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 סניף הגימלאים הבדואים 2016סכום תכנית עבודה הנדון:                              
 
 

    117 –מספר חברי הסניף                                                                 ₪        23,000תקציב הסניף 
 

 )לסניף אין חשבון בנק עצמאי(. ₪0.03% ,  500   –שנוצל  תפעוליסה"כ תקציב            
 (96.7%)שהם ₪        14,682ניצול תקציב יעודי עומד על              
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תקציב 
 יעודי

מס' חברים 
 שהשתתפו

 2016הפצת חוברת מועמדים לבחירות  1
ופתיחת ההצבעה באינטרנט ובדואר 

 )באחריות "צוות" ארצי(.

14.1.16    

מועד אחרון להצבעה באינטרנט עד  2
 .23:59השעה 

23.2.16    

ת וסכום ספירת הקולו –"יום הבוחר"  3
 תוצאות הבחירות.

24.2.16    

    25.2.16 פרסום תוצאות הבחירות 4
התכנסות כל הנהלות הסניפים  5

במזכירות המחוז לבחירת יו"ר מחוז 
 ובעלי תפקידים נוספים

8.3.16    

כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר  6
"צוות" ובעלי תפקידים נוספים 

 במזכירות "צוות" ארצית"

15.3.16    

 4   7.4.16 ארוע מחוזי -+ 75הרמת כוסית לבני  

 20   7.4.16 יו"ר המחוז היוצא-ארוע פרידה מ 7

בקורי בית והענקת מענקי חג לקראת  8
 עיד אל פיטר

מענקים  9   יולי
(9,540 )₪ 

משלוח כרטיסי ברכה לקראת עיד אל  9
 פיטר

    יוני

פסח )הסעה  –נסיעה ליריד "חבר"  10
 ע"ח "חבר"(. 

14.4.16  720 36 

 49 19,408 400 1-2.5.16 טיול לצפון 11
נסיעה ליריד "חבר" לקראת ראש  12

 השנה )הסעה ע"ח "חבר"(.
21.9.16    

ערב הוקרה לגימלאים הבדואים  13
 וחלוקת שי

5.9.16 400 7,475 70 



2 

 

00451717   

נסיעה ליריד "חבר" בשלוב יום טיול  14
ד"ן, מרכז המבקרים בגזרת עזה, השפ

 של מצפה עזריאלי.

21.9.16   70 

בקורי בית וחלוקת מענקי חג לקראת  15
 עיד אל אדחא

מענקים  8   ספטמבר
(9,010  )₪ 

    שוטף בקורי מאושפזים 16
    שוטף השתתפות בהלוויות ונחום אבלים 17

 

 
 
 

 סכום מנהל המחוז

 ף לתיאום ציפיות והכנת תכנית עבודה.בתחילת השנה התקיימה פגישה עם ועד חברי הסני 

  לצפון ולמרכז, כולל ביקורים ביריד "חבר". החברים  –במהלך השנה התקיימו שני טיולים
 מאוד נהנו משני הטיולים והביקורים שנערכו בגזרת עזה, בשפד"ן ומגדלי עזריאלי.

 .החברים מגיעים באופן שוטף למזכירות המחוז ומקבלים שרות ממזכירות המחוז 

 .במהלך השנה נערך ביקור תנחומים לחבר שאשתו נפטרה 

 .יחסי הגומלין בין חברי הסניף למחוז, טובים מאוד 

  נתחיל לשלוח כרטיסי ברכה לימי הולדת. 2017בשנת 

 .נערך גם סכום שנה"ע עם ועד חברי הסניף אשר ביקשו לצאת לעוד טיולים, גם בחו"ל 
 

 צמוד.אנו מודים למר מוצלח אלגדיפי על הסיוע ה
 

 
  9/2016בקור בגדס"ר 

 
 

 

 

 

  –בברכה      

 

 לוגסי אברהם       

 מנהל "צוות" מחוז דרום       

 

 


