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 )ר"ע( ל "ארגון גמלאי צה   -"   צוות" 
 מחוז הדרום

______________________________________________________  

  84100שבע     -באר  ,   521ד  "ת,  2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 
  .08-6417188: פקס, 03-6173529: מענה קולי, 08 -6431874: טל

  mdarom@tzevet.org.il -מייל                   

  2013מרץ 
  

  2013ויעדי תוכנית עבודה לשנת  2012סיכום פעילות שנת 
  איגרת מידע ועדכון לחברי המחוז – מחוז הדרום" צוות"

  
  מחוז הדרום" צוות"חברי וחברות 

  
  אתכם ךמבר, מחוז הדרום" צוות" ועד מנהל

  ,בברכת חג שמח וכשר ח הקרובלקראת חג הפס

               בריאות טובה לכם ולמשפחותיכםאריכות ימים ו                           
  

  .2013לשנת  הכנותהסתיימה ואנו בעיצומם של ה 2012ע "שנה* 
  

  אני מוצא לנכון לעדכן אתכם בעשייה המבורכת שנעשתה לטובת , באיגרת זו* 
  דה ובשנה שחלפה ולהציג בפניכם את יעדי תוכנית העב, במחוז" צוות"חברי    
  .2013לשנת    
  

  ארצי" צוות" –נתונים כלליים 
  

  .1960נוסד בשנת " צוות"ארגון * 
  

  החברים מאוגדים . אלמנות 2,576מתוכם , חברים 35,163-הארגון מונה כיום כ* 
  .יפים ברחבי הארץסנ 40-וב) יהודה וירושלים, דן, שרון, דרום, צפון(מחוזות  6-ב   
  חשיבותו המיוחדת אינה  , נימנה על הארגונים הגדולים במדינה" צוות"ארגון    
  .סגולייחודי והאלא ממשקלו ה, נובעת ממספר חבריו   
  

  מחוז , ל "ארגון גימלאי צה –" צוות"החודש מלאה שנה לבחירות שהתקיימו ב* 
  בצורה דם נבחרו עושים תפקיהועדות השונות אוישו ובעלי התפקידים ש. הדרום   
  .הטובה ביותר   
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        נתונים כללייםנתונים כללייםנתונים כללייםנתונים כלליים    ––––    הדרוםהדרוםהדרוםהדרום        מחוזמחוזמחוזמחוז
  .כולל אלמנות, חברים 3,096-המחוז מונה כיום כ* 
  

  מכל החיילות וזרועות ,ל"הוא האכסניה הטבעית של פורשי צה" צוות"ארגון * 
  .ל"המשנים עם שחרורם את מעמדם מאנשי קבע לגימלאי צה ,הצבא   
  

  . ל"חברים חדשים שפרשו מצה 102הצטרפו למחוז  2012שנת ב* 
  .באזור  מגוריהם" צוות"הנהלת המחוז מברכת את החברים שהצטרפו לסניפי    
  

  , דימונה, ערד, שדרות-נתיבות, אופקים, גת- קרית, ש"ב –סניפים  9במחוז הדרום * 
  .ומצפה רמון המגזר הבדואי, אילת   
  אופקים ,ערד, דימונה, אילת-ם לרווחתם של החברים במועדוני 5במחוז פועלים    
  שדרות אנו נמצאים בשלבים אחרונים -בסניף מצפה רמון וסניף נתיבות. וקרית גת   

  במועדונים נעשית פעילות לרווחת . מול הרשות המקומית לאשור המועדונים   
  .החברים ולטובת הקהילה   
  

  לאות על מנת לקדם ולטפל בחברים  ר הסניפים פועלים ללא"הנהלת המחוז ויו* 
  זכויות , תעסוקה, שעות פנאי, מענקי חג לנזקקים, רווחה, במחוז בנושאי פרט   
  .פעילות בתחום ההתנדבות ותחומים נוספים, חברים   
  

  ' ה-'אשבע ופתוחים בימים - ממוקמים בבית החייל בבאר, דרום" צוות"משרדי * 
  . 0800 – 1600בין השעות    
  

  .מהמחוז" צוות"חברי  20הלכו לעולמם   2012נת בש* 
        ". ". ". ". יהי זכרם ברוךיהי זכרם ברוךיהי זכרם ברוךיהי זכרם ברוך""""            
  .מחוז דרום משתתפת בצער המשפחות" צוות"הנהלת    
  
  
  
  

            2012201220122012בשנת בשנת בשנת בשנת     והסניפיםוהסניפיםוהסניפיםוהסניפים        פעילות המחוזפעילות המחוזפעילות המחוזפעילות המחוז
 
  קיימנו פעילויות רבות בכל התחומים ואמנה בפניכם מקצת ממה   2012בשנת  *
  :שנעשה   
  

  אסיפת ישיבות  3ישיבות הנהלה חודשיות ומתוכן  11 םקייוהתכנס  ועד המנהל* 
   חברי הנהלה , ר הסניפים"יו, ר המחוז"יו, בישיבות נכחו דרך קבע .הנבחרים   
  .וחברי  הועדות השונות   
  

  .פעמים במהלך השנה 8ועדת הכספים המחוזית התכנסה * 
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  להגדיל ו ממשיכה ליצור קשר עם מקומות התנדבות נוספים ועדת ההתנדבותועדת ההתנדבותועדת ההתנדבותועדת ההתנדבות* 
  .את מעגל המתנדבים מקרב החברים   
  
  החברים בסניפים משתתפים . אנו רואים בהתנדבות ערך עליון וחשוב וגאים בכך   
  .ופעילים בפעילויות התנדבותיות רבות למען החברה והקהילה   
  
  .ויום בטיחות לאומי  5בתרגיל מפנה , השנה השתתפנו בתרגילי מוסדות חנוך   
  טקס הענקת תעודות הוקרה למתנדבים בסניפים ובמחוז במהלך הרמת   התקיים    
  .כוסית לחג   
     
  רשות חרום , א"מד, משטרת ישראל, קיימת פעילות התנדבותית בבתי חולים  
  .לאומית וחינוך  
  
  ".עוגן בקהילה"מאמץ את עמותת " צוות"  
  
  

  בהזדמנות זו אני פונה אליכם בקריאה אישית להתנדב
  .במזכירות המחוזר הסניפים ו"אצל יום ולהרש

  
        מתנדב מצטייןמתנדב מצטייןמתנדב מצטייןמתנדב מצטיין

 את פרס מגן ראש העיר חבר אסיפת הנבחרים, ובוטרו ארתור'השנה קיבל מר צ
  .למען תושבי העיר בגין פעילותו ההתנדבותית הרב גונית 2012לשנת  ,שבע- באר

עיר מנוער ה ,תעודת הוקרה, במחוז+ 75ר ועדת בני "יו –כמו כן קיבל מר פרץ לב 
על פעילותו בקרב בני הנוער בתחום העברת מורשת , ש והנוער במחוז הדרום"ב

  .בקרב תלמידי בתי הספר ההשוא
  

        תקציב המחוזתקציב המחוזתקציב המחוזתקציב המחוז
  . ₪  546,258עמד התקציב על   2012ע "בשנה

  .החברים י המחוז והסניפים לרווחת"התקציב נוצל במלואו ע
  

   תעסוקה לחבריםתעסוקה לחבריםתעסוקה לחבריםתעסוקה לחברים
  

  .בתחום התעסוקה" צוות"מחוז הדרום הגיע להישגים גבוהים  ב
  

   – עיקרי הפעילותעיקרי הפעילותעיקרי הפעילותעיקרי הפעילות
  

  . השמות לחברים דורשי עבודה במחוז וצעומשרות וב אותרו* 
  

  . לדורשי עבודה" העצמה אישית"סדנאות  4 התקיימו* 
  .סדנת העצמה לחברים מהמגזר הבדואי  השנה התקיימה, לראשונה   
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  חינוך להטובים "י מחזור שלישי של מסלול לימודי הוראה במכללת קי נפתח *
  .סטודנטים 16כ "סה". בנגב   
  

  קורס ממונה בטיחות בעבודה במכללת אתגר במתכונת לימודי יום  התקיים* 
  .חברים 20בהשתתפות    
  

  הכשרות מוכוונות "פיתוח והתנעת מסלולי הכשרה העונים להגדרה  נמשך* 
  ושרות   ת "תמבמשרד ה" פרויקט הקצינים והנגדים"בשיתוף מנהל " תעסוקה   
  .התעסוקה   
  

  הרשות לפתוח , ט"משהב: שיתוף פעולה עם גופים ברשויות המדינה כגון נמשך* 
  מעבר   לאור , לאיתור תעסוקה –שירות התעסוקה , התאחדות התעשיינים, הנגב   
  ).דרוםלהעתקת מפעלים (ל לדרום ופרויקטים שונים באזור הנגב "יחידות צה   
  

  . חברים   70 -ינג בהשתתפות ככנס נטוורק בוצע* 
  
  ביצוע השמותביצוע השמותביצוע השמותביצוע השמות 

  130 - "    צוות"י "כ השמות שבוצעו ע"סה*    
  59 - "             צוות"כ השמות בסיוע "סה*    
  359 -כ דורשי עבודה במחוז הדרום    "סה*    
  

  רווחת הפרטרווחת הפרטרווחת הפרטרווחת הפרט
  פניות מצד החברים להלוואות מתחומים  800-בכ 2012ך שנת המחוז טיפל במהל* 
  חברים שפנו  1,000-וכן בלמעלה מ ₪מליון  17- של למעלה מ בשווי כולל, שונים   
  .למזכירות המחוז בנושאים שונים   
  
  .בקשות 20בקשות לסיוע כלכלי  חריג שמתוכן  אושרו  44-בטיפלה ועדת פרט    
  .א"בפני אכ, הינה גורם ממליץ בלבד" צוות"של ועדת פרט  -לידיעתכם   
  .ה אפשרות בפני החברים לליווי כלכליהשנה נוספ  
  בעקבות הסכמי הגימלה הוקמה ועדה שתדון בבקשות החברים להפסקת החזרי   
  ומעלה ומחזירים היוון למעלה  65חברים בגיל ( ההיוון למי שעומדים בקריטריונים  
  .)שנים 15-מ  
  
   7-לאושרה הפסקת החזרי היוון  10.1.13- א ב"דיון הראשון שהתקיים באכב  

  .9חברים  מתוך   
  
  ר ועדת פרט על הסיוע המקצועי והרציני בתחום "יו, אנו מודים למר פלדמן אהרון 
  .הפרט 
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  ההלוואותההלוואותההלוואותההלוואותעדכון בנושא עדכון בנושא עדכון בנושא עדכון בנושא * 
  –לפרסם שוב לעדכן ו מוצא לנכוןאני    
  מתבצעת אך ורק , ₪ 6,500עומדת היום על " חבר"של  הלוואה ההדדיתהלוואה ההדדיתהלוואה ההדדיתהלוואה ההדדית            .א   

  משם להיכנס    ( www.hvr.co.ilבכתובת " חבר"י כניסה לאתר "דרך המחשב ע         
  חבר שמתקשה יכול  "). שליהלוואה "ל-ו" פיננסים ובטוחים"לאייקון          
  .יש צורך להצטייד בסיסמה. להסתייע במזכירות המחוז         

  טופס במשרדי  חתימה עלניתן לקבל לאחר ₪  6,000בגובה  """"צוותצוותצוותצוות""""הלוואת הלוואת הלוואת הלוואת .   ב   
  . המחוז  והצגת תלוש משכורת עדכני          

  ועד  מבנק אוצר החייל₪  75,000ניתן לקבל עד גובה  הלוואה בנקאיתהלוואה בנקאיתהלוואה בנקאיתהלוואה בנקאית                .ג            
  לאחר הצגת תלוש , ממזכירות המחוז עם הפניה, בבנקים אחרים₪  50,000         
  .משכורת עדכני         

  
  .מענקי חג לנזקקיםמענקי חג לנזקקיםמענקי חג לנזקקיםמענקי חג לנזקקים 155חולקו   2012ע "הבשנ* 
  

        ++++75757575הקשר עם בני הקשר עם בני הקשר עם בני הקשר עם בני 
  + 75בני  – דרוםדרוםדרוםדרום" " " " צוותצוותצוותצוות""""לאוכלוסיה הבוגרת בלאוכלוסיה הבוגרת בלאוכלוסיה הבוגרת בלאוכלוסיה הבוגרת בממשיך לדאוג , החבר מר פרץ לב* 
  .ומלווה אותם באופן צמוד   
  , החברים מוזמנים פעמיים בשנה להרמת כוסית+. 75חברים בני  118במחוז יש    
  .בפסח ובראש השנה –תוכנית אומנותית וחלוקת שי    
  ביקורי, כרטיסי ברכה, איחולים לימי הולדת, הדאגה לחברים כוללת ביקורי בית   

  ..הרצאות ועוד, חולים   
  

        ח סורוקהח סורוקהח סורוקהח סורוקה""""קשר עם מאושפזים בביהקשר עם מאושפזים בביהקשר עם מאושפזים בביהקשר עם מאושפזים בביה
  כל מאושפז מקבל . ח סורוקה"בביה "צוות"חברי  87 התאשפזוהתאשפזוהתאשפזוהתאשפזוע "במהלך שנה* 
  .2' יותיו ועיתון מבנות רממידע על זכו, ר המחוז"מכתב מיו, שי צנוע    
        ולהציג  ולהציג  ולהציג  ולהציג      על האשפוז על האשפוז על האשפוז על האשפוז     2222' ' ' ' להודיע לרמלהודיע לרמלהודיע לרמלהודיע לרממבקש מהחברים המתאשפזים , בהזדמנות זו   
        ".".".".צוותצוותצוותצוות""""תעודת תעודת תעודת תעודת             
  מר סולומון שלמה אחראי על נושא ביקורי מאושפזים ופועל במסירות לרווחת    
  .050-6264257' ניתן לפנות אליו בטל. החברים ובני משפחתם   
  

        יעוץ מס וזכויות בבטוח לאומייעוץ מס וזכויות בבטוח לאומייעוץ מס וזכויות בבטוח לאומייעוץ מס וזכויות בבטוח לאומי, , , , משפטימשפטימשפטימשפטי    סיוע בייעוץסיוע בייעוץסיוע בייעוץסיוע בייעוץ
  . לייעוץ ראשוני ללא תשלום ד מתי אביבד מתי אביבד מתי אביבד מתי אביב""""הפניות לעוהפניות לעוהפניות לעוהפניות לעו 28במהלך השנה ניתנו * 
  .העושה עבודתו נאמנה לטובה החברים, ל"ד מתי אביב הינו מתנדב גמלאי צה"עו   
  .על פעילותו למען החברים מתיאנו מודים למר    
  

  יועץ מס , מר פיירשטיין יצחק, יייי"ע ץ מסץ מסץ מסץ מסוווועעעעייייייייהפניות להפניות להפניות להפניות ל 13במהלך השנה ניתנו * 
  . ל הנותן ייעוץ מס ראשוני ללא תשלום"מתנדב גימלאי  צה, מוסמך   
  .אנו מודים למר פיירשטיין על השרות המקצועי לטובת החברים   
  

        בבטוח בבטוח בבטוח בבטוח גם בשנה זו המשיך מר שמוליק סעדון לסייע לנו בנושאים הקשורים * 
  .דים לשמוליקועל כך אנו מו     הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי                
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  מטרת הביקורים חיזוק   . ביקורים בכל הסניפיםביקורים בכל הסניפיםביקורים בכל הסניפיםביקורים בכל הסניפיםהמחוז במהלך השנה ערכה הנהלת * 
  .הקשר בין ההנהלה לסניפים   
  

        בצעדת בצעדת בצעדת בצעדת  ,חברים מהמחוז  124השתתפו , 2012אוקטובר , בחול המועד סוכות* 
        ....ירושליםירושליםירושליםירושלים            
  

  ם טופלו על חברי 156מעל . ביקורים במשרדי המחוז 6השנה  ערךערךערךערך    תתתת""""מופמופמופמופנציג נציג נציג נציג * 
  הסכמי השכר  ,נבעו מאי הבנת תלוש השכררוב הפניות היו . ידו וקיבלו שרות   
  .ובניית השכר יחסית לנתונים הגולמיים   
  1.1.12-מ' כמו כן היו פניות רבות בנושא ההיוון ותוספות השכר רטרו   
  -  3333201201201201ע ע ע ע """"תאריכי הביקורים המתוכננים לשנהתאריכי הביקורים המתוכננים לשנהתאריכי הביקורים המתוכננים לשנהתאריכי הביקורים המתוכננים לשנה        

   2.2.132.2.132.2.132.2.13                                                            
        23.4.1323.4.1323.4.1323.4.13            
        18.6.1318.6.1318.6.1318.6.13                

13.8.1313.8.1313.8.1313.8.13                
8.10.138.10.138.10.138.10.13  ,  ,  ,  ,        

10.12.1310.12.1310.12.1310.12.13        
  
  

  תרבות ופנאיתרבות ופנאיתרבות ופנאיתרבות ופנאי
  טיולים , והסניפים מקיימים פעילות עניפה ומגוונת הכוללת הרצאות המחוז * 
  …הרמות כוסית, מסיבות, נופשים, הצגות, ל"בארץ  ובחו   
  ארועי נשמח לראותכם ב. לארועים אלה ישנה היענות גדולה מאוד מצד החברים   
  .הסניפים והמחוז   
  

  אילת, ערד, דימונה, שבע- באר(בחינם לחברים  קורסי מחשבקורסי מחשבקורסי מחשבקורסי מחשב 5השנה נפתחו * 
  ).וקרית גת   
  

  לכבוד חג עיד  כנס לגימלאים הבדואיםכנס לגימלאים הבדואיםכנס לגימלאים הבדואיםכנס לגימלאים הבדואים רהתקיים בחודש אוקטוב, כמו בכל שנה* 
  ארוחת ערב , הופעה של להקת פקוד דרום, הכנס כלל דברי ברכה. אלאדחא   
  .שי וחלוקת   
  

  .חברים מכל סניפי המחוז 380התקיים בהשתתפות  נשף יום העצמאותנשף יום העצמאותנשף יום העצמאותנשף יום העצמאות* 
  
  שיתקיים השנה ,מחוזי לכבוד יום העצמאות, מתוכנן נשף שנתימתוכנן נשף שנתימתוכנן נשף שנתימתוכנן נשף שנתי    29.4.201329.4.201329.4.201329.4.2013----בבבב *
  .   באולמי הינומה   
  .מועד ומיקום מכירת הכרטיסים יתפרסמו כחודש לפני הארוע   
  .שתתף בנשףלאפשר לכל החפץ בכך לה אנו עושים כל מאמץ   
  .כל הקודם זוכה   
  

  הסעות ללא  ,,,,""""חברחברחברחבר""""ליריד ליריד ליריד ליריד כמו בכל שנה נסענו לפני פסח ולפני ראש השנה * 
  .תשלום לאחר הרשמה מוקדמת   
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  תקשורת ומחשובתקשורת ומחשובתקשורת ומחשובתקשורת ומחשוב
 מחוזי , ולהתעדכן בנעשה בהיבט ארצי" צוות"הינכם מוזמנים להיכנס לאתר * 
 www.tzevet.org.il.האתר כתובת . ובסניפים   
        

  קשר עם החבריםקשר עם החבריםקשר עם החבריםקשר עם החברים
  כתובת מייל וטלפונים , הינכם מתבקשים לעדכן אותנו בכל שינוי בכתובת מגורים* 
  . מ שנוכל לשמור עימכם על קשר רצוף"ע, באופן שוטף   
   כמצויין" צוות"דרך אתר , ) עיתון אלקטרוני" (צוותון"ניתן להצטרף ולקבל את    
  .03-6173500לעיל או בטלפון    

   
  ועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורת

  תפקידים חדשים ולאור מינוי בעלי " צוות"ארגון בשל הבחירות שנערכו השנה ב* 
  על אי עריכת ביקורות , בתמיכת ועדת הביקורת יהמחוז החליט ועד המנהל, במחוז   
  .2012במחוז במהלך שנת    
  

  החדשים ללמוד שר לבעלי התפקידים הועדף לאפ, "עלות תועלת"משיקולים של * 
  .את התפקיד בהליך סדור ולהיטמע במערכת   
  

    העבודה ית תמשיך לפעול גם בעתיד לשיפור ועדת הביקורת המחוזית המחוז* 
  .סניפים כמטרה עיקריתב   
  

  אושרה  2013תוכנית עבודה בתחום הבקורת בסניפים ובמזכירות המחוז לשנת * 
  .והופצה לסניפים   
  

  נות לחברים חדשיםנות לחברים חדשיםנות לחברים חדשיםנות לחברים חדשיםווווראיראיראיראי
  מוזמן לשיחת הכרות עם מנהל המחוז  ומנהלת רשות " צוות"כל חבר שמצטרף ל* 
  החבר מקבל מידע על פעילויות . ר הסניף"י יו"התעסוקה ובהמשך מרואיין ע   
  .חברים חדשים 102השנה הצטרפו למחוז הדרום . במחוז הדרום" צוות"   
  

  איכלוס דיור מוגןאיכלוס דיור מוגןאיכלוס דיור מוגןאיכלוס דיור מוגן
  .דירות 38מאוכלסות , רות ברחבי הארץדי 40מתוך * 
  .דירות 2מתוכן מאוכלסות , דירות 4בדרום יש    
  ".צוות"ל "באחריות סמנכ, הטיפול באיכלוס דיור מוגן   
  

  קשרי ציבור והסברהקשרי ציבור והסברהקשרי ציבור והסברהקשרי ציבור והסברה
  של ועדת   מפגשים  4- מר כהן משה ב, ר הועדה"השתתף יו 2012ע "במהלך שנה* 
  .צ"קש   
  ".רוח צוות"גיליונות של  4, הועדה הוציאה השנה לאור* 
  חברי  4פורסם ראיון בנושא ההתנדבות והתרומה לקהילה עם  101' בבטאון מס   
  .מחוז הדרום" צוות"   
   6כולל , גליונות 15הנפיק השנה , שמופץ גם באנגלית" צוותון"הידיעון * 
  .ההגימל  מיוחדים שכללו דיווחים ועדכונים בנושא המאבק לעדכון " צוותונים"   
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  מידע כללימידע כללימידע כללימידע כללי    ––––" " " " הפניקסהפניקסהפניקסהפניקס""""ביטוח בריאות ביטוח בריאות ביטוח בריאות ביטוח בריאות 

  .2018עד דצמבר , שנים 7ביטוח הבריאות הוארך לתקופה נוספת של * 
  ) פ הוראת המפקח על הביטוח ושוק ההון"ע(הכיסוי הסיעודי הוארך זמנית לשנה * 
  .שנים נוספות 7- ומתנהלים מגעים להארכת התקופה ל   
  מרץ /תשלח במהלך פברואר , בפוליסה על השינויים שבוצעו, חוברת עדכנית* 
  .לבתי החברים   
  תביעות וכמו כן משולמת גימלת סיעוד  25,000-הוגשו למעלה מ 2012במהלך * 
  .חברים 550-לכ   
  

   ביטוח תאונות אישיותביטוח תאונות אישיותביטוח תאונות אישיותביטוח תאונות אישיות
משרתי הקבע " חבר"י "הסדר בטוח התאונות האישיות הקבוצתי שנחתם ע

שנועד לתת פיצוי למבוטחים אשר הינו בטוח נכות צמיתה , מ"והגימלאות בע
  .מוכרת להם נכות פיזית או נפשית לצמיתות

י חברת "הבטוח תקף בכל שעה משעות היממה ובכל מקום בעולם והוא מתבצע ע
  .איילון

  .תחת כותרת פיננסים ובטוח, "חבר"פוליסת הבטוח המלאה מפורסמת באתר 
   www.hvr.co.il " חבר"ניתן לצפות בפרטים ובפוליסה באתר 

  1-700-552-257, 1-700-700-682טלפון 
  

  ביטוח שינייםביטוח שינייםביטוח שינייםביטוח שיניים
  במסגרת הסדר רפואת שיניים למשפחות הגימלאים ומשרתי הקבע עם חברת * 
  טוחי ימתמקד הכיסוי הב") שילוח"בעבר עם חברת הבטוח (הביטוח הראל    
  :בארבעה תחומים עיקריים   
  .אורתודנטים ושתלים, טיפולים משקמים, ניתוחי חניכיים, שיניים משמר טיפול   
  וכיום אנו מבוטחים " צוות"שודרג ביטוח השיניים של  2012באוקטובר * 
  ".הראל"באמצעות חברת    
  בקשות לערעור   בתיה אמדור ודרכה ניתן להגיש ' דר, ר יש רופא אמון"מקרפ- ב* 
   :על תשובות שליליות   
  .1300-1600בין השעות ' ה', ג', ם איבימ 03-7545088 –ן טלפו   
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  2013201320132013יעדים לשנת יעדים לשנת יעדים לשנת יעדים לשנת 
        
        
        
  תכנית עבודהתכנית עבודהתכנית עבודהתכנית עבודה* * * *             

  כולל אישור , אושרה והופצה לסניפים, גובשה 2013תוכנית העבודה לשנת       
  לטובת הפעילות בסניפים לרווחת  ₪ 653,760תקציב המחוז שיעמוד השנה על       
  .םהחברי      
  ".צוות"תוכנית עבודה מפורטת לפי חודשים וסניפים תפורסם באתר       

  
  
  תעסוקהתעסוקהתעסוקהתעסוקה* * * *   

  חיזוק הקשר והטיפול . אמין ואיכותי לחברים דורשי עבודה, להוות גוף מקצועי     
      , ביצוע ראיונות, עדכון ורענון  מאגר דורשי עבודה(בפרט יהווה יעד מרכזי      
  ).ייעוץ והכוונה     
  .איתור משרות לחברים וביצוע השמות תוך שאיפה להגדלתן     
    ושליחת דף   גומלין עם מעסיקים באזור הדרום המשך שימור ופיתוח יחסי     
  .ביצוע כתבות, אגרות ברכה בחגים, דמיתת     
  רשות לפיתוח הנגב /ט "משהב/המשך שיתוף פעולה מול ראשי רשויות      
  לצורך איתור משרות לחברים לאור , לשכת תעסוקה/נים התאחדות התעשיי/     
  .העתקת מפעלים –פרויקטים נוספים לל לדרום וגיוס "מעבר יחידות צה     
    .ל"לבין מינהל הפרישה בצה" צוות"המשך שיתוף פעולה בין      
  , "הכשרות מוכוונות משרה"פתיחת מסלולי הכשרה מקצועיים העונים להגדרה      
  הטובים לחינוך " –לימודי הוראה במכללת קיי , בטיחות בתעבורה. ק – כגון     
  .ומנהלי עבודה בתעשיה" בנגב     
  /מאי /פברואר (סדנאות להעצמה אישית לדורשי עבודה במחוז הדרום  4ביצוע      
  ).דצמבר/אוגוסט     
  .השתתפות בימי קליטה של פורשים חדשים     
  .השתתפות באירועי המחוז     

  
  התנדבותהתנדבותהתנדבותהתנדבות* * * * 
  החברה המדינה והמשך , הקהילה, גברת התנדבות החברים לטובת הזולתה   
  .בקהילה בפעילות התנדבותית" צוות"המאמץ לשילוב חברי    
  , כנסים, צוותון, הביטאון שיווק ההתנדבות ופעילות ההסברה יועמקו תוך ניצול   
  דבות להגדלת מספר חיזוק והדגשת המודעות לנושא ההתנ, מידעונים ועוד   
  .המתנדבים   
  ועדת התנדבות י "וש משימות התנדבותיות שיקבעו עהנהלת המחוז תפעל למימ   
  .ארצית ומחוזית   
  ).לאומית רשות חרום (סייע לרשויות המקומית בחרום הקמת צוותים מתנדבים ל   
  סד    בתאום עם המו, יריים וסעודייםרעם חברים ע" צוות"הקמת קשר של חבר    
  .לבטוח לאומי   
  .במחוזרי הסניפים "תחום ההתנדבות מול יוהמשך חיזוק הקשר ב   
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  הקשר עם הפרטהקשר עם הפרטהקשר עם הפרטהקשר עם הפרט* 
  והגדלת הקשר והסיוע  הצבת החבר במרכז הפעילות של המחוז ובכלל זה העמקת   
  .2013כיעד מרכזי בשנת , "צוות"מספר החברים המשתתפים בפעילויות    
  .ל של החברים במחוז"ואהשלמת מאגר כתובות הד   
  " בגיל השלישי"קידום תחומים אופיינים ונחוצים במסגרת פרויקטים לגימלאים    
  ".חבר"וארצי " צוות"בתיאום ושיתוף    
  

  פרט ורווחהפרט ורווחהפרט ורווחהפרט ורווחה* * * * 
  מצוקה לרבות סיוע , בריאות, אבל, העמקת הקשר עם החבר במצבי שמחה   
  .לנזקקים ולקשישים   
  .קים בארועים חברתיים ובטיולים ללא השתתפות כספיתנזק" צוות"שילוב חברי    
  .בחינת דרכי פעולה לטיפול במשפחות שארים   
  .מתן הלוואות מסובסדות אחרי אישור   
 .סיוע בהלוואות לחברים שנקלעו לבעיות כלכליות ומענקים לנזקקים   
  .דלהתקשרות לקבלת שירותים לפעילות המחוז והסניפים תוך ניצול יתרון הגו   
  .ועדת חריגים בנושא הפסקת החזרי היוון   
  .חולים ונזקקים, בקורי מאושפזים   
  +.75בני , ים/אלמנות –לדוגמא , יפול באוכלוסיות ייחודיותט   
   .ללא תשלום) מתנדב(ד "י עו"מתן ייעוץ ראשוני ע   
  .ללא תשלום) מתנדב(י יועץ מס "מתן ייעוץ ראשוני ע   
  .ביצוע פעילות מורחבת, מענקי חג לנזקקים   
  

        ביקורתביקורתביקורתביקורת* * * * 
  . ארצי" צוות"י מבקר "השנה ייערכו ביקורות במזכירות המחוז ובסניף ערד ע   
  .הופצה תוכנית בקורת, ביתר הסניפים וברשות התעסוקה   
  כל התחומים ב" לרדת לעומק"ונת ועדת הביקורת בביקורות הקרובות מתכו   
  .את האחידות בעבודת הסניפים ישפר, שתהליך זה" בכוונת מכוון"  
  

   עדכון הגימלהעדכון הגימלהעדכון הגימלהעדכון הגימלה* 
  עיקר הפעילות בתחום זה ובמהלך השנה נעסוק בהגשת בשעה טובה הסתיימה    

    שנות החזר 15, 65גיל (חברים העומדים בקריטריונים להפסקת החזרי ההיוון    
  .א"לועדת חריגים באכ, )שכר ברוטו נמוךהיוון ו   
  

  בקרית גתבקרית גתבקרית גתבקרית גת" " " " חברחברחברחבר""""של של של של עמדת כרטוס עמדת כרטוס עמדת כרטוס עמדת כרטוס * 
  העמדה נמצאת בשלבי אשור מתקדמים כאשר הכוונה היא להתקין את העמדה    
  .בקניון גת סנטר   
  

  מועדונים בסניפיםמועדונים בסניפיםמועדונים בסניפיםמועדונים בסניפים* * * * 
     .בשעה טובה הוקם מועדון בסניף מצפה רמון    
  . שדרות-מבנה למועדון בסניף נתיבות עדיין בשלבי איתור    
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        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום    ****
        
  " צוות"ילויות רבות ומגוונות בכל תחומי העשייה של התאפיינה בפע 2012שנת  -   

  .מחוז דרום ובכוונתינו להרחיב ולגוון את הפעילויות גם השנה     
  , להתייחס לכל פניה בטלפון יםמבטיח ואתם מוזמנים להתייחס לכל נושא ואנ -   

  .ל של המחוז כרשום בכותרת אגרת זו"בפקס או דוא      
  
  
  
  
  

  
  ר ושמח לכם ולמשפחותיכםבברכת חג פסח כש

  

  
  
  
  

  רהם   לוגסי                                                גדעון    שניאב             
  דרום   מחוז" צוות"ר "מחוז דרום                                  יו" צוות"מנהל     
  
  


