
 

 

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

                               
  סניף אופקים - 2014סכום תכנית עבודה שנתית : הנדון

  
   211 –מספר חברי הסניף                                                    ₪           ₪  31,764תקציב הסניף 

  
' מס
 'סד

' מס תקציב  מועד  הוצאה המתוכננת/ הפעילות
חברים 

  שהשתתפו
 תקציב יעודי תקציב תפעולי

 בצוע תכנון בצוע תכנון בצוע תכנון

 51 4,850    20.2  לאילת טיול 1

 52 5,630    27.8  טיול לצפון 2

 6     16.3  ף קרית גתמסיבת פורים בשיתוף סני 3

פעילות התנדבותית ושימור הקשר עם  4
 הרשות מקומית

      שוטף שוטף

ארוע וחלוקת  –הוקרת מתנדבים  5
 תעודות הוקרה

 22.12      

 4 120    5.5 מאי ל"הנחת זר ביום הזכרון לחללי צה 6

      שוטף שוטף בקור חולים ומאושפזים 7

      שוטף שוטף ם אבליםניחו/השתתפות בהלוויות  8

בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת  9
 פסח

, חברים 8     'אפר 'אפר
6,500  ₪ 

 24 880    9.4 'אפר הרמת כוסית לפסח 10

 32     24.3 'אפר לקראת פסח" חבר"נסיעה ליריד  11

בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת  12
 ראש השנה

, חברים 3     'ספט 'ספט
 ח "ש 2,750

הרצאה +  הרמת כוסית לראש השנה 13
 חלוקת שי+ בנושא ניהול משק כלכלי 

 93 4,073    16.9 'ספט

 88     9.9 'ספט לקראת ראש השנה" חבר"נסיעה ליריד  14

 6 1,080     מאי נשף עצמאות מחוזי 15

 39 875    14.10 'ספט צעדת ירושלים 16

נקיון וחומרי ( אחזקת משרד ומועדון  17
 )ניקוי

    1,492  שוטף שוטף

 46 2,210    30.9  יום כייף בים המלח 18

    1,560  שוטף שוטף הוצאות ארנונה ושכירות 19

       שוטף אינטרנט /הוצאות טלפון  20

 246 300     שוטף כרטיסי ברכה ליום ההולדת 21

      שוטף שוטף ישיבות הנהלת הסניף 22

 6   210  13.5 13.5  בסניף מחוזית בקורת 23

נשף חנוכה באולמי אליבא באופקים  24
  בהשתתפות סניפים נוספים מהמחוז

        186,411 774  

שמירה על קשר עם גימלאים ואלמנות  25
 +75בני 

      שוטף שוטף

      שוטף שוטף בפעילויות ובמידע" צוות"עדכון אתר  26

ה לבטאון תעוד ארועי הסניף לשם העבר 27
 "צוות"

      שוטף שוטף

      שוטף שוטף קליטת חברים חדשים 28

  



 

 

   2014סיכום שנת העבודה 
  

שנערך נשף חנוכה השנתי , כאשר הארוע המכונן, בוצעה כל תוכנית העבודה כמתוכנן ואף מעבר לכך
  .המחוז בסיועם המסור של מנהל המחוז ומזכירת, סניפי המחוזכלל חברים מ 774כלל  22.12.14-ב
  

  .הארוע סגר את השנה בצורה יוצאת מן הכלל ולשביעות רצון החברים
  

  .לכל הפעילויות הנערכות בסניף, ל באופקים"השנה גם צירפנו את החברים מארגון נכי צה
  

מבקש להודות באופן אישי לביתי מזי שמסייעת לי בכל הקשור לארגון תוכנית העבודה בהזדמנות זו 
  .ההשנתית ולכל חברי ההנהל

  
       

  

  

  

  ר הסניף"יו ,דרעי יעקב –בברכה 


