25

    סדנת בישול 26

 פייסבוק/אקסל /וורד   קורס הכרת המחשב 27

   28/12התחיל ב   קורס מד"א  28

  118000 סה"כ   

 

 :פעילות שוטפת

 ישיבות הנהלת הסניף  השתתפות בהלוויות/ניחום אבלים   בקור חולים ומאושפזים

 תיעוד  אירועי הסניף    ותעדכון אתר צו                +75קשר עם בני 

       בקורת מחוזית   קליטת חברים חדשים

        

 יושב ראש הסניף-יעקב לחיאני                             
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 קרית גתסניף 
 

 374 -מס' החברים                          ₪  50,400   -תקציב הסניף 
 

 עלות בשקלים מס משתתפים תאריכים פעילות ספרור

 לחבר₪  100 200 28.2.18 נשף פורים באולמי האצולה 1

 לזוג₪  1350 50 8-10.3.18 יציאה למלון באילת   2

 לחבר₪  20 50 13.3.18 + כולל טיול 1יריד חבר מס'  3

   100 15.3.18 הרמת כוסית + חלוקת שי   4

 לחבר₪  20 50 19.3.18 2יריד חבר מס'    5

 יוחלט בהמשך 50 8.5.18 דיקיםסיור בצפון + קברי צ   6

     22/5 יציאה למלון באילת   7

     אוגוסט -יולי  יום כיף בים המלח   8

שירי  –ערב גבינות ויין בסניף  9
 ארץ ישראל

 לחבר₪  20 80 אוגוסט

 לחבר₪  20 50 21.8.18 + כולל טיול 1יריד חבר מס'  10

הרמת כוסית לראש השנה   11
 וחלוקת שי      

23.8.18 100   

 לחבר₪  20 50 28.8.18 2יריד חבר מס'   12

 יוחלט בהמשך 50   סיור סליחות בירושלים  13

   50 חוה"מ סוכות צעדת ירושלים  14

   50 חודש נובמבר צפון-יציאה למלון ב  15

     חודש דצמבר חנוכה -ערב גבינות ויין   16

 -   חודש אוקטובר יציאה למלון בדרום  17

 שוטף   כל השנה ניחום אבלים  18

 שוטף   כל השנה ביקור חולים  19

 כל חודש   שוטף ישיבות הנהלת הסניף  20

אינטרנט  צ  - אחזקת הסניף  21
 וטלפון ומשרד.

    2400 ₪ 

 
 
 

  –בברכה                                                                                 
 

 יו"ר הסניף –אסולין חיים         
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 סניף אילת
 

 350 –מספר חברי הסניף ₪                  72,790 - תקציב הסניף 
 

מס' 
 סד'

מועד  הפעילות/ הוצאה המתוכננת
 מתוכנן

 תקציב מתוכנן 
 תקציב יעודי תקציב תפעולי

  ₪ 10,000 יוני טיול 1
    הרצאה 2
    פעילות במועדון 3
  ש"ח 10,000  מסיבה )פורים, חנוכה, עצמאות...( 4
פעילות התנדבותית ושימור הקשר עם הרשות  5

 מקומית
   

    ארוע וחלוקת שי סמלי –הוקרת מתנדבים  6
  ---------- שוטף  בקור חולים ומאושפזים 7
  ----------- אפריל בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת פסח 8
  ש"ח 7,000 אפריל הרמת כוסית לפסח 9

  ₪ 2,000 אפריל נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח 10
  --------- ספטמבר בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת ראש השנה 11
  ₪ 7,000 ספטמבר הרמת כוסית לראש השנה 12
  ₪ 2,000 ספטמבר נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש השנה 13
  ₪ 6,000 אפריל נשף עצמאות מחוזי 14
  ₪ 3,000 סוכות צעדת ירושלים 15
  ש"ח 800 שוטף אחזקת משרד ומועדון ) ציוד משרדי...( 16
  ---------- שוטף הוצאות חשמל 17
  ש"ח15600 שוטף הוצאות ארנונה ושכירות 18
  ש"ח 4500 שוטף הוצאות טלפון /אינטרנט / כבלים 19
  ש"ח 1,000 שוטף כרטיסי ברכה ליום ההולדת 20
  ש"ח 500 שוטף  ישיבות הנהלת הסניף 21
  ---------------  שרדוקס במחשב הביתי -ו  crmהטמעת מערכת  22
  ---------------  בקורת מחוזית 23
   שוטף +75שמירה על קשר עם גימלאים ואלמנות בני  24
   שוטף  עדכון אתר "צוות" בפעילויות ובמידע 25
   שוטף  עברה לבטאון "צוות"תעוד ארועי הסניף לשם ה 26
   שוטף  קליטת חברים חדשים 27
  ש"ח 8,000 פבר' יום האישה 28

      
 ש"ח 73550סה"כ             

  

      
  –בברכה 

 יו"ר הסניף   -אלי דהן                                                       
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 סניף נתיבות שדרות 
 
 

  303 –מס' חברי הסניף                                                                   57235, –תקציב הסניף 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן מועד מתוכנן הפעילות /ההוצאה המתוכננת
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

 2,500  31.1.18 מסיבת טו' בשבט + הרצאה 1

    2018ץ מר בקורי בית והענקת מענקי חג פסח 2

 1,000  18מרץ  נסיעה ליריד "חבר" + טיול 3

 300  12.3.18 +75הרמת כוסית מחוזית גימלאים ואלמנות בני  4

   26.3.18 הרמת כוסית לפסח הנהלת המחוז 5

   16.3.18 הרמת כוסית וחלוקת שי פסח בסניף 6

   14.6.18 השתתפות בארוע "צוות" מרכזי בקיסריה 7

   18יולי  נס הוקרה מחוזי למתנדביםהשתתפות בכ 8

 6,250  24.8.18 הרמת כוסית לקראת ראש השנה 9

 6,000  18ספט'  סיור סליחות בירושלים 10

  300 שוטף בקור חולים ומאושפזים  11

  240 שוטף השתתפות בהלוויות /נחום אבלים 12

  400 שוטף ישיבות הנהלת הסניף 13

   שוטף +75ם ואלמנות בני שמירה על קשר עם גימלאי 14

   שוטף עדכון אתר "צוות" 15

  600 שוטף שליחת כרטיסי ברכה ליום הולדת 16

   שוטף תעוד ארועים לפרסום בבטאון ""צוות" 17

   שוטף קליטת חברים חדשים 18

  2,800 שוטף אחזקת מועדון + אינטרנט + טלפון 19

  300 שוטף עמלות בנק 20

   18ספט'  םצעדת ירושלי 21

   18מאי  סוף שבוע בצפון + טיול 22

   18דצמ'  סופ"ש בים המלח 23
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 סניף אופקים
 
 

 242 –מס' חברים                             ₪ 36,750 –תקציב הסניף 
 

מס' 
 סד'

מועד /  הנושא
 תאריך

תקציב 
 יעודי

תקציב 
 תפעולי

 הערות

   1,500 31.1.18 ארוע טו' בשבט 1

   2,500 חציון א' טיול חד יומי 2

   1,000 28.2.18 נשף פורים בשיתוף סניף קרית גת 3

   5,000 חציון א' סופ"ש בצפון הארץ 4

    7.3.18 יריד "חבר" 5

    2018מרץ  ביקורי בית וחלוקת מענקי חג פסח 6

   3,000 12.3.18 הרמת כוסית פסח 7

  100  18.4.18 הנחת זר ביום הזכרון 8

   5,000 18יולי  סיור בקברי צדיקים בצפון הארץ 9

השתתפות בארוע "צוות" ארצי מרכזי  10

 בקיסריה

14.6.18    

ביקור בית וחלוקת מענקי חג ראש  11

 השנה

    2018אוגוסט 

    26.8.18 נסיעה ליריד "חבר" 12

   2,500 21.8.18 הרמת כוסית לראש השנה 13

   1,000 שוטף מי הולדתמשלוח כרטיסי ברכה לי 14

  5,000   אחזקת מועדון + טלפון 15

    שוטף תעודת ארועים באתר ובטאון "צוות" 16

    שוטף בקורי חולים ומאושפזים 17

  500  שוטף השתתפות בהלוויות ונחום אבלים 18

  5,100 21,500  סה"כ 19

 
 

  –בברכה       
 דרעי יעקב, יו"ר הסניף        
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 סניף דימונה
 
 

    234 –מספר חברי הסניף        ₪                34,224           –תקציב הסניף  - דימונה סניף
 
 

 תקציב מועד מתוכנן הפעילות המתוכננת 
 תפעולי יעודי

  6,000 ינואר סופ"ש באילת 1

  1,000 20.3.18 נסיעה ליריד חבר 3

   מרץ סחפ –בקורי בית והענקת מענקי חג  4

  1,600 11.3.18 הרמת כוסית לפסח בסניף 5

הרמת כוסית  –השתתפות בארוע מחוזי  6

 +75גימלאים ואלמנות בני 

12.3.18   

 70ארוצ "צוות" מרכזי בקירסר במלאת  7

 למדינת ישראל

14.6.18   

  1,200 18יוני  ארוע הוקרה למתנדבי הסניף 8

  2,700 ספטמבר סיור סליחות בירושלים 9

   ספטמבר ראש השנה –נסיעה ליריד חבר  10

   ספטמבר ראש השנה –בקורי בית והענקת מענקי חג  11

  1,500 28.8.18 הרמת כוסית לראש השנה 12

  20,000 דצמבר נשף חנוכה בסניף 13

   שוטף בקורי חולים ומאושפזים 14

  600 שוטף שליחת כרטיסי ברכה ליום הולדת 15

 350  שוטף עדון + טלפון + דואראחזקת מו 16

 100  שוטף עמלות בנק 17

   שוטף שמירה על קשר עם גימלאים ואלמנות 18

   שוטף עדכון אתר צוות ובטאון צוות 19

   שוטף קליטת חברים חדשים 20

  300 שוטף השתתפות בהלוויות ונחום אבלים 21

 450 34,800  סה"כ 22

    
 

  –בברכה          
 

 יו"ר הסניף –אבו חצירא אבי          
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 סניף ערד
 
 

 94 –מס' החברים                     33,703 –תקציב הסניף 
 
 

מס' 
 סד'

תקציב  מועד מתוכנן הפעילות
 יעודי

תקציב 
 תפעולי

 הערות

  500  אחת לחודש ישיבת הנהלת הסניף 1
    בסוף כל חודש ישיבת וועד מנהל 2
    crm 2.1.18הדרכת  3
סדר טו' בשבט בשתוף עם ארגון נכי  4

 צה"ל סניף ערד
כיבוד+    

 הרצאה
 מהסניף  500 שוטף קשר עם חברי המגזר הבדואי  5
טיול חד יומי לנגב המערבי "דרום  6

 אדום"
תחילת 
 פברואר

2,000   

שיתוף פעולה עם מתנ"ס ערד  7
 והשתתפות בפעילויות ללא תשלום

שוטף כל 
 השנה

   

יום כייף בלווי  – יום האשה 8
 הרצאות, קוסמטיקאית ותזונאית

8.3.17 2,000   

"בשביל אומני ערד" תיירות מזרח  9
הנגב, ביקור בבתי האומנים, ביקב 

 ערד, מבשלת הבירה ומסעדה

 500   

   2,500 28.2.18 נשף פורים בסניף ערד 10
נסיעה ליריד "חבר וביקור במכון  11

 איילון
     2018מרץ 

    2018מרץ  קורי בית והענקת מענקי חג פסחבי 12
הרמת כוסית לחג הפסח בשיתוף עם  13

סניף נכי צה"ל ערד + הרצאה של 
 אומן טלפתיה ושירה

   3,500 2018מרץ 

   250 18.4.18 הנחת זרים ביום הזיכרון 14
   2,000 2018מאי  נשף עצמאות מחוזי 15
   1,500 2018מאי  ערב גיבוש לקראת הקיץ, במועדון 16
עכו, נצרת,  –יומי לצפון -טיול דו 17

 ראש הנקרה ועוד...
   5,000 2018יולי 

   1,500 2018אוגוסט  ערב גיבוש משפחתי 18
נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש  19

 אביב-סיור מודרך בתל –השנה 
   2,000 2018אוגוסט 

ביקורי בית והענקת מענקי חג ראש  20
 השנה

    2018אוגוסט 

   3,000 2018אוגוסט  הרמת כוסית לראש השנה 21
חול המועד  צעדת ירושלים 22

 סוכות
500   

   1,500 12/2018 מסיבת חנוכה 23
  500  שוטף השתתפות בהלוויות וניחום אבלים 24
שמירה על קשר עם גימלאים  25

 +75ואלמנות בני 
    שוטף

    שוטף עדכון אתר "צוות"  26
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באמצעות    שוטף ברכה לימי הולדת שליחת 27
 וואטסאפ

תעוד ארועי הסניף לשם העברה  28
 לבטאון "צוות"

    שוטף

    שוטף קליטת חברים חדשים 29
אחזקת מועדון, ארנונה, טלפון,  30

 אינטרנט, עמלות בנק...
  4,700  שוטף

    ארוע מחוזי ארוע להוקרת מתנדבים 31
    ףשוט שמירת קשר עם החברים 32
    שוטף בקור חולים ומאושפזים 33
 –ארוח מטיילים ב"שביל ישראל"  34

 הסעות והקפצות
    שוטף

    שוטף שתוף פעולה עם מועדון נכי צה"ל 35
    2018פברואר  תרגיל התגוננות מוס"ח ארצי 36
  5,700  30,000 סה"כ  37
 

 ₪.  35,700-ההוצאות יעמוד על כ בהערכה גסה ומחושבת על בסיס שנה קודמת, סה"כ –סכום 
 
 

  –בברכה         
 

 שיף   אריה         
 יו"ר סניף "צוות" ערד         
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 הגימלאים הבדואיםסניף 
 
 

  122 –מספר חברי הסניף  ,24,150 –תקציב הסניף 
 

מס' 
 סד'

מועד  הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
 מתוכנן

מספר 
 המשתתפים

 נןהמתוכ

 תקציב מתוכנן
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

+ 75הרמת כוסית גימלאים ואלמנות בני  1
לקראת פסח )מוזמנים כלל הגימלאים 

 בקריטריון זה(

12.3.18    

  5,000 50 3/2018 נסיעה ליריד "חבר" לקראת פסח + טיול  2
-23 יומי בדרום-טיול דו 3

24.4.18 
 4,000  

    6/2018 ת מענקי חג עיד אל פיטרבקורי בית והענק 4
  –ארוע מרכזי שנתי של "צוות" בקיסריה  5

 שנה למדינה. 70
14.6.18    

מפגש עם אלמנות הגימלאים הבדואים +  6
 הרצאה + חלוקת שי

    

מפגש עם ראשי קבוצות הגימלאים הבדואים  7
 לתכנון תכנית עבודה

    

  4,000 70 13.8.18 ארוע הוקרה לקראת עיד אל אדחא 8
+ 75הרמת כוסית גימלאים ואלמנות בני  9

לקראת ראש השנה )מוזמנים כלל הגימלאים 
 בקריטריון זה(

21.8.18    

נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש השנה +  10
 טיול 

9/2018 50   

בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת עיד אל  11
 אדחא

9/2018    

חול המועד  צעדת ירושלים 12
 סוכות

   

משלוח כרטיסי ברכה לקראת עיד אל אדחא  13
 ועיד אל פיטר

לקראת כל 
 חג

 1,400  

    שוטף בקור חולים  14
    שוטף נחום אבלים 15
    שוטף השתתפות בארועי סניף האם של החבר  16
  700  שוטף  משלוח כרטיסי ברכה לימי ההולדת 17

 

 

  –בברכה   

 

 מנהל המחוז –לוגסי אברהם        
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 מצפה רמוןסניף 
 
 

 
 

  70 –מס' חברי הסניף                                                                   13,650 –תקציב הסניף 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן מועד מתוכנן הפעילות /ההוצאה המתוכננת
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

 1,000  1.2.18 נשף פורים בסניף נתיבות 1

 700  1.2.18 מסיבת טו' בשבט בסניף  2

   6.3.18 השתתפות בהשקת ספרו של אפרים לפיד 3

   12.3.18 + במחוז75הרמת כוסית גימלאים ואלמנות בני  4

   מרץ נסיעה ליריד "חבר" לקראת חג פסח 5

   מרץ ביקור נזקקים וחלוקת מענקי חג לכבוד פסח 6

 1,000  8.3.18 וד פסחהרמת כוסית לכב 7

   26.3.18 הרמת כוסית במחוז 8

 6,000  אפריל טיול חד יומי / יום כייף בים המלח 9

 600  14.6.18 ארוע מרכזי שנתי של "צוות" בקיסרי 10

יום כיף בים המלח /אילת )בשיתוף סניפים  11

 נוספים(

   יולי

 1,000  22.8.18 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 12

 400  אוגוסט נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש השנה 13

ביקור נזקקים וחלוקת מענקי חג לכבוד ראש  14

 השנה

   אוגוסט

 3,000  דצמבר נשף חנוכה משותף עם סניף דימונה 15

    הרמת כוסית 16

 
 
 

    
 

  –בברכה                     
 

 בדש אליהו                          
  יו"ר סניף "צוות" מצפה רמון                          

 
 



35 

 

01503617   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 אנו מאחלים לכל יו"רי הסניפים והנהלותיהם
 לכל יו"רי הועדות וחבריהם

 ולכל חברי המחוז  
 .שנת עבודה פוריה ומועילה

 
 
 

 מצוינות היא לא פעולה, אלא הרגל."
 את הדברים שאתה עושה הכי הרבה,

 ."תעשה גם הכי טוב
 

 לכולנו שנצליח להגשים מאחלים
 .את תוכנית העבודה בהצלחה רבה וברוח טובה

 
 
 

 בגולה ניסןאברהם   לוגסי                                         
 מנהל "צוות" מחוז הדרום                    יו"ר "צוות" מחוז הדרום

 

http://www.google.co.il/imgres?start=78&hl=iw&biw=1536&bih=698&tbm=isch&tbnid=IJlw1ceIh38RuM:&imgrefurl=http://www.oryehuda.muni.il/?CategoryID%3D595%26ArticleID%3D1081&docid=lOfg7et-QOzemM&imgurl=http://www.oryehuda.muni.il/_Uploads/dbsArticles/_cut/F0_0244_0000_METZUYANUT.jpg&w=244&h=165&ei=q-SuUt3MN-SO5AStmYGoBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&page=4&tbnh=132&tbnw=195&ndsp=29&tx=94.60000610351562&ty=82.80001831054687
http://www.google.co.il/imgres?start=78&hl=iw&biw=1536&bih=698&tbm=isch&tbnid=IJlw1ceIh38RuM:&imgrefurl=http://www.oryehuda.muni.il/?CategoryID%3D595%26ArticleID%3D1081&docid=lOfg7et-QOzemM&imgurl=http://www.oryehuda.muni.il/_Uploads/dbsArticles/_cut/F0_0244_0000_METZUYANUT.jpg&w=244&h=165&ei=q-SuUt3MN-SO5AStmYGoBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&page=4&tbnh=132&tbnw=195&ndsp=29&tx=94.60000610351562&ty=82.80001831054687
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 מחוז הדרום - מפת פריסת סניפי "צוות" ומרחקים
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לוח תפוצה
 מנכ"ל  "צוות" –מר דן נדיב 

 מחוז דרום  "צוות" יו"ר – בגולה ניסןמר 
 יו"ר ועדת ביקורת –הגב' הר גד יהודית 

 יו"ר ועדת ביקורת מחוז דרום – אברמוביץ יצחקמר 
 מבקר "צוות" – כהן שחרמר 

 מחוזיחברי ועד מנהל 


