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 9201מסכמים שנה במחוז השרון 

 
 לחברי "צוות" מחוז השרון,

לקדנציה הנוכחית, לאחר הבחירות ל"צוות"  והאחרונה תרביעיה השנה היתהי 2019שנת 
תוך מעקב  2022עד . בתקופה זו נמשך מימוש הסכם הגמלה 2016ומוסדותיו שהסתיימו במרץ 

לחברים שלקחו היוון לכל  וממשיכים לסייע הבטיח שהגמלה לא נשחקת מנת ל לעבוועדה משותפת 
קשיים כלכליים ובריאותיים ולגבי חברים שלקחו היוון לכל החיים ונמצאים ב 1997החיים עד 
 עדין בטיפול.  1997לאחר שנת 

 ומשימותינו לעתיד.(  2019)באגרת זו נעדכן אתכם בעיקרי העשייה שלנו בשנה שחלפה 
 

 כלפיארגון ייחודי וערכי המייצג את חברי "צוות" גמלאי שרות הקבע בצה"ל,  - חזון "צוות"

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

     
 :נתונים כלליים -הנהלת המחוז 

 חברים. 22חברים ומועצת המחוז מונה  19* הנהלת המחוז מונה 
 אלמנות שהצטרפו לארגון. 650-חברים נתון זה כולל את חברי "צוות" ו 5,996* במחוז 
 תם ומאחלים וחברים חדשים שפרשו מצה"ל, אנו מברכים א 148הצטרפו למחוז  2019* בשנת 

 צלחה בפרק החיים החדש שאתם עומדים בפתחו. הם הל   
 לכל פורש חדש נשלחה אגרת מידע על "צוות" והמחוז וסניפיו ודרכי התקשרות חיוניים.    

 ., מכאן שולחים תנחומינואלמנות של חברי "צוות" שנפטרו 41 למחוז * כמו כן השנה ,הצטרפו
 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    
 ההתנדבות.בתחום    

 אנו משתתפים בצער -אלמנות חברי "צוות" 24-חברים מהמחוז ו 66הלכו לעולמם  2019* בשנת 
 יהי זכרם ברוך.   המשפחות   

 

 :פעילות המחוז והסניפים
 מפגשים לחברי  2מתוכם  ישיבות הנהלה 8 -השנה * הנהלת המחוז התכנסה וקיימה במהלך

 ראש השנה ופסח.לקראת  המועצה,  

        הרמת כוסית לחגכינוס מועצה ו                            
 .במחוז וביולי בוצע מפגש כזה בסניף נתניהת "עם נציגת מופאישי של חברים מפגש  במרץ קיימנו* 
  .אסטרטגיה–וביום עיון  שארגן "צוות"יום עיון ליו"רי סניפים  התקייםבמרץ ובאוקטובר * 
 : רעננה, רמת השרון והרצליה.נערכו מסיבות יום העצמאות במאי* 
 ויותר. 90אירוע והוקיר חבריו שהגיעו לגבורות וגיל קיים סניף נתניה ביוני * 

 שנה למלחמה. 50במלאת  לחמת ההתשהמבנושא  שארגן "צוות"יום עיון התקיים * ביוני 
 .מסיבה לפתיחת הקיץ*  ביוני קיים סניף הוד השרון 
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 ותכנון השלמת  עבודהההסניפים למימוש תכנית  יפגישות עם יו"רקיימו הת* במחצית השנה 
     השנה.    
   2020תכנית עבודה למחוז לשנת , גובשה והופצה שנה הבאהלפגישות לתכנון בסוף השנה קיימנו    
 .כולל תקציב   

 פרויקט הדרכה בביה"ס -"בשביל הארץ"לפרויקט סיכום שנתי פגישת התקיימה  2019  לי* ביו
 תיכוניים שיזם ומוביל חברנו יוסק'ה ברנע, על זכותנו על הארץ, בהשתתפות מדריכים שנטלו חלק    
  (,  19עד יוני  18 'ספט ה"ל תשע"ט,,)הפעילות היא לשנבמחוזכיתות בבתי ספר  30-בפרויקט, ב   
  המדריכים יצאו גם לטיול גיבוש ברעננה. כיתות 2-בנתניה ו 3 ר סבא,כיתות בסניף כפ 25מתוכם    
 .                                     לאזור לטרון מאי   
 ראש השנה חג ערך  לקראת נש ,לחברים במחוז המתגוררים בדיור מוגןכמידי שנה נערכו ביקורים  * 
 .  בראשות יו"ר "צוות" ויו"ר המחוז פסחחג הו   
 

                                                                                                                         "הבית" ברמת השרון השרון ברמת "הבית" מוגם דיורב                      תל יצחק   
 

  , טיולי סליחות, בעקבות המנהרות בצפון, לצדהארץ ברחביונופשונים טיולים * הסניפים קיימו 
 , בסיוע מתנדבינו בסניפים, לשביעות רצון המשתתפים.ועוד טיולים רבים גוש עציון והשומרון   
 .להנאת החבריםאורגנו ע"י הסניפים  טיולים לחו"ל* 

 "גבורות בצוותא". 90חבריו שהגיעו לגבורות ולבני סניף כפר סבא את הוקיר ט * באוגוס
  חברינו המתנדבים המצטייניםאת הוקרנו ו "בית חיל האוויר"ב כנס מחוזי התקיים ר* בספטמב

 .במחוז ובסניפים  
 

       כנס מחוזי            
 

  "צעדת ירושלים"חברים מסניף נתניה השתתפו בהשתתפו  בחול המועד סוכות* באוקטובר 
 .וההנהלה הראשיתירושלים מחוז  "צוות"  שמאורגנת ע"י –המסורתית    

 .90חבריו שהגיעו לגבורות ולבני סניף רמת השרון את הוקיר * באוקטובר 
  בסניפים נשות חברי "צוות" וקבוצת אלמנותפעילויות לאוכלוסיות ייחודיות, מתקיימות * במחוז 

  ., הפעילות כללה טיולים ומפגשים מעשיריםההיענות גבוהה רעננה, כפ"ס, הוד השרון ונתניה,   
 .   פעילויות משותפות לסבים ונכדים* בסניף נתניה והוד השרון התקיימו 

 שאורגן ע"י מזכירות "צוות". בתחרות הסיפור הקצרחברים מהמחוז השתתפו  *
 ישיבות ממעקב החלטות והפעם בתחום  קרה  במחוז ובסניפיםיוועדת הביקורת המחוזית ב* 
 תה יהי. ביקורת נוספת בישיבות שתתפות החבריםיקף ההנהלת המחוז והנהלות הסניפים וה  
 בתחום הציוד המשרדי ומעקב.      

 יוון  עם מקצב סוחף ונוסטלגי. –בסגנון לדינו *בנובמבר קיים סניף הוד השרון מסיבה סניפית 
 
 
 
 
 
 
 
 



        .השומרוןלאזור  לטיול גיבוש* בנובמבר יצאו חברי הנהלת המחוז והסניפים 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 טיול גיבוש לשומרון                              
   ים כפר סבא, רעננה והרצליה.כמיטב המסורת בסניפמסיבות חנוכה  * בדצמבר התקיימו 

  סניפיםבת חנוכה ומסיב           
 סניף כפר סבא                                                           סניף רעננה                       

 

  .בהיכל התרבות העירוני מסיבת סוף שנה עם האמן ישראל קטורזה* בדצמבר קיים סניף נתניה 

 נתניה ניףמסיבת סוף שנה ס                                                  
 סבא, רעננה, הרצליה, רמת השרון, נתניה והוד  -לחברים בסניפים: בכפר הרצאות העשרה* נערכו 

    רפי קישון, ד"ר זיו ד"ר ן, 'זרגוה ויהאלוף מתן וילנאי, א –את בין ההרצאות אירחנו השרון.    
 רוזנבאום ועוד טובים אחרים.   
 מועבר בכל המחוז לכל הסניפים ע"מ להגדיל את הבחירה ומס' המשתתפים.  -מידע לגבי אירועים* 

 של "צוות". בוועדות המחוזיות והארציות * נמשכת פעילות חברים נבחרים
 ע"י יו"ר "צוות", מנכ"ל "צוות" ויו"ר המחוז.נערכו ביקורים בכל סניפי המחוז * במהלך השנה 

  "הבימה", ומופעים ב"בית צבי" , סרטיםלהצגות* סניפי המחוז ארגנו לחברים יציאה והגעה 
 .וסינמה סיטי   

 הרצאות מעצימות בבתי כלא * נציגים מתנדבים מסניפי נתניה, רמת השרון והוד השרון העבירו 
 צבאיים.   

 

 

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

חברים החלו לעבוד בהשמת  54, 2019במהלך שנת  חברים מהמחוז רשומים כדורשי עבודה. 100
חברים. יחידת התעסוקה  109 נוספים בסיוע "צוות". סה"כ השתלבו בעבודה: 55-"צוות", ו

תומכות למציאת עבודה כגון: מתן "סל הכשרה" למימון חלקי של הסבות מבצעת פעילויות 
ראיונות אישיים, יעוץ והכוונה, סדנאות למתן כלים מעשיים לאיתור ₪(,  6,000מקצועיות )עד 

סדנאות להעצמה  3תעסוקה, ימי עיון בנושא: "קריירה, תעסוקה ושיווק עצמי". התקיימו 
ון. כמו כן, פועלים לשילוב החברים בקורסים להסבה ימי עי 2-באיתור תעסוקה, ו אישית 

"צוות הטובים  –מקצועית. החברים השתלבו בהסבה מקצועית בתחומים הבאים: "בית ברל" 
תכנית המהנדסים להוראת המתמטיקה, הפיזיקה ומדעי  –בחינוך" הוותיקה, "בית ברל" 

וני בטיחות בעבודה, ו"אבני המחשב, מנחי נהיגה נכונה, בוחני רישוי לנהיגה, מנעולנים, ממ
 התכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר.-ראשה"



 
 

 032הדדיות "חבר",  102פניות להלוואות מתחומים שונים ) 406-המחוז טיפל בכ :רווחת הפרט
בקשות לסיוע כלכלי חריג, )ביטול ניכוי היוון, הלוואות  8-בנקאיות( וכן ב 335הדדיות "צוות", 

פסח החג ,ב₪  37,750לקראת החגים בשווי ב שי -חריגות, תווי מזון, ליווי כלכלי(. חולקו תווי קניה
 חברים. 28 -השנה ל-חברים ובראש 26 -ל

 חולקו תעודות לגבורות,  80חברי "צוות" שהגיעו לבני  108-* בוצעו אירועי הוקרה בכל הסניפים ל
 הוקרה במסגרת ערב אליו הוזמנו החברים ובני משפחותיהם ובסניף כפר סבא אף ערכו אירוע    
 .ויותר 90גם לבני  לבני  תעודות 44  השנה חולקוויותר.  80ייחודי "גבורות בצוותא" לבני    
 

 .הענקת תעודות גבורות בסניף הרצליה                       ובסניף נתניה

                              
 , מופ"ת, מס הכנסה וביטוח לאומי גמלאים מול גורמי אכ"א, "חבר", סיוע לחברים ולאלמנות* ניתן 

 סיעוד ורפואת שיניים., הגורמי הביטוח מתחום הבריאות   
 גילי תמיר מומחית בתחום הזכויות  רד"במחוז בהשתתפות  כנס זכויות ורווחת הפרט התקיים* 
 ההיענות הייתה גבוהה. –מול הביטוח הלאומי ובעלי מקצוע בתחום הפיננסים    

    כנס זכויות ורווחת הפרט                            
  והתעסוקה שארגן "צוות". ביום עיון בתחום הפרטנציגינו השתתפו * 

: ברידג', הרצאות, חוגיםמקיימים פעילות ענפה ומגוונת הכוללת:  מחוזוההסניפים  :תרבות ופנאי
אנו  ,טיולים, סיורים, הצגות, נופשונים ומסיבות, יש עליה במספר המשתתפים,ספרדית ועוד 

 לכם. ותקוראים לכם לבוא וליטול חלק ולהביע דעתכם ורצונותיכם לגבי סוגי הפעילויות המתאימ
 

 בתהליך שיפור מערכות המחשוב ב"צוות" והשימוש בהן. נמשך :תקשורת ומחשוב
 כל סניפי המחוז מחוברים למערכת.   

 המחוז מופיע באתר ואנו פונים אליכם לפנות אלינו  -www.tzevet.org.il * אתר "צוות"  
 דרכו או בטלפון, כמו כן מוזמנים להגיע למשרדי המחוז,  בכל דרישה ובקשה אנחנו לרשותכם.   

 לחברים באמצעות שימוש בדואר אלקטרוני, הגענו  בדיוור ישיר* המחוז והסניפים ממשיכים  
 כתובות אימייל של חברי המחוז, נמשיך לעקוב ולעדכן את הכתובות. 87%-בממוצע לכ   

 .facebook.com/tzevet.sharon.districtומהווה עוד דרך קשר עמכם     דף פייסבוק * למחוז
 לטלפונים ניידים של החברים. מידע מועבר גם בעזרת מסרונים* 
  .ונציגים מהסניפים בנושא והשימוש במחשב יום עיון לנאמני מחשב התקיים* 

 

אנו רואים בהתנדבות ערך עליון חשוב והמשך ישיר של השירות הצבאי. חברינו  :התנדבות
, "המשמר האזרחי"משתתפים ופעילים בפעילויות התנדבותיות רבות למען החברה והקהילה כמו 

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

 ."בשביל הארץ" השתתפות בהקמת גופי הצלה וכן בפרויקט

https://www.facebook.com/tzevet.sharon.district


  ץ"סיכום פעילות שנתית מיזם "בשביל האר 
 
 בהוד  השרון, הרצליה ורמת השרון לקיום מודל התנדבותי  שת"פ עם הרשויות המקומיותמשך נ* 
 ושיתוף חברי "צוות" בהפעלת מוקדי חירום של העירייה בדומה לנעשה בכפר סבא ובנתניה.   

 "נקודת מפנה " בשיתוף הרשויות המקומיות )בפברואר  בתרגילי פקע"ר* הסניפים משתתפים 
 וביוני(.   
 ברעננה שקולט בני נוער  גרעין "צבר"ברעננה.  "הבית של בנג'י"לחיילים בודדים דרך מנטורים * 
 למען בכפ"ס ומתנדבים  בפנימיית שטיינברגמחו"ל לקראת גיוסם לצה"ל. פעילות לבני נוער    
 .דבר ענייןהאחרונה וזמינים לחברים לכל ביקורי חולים, ליווי חברים בדרכם  ,חברי "צוות"   

 * פעילויות חינוכיות במסגרת ,ידיד לחינוך", סיוע לתלמידים בהכנת שיעורים.
 מתנדבים. –* בסניף כפר סבא הוקירו באירוע מיוחד 

 * סניף נתניה וסניף הוד השרון שילבו מדריכים בהדרכות לחיילים בבתי כלא צבאיים.
      ב בפעילות התנדבותית למען הקהילה. אנו קוראים לחברות/ים לפנות לסניפים ולמחוז ולהשתל   
 הפעילות תורמת רבות הן לחברה ולא פחות למתנדב/ת.   

 

 

 
 :ופעילות ארצית 2020יעדים עיקריים לשנת 

 לבעלי תפקידים נבחרים. ב"צוות" ולמוסדות הארגוןומכבדת * קיום מערכת בחירות מכובדת 
 הנהלת הבנק ועוד.אכ"א,  "חבר", מול מופ"ת, בכל דבר וענין, זמינות וכתובת לחברים* המשך 

 .                                                            סיוע לחברים עם בעיות כלכליות ורפואיות  המשך  *
  תוך שילובם והכשרתם בסדנאות העצמה  הגדלת מספר החברים המשתלבים במעגל התעסוקה* 
 ב"צוות".יחידת התעסוקה בהובלת    

 לחברים בתחום הבריאות, רווחת הפרט וזכויותינו. הרצאות כשירות משך* ה
   ידיד ", "בשביל הארץ")כמו ברמה המחוזית והארצית.  קידום פרויקטים בתחום ההתנדבות* 
 .עוד(" ולחינוך   

 .*נמשיך להיות הבית של גמלאי צה"ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התאפיינה בפעילויות רבות ומגוונות בכל תחומי העשייה של  9201שנת  :סיכום
הארגון ואתם מוזמנים לכתוב לנו  על כל נושא ואנו נתייחס לכל פנייה באופן 

  י.י ורצינאיש
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                  

 בברכה                                                                        

 

 

 
 

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


