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בס"ד

סניף ירושלים
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בס"ד
לכבוד
חברי ארגון נכי תאונות עבודה
ואלמנות נפגעי עבודה בסניף ירושלים

השלום והברכה !!
סניף ירושלים שמחה להגיש לחברים תוכנית שנתית ,לפעילות תרבותית וחברתית לשנת תשע"ח .2018 -
מימוש התוכנית תלוי במידה רבה ,בהיענות החברים ,לקחת חלק ושותפות בפעילויות ובעיקר בקשר המתמיד
של החברים ,עם הנהלת הסניף.
גם בשנה זו מצאנו לנכון להמשיך במטרות החשובות תחת הכותרת

"סניף ירושלים בתנופה".
א .קשר עם כל חבר בארגון.
ב .מתן מידע לחברים בכל הקשור לזכויות ולחובות בארגון.
ג .פעילות מורחבת בסניף.
ההצלחה והעמידה במטרות הנ"ל תלויה במידה רבה בכם – אתם חברי הארגון בירושלים.

א .הקשר עם הארגון
על מנת לחזק את הקשר בין החברים לסניף הארגון ,אנו שולחים חוזר זה לכל חברי ארגון סניף ירושלים,
שכתובתו או המייל נמצא בארגון .בחוזר זה מצורף גם "שאלון לדף קשר" למי שלא העביר לנו ,לעדכון
פרטים שאותו אנו מבקשים מכל חבר להעביר למזכירות הסניף.
א .בדואר לכתובת  :יד חרוצים  3בנין בית יאיר  ,תלפיות מיקוד – . 93420
ב .בפקס מס' . 02-6259832 :
ג .להגיע למשרד ולמסור.
inaj@ina.org.il
ד .במייל:

ב .העלויות לטיול ,נופש וכל פעילות בסניף.
 .1ארגון טיול ,נופש או כל פעילות ,כרוך בהכנות רבות על מנת להוזיל ולקבל את ההצעה הטובה ביותר.
לפני כל טיול ונופש שנקבע ,אנו מתחשבים בהטרוגניות החברים ,לענין העלות ,מסלול הטיול ,מיקום
המלון וכיו"ב ,רק לאחר קבלת מספר הצעות מחיר ושקלול כל המרכיבים נקבעת העלות לפעילות.
 .2הטיולים לחו"ל מצריכים ארגון מורכב ומיוחד ,שיכלול שני סוגי טיולים לחברים.
 .1טיול לשומרי מסורת.
 .2טיול רגיל.
במהלך השנה ישלחו חוזרים מפורטים על ארץ היעד זמן הטיול והעלויות.
 .3רישום וביטול השתתפות בטיול ובנופש יהיה על פי הנהוג בחברות ,לארגון לא תהיה כל התחייבות
כספית על ביטול רישום של החבר.
 .4הביטוח לכל טיול ונופש הינו באחריות המטייל בלבד.
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 .5היה ,ומספר הנרשמים לטיול – נופש עולה על מספר המקומות שנקבע בטיול – נופש זה ,תהא
עדיפות לחברים שלא יצאו בטיולים הקודמים ,בכך ,נאפשר השתתפות שוויונית בין כלל חברי הארגון.

 .6לפני כל פעילות ,יש לוודא במזכירות שלא חל שינוי ,במועד שרשום בחוזר.

להלן מועדי הפעילויות בסניף ירושלים.

ג .דע את זכויותיך – מפגש חברים.
אחת לחודשיים נקיים בלי נדר מפגש לחברים בסניף ,בו נפגוש מרצה מהנהלת הארגון ,הביטוח הלאומי,
עו"ד המתמחים בדיני עבודה והביטוח הלאומי.
נדגיש ,שעל החברים להתקשר ולוודא "שאכן" המפגש יתקיים בתאריך המצוין לפניכם.

המפגשים יתקיימו בע"ה בימי שלישי בשעה  18:00בסניף הארגון.
להלן המועדים:
א .יום שלישי  -ג' כסלו – 21.11.2017
ב .יום שלישי – כ"א שבט 6.2.2018 -
ג .יום שלישי – כ"ג אייר – 8.5.2018
ד .יום שלישי  -ה' אב – . 17.7.2018
לפני כל מפגש תשלח תזכורת לחברים במייל ,וגם על החברים לוודא שלא חל שינוי בתאריכים
הנ"ל.
ד .חוגים
בישיבת הנהלת הארגון הארצית הוחלט ,שכל חוג הפועל בארגון מחייב את התנאים הבאים:
 .1מספר המשתתפים לא יפחת מ –  10חברים.
 .2השתתפות סמלית של כל משתתף – הסכום יקבע בהתאם לחוג.
 .3החוג מיועד לחברי הארגון ובני  /בנות זוגן ,לחבר נילווה.

חוגים פועלים וממשיכים.
 .1מועדון שירה – החוג מתקיים בימי שני בין השעות  13:00 -11:45בהדרכת הגב' טליה קירש
(מנצחת מקהלות) ובליווי אורגן.
 .2חוג לאנגלית – מתקיימים  3חוגים באנגלית ע"י המורה פנינה כהן לפי הפירוט הר"מ:
יום ראשון  – 9:30-11:00 -מתחילים 11:00-12:30 .קורס ביניים.
יום שני  – 17:30-15:30 -קורס מתקדמים.
 .3חוג למחשבים – מתקיימים  2חוגים :ע"י המורה נתן בן גרשון
יום ראשון –  – 12:30-14:00ביניים.
יום שני –  – 9:00-10:30מתקדמים.
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 .4חוג לתנ"ך ויהדות – ע"י המרצה גדעון אדמנית.
החוג מתקיים בימי שני משעה  10:30עד .11:30

 .5חוג לספרדית – החוג לספרדית יפתח בע"ה ביום שלישי י' כסלו – 28.11.2017
בשעה . 10-12:15בקורס יהיו  20מפגשים.
עלות ההשתתפות לחבר כולל ערכת לימוד אישית היא  ₪ 300לכל הקורס.

ה .אירועים
 .1מסיבת חנוכה תשע"ח –יום שני ל' כסלו תשע"ח נר שלישי ( )18.12.17בשעה  18:00בסניף
הארגון.
 .2מסיבת פורים  -יום ראשון י' אדר תשע"ח ( ,)22.2.2018השתתפות החברים בתשלום,
התוכנית ומיקום המסיבה תישלח לחברים באי-מייל ובפקס בלבד .על החברים להתעדכן במזכירות.
 .3בין שואה לתקומה – יום ראשון ל' ניסן תשע"ח ( )15.4.18בשעה  18:30בסניף הארגון .ערב הזכרון
יהא ליום השואה ולזכרון חללי צה"ל.
 .4הרמת כוסית תשע"ט – יום ראשון כ"ב אלול תשע"ח ( )2.9.18בשעה  18:00בסניף הארגון.
 .5יום החברה – לקראת יום החברה המתוכנן עבור האלמנות נפגעי עבודה והחברות הנכות ,אנו
מבקשים מכל החברות בארגון להירשם במזכירות על מנת לדעת את מספר המשתתפות .ערב יום
החברה יתקיים בלי נדר באולם שמחות עם תוכנית מיוחדת עבור החברות בארגון.
נדגיש שלערב זה לא ניתן לצרף את בן הזוג ואו בת זוג חברה.

ו .תוכנית לימי סיור טיול ונופש.
תוכנית הסיורים והטיולים נמצאת במזכירות הארגון.
לפני כל טיול תשלח בלי נדר לחברים תוכנית הסיור ואו הטיול – נופש כולל העלות לפעילויות.
נא לקרא בחוזר השנתי שנשלח אליכם את פרק ב' "העלויות לטיול ,נופש וכל פעילות בסניף".

ז .נופש וטיול ברכבי נכים – נופש מיוחד יקבע לחברי הארגון הנעזרים בכסא גלגלים ,ואינם יכולים
להצטרף לטיולים של הארגון.
מועד הנופש והמלון ישלח לחברים לאחר שנקבל משוב מהחברים.
נשמח ונודה לכל חבר הנעזר בכסא גלגלים או בנכות שאינה מאפשרת לו להשתתף בטיול הרגיל באם
יתקשר למזכירות וליידע אותנו ,האם ברצונו להצטרף לנופש המיוחד
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ח .טיול חו"ל –
הטיול השנתי לאחד מיעדי אירופה ,יתקיים בע"ה במהלך חודשי מאי – יולי.
לחברים ישלחו שתי הצעות לטיול.
 .1טיול לשומרי מסורת.
 .2טיול רגיל.
החברים ירשמו לטיול שבו הם מעוניינים.
נ.ב.
סניף ירושלים ישתדל לשמור את תאריכי הפעילויות המצויינים באגרת זו ,עם
זאת ,רק החוזר שישלח לפני כל פעילות הוא הקובע למועד ולפעילות.
על כן ,לפני כל פעילות רצוי להתקשר למזכירות ולהתעדכן בפעילות הקרובה.

בברכת שנת פעילות מהנה ומועילה

משה דדון
יו"ר הסניף

0544-237354
חברי הנהלת הסניף:
פילו שולמית ,בן עמי יהודית ,חייט יצחק,
אזולאי ציון ,שלמה בנימין ,בן גיגי שמעון.

