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  2015שנת לס "סניף כ-תכנית עבודה :הנדון

  .אלמנות 91מהם , חברים 1287הסניף מונה 

  כללי .1

בנוסף לכך ישנן מתנדבות . מהם הם רכזי תחומים 9, חברים 10הנהלת הסניף מונה  •

  .שנושאות בתפקידים אחראים בניהול הסניף

אלפי מנשה ויישובי , צור יגאל -כוכב יאיר, באכפר ס: חברי הסניף מתגוררים בישובים הבאים •

  .ההיקף

  .לא יהיו שינויים פרסונליים באיוש של רכזי תחומים 2015בשנת העבודה  •

 .בניהול משתף ומשותף, כבעבר, שיטת ניהול הסניף תתבטא •

  

  התנדבות .2

  .יעשה מאמץ להגדלת מספר המתנדבים •

יתקיימו פעילויות שמטרתן , סףובנו  C R M-יערך מיפוי חוזר של המתנדבים הרשומים ב •

  .איתור מתנדבים שאינם מוכרים לנו עדיין ורישומם במערכת  צוות

, "ידיד לחינוך: "יעשה מאמץ מיוחד להגדיל את מספר המתנדבים במסגרות החינוך הפורמלי  •

 .ועוד" פוש"

 2015במרץ  1-החל מ". כצנלסון"ובתיכון " הרצוג"בתיכון " בשביל הארץ"יבוצע פרויקט  •

המגמה היא להגיע ליישום הפרויקט . ס"נתחיל בעבודת מטה בשיתוף אגף החינוך בעיריית כ

 . 2016ס בשנת "בכל התיכונים בכ

" צהלה"במגמה לבנות מספר קבוצות , "ידידות צהלה"ס ועם "תיבחן האפשרות עם עיריית כ •

  .בקהילה

 .קום אחדמהם מתנדבים ביותר ממ 65. מתנדבים בסניף 157כ רשומים כיום "בסה •

 

  חוג לידע והעשרה .3

 .הרצאות 19יתקיימו  2015בשנת העבודה  •

  

  טיולים וניצול שעות הפנאי .4

  .טיולים בארץ 8יתקיימו  •

  .יבוצע סוף שבוע אחד לפחות •

  .ל"יתקיים טיול בחו •



 

  אירועים .5

  .למתנדבים" ערב הוקרה "יום העצמאות  יתקיים "בקירוב ל •

  .אופציה. הרמת כוסית לראש השנה •

  .כה בחודש דצמבראירוע חנו •

  מיחשוב .6

  .C R M-ימשך תהליך הטמעת ה •

שיש קושי בהפעלת (במערכת ניהול אירועים ) ס"בהכנה במעורבות סניף כ(ימשך הטיפול  •

  )המערכת הקיימת

כיום יש . באמצעות המערכת הדיגיטלית, ימשך ביתר שאת תהליך הידברות עם החברים •

ימשך תהליך איתור כתובות . ל פעילות"חברים בעלי תיבות דוא 85%-בסניף למעלה מ

  .חסרות ועדכון כתובות קיימות

  .נמשיך לעודד חברים להשתתף בקורסי מחשוב להגברת מיומנות החברים בנושא •

  רווחה .7

  .ככל שיידרש, המשך טיפול שוטף בפרט •

 .ו"ה ולראש השנה תשע"טיפול במתן מענקים לחג הפסח תשע •

  

  גזברות .8

   .₪ 140.000ציב המוצע יהיה בהיקף של התק •

  .אלמנות/יקבע סעיף נוסף בתקציב עבור חוג החברות  •

 .סעיפי התקציב יקבעו לאחר אישור סופי של התקציב •

 

  הכנות לבחירות בצוות .9

בהתאם להנחיות ועדת , "צוות"יערכו בסניף הכנות לבחירות ב 2015בשנת  •

 .הבחירות והחלטות הועד המנהל

  

  

  

  נפתלי שגיא                                                                                            

  פר סבאר סניף כ"יו                                                                                          


