
 

 

 ארגון גמלאי צה"ל ) ע"ר(
 מחוז הדרום

______________________________________________________ 

 8410401שבע     -,   באר  521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 
 .08-6417188, פקס: 03-6173529, מענה קולי: 08 -6431874טל: 
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 00233117סמוכין: 

 י"ד באדר, התשע"זתאריך עברי: 
 12/03/2017 לועזי: תאריך

 חברי וחברות "צוות" מחוז הדרום
 

 איגרת מידע ועדכון לחברי מחוז הדרוםהנדון:       
 7201וכנית העבודה לשנת ויעדי ת 2016סיכום פעילות שנת                   

 

 

  2017שנת בתנופת פעילות בהסתיימה ואנו  2016שנה"ע. 
 

  לעדכן אתכם בעשייה המבורכת שנעשתה לטובת חברי "צוות" במחוז,  מבקשיםבאיגרת זו, אנו
 .2017בשנה שחלפה, ולהציג בפניכם את יעדי תוכנית העבודה לשנת 

 

   רוני( ובאמצעות דואר ישראל, לחברים ללא מייל.מצעות המייל )דואר אלקטאיגרת זו מופצת בא 
 

  "עשים נאנו נמצאים בעידן שבו עיקר התקשורת והקשר עם כל הרשויות וביניהם גם ארגון "צוות
באמצעים אלקטרונים ולכן החברים מתבקשים לעשות מאמץ ופעילות לפתיחת כתובת מייל ולעדכן 

 אותנו.
 

 חברים וחברות  3,600-ניתן להכיל )אנו מונים למעלה מרוב הפעילויות מוגבלות במספר המקומות ש
 כל הקודם זוכה. –איש( ולכן, במרביתם  7,300-מגיעים לכ זוגהויחד עם בני 

 

 ,אנו רוצים לחזור ולהזכיר לחברים 
 אחרון.ה המשכורתבהגיעכם לקבל שרות במזכירות המחוז, הצטיידו בתלוש                 

 

 לכתובת: בדואר רגיל בלבדניתן לשלוח  דברי דואר, מסמכים וטפסים 
 

 .8410401שבע מיקוד -באר 521ת.ד.  –"צוות" 
 

  מומלץ להיכנס לאתר "צוות" של מחוז הדרום בכתובתhttp://www.tzevet.co.il  להתעדכן
 נות.ולהתרשם מכלל הפעילויות של הסניפים והמחוז, כולל גלריית התמו

 

  לפני כחודש הושק דף "צוות" בפייסבוק. ניתן להיכנס אליו דרך אתר "צוות" כמוזכר לעיל או
 https://www.facebook.com/tzevet.org?fref=ts -באמצעות הכתובת להלן 

 
 
 

 דואר רשום אין לשלוח
 שכן הדבר גורם לעכוב בקבלת הדואר,

 בזבוז זמן וכסף מיותרים הן של השולח והן שלנו.

http://www.tzevet.co.il/
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 מחוז הדרוםהנהלת "צוות" איגרת מטעם יו"ר 

 
 

 במחוז הדרום.חברי וחברות "צוות" שלום רב לכל 

 
ובכלל זה הפעילות  כל היעדים שנקבעו בתוכנית העבודהימה והמחוז עמד ביהסת 2016שנת העבודה 

 המבורכת בסניפי המחוז.
 . 

 
 וכל צוות התעסוקה. רת המחוזעומדים לשרותיכם מנהל ומזכי ,בבית החייל ,במשרדי מחוז הדרום

 
כאשר  2017 מפורטת כל הפעילות המתוכננת לשנת, ()המפורסמת גם באתר "צוות"בתוכנית העבודה 

 נושאי הליבה העיקריים הם:
 

 לדורשי עבודה. איתור מקומות תעסוקה 

  חברים נזקקיםטיפול בטיפול בצורכי הפרט בעיקר בתחום ההלוואות בדגש על. 

  לכל החיים. לקחוההיוון למירב החברים בעיקר לחברים שהחזרי  םסיוהטפול בקידום 

 כולל הביטוח הסעודי. ,שמירה על הביטוח הרפואי הקיים 

 מיזם "בשביל הארץ"(. הרחבת תחומי ההתנדבות – התנדבות בקהילה( 

 .קיום אירועים בסניפים ובמחוז לרווחת החברים 
 

 חברים וחברות יקרים,
 ומחובתי לדאוג לרווחתכם ולעמוד לצידכם בכל עת. אני עומד בראש הנהלת המחוז

 ות המחוז ולקבוע גם פגישות אישיות.ניתן לפנות אלי דרך מזכיר
 

 
 
 

 - בברכת חג חירות שמח      
 

              
 ,בגולה   ניסן                   
            
 "צוות" מחוז דרום הנהלת יו"ר          
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 "צוות" ומחוז הדרום נתונים כללים על
 

  חברים. 9ע"י  1960ארגון "צוות" נוסד בשנת 

 

  ארגון "צוות" הוא האכסניה הטבעית של פורשי צה"ל מכל החיילות וזרועות הצבא, המשנים עם
ני וטרנים נוספים ושחרורם את מעמדם מאנשי קבע לגימלאי צה"ל, תומך ומשתף פעולה עם ארג

 בארץ ובעולם.

 

 מחוזות  6-אלמנות. החברים מאוגדים ב 3,219 גימלאי צה"ל ובנוסף 35,359-כ כיום מונה הארגון
נמנה על ארגון "צוות"  סניפים ברחבי הארץ. 42-)צפון, דרום, שרון, דן, יהודה וירושלים( וב

 ובעת ממשקלו הסגולי.נחשיבותו המיוחדת הארגונים הגדולים במדינה ו
 

 סניפים הפרוסים במרחב  8-באלמנות(,  168כם )מתוחברים  3,634-מחוז הדרום מונה כיום כ
שדרות, אופקים, דימונה, -גת, אילת, נתיבות-שבע, קרית-באר –הגיאוגרפי של הישובים הגדולים 

 שבע.-בכל סניף קיים מועדון, למעט סניף באר ערד ומצפה רמון + סניף הגימלאים הבדואים.

 

  חברים למחוז  144ת חדשים ומתוכם חברים וחברו 1,132הצטרפו לשורות "צוות"  2016בשנת
הדרום. אנו מברכים אותם עם פרישתם לגימלאות ומזמינים אותם להצטרף לפעילויות, לעשייה 

 ולהתנדבות במחוז ובסניפים.

 

 בנושא הבחירות בארגון, ברמת הסניפים, המחוז והרמה הארצית ורק עם  עסקנו 2016שנת  בתחילת
את תכנית העבודה לשנה זו, לפי המתווה של ההנהלות  יכולנו להתחיל וליישם זו תום תקופה

 החדשות.

 

  פועלים בהתנדבות לרווחתם של כלל החברים.והסניפים הנהלת המחוז חברי 

 

  מזכירות המחוז מודה לכל החברים המתנדבים על פעילותם העקבית והמסורה מכל הלב לטובת
 חברי המחוז.

 

  יהי זכרם ברוך     חברים מהמחוז, 42הלכו לעולמם  2016בשנת. 
 הנהלת "צוות" מחוז דרום משתתפת בצער המשפחות.

 
 
 

 פעילויות המחוז והסניפים
 

 קיימנו פעילויות רבות בכל התחומים ואמנה בפניכם מקצת ממה שנעשה: 2016בשנת 

 .עמידה בתקציב וניצולו בצורה מיטבית לטובת ורווחת החברים 

 

 יו"ר של מר בן שושן יחיאל יחד עם -תו לתפקיד הנושא ההתנדבות זכה לתנופה מחודשת עם כניס
הנושא נמצא בלב העשייה של הארגון ואנו בוחנים ללא הרף דרכים להגדלת  חברי הוועדה החדשים.

יו"רי להירשם ולהתנדב אצל  אנו פונים אליכם בקריאה אישית,מעגל המתנדבים. בהזדמנות זו 
 ומזכירות המחוז.הסניפים 
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 עשה במעורבות אישית, בצורה מקצועית ויסודית הנושאת פרי לטובת הטפול בפרט ורווחה נ
 אהרון. החברים, בסיועו הצמוד של מר פלדמן

 

  בסיועו של מר פרץ לב+ 75נשמר הקשר עם האוכלוסיה הבוגרת של בני. 
 

    של המחוז ומטפל רכז בריאותשבה משמש מר סולומון שלמה כ" 22-היא השנה ה 2016שנת "
"ח סורוקה. במאושפזי ביה"ח יוספטל באילת, מטפל במסירות לא פחותה, מר במאושפזים בביה

. במהלך ומת לב מיוחדת למאושפז ולמשפחתונמשך ביקור המאושפזים, תוך מתן תש וקנין מימון.
 חולים ו/או מאושפזים. 155השנה היינו בקשר עם 

 

 חברים מכל הסניפים  450-כ א.ב.ג. לארוע הגיעו-שנה למלחמת סיני ב 60התקיים ארוע  30.11.16-ב
 .באחריות מחוז הדרוםלמופת, נוהל ואורגן  גורמים רבים,ומשולב עם  בארץ. הארוע היה מורכב

 

  קיבל חברים במזכירות המחוז ובסניף קרית גת וסייע ביקורים במחוז,  6ערך השנה  מופ"תנציג
פטור ממס  –מים להלן . רוב הפניות עסקו בתחוחברים 118לפתור בעיות פתוחות. בסה"כ קיבל 

 .65הכנסה עקב הפסקת ההיוון, דווח תעסוקה, הפסקת היוון בגיל 
 

 בסניפים ובמחוז., ף הפעולה עם ארגון נכי צה"ל נמשךשתו 
 

 .פעילות סניף הגימלאים הבדואים הורחבה, לשביעות רצון החברים 
 

 נקי חג.מע 155ובסה"כ חולקו  ל בחלוקת מענקי חג לחברים נזקקיםריכזנו את הטפו 
 

  חברים וחברות בצעדת ירושלים. 113-השתתפו כ 20.10.16-ב 

 

 החלה את עבודתה לאחר הבחירות שהסתיימו   בראשותו של מר אברמוביץ יצחק וועדת הביקורת
 .2016במרץ 

השנה התקיימו שתי ביקורות מחוזיות: באופקים ובערד. ביקורת נוספת התקיימה בסניף אילת ע"י 
 מבקר "צוות" ארצי.

 
 

 תעסוקה
 

 .הצבת דורש העבודה במרכז העשייה, פיתוח ושימור הקשר עם מעסיקים וארגונים בדרום 

 .איתור משרות וביצוע השמות לחברים דורשי עבודה במחוז 

 .ביצוע סדנאות "העצמה אישית" לדרושי עבודה 

 .פתיחת מחזור שביעי של מסלול למודי הוראה במכללת קיי 

 בורה במכללת עתיד ב"ש.סיום קורס קציני בטיחות בתע 

 .סיום קורס מפעיל גז טבעי במכללה הטכנולוגית בב"ש 
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 הפניות ליועצים

  עו"ד מתי אביב הינו מתנדב חבר  –הפניות לעו"ד מתי אביב לייעוץ ראשוני ללא תשלום  17ניתנו
נו ראשוני לחברי המחוז ועושה עבודתו נאמנה לטובת החברים. א יעוץ משפטי"צוות", הנותן 

 מודים לו על פעילותו.

 

  יועץ מס מוסמך, שאף הוא מתנדב חבר  –, ע"י מר פיירשטיין יצחק לייעוץ מסהפניות  22ניתנו
"צוות", הנותן ייעוץ מס ראשוני ללא תשלום. אנו מודים למר פיירשטיין על השרות המקצועי 

 לטובת החברים.

 

 תודה למר שמוליק סעדון  –עיות אישיות תיווכנו בין החברים לבין המוסד לבטוח לאומי בפתרון ב
 על שתוף הפעולה.

 
 
 
 

 המחוז והסניפים ממשיכים לקיים פעילות עניפה ומגוונת הכוללת הרצאות, טיולים  - תרבות הפנאי
 בארץ ובחו"ל, הצגות, נופשים, מסיבות, הרמות כוסית ועוד...

 לארועים אלו ישנה היענות גדולה מאוד מצד החברים.
 ולכן ההשתתפות הינה על בסיס כל הקודם זוכה. מוגבל לצערינו, מספר המקומות

 

 תקשורת ומחשוב 
הינכם מוזמנים להיכנס לאתר "צוות" ולדף הפייסבוק ולהתעדכן בנעשה בהיבט ארצי, מחוזי 

 .www.tzevet.org.ilובסניפים. כתובת האתר : 
 

 ילים על נושא ההיווןמספר מ 
 הנהלת "צוות" פועלת מול גורמי אכ"א להשוות בין החברים שלקחו היוון לכל החיים  
גיל  –הקריטריונים להגשת בקשה להפסקת החזרי ההיוון הינם  לבין שאר אוכלוסיית הגימלאים. 

תשלומי  ניתן לפנות ישירות למופ"ת לקבלת פרוט 65. בגיל , בעיות בריאות ובעיות כלכליות65
 ההיוון.

 

 דירות בדיור  4מהן ובדרום מתוך  70%דירות ברחבי הארץ מאוכלסות  40מתוך  – איכלוס דיור מוגן
 דירות. הטיפול בנושא הינו באחריות סמנכ"ל "צוות". 2מוגן מאוכלסות 

 

 קשרי ציבור והסברה   
 בטאונים. 3-ו וניםצוות 12במהלך השנה פורסמו התקיימה ישיבה אחת של ועדת קש"צ,  2016בשנת 

 

  "מידע כללי –בטוח בריאות "הפניקס 
 משרד האוצר אישר את התוכנית היחודית לכיסוי סיעודי קולקטיבי לחברי "צוות". 

במהלך  . עד אז יימשך הבטוח במתכונתו הנוכחית.1.7.17-יש כוונה להתחיל את המתווה החדש ב
חברים. אנו מעודדים חברים  750-יעוד לכתביעות ומשולמת גימלת ס 20,000-למעלה מ הוגשוהשנה 

 שטרם הצטרפו לבטוח לעשות זאת בהקדם.
 

  איילון" –בטוח חיים" 
 נכנס לתוקפו הסכם בטוח חיים בין "חבר" לבין חברת הביטוח איילון. סכומי הבטוח  1.4.12-ב

 והפרמיה המשולמת מעודכנים ע"פ קבוצות גיל ומפורסמים באתר "צוות".
 לח ישירות לחברת הבטוח.טופס המוטבים נש

http://www.tzevet.org.il/
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 בטוח תאונות אישיות 
  הינו בטוח  הסדר בטוח התאונות האישיות הקבוצתי שנחתם ע"י "חבר" משרתי הקבע והגימלאות

 הבטוח  נכות צמיתה שנועד לתת פיצוי למבוטחים אשר מוכרת להם נכות פיזית או נפשית לצמיתות.
 יילון.תקף בכל שעה משעות היממה והוא מתבצע ע"י חברת א

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

 נוספים ניתן למצוא באתר "חבר"(.
 

 ביטוח שיניים 
 ם ומשרתי הקבע עם חברת הבטוח הראל, מתמקד במסגרת הסדר רפואת שיניים למשפחות הגימלאי

 טיפול שיניים משמר, ניתוחי חניכיים, טיפולים  הכסוי הביטוחי בארבעה תחומים עיקריים:
 ניתן להגיש בקשות לערעור על   ורופא  אמון, שדרכ במקרפ"ר יש משקמים, אורתודנטים ושתלים.

 תשובות  שליליות.
 כאשר תהיה המקרה בצרוף מסמכים רפואיים לפקס להלן,  יש להעביר את פרטי –פרטים לפניות 
 , הוא יצור קשר עם החבר כדי להנחותו לגבי המשך הטפול.לרופא תשובה

 , ובנוסף ביום ג' בין השעות 10:00-12:00בין השעות  בימים א',ג' 03-7473185 –טלפון 
 rofe-emon@hvr.co.il –מייל ,  03-7545018 –פקס .   13:00-15:00

 

  2016תקציב 
התקציב נוצל בצורה מיטבית לרווחת החברים בכל ₪.  761,020תקציב המחוז עמד השנה על 

 הסניפים.

 

 
 

 מפורסם באתר "צוות" של מחוז הדרום 2016סיכום מפורט של שנת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rofe-emon@hvr.co.il


7 

 

 

 7201 –תכנית עבודה מחוז הדרום יעדי 
 

 כללי
 
 .2016הינה השנה השנייה לכהונת ההנהלה החדשה שנבחרה בבחירות שהתקיימו במרץ  2017שנת  *
 
בשנה זו יימשך יישום תוכנית העבודה הנגזרת מהתוכנית הרב שנתית שגיבש יו"ר "צוות" עם  *

 כניסתו לתפקיד.
 
 "צוות",  ית העבודה של ארגוןנגזרו מתוכנ  2017העקרונות אשר ינחו את מחוז הדרום בשנה"ע        *

 מהחלטות הנהלת הארגון והוועד המנהל של מחוז הדרום.
 

   חומי תגם בשנה זו נמשיך לחתור לביצוע היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו, נפעל להרחבת
במחוז ובסניפים,  הפעילות והעמקתם וצירוף חברים רבים ככל האפשר למגוון הפעילויות הנערכות

 דור הצעיר".בדגש מיוחד ל"
 

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

 

   נמשיך בקידום הטיפול בבקשות לסיוע לפרט ונפעל למיצוי מלוא האפשרויות לחברים 
 הנזקקים מקרבנו. 

 

   ה"ח עם תעודת חבר בבי 2אנו מזכירים לחברים לגשת למשרדי רמ'  –ביקורי מאושפזים 
 "צוות" כדי שנדע על האשפוז ונוכל לבקר. 

 

   לפעילויות לגייסם החברים ימשיכו להיות במרכז הפעילויות של המחוז ויחד עם זאת נפעל
 הערכות  בדגש על , נרחיב את תחומי ההתנדבות התנדבותיות לטובת ובקרב הקהילה

 לתכנית "בשביל הארץ". 
 

  שבע.-חודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת במחוז ובסניף בארנמשיך בבצוע פעילויות י 
 .נקיים פעילויות משותפות לסניפים קטנים 

 

  :נושאי הליבה של הארגון יעמדו גם הם במרכז העשייה 
 .2012שמירה על הזכויות ומימוש החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה אשר נחתם בשנת  -

 המשך פעילות בענין החזרי ההיוון. -

 לסיוע לפרט. טיפול בבקשות -

 שילובם של החברים בתעסוקה. -

 עשייה לרווחת הפרט. -

 המשך העשייה לחיזוק הסניפים והגברת פעילות החברים בהם. -

 חיזוק הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדבים להגברת התרומה של  -
 הארגון לטובת החברה והמדינה בישראל.     
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 תעסוקה
 מרכז העשייה, לשמש כתובת ומוקד למתן פתרונות לחברים בנושא הצבת דורש העבודה ב 

  ייעוץ תעסוקתי ותכנון קריירה. 

  שונים ומגוונים, ע"פ הנדרש בעולם  הגדלת מספר החברים המשתלבים במעגל העבודה במקצועות 
 התעסוקה. 

 
 

 סיוע לפרט
 .ביסוס מעמדו של "צוות" כבית וכתובת לקבלת סיוע ותמיכה לחברים 

 2017ת החבר במרכז הפעילות של המחוז ובכלל זה העמקת הקשר והסיוע כיעד מרכזי בשנת הצב. 

 .הגדלת מאגר כתובות הדוא"ל של החברים במחוז 

 וע לנזקקים ולקשישים.שמחה, אבל, בריאות, מצוקה לרבות סי העמקת הקשר עם החבר במצבי 

  'ילת וברזילי אשקלון.אוספטל י בביה"ח סורוקה, 2ביקורי מאושפזים והמשך הפעילות בסיוע רמ 

  קידום תחומים אופיינים ונחוצים במסגרת פרויקטים לגימלאים "בגיל השלישי" בתיאום ושיתוף
 "צוות" ארצי ו"חבר".

 .מתן הלוואות מסובסדות אחרי אישור 

 .מענקי חג לנזקקים, ביצוע פעילות מורחבת ועריכת ביקורי בית 
 

 בטוח הבריאות והסיעוד
בי ומקצועי לפניות חברים לקבלת שירותים ופתרונות בכלל נושאי הביטוח, בסיוע מר עמיר מתן מענה מיט

 להב.
 

 ביקורת
 ע"פ תכנית -ועדת הביקורת תיכנס לסבב ביקורות בסניפים בלו"ז שיתואם עם יו"רי הסניפים ו

 עבודה שתופץ לסניפים ומפורטת בהמשך תכנית העבודה. 
 

 התנדבות 
 לטובת הזולת, הקהילה, החברה והמדינה והמשך המאמץ לשילוב הגברת התנדבות החברים 

 חברי "צוות" בקהילה בפעילות התנדבותית.
 

 קשרי צבור והסברה

  וישולב במערך קשרי הציבור וההסברה. "צוות" גייס יועץ תקשורת חיצוני שיועסק לעניין זה 
 ת הועדה לשילוב שנה זו תעמוד בסימן פעילות מוגברת לשילובם של צעירים וזאת במסגר 
 "הדור הצעיר" ב"צוות". 

  "מפגש של חברי הסניפים עם בעלי תפקידים במחוז. –"צוות בשטח 

  ,העמקת הקשר עם החבר וביסוס הסניף כ"בית חם" וכתובת לחברים, בעיתות אבל או שמחה 
 מצוקות כלכליות ו/או בריאותיות תוך מתן דגש לטיפול באוכלוסיות הקשישים והנזקקים. 

 
 ערך המחשוב והתקשוב במחוזמ

  יחובר סניף קרית גת לרשת "צוות"  2017בשנת(crm). 

  ציוד בסניפים.ההשלמה ורענון 
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 לוח זמנים לביקורי נציג מופ"ת במזכירות מחוז הדרום
 ימי רביעי בשבוע: 

8.3.17, 
10.5.17 
12.7.17 

6.9.17 
8.11.17 
 בסניף קרית גת. – 6.12.17

 
  2017 בשנת ארועים מרכזיים

 ע"פ המסורת נקיים גם השנה נשף עצמאות מרכזי באולמי  "נרניה" עם האומנים  -   17.5.17
 אביבה אבידן ויהודה אליאס.    

 ארוע הוקרה ארצי לגימלאים הבדואים - )לא סופי( 5.6.17

 בבנייני האומה. – במחוז ירושלים שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  -         22.6.17
 ירושלים צעדת -  10/2017

 
      

 סיכום
 

התאפיינה בפעילויות רבות ומגוונות בכל תחומי העשייה של "צוות" ובכוונתינו להרחיב  2016שנת 
 .2017ולגוון את הפעילויות גם בשנת 

 
אתם מוזמנים להתייחס לכל נושא, להציע הצעות בכל תחום ואנו מבטיחים להתייחס לכל פניה 

 , כרשום בכותרת איגרת זו.בטלפון, בפקס או דוא"ל של המחוז
 
 
 

 ועד מנהל ומועצת "צוות" מחוז הדרום, מברכים אתכם 
 לקראת חג הפסח הקרוב,      

  בברכת חג שמח וכשר,
 בריאות טובה ואריכות ימים לכם ולבני משפחותיכם

 
 

 
  

 
        

 בגולה  ניסן                            לוגסי אברהם                                             
 יו"ר "צוות" מחוז הדרום                    מנהל "צוות" מחוז דרום                        
 
 


