
01517317   

                 2019שבט תשע"ט ינואר            מחוז השרון –ארגון גמלאי צה"ל  –"צוות"                         
 msharon@tzevet.co.il 7667176-09כפר סבא, טל' 20רחוב התע"ש 

        
 

 8201מסכמים שנה במחוז השרון 
 

 לחברי "צוות" מחוז השרון.
שנים(, לאחר הבחירות ל"צוות" ומוסדותיו  4)מתוך  לישית לקדנציה הנוכחית שנה השנה היה 2018שנת 

שותפת להבטיח תוך מעקב בוועדה מ . בתקופה זו נמשך מימוש הסכם הגמלה2016שהסתיימו במרץ 
ונמצאים בקשיים  1997עד ובתוך כך אנו מסייעים לחברים שלקחו היוון לכל החיים  שהגמלה לא נשחקת

 . עדין בטיפול 1997ולגבי חברים שלקחו היוון לכל החיים לאחר שנת  כלכליים ובריאותיים
 באגרת זו נעדכן אתכם בעיקרי העשייה שלנו בשנה שחלפה ומשימותינו לעתיד.

 

 "צוות" חזון
גמלאי שרות הקבע בצה"ל, כלפי מוסדות המדינה  "ארגון ייחודי וערכי המייצג את חברי "צוות

 והחברה בישראל, תוך שימור הזיקה לערכי צה"ל ומורשתו.
 

 :נתונים כלליים -הנהלת המחוז 
 חברים. 22חברים ומועצת המחוז מונה  19* הנהלת המחוז מונה 

 אלמנות שהצטרפו לארגון. 649-כולל את חברי "צוות" וחברים נתון זה  957,5במחוז * 
 לכם  חברים חדשים שפרשו מצה"ל, אנו מברכים אתכם ומאחלים  157 הצטרפו למחוז 2018* בשנת 

 הצלחה בפרק החיים החדש שאתם עומדים בפתחו, מבקשים וממליצים שתצטרפו לפעילויות. לכל פורש    
 המחוז וסניפיו ודרכי התקשרות חיוניים. חדש נשלחה אגרת מידע על "צוות" ו   
 אלמנות של חברי "צוות" שנפטרו. 41הצטרפו  כמו כן השנה ,* 

 נתניה, כפר סבא, הרצליה, רעננה, רמת השרון והוד השרון.   -סניפים  6* במחוז  
 הנהלת המחוז והסניפים פועלים ללא לאות על מנת לקדם ולטפל בחברים/ות במחוז בנושאי פרט,    
 רווחה, תרבות שעות הפנאי, תעסוקה, זכויות החברים ופעילות ענפה וייחודית בתחום ההתנדבות למען    
 הקהילה.   

  אנו משתתפים בצער -"צוות" אלמנות חברי 14-ו חברים מהמחוז 61הלכו לעולמם  2018* בשנת 
  יהי זכרם ברוך. המשפחות   

                                                               
 :פעילות המחוז והסניפים

  ,מפגשים לחברי המועצה 2מתוכם  ישיבות הנהלה 7-* הנהלת המחוז התכנסה וקיימה במהלך השנה
 .  ראש השנה ופסחלקראת    

                                                                
 (.דת מפנה " בשיתוף הרשויות המקומיות )בפברואר וביוני "נקו בתרגילי פקע"ר* הסניפים משתתפים 

 שנה למדינה. 70: רעננה, רמת השרון והרצליה והפעם בסימן נערכו מסיבות יום העצמאות במאי* 
 פרויקט הדרכה בביה"ס תיכוניים שיזם -"בשביל הארץ"קיימנו פגישת מעקב לפרויקט  2018  יוני* ב
 ל זכותנו על הארץ, בהשתתפות מדריכים שנטלו חלק יוסק'ה ברנע, ע נוומוביל חבר   
 , בחודש זה המדריכים יצאו גם כפר סבא, הרצליה ורעננה, כיתות בבתי ספר בנתניה 30-בפרויקט, ב   
 לטיול גיבוש לירושלים.   
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  .ופסח נערך  לקראת ראש השנה  לחברים במחוז המתגוררים בדיור מוגן ביקור והענקת שי* 

 
 , במסגרת ל"בהשתתפות הרמטכ, בקיסריהשנה לעצמאותנו"  70לציון "ארצי בכנס השתתפנו * ביוני 

 הכנס אורגן ע"י "צוות".לשלושה חברים מתנדבים מהמחוז.  "יקיר צוות"הכנס ניתן אות    
 מחוז.בסניפי ה כנסים עם נציגי ביטוח הבריאות וביטוח שיניים* נערכו 

 ובסוף השנה.  ותכנון השלמת פגישות עם יו"ר הסניפים למימוש תכנית עבודהיימנו ק* במחצית השנה 
 .כולל תקציב 2019תכנית עבודה למחוז לשנת גובשה והופצה השנה קיימנו פגישות לתכנון שנה הבאה,    
 אלמנות. )סניף רעננה, כפ"ס, במחוז קיימות פעילויות לאוכלוסיות ייחודיות, נשות חברי "צוות" וקבוצת * 
 .הוד השרון ונתניה(, ההיענות גבוהה   

  
                                                              

 .   פעילויות משותפות לסבים ונכדים* בסניף נתניה והוד השרון התקיימו 
 ב"הבימה". בהצגה "סימני דרך" צפינו* במאי 

 בסניף נתניה. ת פתיחת הקיץמסיב ה* ביוני נערכ
 שאורגן ע"י "צוות". בתערוכת אמנים * חברים מהמחוז השתתפו והציגו עבודותיהם

 .מזכירות "צוות"שאורגן ע"י  בתחרות הסיפור הקצר* חברים מהמחוז השתתפו 
 בתחום התקשורת   םבחנה מספר נושאי פעילויות במחוז ובסניפים והפע * וועדת הביקורת המחוזית

 .   הוצאות ועלויות פעיליםו   
 חברים  80-השתתפו בצעדה כ-רתית והמס-השתתפנו בצעדת ירושלים * בחול המועד סוכות

 מהמחוז.   

      
 לחברי הנהלת המחוז והסניפים לאזור חיפה. טיול גיבושל* בנובמבר יצאנו 

  המחוז. בסניפיכמיטב המסורת מסיבות חנוכה  תקיימו הבדצמבר  *

 
   בכפר סבא, רעננה, הרצליה, רמת השרון,  :בסניפיםלחברים  בתחומים שונים העשרההרצאות  * נערכו

 .נתניה והוד השרון    
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 ה.במהלך כל השנה והיענות החברים גבוה בארץ ובחו"ללחברים  ונופשים טיולים* נערכו 

 המשתתפים. ומס' רה מועבר בכל המחוז לכל הסניפים ע"מ להגדיל את הבחי -מידע לגבי אירועים* 
 ]זכויות, בריאות, פרט, כספים, של "צוות". בוועדות המחוזיות והארציות * נמשכת פעילות חברים נבחרים

 קשרי חוץ וקשרי ציבור[.    
 

יחידת התעסוקה ב"צוות" בשיתוף עם מחוז השרון סייעה לחברי המחוז במציאת  :תעסוקה לחברים
 תעסוקה. 

חברים החלו לעבוד בהשמת "צוות",  52, 2018במהלך שנת  כדורשי עבודה. חברים מהמחוז רשומים 112
חברים. יחידת התעסוקה מבצעת פעילויות  104נוספים בסיוע "צוות". סה"כ השתלבו בעבודה: 52-ו

תומכות למציאת עבודה כגון: מתן "סל הכשרה" למימון חלקי של הסבות מקצועיות, יעוץ והכוונה, 
יים לאיתור תעסוקה, ימי עיון בנושא קריירה ותעסוקה, ושילוב החברים סדנאות למתן כלים מעש

ימי עיון, ויריד  2סדנאות להעצמה אישית באיתור תעסוקה,  3בקורסים להסבה מקצועית. התקיימו 
פלוס מינוס". החברים  50"הופכים את הניסיון ליתרון" בשיתוף פעולה עם עמותת " -+ 45תעסוקה לבני 

תכנית  –"צוות הטובים בחינוך", "בית ברל"  –צועית בתחומים הבאים: "בית ברל" השתלבו בהסבה מק
המהנדסים להוראת המתמטיקה והפיזיקה, הסבת הנדסאים להוראת מקצועות טכנולוגיים, השתלמות 

  בוחני רישוי לנהיגה.ו התכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר, מנעולנים-ענפית בבנייה, ו"אבני ראשה"

                  
 

 220הלוואות הדדיות "חבר",  99פניות להלוואות מתחומים שונים ) 657-המחוז טיפל בכ: רווחת הפרט
 )ביטול ניכוי היוון, בקשות לסיוע כלכלי חריג, 13-הלוואות בנקאיות( וכן ב 338הלוואות הדדיות "צוות", 

 השנה-ובראשחברים  46 -לבפסח -חולקו תווי קניה כשי לחג  הלוואות חריגות, תווי מזון, ליווי כלכלי(.
 חברים. 34 -ל

 חולקו תעודות הוקרה לגבורות,  80חברי "צוות" שהגיעו לבני  67-* בוצעו אירועי הוקרה בכל הסניפים ל
 גבורות "ייחודי רוע יובסניף כפר סבא אף ערכו א ערב אליו הוזמנו החברים ובני משפחותיהם במסגרת   
 חברים/ות. 24סה"כ  – 90השנה חולקו תעודות גם לבני  ויותר. 80לבני  "בצוותא   

 גמלאים מול גורמי אכ"א, "חבר", מופ"ת, מס הכנסה וביטוח לאומי. סיוע לחברים ולאלמנות* ניתן 
 במחוז בהשתתפות נציגים מהביטוח הלאומי והמשרד לשוויון חברתי  כנס זכויות ורווחת הפרט* קיימנו 

 עלי מקצוע בתחום, ההיענות הייתה גבוהה.וב   
 * השנה הביטוח הסיעודי הקולקטיבי דרך "צוות" הועבר מחברת "הפניקס" לחברת "מנורה" וקיימנו 

 ברמת המחוז על הביטוח הרפואי והסיעודי, בהשתתפות נפרדים כנסי הסברה  4 ברעועד המבסמוך למ   
 נציגים מקצועיים בתחום.   
 

חוז הסניפים מקיימים פעילות ענפה ומגוונת הכוללת: הרצאות, חוגים, טיולים, מב: תרבות ופנאי
אנו קוראים לכם לבוא וליטול חלק  סיורים, הצגות, נופשונים ומסיבות, יש עליה במספר המשתתפים,

 לכם.והמתאימים ולהביע דעתכם ורצונותיכם לגבי סוגי הפעילויות החשובים 
בתחום , ןוהשימוש בהמערכות המחשוב ב"צוות" שיפור תהליך אנחנו ממשיכים ב :תקשורת ומחשוב

 .הניהול, התעסוקה, הכספים וההתנדבות
 המחוז מופיע באתר ואנו פונים אליכם לפנות אלינו דרכו או חודש,  - www.tzevet.org.ilאתר "צוות"  * 
 להיענות להצעותיכם ו בטלפון, כמו כן מוזמנים כמובן להגיע למשרדי המחוז, בכל דרישה ובקשה ונשמח   
 לבקשותיכם.    

 באמצעות שימוש בדואר אלקטרוני, הגענו לחברים  בדיוור ישיר* המחוז והסניפים ממשיכים  
 כתובות אימייל של חברי המחוז, שהוא הישג משמעותי. נעשה מעקב אחר אימיילים  87%-בממוצע לכ   
 נם.חוזרים ועדכו   
 .facebook.com/tzevet.sharon.district  דרך קשר עמכם  ומהווה עוד  דף פייסבוק למחוז* 
 לטלפונים ניידים של החברים. גם בעזרת מסרוניםמועבר מידע * 

 ייסבוק ואתר "צוות" ונציגים מהסניפים בנושא והשימוש במחשב, פ יום עיון לנאמני מחשב* קיימנו 
 ובמדיה כדי לחזק את הקשר לחברים.   

 * אנו מחויבים בניהול ובשימוש נכון ויעיל של התקציב ולהפיק ממנו את המירב לטובת החברים.
 

החברים  והמשך ישיר של השירות הצבאי.אנו רואים בהתנדבות ערך עליון חשוב  :התנדבות החברים
יות התנדבותיות רבות למען החברה והקהילה כמו המשמר האזרחי, בסניפים משתתפים ופעילים בפעילו

משטרת התנועה, ארגון "יד שרה", הרצאות מורשת קרב, סיוע למפקדת העורף בתרגילים במוסדות 
כולל באיוש תפקידי פיקוד וניהול בשעת חירום בחמ"לים הממוקמים ברשויות המקומיות,  החינוך,

  עליו הרחבנו קודם. – "בשביל הארץ" ויקטוכן בפר השתתפות בהקמת גופי הצלה

https://www.facebook.com/tzevet.sharon.district
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 לקיום מודל התנדבותי השרון  הרצליה ורמתהשרון,  בהוד  שת"פ עם הרשויות המקומיות* המשך 
 בנתניה.ו ושיתוף חברי "צוות" בהפעלת מוקדי חירום של העירייה בדומה לנעשה בכפר סבא   

 "הבית של לחיילים בודדים דרך מנטורים ום * פעילות התנדבותית נוספת אליה גויסו חברי "צוות" בתח
  .לקראת גיוסם לצה"ל ברעננה שקולט בני נוער מחו"ל גרעין "צבר" ברעננה. בנג'י"   
 בכל תחום  למען חברי "צוות"כמו כן מתנדבים  בכפר סבא. בפנימיית שטיינברגפעילות לבני נוער    
 ועניין שנדרש.   
 ד לחינוך", סיוע לתלמידים בהכנת שיעורים.פעילויות חינוכיות במסגרת ,ידי* 

 מתנדבים המשתתפים בפרויקט זה. –* בסניף כפר סבא הוקירו באירוע מיוחד 
 צבאיים. כלאבתי מדריכים בהדרכות לחיילים ב ושילבהוד השרון סניף ו* סניף נתניה 

 
      הקהילה.  אנו קוראים לחברות/ים לפנות לסניפים ולמחוז ולהשתלב בפעילות התנדבותית למען

 למתנדב/ת. לא פחותהפעילות תורמת רבות הן לחברה ו
 
 על תרומה  –למדינת ישראל  70-ה ניתן "אות הנשיא להתנדבות" לארגון "צוות", עם ציון שנת הנהש* 
 . ייחודית לחברה הישראלית במגוון רחב של פרויקטים ומשימות לאומיות   

        
               

 
 

 
 

 :ופעילות ארצית 9201קריים לשנת יעדים עי
 
 צה"ל ו מול משרד הביטחון, משרד האוצר המשך מעקב במימוש הסכם הגמלה*
 , גם אם לא נכללים בהסכם פטור מתשלומי היווןלקבלת  סיוע לחברים עם בעיות כלכליות ורפואיות  
 מתן מענה לחברים על פי הצורך.  
 .                                                            על פי הצורךמימוש אופן  –לחברים  טיפול בביטוח הבריאות הסיעודי* 
 תוך שילובם והכשרתם בסדנאות העצמה בהובלת  הגדלת מספר החברים המשתלבים במעגל התעסוקה* 
 יחידת התעסוקה ב"צוות".   

 .תינו, רווחת הפרט וזכויולחברים בתחום הבריאות כשירות* הוספת הרצאות 
 הכנסת והטמעת נושא המחשוב לרמת הסניף ושימוש פעיל באתר האינטרנט  – מחשוב ותקשורת* 
 והפייסבוק, כולל  סבסוד הדרכות בהפעלת מחשב ואינטרנט.    

  רציף, לפעילים, מתנדבים וחברים על מנת להיות בקשר אישי מעבר לשימוש בדואר אלקטרוני משך* ה
 .ון מתמשךכהחברים/ות ועד עםומהיר    
 המשתתפים בפעילויות בסניפים ובמחוז וביצוע פעילויות משותפות של סניפים.  הגדלת כמות החברים *
 ויותר פעילויות תחת דגל  גיוס חברינו  -ברמה המחוזית והארצית קידום פרויקטים בתחום ההתנדבות* 
 "צוות".   
    ידים נבחרים., לבעלי תפק2020 שנתשיערכו ב"צוות" ב היערכות לבחירות* 
 

התאפיינה בפעילויות רבות ומגוונות בכל תחומי העשייה של הארגון ואתם מוזמנים  8201שנת  :סיכום
  נושא ואנו נתייחס לכל פנייה באופן אישי.על כל  כתוב לנו ל

                                                               

                                                                   
 

                                                                  
  הבברכ                                                                

 

     תא"ל )מיל'( עודד ארז                                                      פרישמן             נתי                    ל      קראוס                רח
    מחוז                   יו"ר                         מחוזה       יו"ר   ס.            מנהלת  המחוז                        


