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  2017דבר יו"ר "צוות" מחוז הדרום לשנת 
 
 

 ות בארץ.משמש דוגמא לכל המחוזהמחוז להיות ה"צוות" מחוז הדרום ממשיך 
 

כל הנהלות הסניפים, הנהלת המחוז ומזכירות המחוז פועלים במרץ וביצירתיות לטובת 
 חברי "צוות" בדרום, בכל התחומים

 
 –השנה נושאים עיקריים שיטופלו 

 הרחבת פעילות ההתנדבות בסניפים ובמחוז.  ★   

 סניפים בארועים חגיגיים.בין ההידוק הפעילות המשותפת  ★ 

 כמות המשתתפים  בארועים.וגידול בפעילות בסניפים ה הרחבת ★  

 התאמת פעילות יחודית ע"מ לצרף את ה"דור הצעיר" המחוז. ★ 

 על בצוע תוכניות העבודה על בסיס התקציב  שאושר. הקפדה ★  

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

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

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

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

 בארץ. התעסוקה כמטרה מרכזית במחוז, שהישגיה הם הטובים  נושא ★ 

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

 פעילות השוטפת של ועדת פרט, ועדת התנדבות, ה תימשך ★ 
משפחות שארים  ופעילות חברתית  טיפול ב הלוואות, מענקי חג,מתן            

 רים.למען החב ותרבותית 

 
              

  –עבודה פוריה שיתוף ובברכת שנת                                     
 

 בגולה   ניסן                                                                                       
 צוות" מחוז הדרום "הנהלת יו"ר                                                       
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  2017שנה"ע  –תכנית עבודה מחוז הדרום 
 

 כללי
 

הינה השנה השנייה לכהונת ההנהלה החדשה שנבחרה בבחירות שהתקיימו  2017שנת 
 .2016במרץ 

 
בשנה זו יימשך יישום תוכנית העבודה הנגזרת מהתוכנית הרב שנתית שגיבש יו"ר 

 "צוות" עם כניסתו לתפקיד.
 

 ב"ש, קרית גת, –סניפים הפרוסים במרחב הגיאוגרפי בדרום  8ישנם במחוז הדרום 
 ה רמון )סניף הבדואים המפוזר ביןשדרות, מצפ-אילת, דימונה, ערד, אופקים, נתיבות

 הסניפים ומטופל ע"י מזכירות המחוז(.
 

 אלמנות של  133חברים וחברות "צוות". מספר זה כולל בתוכו   3456במחוז הדרום  
 " שהלכו לעולמם, והצטרפו לארגון.חברי "צוות

 
   של ארגון נגזרו מתוכנית העבודה   2017העקרונות אשר ינחו את מחוז הדרום בשנה"ע 

 מחוז הדרום. של מנהלהוועד ה"צוות", מהחלטות הנהלת הארגון ו
 
 צמנו, נפעל להרחבת בשנה זו נמשיך לחתור לביצוע היעדים והמשימות שקבענו לעם ג

 האפשר למגוון הפעילויות הנערכות והעמקתם וצירוף חברים רבים ככל תחומי הפעילות
 סניפים, בדגש מיוחד ל"דור הצעיר".במחוז וב

 
 תוך מאמץ לשלבם בכלל פעילויות  ימשך הרחבת הפעילות לחברים מהסניף הבדואית

  .המחוז והסניפים
 

 ות לחברים בקידום הטיפול בבקשות לסיוע לפרט ונפעל למיצוי מלוא האפשרוינמשיך 
 הנזקקים מקרבנו.

 
 פעילות לשילוב החברים בתעסוקה.נקיים 

 
 להיות במרכז הפעילויות של המחוז ויחד עם זאת נפעל לרתום אותם  כוימשי יםהחבר

 פעילויות התנדבותיות לטובת ובקרב הקהילה.ל
 

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

 הקהילה, החברה והמדינה בישראל.
 

 שבע.-פעילויות יחודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת במחוז ובסניף באר נמשיך בבצוע
 ות לסניפים קטניםת משותפיופעילונקיים 

 
 .יל הארץ"תחומי ההתנדבות כולל הערכות לתכנית "בשב נרחיב את
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 :נושאי הליבה של הארגון יעמדו גם הם במרכז העשייה
 

  שמירה על הזכויות ומימוש החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה אשר נחתם בשנת
2012. 

  המשך וחיזוק הבטוח הרפואי והסעודי וכיסוי סעודי במסגרת פוליסת הבריאות
 .2017הקולקטיבית החל מינואר 

 ן.המשך פעילות בענין החזרי ההיוו 

  לחוק מס הכנסה. 190המשך פעילות בענין תיקון 

 .טיפול בבקשות לסיוע לפרט 

 .שילובם של החברים בתעסוקה 

 .עשייה לרווחת הפרט 

 .הגברת העשייה וההשתלבות בתחום ההתנדבות 

 .המשך העשייה לחיזוק הסניפים והגברת פעילות החברים בהם 

 2016-המשך הפקת לקחי הבחירות שהתקיימו ב. 

 יקה לצה"ל ולמערכת הבטחון.הדגשת הז 

  חיזוק הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדבים להגברת
 התרומה של הארגון לטובת החברה והמדינה בישראל.

 
 

 חזון "צוות"
 

  המשך יישום הערכים וכללי ההתנהגות שנקבעו במגילת הערכים בכל הקשור
 לרעות ולערבות הדדית.

 ודי, המוביל והמייצג את גמלאי שירות הקבע בצה"ל "צוות" הינו ארגון ייח
 לדורותיהם, תוך שימור הזיקה לערכי צה"ל ומורשתו.

  מטרות הארגון ופעילותו מכוונים לעשייה ולהתנדבות למען המדינה והקהילה. כמו
כן לשמירת הזכויות, לעזרה הדדית, לתעסוקה, להעשרה תרבותית ולרווחת 

 החברים.
 

 
 מטרות "צוות"

 

 ול למען גמלאי שירות הקבע בצה"ל ולאגדם בארגון אחד, שיטפל בזכויותיהם, לפע
 במעמדם וברווחתם כגמלאים.

  לקיים את הקשר בין גמלאי שירות הקבע, לבין צה"ל ומערכת הבטחון. לטפח
 ולשמר את הזיקה שלהם לענייני המדינה והבטחון.

 .להתנדב למען העם, המדינה, החברה והאדם 

 בותית וחברתית למען החברים ובני משפחותיהם.לארגן פעילות תר 

  לפעול לעזרה הדדית בין חבריו, לסייע להם בטיפול בצרכיהם ובכלל זה שילובם
 בעבודה ובתעסוקה.
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 תעסוקה
 

  הצבת דורש העבודה במרכז העשייה, לשמש כתובת ומוקד למתן פתרונות לחברים
 בנושא ייעוץ תעסוקתי ותכנון קריירה.

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

  הכשרות  –פיתוח והרחבת "מנועי השמה" מחוללי תעסוקה, העונים להגדרה
 בחינת פתיחת קורס מדבירים. –מוכוונות תעסוקה 

  ביצוע פעילויות תומכות תעסוקה שמטרתן לסייע לחברים להשתלב במעגל
-ו 23.5.17-סדנאות העצמה ב 2ביצוע  –י סדנאות העצמה וימי עיון העבודה על יד

 . 11.12.17-ובנוסף יום עיון ב 15.11.17

  המשך מיצוב יחידת התעסוקה כרלוונטית ל"צוות" ולמעסיקים, תוך הגדלת
 פוטנציאל מאגר דורשי העבודה מחד ומאגר המשרות הפנויות מאידך.

 הטובים לחינוך בנגב",  –וראה פתיחת מחזור שמיני של תוכנית הסבה לה"
 במכללת קיי.

  השתתפות בירידי תעסוקה ופיתוח קשרים ברשויות המקומיות וגופי התעסוקה
 בדרום.

  שימור והגדלת מאגר המעסיקים באזור הדרום, שליחת דף תדמית, מתן שי
למעסיקים, ביקור במפעלים /מוסדות, ביצוע כתבות בבטאון "צוות" והזמנת 

 וסית במחוז וקבלת תעודת הוקרה.מעסיק להרמת כ

 .הרחבת הקשר ויצירת שיתופי פעולה עם מחלקת מופ"ת /מנהל הפרישה 

 .שימור הקשר עם הסניפים במחוז 
 
 

 סיוע לפרט
 
 

 ביסוס מעמדו של "צוות" כבית וכתובת לקבלת סיוע ותמיכה לחברים. א. 
 סיוע הצבת החבר במרכז הפעילות של המחוז ובכלל זה העמקת הקשר וה ב. 

 .2017בשנת  כיעד מרכזי  
 ת מאגר כתובות הדוא"ל של החברים במחוז.הגדל ג. 
 העמקת הקשר עם החבר במצבי שמחה, אבל, בריאות, מצוקה לרבות סיוע  ד. 

 לנזקקים ולקשישים. 
 בביה"ח סורוקה, יוספטל  2ביקורי מאושפזים והמשך הפעילות בסיוע רמ'  ה. 

 ברזילי אשקלון.ו אילת  
 קידום תחומים אופיינים ונחוצים במסגרת פרויקטים לגימלאים "בגיל  ו. 

 השלישי" בתיאום ושיתוף "צוות" ארצי ו"חבר". 
 שילוב חברי "צוות" נזקקים בארועים חברתיים ובטיולים ללא השתתפות  ז. 

 כספית. 
 בחינת דרכי פעולה לטיפול במשפחות שארים. ח. 
 שור.מתן הלוואות מסובסדות אחרי אי ט. 
 התקשרות לקבלת שירותים לפעילות המחוז והסניפים תוך ניצול יתרון  י. 

 הגודל. 
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 מענקי חג לנזקקים, ביצוע פעילות מורחבת ועריכת ביקורי בית. .אי
  מר הרמן, פעילות אינפורמטיבית וביקורים  –רמ"ד גימלאים במופ"ת  .בי 

 פעמים בשנה. 6 –במחוז  
 לחוק מס הכנסה ע"י "צוות" ארצי. 190נה ם בעניין תקסיוע לחברי .גי 
  המשך הקשר ושיתוף הפעולה עם "חבר" והרחבת הפעילות לטובת  יד. 

 הבדואים בשתוף "צוות" ארצי.הגימלאים  
 הרחבת מעגל חברי "צוות" בפעילויות החברתיות והתרבותיות המתקיימות  .וט 

 במחוז. 
 +.75נות/ים, בני אלמ –טיפול באוכלוסיות ייחודיות, לדוגמא  ז.ט
 מתן ייעוץ ראשוני ע"י עו"ד )מתנדב( ללא תשלום. .זי
 מתן ייעוץ ראשוני ע"י יועץ מס )מתנדב( ללא תשלום. .חי

ובסניף הגימלאים  שדרות-, סניף נתיבותהרחבת הפעילות בסניף מצפה רמון .יט
 הבדואים.

 
 בטוח הבריאות והסיעוד

 
קבלת שירותים ופתרונות בכלל נושאי מתן מענה מיטבי ומקצועי לפניות חברים ל .א

 הביטוח, בסיוע מר עמיר להב.

 .2017כיסוי סיעודי במסגרת פוליסת הבריאות הקולקטיבית, החל מינואר  .ב

פניה לאוכלוסיית הפורשים מצה"ל, באזור הדרום, שלא הצטרפה לבטוח הבריאות  .ג
 והסעוד, ע"מ לצרפם ובכך להזרים "דם צעיר" לפוליסת הבריאות.

 
 

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

 תכנית עבודה שתופץ לסניפים ומפורטת בהמשך תכנית העבודה. 
במגמה לשפר  ת אבמידת הצורך ועל פי בקשת הסניף יתואמו הדרכות בכל תחום וז

 .ולעזור
ת העבודה של המחוז והסניפים, נקיים ביקורות מיוחדות לפני נושאים, מול תוכני

 בארועים גדולים.
 תתקיים ביקורת מעקב לבדיקת יישום המלצות של ביקורות קודמות.

 
 להלן לוח הזמנים לביקורות המתוכננות במהלך השנה

 )מועד מדוייק יתואם עם יו"ר הסניף(חודש הביקורת  סניף
 דצמבר אילת

 אוקטובר אופקים
 ינואר קרית גת
 וארפבר באר שבע

 מרץ דימונה
 נובמבר ערד

 אפריל שדרות-נתיבות
 מאי מצפה רמון

 יוני )כולל המגזר הבדואי(מזכירות המחוז 
 אוגוסט יחידת התעסוקה
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  התנדבות
 

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

 שתלמות לחברי וועדות ההתנדבות בסניפים ובמחוז.ביצוע ה .ב
שיווק ההתנדבות ופעילות ההסברה יועמקו תוך ניצול הביטאון, צוותון,  ג. 
כנסים, מידעונים ועוד, חיזוק והדגשת המודעות לנושא ההתנדבות להגדלת   
 מספר המתנדבים.  
 ות ועדת התנדבות של  מחוז הדרום תפעל למימוש משימות התנדבותי ד. 
 ועדת התנדבות ארצית. שיקבעו ע"י   

הפעלת מערך מתנדבים לארגונים הזקוקים להם  והידוק הקשר איתם )מ"י,  ה.
משא"ז, מד"א, יד שרה, בית חולים, ביטוח לאומי, רח"ל והמועצה 

 הלאומית להתנדבות(.
 הענקת תעודות למתנדבים מצטיינים בכנסי מתנדבים במחוז ובסניפים. ו. 
 ."בשביל הארץ" מיזם  ז. 
 חינוך לשירות צבאי. –הפעלת מתנדבים במערכת החינוך  .ח 
 פיקוד העורף ורשות חירום לאומית. –הערכות לחירום  .ט 
 תמריץ למתנדבים ע"י ביצוע כנסים וארועים להוקרתם. .י 
רשות  –הקמת צוותים מתנדבים לסייע לרשויות המקומית בחרום )רח"ל  .אי 
 לאומית(. חרום   

 המשך חיזוק הקשר בתחום ההתנדבות מול יו"רי הסניפים במחוז.  .יב

 יום כייף למתנדבים.       .יג

 גיוס מתנדבים כמנטורים לחיילים בודדים משוחררים.  .יד
 

 קשרי צבור והסברה
 

הרחבת השימוש באמצעי התקשורת הארגוניים, בטאון "צוות", "רוח צוות"  א. 
 "צוות". ואתר   
 של חברי הארגון בתחום ההתנדבות בכלל הרחבת החשיפה לפועלם  .ב 
 ומול הרשויות המקומיות בעיקר.  
 טל"ק של "צוות". –ויזיה הקהילתית והרחבה ושדרוג שידורי הטל ג. 
שיפור אתר האינטרנט של "צוות" מחוז הדרום ושמירה על אחידות הפרסום  ד. 
 בין הסניפים ומזכירות המחוז.  
ישולב במערך קשרי  –צוני שיועסק לעניין זה "צוות" גייס יועץ תקשורת חי ה. 
 יעבוד מול המנכ"ל. –הציבור וההסברה   

 
 תכנון וארגון

 אחת לחודש.ומועצת המחוז ישיבת הנהלה מחוזית  א. 
 ועדת התנדבות ובוועדות השונות במחוז.וטיפול ומעקב ב .ב 
 טיפול ומעקב בוועדת תעסוקה. .ג 
 ביקורים בסניפים. .ד 
 עדת ביקורת מחוזית.הפעלת ו .ה 
, ארוע צעדת ירושלים  בחול המועד סוכות  - השתתפות בארועים מרכזיים .ו 
 שנה למלחמת ששת הימים, השתתפות במצעד החיים. 50  
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 פעילות במחוז ובסניפים
 

  שנה זו תעמוד בסימן פעילות מוגברת לשילובם של צעירים וזאת במסגרת הועדה
 לשילוב "הדור הצעיר" ב"צוות".

 .הגברת פעילות תרבות הפנאי בקרב חברי "צוות" במסגרת פעילות הסניפים 

 ."הגדלת מספר החברים המשתתפים בפעילויות "צוות 

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

  המשך עידוד החברים להתנדבות תוך ייזום פרויקטים ופעילויות התנדבותיות
 החברה והמדינה.לטובת הזולת, הקהילה, 

  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.
 

 פעילות חברתית במחוז
 

 מסיבות שנתיות. 1 א. 
 הרצאת אורח. ב. 
 טיול שנתי. ג. 
 ל אמצע וסוף שבוע בארץ.נופשון ש ד. 
 טיול בחו"ל. 1 ה. 
 הצגה/ הופעה אומנותית –ערב תרבות  ו. 
 הרמות כוסית וחלוקת שי בחגים ראש השנה ופסח. .ז 
 + ואלמנות.75אירועים לבני  2 .ח 
 השתלבות בארועים ארציים. .ט 
 שת"פ עם ארגון נכי צה"ל, לרווחת החברים. .י 
 ת" בדואים + טיול לחברים.אירועים במגזר חברי "צוו .אי 
 הגדלת מספר החברים המשתתפים בפעילויות "צוות". .בי 
 העמקת הקשר עם החבר במצבי שמחה, אבל, בריאות או מצוקה. .גי 

 
 אירועים ופעילות בסניפים

 
 –יושם דגש על פעילות עצמאית בסניפים שתכלול   

 מסיבות 1- 2 .א

 הרצאה .ב

 הרמת כוסית לחג .ג

 טיולים 2 – 3 .ד

 בקהילה פעילות .ה

 שיתוף פעולה עם הרשות המקומית .ו

 סיוע וטיפול בנושאי פרט ורווחה .ז

 שילוב בנושא תעסוקה .ח

 העמקת הקשר עם החבר במצבי שמחה, אבל, בריאות או מצוקה. .ט
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 מערך המחשוב והתקשוב במחוז

 

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

 טמעתה של מערכת היוגדרו ויוכשרו "נאמני מיחשוב" שיסייעו לה-crm הללו .
 יעברו הדרכות מרוכזות.

  הטמעת הגרסה החדשה של המערכת לניהול ותיעוד מסמכיםs.d  והרחבת
 השימוש בה לסניפים.

  המשך טיוב כתובות הדואר בכלל ודוא"ל בפרט, בכל הרמות, במטרה להגדיל את
 מאגר הכתובות.

  המשך הרחבת השימוש בדוא"ל ובתוכנותoffice ב"ענן." 

 .השלמה ורענון ציוד החומר בסניפים 
 
 
 

 תקציב המחוז
 

שימוש מושכל בתקציב המחוז תוך מגמת צמצום הוצאות מנהלתיות והפנית  א. 
 ם, לרווחת החברים.יהתקציב לפעילויות בסניפ  

 
 ₪ 126,000, מתוכם ₪ 805,000יעמוד על  2017תקציב המחוז לשנה"ע  ב.

 חוז  וסניף אילת. עבור שכירויות משרדי המ(,15.6%)
 (.52.1%) ₪ 420,018תקציב הסניפים יעמוד על   

 
ומועצת המחוזתקציב המחוז והחלוקה לסניפים אושרו ע"י הועד המנהל  ג. 
 .26.10.16-בישיבה שהתקיימה ב  

 
 
 

 מאחל לכולנו שנצליח להגשים את תוכנית העבודה בהצלחה רבה וברוח טובה. .13
 
 

 
 

 ניסן    בגולה                                                                        לוגסי אברהם         
 "צוות" מחוז הדרוםהנהלת מנהל "צוות"  מחוז דרום                                               יו"ר  
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 ציב המחוזתק
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  7201 –כירות המחוז חלוקת תקציב לסניפים ולמז
 

)שהם  5.9%והוא מהווה גידול של  ₪ 805,000על  2017תקציב מחוז הדרום יעמוד בשנת  .1
 (.  ₪ 761,020לעומת שנה קודמת ) ( ₪ 44,980

 

 .כירות המחוז, התעסוקה וסניף אילתהמיועדים לשכירות משרדי מז ₪ 126,000התקציב כולל  .2
 

 (,לעומת שנה קודמת. ₪ 20,000)שהם  5%-תקציב הסניפים גדל בכ .3
 
 
 

  2017-2009 תקציב "צוות" מחוז דרום
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקציב שנה"ע 

 תקציב בש"ח 

אחוז עליית התקציב 
לעומת שנת עבודה 

 קודמת

2017 805,000 %5.9  

2016 761,020  %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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 התפלגות התקציב
 

תוספת  התוספת בש"ח 2017תקציב  2016תקציב  הקצבה לטובת
 באחוזים

 5%    20,000 420,021 400,020 סניפים
 5% 20,292 310,292 290,000 ת המחוזמזכירו

 6.7% 4,690 74,690 70,000 רזרבת יו"ר המחוז
 5.9% 44,982 805,000 760,020 סה"כ

 

 

 .₪ 108,000 – 2017שכירות משרדים 
 משרדי סניף אילת ₪ 18,000-ו
 

 5.9%שהם  ₪ 44,980בגובה  2017המחוז קיבל תוספת לשנת 
 לת ומזכירות המחוז וכן ארנונה לסניף ערד.התקציב כולל דמי שכירות לסניף אי

 .₪ 108,000תקציב השכירות של מזכירות המחוז יעמוד על 
 
 

 ₪ 420,018תקציב הסניפים עומד על  -לסניפי המחוז  2017חלוקת תקציב 
 
 

מס' 
 סד'

מספר  סניף
 החברים

תקציב 
2013 

תקציב 
2014 

תקציב 
2015 

תקציב 
2016 

תקציב 
2017  

תוספת 
 ₪-ב

תוספת 
 באחוזים

באר  1
 שבע

1921 95,830 100,000 108,000 113,123 118,779 5,656 5% 

קרית  2
 גת

370 43,713 44,150 45,916 48,000 50,400 2,400 5% 

 5% 3,466 72,790 69,324 67,045 64,467 63,829 344 אילת 3

-נתיבות 4
 שדרות

287 30,273 30,575 31,798 33,879 35,572 1,693 5% 

 5% 1,750 36,750 35,000 33,034 31,764 31,450 231 פקיםאו 5

 5% 1,629 34,224 32,595 31,524 30,312 30,012 217 דימונה 6

 5% 1,604 33,703 32,099 31,044 29,850 28,718 96 ערד 7

 5% 1,150 24,150 23,000 19,760 19,000 16,000 116 בדואים 8

מצפה  9
 רמון

70 10,000 10,100 10,504 13,000 13,650 650 5% 

 5% 19,998 420,018 400,020 378,625 360,218 349,825 3536 סה"כ 10
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  ₪ 310,292 –סה"כ תקציב  –מזכירות המחוז הוצאות משוערות 
 

 108,000 -    (12X9,000) 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.
 )בהנחה שלא יהיו  15,000 - ( ₪ 60+ לפי 75שי לחגים )ראש השנה ופסח בני  יב.

 שינויים במחירים(                                                                                

 10,000 -     פליירים ... - דפוס יג.
 10,000 -   דואר )בולים, מעטפות, משלוח( יד.
 8,000 -  ארועים למתנדבים )תעודות וכו'..( טו.

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

 
  ₪ 290,000 -כ      .........................סה"כ ללא חיובי חשב "צוות"   
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 תכנית עבודה
 

 מזכירות המחוז
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  מזכירות המחוז – 2017תכנית עבודה לשנה"ע 
 

 כללי 
 

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

 מענה לסניפים.

 מנהל המחוז מבצע את החלטות ועד מנהל מחוז הדרום  ויו"ר המחוז. .ב
וכולל בתוכו דמי  ₪ 310,292יעמוד על  2017תקציב מזכירות המחוז לשנת  .ג

 . ₪ 108,000שכירות המשרדים בגובה 
 

 : להלן פירוט תוכנית העבודה 
 

ומקומות  תוהמקומי יותהגדלת מאגר המתנדבים והידוק הקשר עם הרשו .א
 בסיוע יו"ר ועדת התנדבות. ההתנדבות,

בתחום הפיננסי, רפואי,  בטוח, יעוץ והפניה לייעוץ מקצועי עזרה לחברים  .ב
 משפטי, ייעוץ מס, בעיות שכר, בטוח לאומי, הלוואות ועוד...

 שילוב בתעסוקה באמצעות מנהלת התעסוקה. ג.
 ארגון פעילויות חברתיות. ד.
 אגר כתובות דוא"ל.הגדלת מ ה.
 טיפול בנזקקים. ו.
 ועדות פרט. ז.
"צוות" בפעילויות החברתיות במחוז בדגש על הגימלאים הרחבת מעגל חברי  ח.

 הבדואים.  
 +.75טיפול ותשומת לב לאוכלוסיית גימלאים ואלמנות בני  ט.

, רכוז דו"חות ומעקב שוטף אחר הנצול מיצוי מיטבי של תקציב המחוז .י
למנהל הכספים יים של הסניפים ומזכירות המחוז והעברתם כספיים חודש

 "צוות".  של
 סיוע אדמיניסטרטיבי לסניפים שאינם עצמאיים. יא.

 
 מתן מענה טלפוני לחברים. יב. 
 ועדות תעסוקה, כספים, ביקורת, בריאות ועוד...ועדת פרט, ליווי צמוד של  יג. 
 דבים.עדת המתנדבים באיתור מתנועידוד ותמיכה לו יד. 
תכנון וביצוע הרמת כוסית וחלוקת שי בראש השנה ובפסח כולל חלוקת שי  טו. 
 +.75לועד המנהל, מועצת המחוז וחברים בני   
ביקור חולים ומאושפזים ותמיכה במשפחותיהם בסיועו של מר סולומון  טז. 
 שבע ומר ועקנין מימון מאילת.-שלמה בבאר  
נבחרים לישיבות הנהלה חודשיות, הכנת זימון חברי ועד מנהל ומועצת ה יז. 
 נתונים מצטברים לקראת הישיבות וסיכום הישיבות.  
 חברים חדשים.היכרות ראיונות  יד. 
 טיפול בהודעות על נפטרים, השתתפות בהלוויות וביקור המשפחה במהלך  טו. 

תחום קיצבת , סיוע לבני המשפחה והאלמנה במצוי זכויותיהם בה"שבעה"                      
 וטיפול בצרוף האלמנה לשורות "צוות".השארים ובטוח החיים   
 טיפול באלמנות "צוות". טז. 
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 ריכוז כתבות ושליחתם לביטאון "צוות". יז.          
פרסום כתבות ותמונות באתר "צוות" למעט בסניפים העובדים עצמאית  יח.          
עות לחברים, ברכות יום הולדת, וערד(, פרסום הוד,קרית גת בנושא )אילת  
 עדכון בנושא נפטרים במחוז...  
 רח"ל )רשות חרום לאומית(. שלהשתתפות בתרגילים  יט. 
פעמים במהלך  6 –ארוח נציג מופ"ת ובצוע ברורי שכר במשרדי המחוז  כ.  
השנה בשנה, פרסום לחברי "צוות" באמצעות המייל, לקראת מועד הביקור   
 בתלושי השכר(.)בנוסף להודעה   
 פרסום מידעונים מדי חודש על פעילויות צפויות של המחוז והסניפים. כא. 
 ראיונות חברים שנקלעו למצוקה כלכלית. כב. 
 לגימלאים הבדואים. יםהפקת ארוע וטיול .גכ 
 לפני, במהלך ואחרי הבחירות. –נהול לוגיסטי של נושא הבחירות ב"צוות"  כד. 
 רף לבטוח הבריאות של "צוות".עידוד חברים להצט כה.  
 פעילות מול "חבר" לעידוד קיום פעילויות במחוז הדרום. כו. 
הוצאת כרטיסי ברכה אישיים לימי הולדת של חברי ועד המנהל, חברי  כז. 
 הנהלות הסניפים, מתנדבים פעילים ועוד...  
 הוצאת הסעות לסניפים המשתתפים בצעדת ירושלים. כח. 
כזי של המחוז )השנה נקיים ארוע פרידה מהיו"ר היוצא, קיום ארוע מר כט. 
 .במקום ארוע נשף עצמאות המסורתי(  
 השתתפות בארוע המרכזי של "צוות". כט. 
 , לכלל החברים במייל ובדואר.2016ותכנון  2015הפצת איגרת סכום שנה"ע  ל. 
 חידוש חוזה שכירות משרדים בבית החייל. לא. 
 כספים במהלך השנה. ישיבות ועדת 4קיום  לב. 
שמירה על הקשר עם "משען" וקיום פעילויות משותפות לטובת גימלאי  לג. 
 המחוז.  
 קיום ארוע הוקרה וגיבוש למתנדבים והכנת תעודות הוקרה. לד. 
בקורים בסניפים והשתתפות בארועים המרכזיים המתקיימים בהם לקראת  לה. 
 החגים.  
 ם ליריד "חבר" ולגימלאים הבדואים.הוצאת הסעות לסניפים היוצאי לו. 
 סיוע לסניפים בהערכות לביקורת מחוזית והכנות לבקורת במזכירות  .זל 
 המחוז.  
 .80חלוקת תעודות "גבורות" לגימלאים ואלמנות בני  .חל 
 רכוז חלוקת מענקי חג לחברים בכל הסניפים. מ. 

 
 כספיםבנושא ה

 
 ניהול תקציב המחוז. .א
קבלתם, בדיקתם באמצעות  –דו"חות כספיים לסניפים ומזכירות המחוז  .ב

 "צוות". מנהל הכספים שלהגב' ג'ניה לנדו ושליחתם ל
 תשלומים שונים. .ג
 תשלום הוצאות אישיות לפעילים. .ד

 העברת תקציב לסניפים לפעילויות השונות. .ה
 חלוקה לסניפים ומעקב. .ו 
 כתיבת צ'קים והחתמתם. .ז 
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 .הפקדות בבנק .ח 
 קופה קטנה. .ט 
 עו"ש של "צוות", מחוז הדרום.-מעקב שוטף אחר ה .י 

 
 

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

 
 

 תכנית עבודה ועדת פרט 
 

 מ"מ. -יו"ר ו-וועדת פרט מורכבת מ א.         
 , כולל(, להפסקת הנכוי בגין69)עד גיל  הומעל 65טיפול בבקשות חברים בני   ב.         

ועדיין מנכים להם (, 1997)עד שנת  שנה ומעלה  15היוון, חברים שפרשו לפני   
 היוון והם במצב כלכלי ורפואי קשה.  

ומגישים בקשה עם חברי "צוות" שנקלעו לקשיים כלכליים,  פגישה אישית  .ג
לו מסמכים יש איהסבר והדרכה למילוי בקשה  ולסיוע של וועדת פרט, 

 לצרף לבקשה.

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

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

בדיקה והמלצה לאישור מענקי חג לראש השנה, פסח וחגי הבדואים,  .ו
 אם להמלצת יו"ר הסניפים.בהת

 השתתפות בישיבות וועדת פרט ארציות של "צוות". .ז

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

 דיווח בישיבת הנהלת המחוז על החלטות הוועדה. .ט

 לגבי החלטות הוועדה, בנוגע לחברי הסניף.דיווח אישי ליו"ר הסניפים  .י

 שיות לחברים על החלטות הוועדה.מתן תשובות אי .יא

 
 ביקורים בסניפים     

 
בהשתתפות  המחוז לערוך ביקורים בסניפים  ומנהל יו"ר כמדי שנה, מתכננים

 חברי הנהלת הסניף. 
 

 – מטרת הביקור 
 הידוק הקשר בין המחוז להנהלת הסניף וחבריו. א. 
 הצגת פעילות הסניף ע"י יו"ר הסניף. ב. 
 דבים ע"י יו"ר הסניף.הצגת נושא מתנ ג. 
 עדכונים ממנהלת התעסוקה. ד. 
 מייל כאמצעי דיוור ראשי.-הרחבת השימוש באי ה. 
 סכום יו"ר המחוז. ו. 
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  :2017להלן תוכנית הביקורים בשנת 
 

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

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

 אפריל, ספטמבר, דצמבר -   סניף אילת
  

 :12:00 החל מהשעה  כל הביקורים יתקיימו תכנית ביקורים של נציג מופ"ת 
 8.3.17 -  יום ד' 
 10.5.17 -  יום ד' 
 12.7.17 -  יום ד' 
 6.9.17 -  יום ד' 
 8.11.17 -  יום ד' 
 בסניף קרית גת 6.12.17 -  יום ד' 

 
     + ואלמנות75אוכלוסיית בני  –תוכנית עבודה 

 
+ 75מחוז הדרום רואה חשיבות רבה בטיפול האישי שהוא מעניק לאוכלוסיית בני  א. 
 והאלמנות.  
 וי והטיפול הצמוד של מר פרץ לב יחד עם מזכירות  המחוז.גם השנה יימשך הליו ב. 
, לרווחת האוכלוסיה הבוגרת של "צוות" 2017להלן הנושאים שבהם נעסוק בשנה"ע  ג. 
 -הדרום  מחוז  
 ברכות לימי הולדת ושליחת כרטיס ברכה. (1  
קשר טלפוני עם החברים, בני/בנות זוגם וילדיהם )במקרים שבהם  ההורים  (2  
 בריאותי קשה( במצב    
 ביקורי בית. (3  
 ביקורים בבית חולים וקשר צמוד עם מר סולומון שלמה נציגנו בביה"ח. (4  
 מעקב אחר בריאותם של החברים. (5  
 קשר עם האלמנות. (6  
 הוצאת דו"ח חודשי ליו"ר ומנהל המחוז. (7  
לקראת חג  –נה זימון החברים להרמת כוסית, חלוקת שי והרצאה פעמיים בש (8  
 הפסח ולקראת ראש השנה.   
 לחברים המוגבלים. –עריכת ביקורי בית וחלוקת שי בחגים בליווי מנהל המחוז  (9  
 ביקור תנחומים למשפחות אבלות. (10  
 בוקר של כיף. (11  
 שבע.-נשמור על קשר הדוק ושתוף פעולה עם "משען" באר (12  
לטובת חברים ניצולי  –, עמותת ניצולי שואה נשמור על קשר עם עמותת "עמך" (13  
 שואה ובני הדור השני.   
 השתתפות בהלוויות של החברים וניחום בני המשפחה. (14  

 
 רועים מתוך תקציב מזכירות המחוז.התקציב לאי



20 

 

10828716   

 חולים ומאושפזים –תוכנית עבודה 
 

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

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

 
יומי(, בקור נציג "צוות" )קבלת עתון  2כל חבר מאושפז שדיווח כנדרש יזכה לבקור נציגי רמ'  
)עם שי צנוע ואיגרת ברכה להחלמה מהירה מהנהלת המחוז(, בקור מנהל המחוז או יו"ר  
בהליכים השונים במהלך האשפוז ומידע לגבי זכויותיו בהתאם לבטוח הבריאות   הסניף, סיוע 
 הרלוונטי. 

 
 –נציגי המחוז  
 ומון שלמהיו"ר ועדת בריאות מחוזי, מר סול –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  

 
 מר סולומון שלמה יעביר דווח על החברים המאושפזים, למזכירות המחוז. 

 
 בקורים בכתב.מנהל המחוז יבקר בבית החולים את המאושפזים אחת לשבוע ויתעד את ה 
 במידה והמאושפז השתחרר טרם הבקור ישוחח עימו מנהל המחוז טלפונית. 

 
הדווח על המאושפזים המתקבל ממר סולומון שלמה יועבר לידיעת יו"רי הסניפים הרלוונטים  
 אשר גם הם יבקרו את החברים בבית החולים או ישוחחו איתם טלפונית תוך תעוד הפעילות. 

 
ד מנהל חודשית מועבר דיווח סטטיסטי על מספר המאושפזים ויו"ר ועדת במסגרת ישיבת וע 
הבריאות יעביר סקירה על פעילותו במהלך החודש. לסכום הישיבה תצורף רשימה שמית של  
 המאושפזים. 
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 ומועצת המחוז וארועים מרכזיים  הנהלת המחוזלוח זמנים לישיבות                
 
 
, במשרדי המחוז, למעט ארועים 17:00יתקיימו בימי ג' בשבוע שעה  ישיבות הנהלת המחוז .1

 שיפורסמו בנפרד. 

 להלן פרוט לוח הזמנים: .2
 

   
מס' 
 סד'

 הערות שעה תאריך

1 24.1.17 17:00  
2 14.2.17 17:00  
3 21.3.14 17:00  
 +75הרמת כוסית לקראת פסח בני  16:00 3.4.17 4
 הרמת כוסית מחוזית לחג פסחוישיבה חגיגית  16:00 5.4.17 5
 נשף עצמאות מחוזי  17.5.17 6
7 23.5.17 17:00  
8 27.6.17 17:00  
 בחודש יולי לא תתקיים ישיבה 9

10 22.8.17 17:00  
 +75בני  –הרמת כוסית לראש השנה  16:00 11.9.17 11
 הרמת כוסית מחוזית לראש השנהישיבה חגיגית ו 16:00 13.9.17 12
13 31.10.17 17:00  
14 28.11.17 17:00  
15 26.12.17 17:00  

 
 
 ארועים מרכזיים  .3

 
 שנה למלחמת ששת הימים. 50ארוע  - 22.6.17 

 
 
 

 לוח זמנים לישיבות ועד מנהל ארצי
 

מס' 
 סד'

 שעה תאריך יום

 14:30 3.1.17 ג' 1
 14:30 7.2.17 ג' 2
 14:30 7.3.17 ג' 3
 14:30 4.4.17 ג' 4
 14:30 9.5.17 ג' 5
 14:30 6.6.17 ג' 6
 14:30 4.7.17 ג' 7
 14:30 8.8.17 ג' 8
 14:30 5.9.17 ג' 9

 14:30 3.10.17 ג' 10
 14:30 7.11.17 ג' 11
 14:30 5.12.17 ג' 12
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 )יו"ר הסניפים וחברי המועצה בלבד מוזמנים( 15:00אסיפת נבחרים ארצית בשעה  
 13.6.17 
 25.12.17 

 
 15:00ב"צוות" ארצי בשעה  הרמת כוסית 
 29.3.17 
 12.9.17 

 
 ארועי הרמת כוסית בסניפים 

 
מס' 
 סד'

 הארוע שעה תאריך

 שדרות-סניף נתיבות לקראת פסחהרמת כוסית  10:00 31.3.17 1
 הרמת כוסית בסניף קרית גת 19:00 2.4.17 2
 סניף אופקיםבהרמת כוסית  19:00 3.4.17 3
 ת בסניף מצפה רמוןהרמת כוסי 19:00 4.4.17 
 הרמת כוסית בסניף דימונה 19:00 4.4.17 4
 הרמת כוסית בסניף אילת 19:00 6.4.17 5
 הרמת כוסית סניף ערד 19:30 8.4.17 
 ארוע הוקרה לגימלאים הבדואים לקראת עיד אלאדחא 15:00 21.8.17 6
    
 שדרות-סניף נתיבות – לראש השנההרמת כוסית  10:00 8.9.17 7
 הרמת כוסית בסניף קרית גת  10.9.17 8
 הרמת כוסית בסניף אופקים  11.9.17 9

 הרמת כוסית בסניף דימונה  13.9.17 10
 הרמת כוסית בסניף אילת 19:00 14.9.17 11
 הרמת כוסית סניף ערד 19:30 16.9.17 

 הרמת כוסית בסניף מצפה רמון  18.9.17 11
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 דה תוכנית עבו

 
 של הסניפים

  
 2017ה"ע נש 
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    1937 –מספר חברי הסניף                              ₪ 118,779 –תקציב הסניף    -   שבע-באר סניף
 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת

תקציב  
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

ע הסקר, גיוס פעילות בנושא התנדבות, ביצו 1
 מתנדבים

   שוטף

 7,000  10.5.17 יום כיף למתנדבים 2
 4,000  14-15.2.17 יום האישה 3
 45,000  9.3.17 באולמי מרסל נשף פורים 4
 0  7-23.3.17 ביקורי בית לנזקקים לקראת פסח 5
 0  אפריל –מרץ  פסח –נסיעה ליריד "חבר"  6
 0  3.4.17 פסח -+ 75הרמת כוסית בני  7

 2,000  יוני-מאי טיול חד יומי 10
 50,000  17.5.17 יום העצמאות -נשף מחוזי  11
 0  22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  12
סלובניה קרואטיה או היער  –טיול קצר לחו"ל  13

 השחור
 0  יולי-יוני

 0  אוגוסט ביקורי בית לנזקקים לקראת ראש השנה 14
 0  ספט'-'אוג ראש השנה –" נסיעה ליריד "חבר 15
 0  11.9.17 ראש השנה -+ 75הרמת כוסית בני  16
 10,000  12.9.17 ראש השנה –הרמת כוסית של הסניף  17
חול המועד  צעדת ירושלים 18

 סוכות
 0 

 3,000  נוב'-אוק' טיול חד יומי 19

 0  נוב'-אוק' פנמה /קוסטה ריקה – טיול ארוך לחו"ל 20

 0 2,000 ףשוט דואר 21
 0 1,000 שוטף כיבודים לישיבות 22
 121,000 3,000  סה"כ 23

 
    פעילות שוטפת

 ישיבות הנהלת הסניף  השתתפות בהלוויות /ניחום אבלים  בקור חולים ומאושפזים

 תיעוד ארועי הסניף    עדכון אתר "צוות"   +75קשר עם בני 

 בקורת מחוזית  חדשיםקליטת חברים 

 
 

 

  –בברכה      

 יו"ר הסניף   -  לחיאני יעקב         
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    713 –מספר חברי הסניף                                 ₪ 50,400 –הסניף  תקציב -   גתקרית  סניף
 

 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
תקציב 

 פעולית
תקציב 

 יעודי
תקציב "צוות"   24.1.17 בסניף –ישיבת ועדת סניפים ארצית  1

 ארצי

 3,000  23-25.2.17 יציאה למלון באילת 2
 3,000  14.2.17 יום כייף בים המלח 3
 13,000  12.3.17 נשף פורים באולמי האצולה 4
 1,000  27.3.17 2017פסח  –כולל טיול  1יריד חבר מס'  5
 1,000  30.3.17 2017פסח  – 2ריד חבר מס' י 6
 5,500  2.4.17 הרמת כוסית לפסח וחלוקת שי 7
  140 1.5.17 הנחת זר ביום הזכרון 8
   17.5.17 נשף מחוזי ליום העצמאות 9

 4,000  22.5.17 סיור בצפון + קברי צדיקים 10
   יוני יעד לא נקבע –טיול לחו"ל  11
   22.6.17 ששת הימים שנה למלחמת 50ארוע  12
   יוני יציאה למלון באילת 13
   יולי יום כייף בים המלח 14
 1,000  אוגוסט שירי ארץ ישראל –ערב קריוקי בסניף  15
 1,000  4.9.17 ראש השנה –כולל טיול  1יריד חבר מס'  16
 1,000  7.9.17 ראש השנה – 2יריד חבר מס'  17
 5,500  10.9.17 לוקת שיהרמת כוסית לראש השנה וח 18
 3,000  12.9.17 סיור סליחות בירושלים 19
   חוה"מ סוכות צעדת ירושלים 20
   אוקטובר יציאה למלון בדרום 21
  300 שוטף  ניחום אבליםהשתתפות בהלוויות ו 22
   שוטף ביקור חולים 23
  1,000 כל חודש ישיבות הנהלת הסניף 24
  2,400  ט וטלפוןאינטרנ –אחזקת הסניף  25
   כל חודש משלוח כרטיסי ברכה ליום הולדת 26
   שוטף תעוד ארועים באתר ובבטאון צוות 27
   שוטף קליטת חברים חדשים 28
 42,000 3,840  סה"כ 29
          

 

 
 

  –בברכה      

 יו"ר הסניף   -אסולין חיים          
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    534 –מספר חברי הסניף                                  ₪ 72,790     –הסניף  תקציב - אילת סניף
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

 7,000  פברואר יום האשה 1
 13,000  מרץ מסיבת פורים 2
   מרץ בקורי בית והענקת מענקי חג פסח 3
 2,000  מרץ פסח –חבר נסיעה ליריד  4
 7,000  6.4.17 הרמת כוסית לפסח 5
  130 מאי הנחת זר ביום הזכרון 6
 1,500  2.5.17 מסיבת יום העצמאות 7
 1,000  22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  8
 3,500  ספטמבר סיור סליחות בירושלים 9

   ספטמבר ראש השנה –נסיעה ליריד חבר  10
   ספטמבר בית והענקת מענקי חג ראש השנהבקורי  11
 7,000  14.9.17 הרמת כוסית לראש השנה 12
   חוה"מ סוכות צעדת ירושלים 13
  400 שוטף / חלוקת שיבקור מאושפזים 14
  390 שוטף השתתפות בהלוויות /נחום אבלים 15
  15,600 שוטף תשלום דמי שכירות 16
   שוטף קשר עם גמלאים 17
  3,000 שוטף קת מועדון וטלפוןאחז 18
  800 כל חודש כרטיסי ברכה ליום הולדת 19
 43,000 20,320  סה"כ 

     
 

 

     
 

 

  –בברכה  

 יו"ר הסניף   -דהן אלי          
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    232 –מספר חברי הסניף                                         ₪ 36,750 –הסניף  תקציב -ם אופקי סניף
 
 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

 800  9.2.17 ארוע טו' בשבט 1
 2,300  חציון א' טיול חד יומי 2
 2,500  12.3.17 נשף פורים בשיתוף עם סניף קרית גת 3
 5,000  מרץ-פבר' סופ"ש בצפון 4
   מרץ פסח –יריד חבר  5
   מרץ פסח –בקורי בית והענקת מענקי חג  6
 2,700  3.4.17 הרמת כוסית לפסח 7
  160 1.4.17 הנחת זר ביום הזכרון 8
   17.5.17 י ליום העצמאותנשף מחוז 9

   22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  10
 9,250  יולי יום המשפחה 11
 5,000  ספטמבר בקור בקברי צדיקים 12
 3,000  ספטמבר סיור סליחות בירושלים 13
 1,000  ספטמבר ראש השנה –יריד חבר  14
   ספטמבר ראש השנה –בקורי בית והענקת מענקי חג  15
   11.9.17 הרמת כוסית לראש השנה 16
  700 כל חודש משלוח כרטיסי ברכה ליום הולדת 17
אחזקת מועדון + טלפון + דואר + ישיבות  18

 הנהלת הסניף
  4,740 שוטף

   שוטף תעוד ארועים באתר ובטאון "צוות" 19
   שוטף קליטת חברים חדשים 20
   שוטף בקור חולים ומאושפזים 21
  300 שוטף שתתפות בהלוויות ונחום אבליםה 22
 30,550 5,600  סה"כ 23

          

 

 

 
 

  –בברכה      

 יו"ר הסניף   -דרעי יעקב          
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   289 –מספר חברי הסניף                              ₪ 35,572 –תקציב הסניף  -ת שדרו-נתיבות סניף
 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן נתהפעילות/ ההוצאה המתוכנ
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

 4,500  ינואר טיול חד יומי 1
 1,500 300 9.2.17 מסיבת טו' בשבט + הרצאה 2
   מרץ פסח -בקורי בית והענקת מענקי חג  3
 1,000  מרץ נסיעה ליריד חבר + טיול 4
  300 3.4.17 + 75ואלמנות בני הרמת כוסית מחוזית גימלאים  5
   5.4.17 הנהלת המחוז –הרמת כוסית לפסח  6
 6,250  31.3.17 פסח –הרמת כוסית בסניף וחלוקת שי  7
 3,000  17.5.17 נשף מחוזי ליום העצמאות 8
 1,000  22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  9

 6,000  ספטמבר סיור סליחות בירושלים 10
 5,000  ברספטמ טיול לקברי צדיקים 11
 6,250  8.9.17 הרמת כוסית לקראת ראש השנה 12
  300 שוטף בקור חולים ומאושפזים 13
  240 שוטף השתתפות בהלוויות /נחום אבלים 14
  400 שוטף ישיבות הנהלת הסניף 15
   שוטף +75שמירה על קשר עם גימלאים ואלמנות בני  16
   שוטף עדכון אתר צוות 17
  600 שוטף סי ברכה ליום הולדתשליחת כרטי 18
   שוטף תעוד ארועים לפרסום בבטאון צוות 19
   שוטף קליטת חברים חדשים 20
  2,800 שוטף אחזקת מועדון + אינטרנט + טלפון 21
  300 שוטף עמלות בנק 22
 33,000 5,240  סה"כ 

          

      

 
 

  –בברכה 

 יו"ר הסניף   -שניאור דוד          
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    721 –מספר חברי הסניף                       ₪ 34,224           –תקציב הסניף  - דימונה סניף
 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

 4,000  ינואר סופ"ש באילת 1
 1,000  12.3.17 נשף פורים בקרית גת 2
 1,000  מרץ נסיעה ליריד חבר 3
   מרץ פסח –בקורי בית והענקת מענקי חג  4
 2,000  4.4.17 בסניף הרמת כוסית לפסח 5
הרמת כוסית  –השתתפות בארוע מחוזי  6

 +75גימלאים ואלמנות בני 
3.4.17  1,000 

 0  17.5.17 נשף מחוזי ליום העצמאות 7
 1,200  יוני  ארוע הוקרה למתנדבי הסניף 8
   22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  9

 2,700  ספטמבר סיור סליחות בירושלים 10
 3,000  ספטמבר סיור בקברי צדיקים 11
   ספטמבר ראש השנה –נסיעה ליריד חבר  12
   ספטמבר ראש השנה –בקורי בית והענקת מענקי חג  13
 1,500  13.9.17 הרמת כוסית לראש השנה 14
 20,000  דצמבר ף חנוכה בסניףנש 15
   שוטף מאושפזיםחולים ובקורי  16
  600 שוטף שליחת כרטיסי ברכה ליום הולדת 17
  350 שוטף אחזקת מועדון + טלפון + דואר 18
  100 שוטף עמלות בנק 19
   שוטף שמירה על קשר עם גימלאים ואלמנות 20
   שוטף עדכון אתר צוות ובטאון צוות 21
   שוטף ליטת חברים חדשיםק 22
 300  שוטף השתתפות בהלוויות ונחום אבלים 23

 37,700 1,050  סה"כ 24

          

 

 
 

  –בברכה      

 יו"ר הסניף   -אבוחצירא אבי          
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    69 –מספר חברי הסניף                         ₪  33,703           –הסניף  קציבת  - ערד סניף
 

 השנה אנו עם הפנים לקהילה.
 קידום נושא ההתנדבות ב"צוות" ערד ושילובם של חברי "צוות" במפעלי ההתנדבות בעיר.
 שתוף פעולה מלא עם מתנ"ס ערד והעיריה, השתתפות בתרגילי התגוננות במוסדות חנוך.

 
מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
תקציב 

 יתפעול
תקציב 

 יעודי
  500 כל חודש crmישיבות הנהלת הסניף והדרכות  1
 800  11.2.17 סדר טו' בשבט 2
   כל חודש השתתפות בישיבות ועד מנהל 3
 1,000  מרץ "דרום אדום" –טיול יומי בנגב המערבי  4
חייו וסרטיו של  –הרצאתו של רוני שרמן  5

 צ'רלי צ'פלין בשתוף ארגון נכי צה"ל
25.1.17  500 

יום כייף עם הרצאות  –יום האשה  6
 קוסמטיקאית ותזונאית

8.3.17  2,000 

בשביל אומני ערד, תיירות מזרח הנגב,  7
ביקור בבתי אומני ערד, יקב, מבשלת 

 הבירה ומסעדה

 500  מרץ

 2,500  12.3.17 נשף פורים משותף עם סניף קרית גת 8
 600  אפריל ןנסיעה ליריד חבר + בקור במכון איילו 9

   אפריל בקורי בית והענקת מענקי חג פסח 10
 3,500  אפריל הרמת כוסית לפסח וחלוקת שי 11
  250 מאי הנחת זר ביום הזכרון 12
   17.5.17 נשף מחוזי ליום העצמאות 13
שלישי )לירושלים טיול בן יומיים  14

בשלייקס, ביקור ביד ובשם ובחומות 
 (.העיר העתיקה

 2,000  מאי

   22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  15
 1,500  יוני ערב גיבוש לקראת הקיץ 16
 1,500  יולי ערב גיבוש משפחתי בחמי יואב 17
 5,000  אוגוסט טיול בן יומיים לצפון 18
נסיעה ליריד חבר + בקור בביה"ס  19

 לשוטרים בבית שמש
14.9.17  600 

   ספטמבר י חג ראש השנהביקורי בית והענקת מענק 20
 3,500  16.9.17 ראש השנה –הרמת כוסית וחלוקת שי  21

 500  חוה"מ סוכות צעדת ירושלים 22

 2,500  במהלך השנה הרצאות 4 23

 2,500  דצמבר מסיבת חנוכה בערד 24

 240  שוטף השתתפות בהלוויות /ניחום אבלים 25

 גימלאים ואלמנות בנים עשמירה על קשר  26
75+ 

   שוטף

   שוטף עדכון אתר ובטאון צוות 27
 450  שוטף שליחת כרטיסי ברכה ליום הולדת 28

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

 חשמל + אינטרנט + עמלות בנק..
  4,553 שוטף
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השתתפות בארוע מחוזי להוקרת  31
 מתנדבים

   ע"פ לו"ז המחוז

   שוטף ירה על קשר עם חברי הסניףשמ 32
   שוטף בקורי חולים ומאושפזים 33
   שוטף השתתפות בהלוויות /נחום אבלים 34
הרצאות  –שתוף פעולה עם מתנ"ס ערד  35

 ומופעים
   שוטף

ארוח מטיילים, הסעות )"שביל ישראל"  36
 (.והקפצות

   שוטף

   שוטף שתוף פעולה עם מועדון נכי צה"ל 37
 30,690 5,053  ה"כס 
          

 

 

 
 

  –בברכה      

 יו"ר הסניף   -שיף אריה           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

10828716   

  
   70 –מספר חברי הסניף                                        ₪ 650,13 –הסניף  קציבת - מצפה רמון סניף

 
 

מס' 
 סד'

 יב מתוכנן תקצ מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
תקציב 
 תפעולי

תקציב 
 יעודי

 1,000  9.2.17 סדר טו' בשבט בסניף 1
 2,000  מאי יום כייף –טיול חד יומי  2
 1,300  חציון א' שבע-סופ"ש בצפון יחד עם סניף באר 3
 500  חציון א' הרצאה בסניף 4
 1,850  12.3.17 נשף פורים בסניף 5
   אפריל לקראת פסח בקורי בית והענקת מענקי חג 6
 1,000  אפריל נסיעה ליריד חבר לקראת פסח + טיול 7
   5.4.17 הרמת כוסית לפסח הנהלת המחוז 8
 700  2.4.17 הרמת כוסית לקראת פסח בסניף 9

  150 אפריל הנחת זר ביום הזכרון 10
   17.5.17 נשף מחוזי ליום העצמאות 11
   יוני ערב הוקרה למתנדבים 12
   22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  13
   ספטמבר ראש השנה –נסיעה ליריד חבר  14
   ספטמבר בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת ראש השנה 15
   18.9.17 הרמת כוסית לקראת ראש השנה 16
   שוטף אחזקת מועדון  17
 1,500  דצמבר השתתפות בנשף חנוכה בדימונה 18
 9,850 150  סה"כ 19

          

 

 
 

  –בברכה      

 יו"ר הסניף   -בדש אליהו          
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  117 –מספר חברי הסניף                          ₪ 24,150 –תקציב הסניף  - הגימלאים הבדואים סניף
 
 

מס' 
 סד'

 תקציב מתוכנן  מועד מתוכנן הפעילות/ ההוצאה המתוכננת
תקציב 

 יתפעול
תקציב 

 יעודי
 500  יוני משלוח כרטיסי ברכה לעיד אל פיטר 1
   יוני בקורי בית והענקת מענקי חג עיד אל פיטר 2
 1,000  מרץ נסיעה ליריד חבר לקראת פסח + טיול 3
 3,000  אפריל-מרץ טיול בצפון 4
   3.4.17 + 75הרמת כוסית גימלאים ואלמנות בני  5
   יוני ימים בחו"ל 4בן טיול  6
   17.5.17 נשף מחוזי ליום העצמאות 7
   22.6.17 שנה למלחמת ששת הימים 50ארוע  8
 4,000  אוגוסט-יולי טיול לדרום דרך הר חריף 9

 500  אוגוסט משלוח כרטיסי ברכה לעיד אל אדחה 10
 8,000  21.8.17 (1.9.17ארוע הוקרה לקראת עיד אל אדחא ) 11

 4,000  ספטמבר ראת ראש השנה + טיולליריד חבר לק נסיעה 12

   חוה"מ סוכות צעדת ירושלים 13
  700  כרטיסי ברכה ליום הולדת 14
 21,000 700  סה"כ 15

          

 

 

 

 

 

 
  –בברכה      

 מנהל המחוז –לוגסי אברהם         
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 אנו מאחלים לכל יו"רי הסניפים והנהלותיהם
 ל יו"רי הועדות וחבריהםלכ

 המחוז /ותולכל חברי
 .שנת עבודה פוריה ומועילה

 
 
 
 

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

 ."תעשה גם הכי טוב
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

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 - ומרחקיםמפת פריסת סניפי "צוות" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 מבקר "צוות" –מר יואב רבינר 
 מחוזיחברי ועד מנהל 

 
 
 


