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הנדון  :סניף רחובות ויישובי הסביבה – סיכום שנת העבודה לשנת 2017
לראשונה ,פעלנו במסגרת העבודה כפי שנקבעה במהלך כל השנה.
הפעילות בעיקרה בוצעה על בסיס הלקחים והתחקירים אשר בוצעו בהנהלת הסניף ולאור משובי החברים כפי
שהועברו אלינו בתום כל אירוע.
ניתוח המשובים מצביע על שביעות רצון מלאה של מרבית החברות והחברים בסניף ומהווים תמריץ לפעילות
בהתאם.
גם במהלך שנת  2017פעלנו רבות במוסדות הארגון למעקב בנושאים המרכזיים שהצבנו לעצמנו שעיקרם:
א  .השמירה על הזכויות בדגש על ערך הקיצבה החודשית
ב  .הבטחת בריאותינו בדגש על הביטוח הסיעודי.
ג  .הגברת הפעילות במשרדי הסניף ושירות לחברים במהלך ימות השבוע.
אירועים ומפגשים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

קיימנו מפגש בנושא זכויות החברים בארגון אשר עסק בסל הזכויות המוקנות לנו הן
כחברי צוות והן כגמלאים .
יצאנו ליום כיף בים המלח בהשתתפות ערה של חברי וחברות הסניף.
יצאנו לסיור בירושלים במס גרת ההשתתפות באירוע המרכזי של "צוות" בבנייני האומה
בירושלים.
בהתאם למסורת קיימנו סיור סליחות בירושלים.
חגגנו בסימן  50שנה למלחמת ששת הימים באירו ע שנתי של הסניף שהתקיים בהיכל
התרבות ברחובות ,במופע המר כזי תזמורת צה"ל והאומן קובי אפללו.

חתמנו את פעילות הסניף במסיבת חנוכה באולמי "רוז".
בסה"כ השתתפו באירועים השונים מעל  1000חברות וחברים.

בהמשך להתארגנות משרדי הסניף ,בצענו עדכונים בפרטי החברים בדגש על כתובות הדואר האלקטרוני.
אושרה תוכנית העבודה והתקציב לשנת . 2018
תקציב
תקציב שנת עבודה  2017עמד על .₪ 1570000
ניצול בפועל לשנת  2017עמד על .₪ 156400
יתרת התקציב משנת  2017הינה כ –  ₪ 6500אשר תנוצל במהלך שנת העבודה הבאה לטובת החברים.

לסיכום
היקפי הפעילות והתנופה מצביעים על כיוון חיובי (ניתן לראות זאת במשובי החברים המשתתפים ) ,כולנו תקווה
שפעילות הסניף בהמשך ,תביא להגדלת מעורבות החברים  ,בנעשה בארגון ,במחוז ובסניף.
זה המקום לשוב ולהודות ליו"ר המחוז – יואל (גורודיש ) גונן ,למנהל המחוז – ראובן חמו ,למזכירת המחוז –
אביבה פרידמן ,לצוות רשות התעסוקה במחוז .
לצוות הסניף הפועל בשוטף בכל תחומי הפעילות לטובת חברי הסניף.
וכמובן  ,לחברי הנהלת הסניף ,על תרומתם ופועלם למינוף הפעולות בסניף.
העתקים:
יו"ר המחוז – יואל גונן
מנהל המחוז – ראובן חמו
מזכירת המחוז – אביבה פרידמן
חברי הנהלת הסניף
תיק תוכניות עבודה
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