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שלום לך חבר/ה,
הנדון :וועדת "הדור הצעיר"  -הזמנה לחברים
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אחוז גמלאי צה"ל בגיל  55ומטה החברים בארגון "צוות" מחוז הדרום עומד היום על
כ .34.5%-
בכוונת נו לפעול לעידוד השתתפות אוכלוסייה זו בפעילות הארגון התואמת את הצרכים.
הפעילות החברתית מיועדת הן לגמלאי והן לבן /בת הזוג ומתמקדת כיום בתחומים הבאים –
א .טיולים בני יום או יומיים.
ב .יציאה לבית מלון לסוף -שבוע
ג .טיולים לחו"ל.
ד .הרצאות
ה .כי נוסים ארציים סביב נושא מרכזי
ו .צעדת ירושלים
ז .יציאה משותפת להצגות בעיר ומחוצה לה.
ח .יציאה משותפת למשחקי כדורגל
ט .מסיבה /נשף שנתי (עצמאות /חנוכה /פורים)
י .פעילות ייעודית לאוכלוסייה הדתית.
נשמח מאוד לקבל ממך הצעות לגוון הפעילות ואופייה (פעילות אתגרית ,פעילות משותפת עם
הילדים ,מסיבות יום הולדת  /בר מצווה משותפות  /טיולים להכרת הארץ – הליכות רגליות /
הרצאות לפי נושאים המעניינים אותך  /הגדלת תדירות היציאה לחו"ל ולתקופות קצרות יותר
 /פעילויות בסופי שבוע .
לאור האמור ,אנו מזמינים אותך לערב היכרות ודיון בנושאים שצוינו.
מטרת הפגישה לגבש תכנית עבודה התואמת את צרכי החברים הצעירים ובחירת וועדה
לקידום תכנית פעולה.
הערב יתקיים ביום שלישי ה 20.2.18-שעה  17:00במזכירות "צוות" (בית החייל ,באר-שבע).
כדי שנוכל להתארגן בהתאם למספר הנרשמים ,אבקש לאשר הגעה בטלפון ( 08-6431874ניתן
להשאיר הודעה במענה הקולי).
בברכה –
לוגסי אברהם
מנהל "צוות" מחוז דרום
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___________________________________________________________________
טלפון
סניף
מספר אישי
שם מלא
שאלון וסקר שביעות רצון
האם הינך מרוצה מהפעילות הקיימת כיום – ______________________________
______________________________________________________________
האם הינך מרוצה מזמינות בעלי התפקידים במחוז ובסניף – ___________________
______________________________________________________________
האם אתה מקבל מענה לפניותיך ובמידה ולא – נשמח אם תציין את הבעיה _________
_________ _____________________________________________________
הצעות בתחומים להלן –
 .1טיולים בני יום או יומיים __________________________________________
 .2יציאה לבית מלון לסוף -שבוע ________________________________________
 .3טיולים לחו"ל__________________________________________________.
 .4הרצאות ______________________________________________________
 .5כינוסים ארציים סביב נושא מרכזי ___________________________________
 .6צעדת ירושלים__________________________________________________
 .7יציאה משותפת להצגות בעיר ומחוצה לה _______________________________
 .8יציאה משותפת למשחקי כדורגל _____________________________________
 .9מסיבה /נשף שנתי (עצמאות /חנוכה /פורים) _____________________________
 .10פעילות ייעודית לאוכלוסיה הדתית ___________________________________
הצעות נוספות –

מע וניין  /לא מעוניין להיות חבר בוועדת "הדור הצעיר".

01455117

