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 03אוקטובר 2022
תשפ"ב
כ"ז תשרי

עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2022
1

כללי
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

שנת  ,2022היא השנה השלישית לכהונתה של ההנהלה הארצית
הנוכחית ,שנבחרה בבחירות למוסדות ארגון "צוות" בחודש פברואר
 2020והחלה בעבודתה לאחר סיום תהליך הבחירות ב  24מרץ .2020
בשנה זו נמשיך ונפעל ליישום התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של
"צוות" לשנים  2020-2024תוך התמקדות בנושאי הליבה.
הנחת היסוד כי גם בשנת העבודה  2022מגיפת הקורונה תמשיך ללוות
את חיינו ותהיה גורם משפיע על אורחות ושיגרת החיים של כולנו.
עובדה זו מחייבת אותנו לחשיבה אחרת ,לדפוסי פעילות והתנהגות
שונים מאלו שהורגלנו עד היום ועל פיהם פעלנו .תוכנית העבודה תביא
לידי ביטוי את הערכות הארגון לעבודה לצד הקורונה.
"צוות" ימשיך גם בשנת העבודה  2022לתת שירות לחברים ,בתחומים,
זכויות ,פרט ,בריאות ,תעסוקה ,תרבות רווחה ופנאי .הפעילות תעשה
בהתאם להנחיות של ממשלת ישראל בכל הקשור למגיפת הקורונה
שיהיו בתוקף לאותו הזמן .כל זאת ברגישות ובאחריות על שמירת
בריאותם של כל אחד מהחברות והחברים .יינתן דגש לשמירת הקשר של
הסניפים עם האוכלוסייה הבוגרת בקרב החברות והחברים.
גם בשנה זו ,יושם הדגש על הטיפול והשמירה על הזכויות ומימוש
החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה שנחתם בשנת  .2012נמשיך בהליכים
מול רשות המיסים למיצוי ההטבות המוענקות במסגרת תיקון 190
לטובת גמלאי צה"ל .נפעל מול רשויות המדינה בנושאים ,שחיקת
הגמלה ,נפגעי ההיוון וקיום הסכמים במגזר הציבורי לפורשים הצעירים.
נעמוד על המשמר בכל הנוגע לתהליכים שעשויים לפגוע בזכויותינו.
יימשך הטיפול בנושאי הליבה של הארגון :המשך חיזוק ושיפור הביטוח
הרפואי ,טיפול בבקשות לסיוע לפרט ,שילובם של החברים בתעסוקה,
עשייה לרווחת הפרט והגברת העשייה והתרומה בתחום ההתנדבות
למען החברה ,הקהילה והמדינה.
נמשיך בעשייה לחיזוק הסניפים והגברת פעילות החברים בהם ,בשיתוף
פעולה של המחוזות.
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1.8

1.9
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נפעל לשילוב הדור הצעיר בפעילות ומוסדות הארגון .נחזק את מערך
ההסברה ,בכל הקשור לתהליך קליטת פורשים חדשים בארגון .נרחיב
את השימוש ברשתות החברתיות כערוץ תקשורת נוסף לטובת הקשר
וההסברה מול החברים והציבור בישראל.
לקראת הבחירות הבאות בשנת  2024נסכם את שיטת הבחירות בארגון.
נבחן את מבנה הארגון בהתייחס לשינויים במודל שירות הקבע ,הסביבה
הטכנולוגית והאתגרים עימם יתמודד הארגון בשנים הקרובות.
תוכנית העבודה נגזרת מהתוכנית האסטרטגית של "צוות" לחמש שנים
הקרובות (לשנים  .)2020-2024מביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות
המתבצעות במסגרת הארגון .התוכנית באה להציג את העשייה הן בפני
החברים והן כלפי הציבור הרחב ,תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת
הביטחון ,חיזוק הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות וארגוני
המתנדבים ,להגברת התרומה של הארגון לטובת החברה והמדינה
בישראל.

חזון "צוות"
2.1
2.2

3.2
2.4

3

"צוות"

בשנת עבודה זו נמשיך ליישם את הערכים וכללי ההתנהגות שקבענו
לעצמנו במגילת הערכים בכל הקשור לרעות ולערבות הדדית.
חזון "צוות" – להיות ארגון ייחודי ,המייצג את חברי "צוות" ,גמלאי
שירות הקבע בצה"ל ,כלפי מוסדות המדינה והחברה בישראל,
תוך שימור הזיקה לערכי צה"ל ומורשתו.
יעוד "צוות" – לפעול מתוך שליחות וערבות הדדית ,למימוש
מטרות הארגון.
מטרות הארגון ופעילותו ,מכוונים לעשייה ולהתנדבות למען המדינה
והקהילה .כמו כן לשמירת הזכויות ,לעזרה הדדית ,לתעסוקה ,להעשרה
תרבותית ולרווחת החברים.

מטרות הארגון
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

להבטיח את זכויות החברים וקידומן.
לקיים לנהל ולקדם את ביטוח הבריאות ואת ביטוח הסיעוד באופן
מיטבי.
ללוות את החברים ולסייע בהשתלבותם במשק העבודה.
לחזק את העזרה ההדדית לתמוך ולסייע לחברים נזקקים.
לעודד כדרך חיים את ערכי ההתנדבות של החברים בחברה הישראלית.
לקיים פעילות קהילתית לחברים בתחומי תרבות ,פנאי והעשרה.
לשמר את הזיקה לביטחון ישראל ולמורשת צה"ל.
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לקיים פעילות מורשת והנצחת ארגוני המחתרות והלוחמים היהודים,
וקשר עם ארגוני הלוחמים בעולם.

4

ערכי "צוות"

5

ערבות הדדית  -הארגון פועל מתוך ערבות הדדית ,אחריות ואחווה בין החברים.
ברוח זו הוא מסייע בעת הצורך בטיפול רפואי ,בעזרה חומרית ,באיתור מקורות
תעסוקה ובהעצמה אישית וחברתית.
החבר במרכז  -חבר הארגון הוא אבן יסוד בהוויית "צוות"  -עבורו הוקם הארגון
ולמענו הוא פועל.
שוויוניות  -כל חברי הארגון שווים ללא הבדלי גיל ,מין ,דת ודרגה והוא פועל
בדרך דמוקרטית להשגת מטרותיו.
יושרה  -פעילות הארגון נעשית ביושרה ,בסובלנות ,בהגינות ,בנאמנות ,בטוהר
מידות ובכבוד הדדי.
שקיפות  -הארגון פועל בשקיפות מול חבריו ,מוסדות המדינה והחברה בישראל.
מעמדו הרשמי של ארגון "צוות"
5.1

5.2
5.3
5.4
6

נמשיך לפעול על מנת לבסס את מעמדו של "צוות" כארגון המייצג את
גמלאי צה"ל ,בקרב מקבלי ההחלטות בצה"ל ,משרד הביטחון ובקרב
הציבור הרחב.
יימשך יישומה של האמנה בין מערכת הביטחון לארגון "צוות" ,לרבות
בנושא הזכויות והגמלה.
קיום קשר טוב והדוק לטובת שיתופי פעולה עם צה"ל ,משהב"ט ו"חבר".
ארגון "צוות" נכלל בסגל א' של מדינת ישראל ,ישתתף בטקסים רשמיים,
למילוי תפקיד פעיל בטקסים בעלי זיקה ביטחונית ולאומית.

הגנה על זכויות גמלאי צה"ל
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

בשנה זו נמשיך את הפעילות מול משרד הביטחון והאוצר בכל הקשור
לשחיקת הגימלה וקביעת מנגנון פיצוי בהתאם .נפעל מתוך העיקרון
שנקבע בהסדר הגימלה משנת  2012כי "יש לתת משקל לייחודיות
השירות בצה"ל".
תמשך הפעילות בעניין תקנה  190לחוק מס הכנסה ,מעקב אחר קיום
ההליכים המשפטיים במסגרת התביעה שהוגשה כנגד רשות המיסים.
נפעל ליישום הסכם השכר במגזר הציבורי והחלתו על הפורשים
הצעירים.
נמשיך לפעול כנגד העותרים לבג"צ בנושא הגדלת אחוזי הרמטכ"ל
לגמלה ומניעת הפגיעה בפורשי צה"ל.
המשך הפעילות בקבוצת המהוונים שלאחר " ,1997היוון לכל החיים".
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נמשיך בפעילות ועדת הזכויות האסטרטגית שהוקמה לנושא שמירת
זכויות החברים.
ייזום פעילויות חקיקה למען גמלאי צה"ל "עמידה על המשמר" בפני כל
פעילות חקיקתית כנגד זכויות הגמלאים.
מעקב אחר יישום ההחלטות המשפטיות ,קבוצת מקבלי דירוג המחקר.
טיפול יסודי בתאום עם אכ"א בסוגית גמלאי "הפנסיה הצוברת".
גם בשנת העבודה  2022נמשיך לקיים פגישות עם שרים ,חברי כנסת,
יו"ר הסתדרות וארגוני גמלאים בשרות הציבורי ,להגברת המודעות
לארגון ולזכויות החברים.
מיסוד אמנת שרות כלפי החברים בארגון.
המשך הפעילות ופיתוח מדור הגמלאות במופת.
קיום שיחות חתך ומשוב עם חברי/ות "צוות" – להפקה ויישום לקחים.

ביטוח בריאות וסיעוד
 7.1המשך טיפול ומעקב אחר הצטרפות של פורשים חדשים לביטוח
הבריאות וביטוח הסיעוד.
 7.2פוליסת הסיעוד – בדיקת אפשרות לביטול התייקרות הפרמיה הצפויה
במהלך שנת  2022וכן אפשרות להגדלת התגמול הסיעודי למבוטחים
(כיסוי נוסף).
 7.3המשך הטיפול בפניות חברים לקבלת סיוע בתחומי הבריאות והסיעוד
תוך התאמת פתרונות אישיים לכל חבר מבוטח ,באמצעות המגוון הרחב
של אפשרויות העומדות לרשות המבוטחים.
 7.4שיפור הטיפול למבוטחים בביטוח הבריאות והסיעוד במוקד "צוות"
בסוכנות הביטוח "מדנס" (שיפור זמני תגובה במוקד השירות ב"מדנס").
 7.5בדיקת אפשרות לצרף את אוכלוסיית הקבע לביטוח הסיעודי של "צוות".
 7.6בחינת אפשרות למעבר אוטומטי של מבוטחי "חבר" ביום הפרישה
לביטוח הרפואי של "צוות" (המשך חיזוק מנגנון המעבר של אוכלוסיית
הפורשים לפוליסת "צוות" .הגברת הפעילות להזרמת חברים צעירים
לפוליסות הביטוח והסיעוד).
 7.7מבצעי הצטרפות לביטוח הסעודי לאוכלוסייה הצעירה שטרם הצטרפה
לביטוח ,בתנאים מועדפים.
 7.8פרסום שוטף של מידע עדכני לחברים באמצעות ערוצי התקשורת
הדיגיטליים והכתובים של "צוות".
 7.9בקרה ומעקב אחר פעילות חברות הביטוח הרפואי והסיעודי וטיוב איכות
השירות לחברים.
 7.10קיום פגישות עם חברות הביטוח הרפואי והסיעודי ,לבחינת יישום
ההסכמים ,הפקת לקחים ויישומם.
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 7.11טיפול בהארכת ביטוח הבריאות והסיעוד עד לשנת .2030
 7.12ביקורי סוף שנה – בחברות הביטוח הרפואי והסיעודי ומפגש עם מנכ"לי
החברות ,לקבלת דווח פעילות שנתי ולימוד ,הפקת לקחים ויישומם.
8

קשר וסיוע לפרט
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

המשך ביסוס מעמדו של "צוות" כבית וכתובת לקבלת סיוע ותמיכה
לחברים וכארגון המקיים הלכה למעשה את משמעות המושג "ערבות
הדדית" ,יוסיף להיות יעד מרכזי גם בשנת  ,2022וזאת באמצעות
הקשר והטיפול האישי בכל חבר נזקק ,ביקורי מאושפזים ,חולים ונכים,
והשתתפות בהלוויות חברים שהלכו לעולמם.
המשך הטיפול וחיזוק הקשר עם החברים בצל מגיפת הקורונה:
 8.2.1יצירת קשר טלפוני/פיסי פעמיים בשנה ,לקראת החגים ,עם
החברים בני  70ומעלה ,בהובלת יו"ר המחוזות והסניפים.
 8.2.2טיפול בבקשות סיוע כלכלי של חברים בנוהל מקוצר ,בהתאם
למצב מגיפת הקורונה ,על סמך מסמכים תומכים והמלצת יו"ר
המחוז ,מנהל המחוז ונציג וועדת הפרט המחוזי ובאישור יו"ר וועדת
הפרט ומנכ"ל "צוות".
 8.2.3המשך שמירת הקשר על ידי פעילות בתחום הרצאות העשרה
ב"זום" לאוכלוסיית הגיל השלישי .
מיצוי והרחבת סל השירותים הניתנים במסגרת הטיפול בנושא הסיוע
ורווחת הפרט ,תוך ייעול ושיפור תהליכי העבודה .טיפול בוועדת הפרט
בחברים הנזקקים לסיוע כלכלי לאחר מיצוי זכאותם במסגרת מענקי
סיוע בחגים.
הלוואה "הדדית" – הגדלת ההלוואה מ –  8,000ל – ₪ 10,000
ערכת אבל – קידום מיזם ערכת אבל עבור משפחת חבר/ת "צוות" אשר
הלכו לעולמם ,לסיוע באירוח המנחמים.
המשך שיתוף הפעולה עם גורמי אגף כח אדם ,בכל הקשור לטיפול
בבקשות לסיוע על סוגיהם השונים ,לרבות פטור מתשלומי היוון ,פעילות
מול רשויות המס והביטוח הלאומי.
עבודת מטה לשילוב חברים אשר לקחו היוון במסלול לכל החיים ,לאחר
שנת  1997ומצבם הכלכלי והרפואי קשים ,בוועדות פטור מהיוון באכ"א.
המשך שיתוף הפעולה עם "חבר" והרחבת הפעילות למחוזות ,בכלל זה
תהליכי ליווי כלכלי ויעוץ בתחומים הפיננסים.
מתן פתרונות בתחום הדיור המוגן באמצעות רשת "משען" במסגרת
ההסכמים הקיימים עם הרשת .בחינת הוספת רשתות מובילות בתחום
הדיור המוגן לטובת חברי "צוות".
הכשרה ושמירת הכשירות המקצועית של נציגי הפרט בוועדות הפרט.
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תעסוקה
 9.1גם בשנת העבודה  2022משק העבודה בישראל יושפע ממגיפת
הקורונה" .כללי המשחק" והמציאות המשתנה מחייבים אותנו להיות
ערים לצרכי המשק ולהגיב בזמן אמת .יבחנו השירותים והמקצועות
הנדרשים בשל משבר הקורונה ותעשה פעילות לתת מענה לצרכים
המשתנים ויצירת אופק תעסוקתי.
 9.2הצבת דורש העבודה במרכז העשייה ,לשמש כתובת ומוקד למתן
פתרונות לחברים בנושא ייעוץ תעסוקתי ותכנון קריירה ,בדגש על תאום
צפיות בכל הקשור להשתלבותם בעבודה.
 9.3שימור והרחבת "מנועי השמה" חדשים וקיימים מחוללי תעסוקה,
העונים להגדרה – הכשרות מוכוונות תעסוקה במקצועות ותחומי עשייה
שיסייעו ויתרמו לחוסנה של מדינת ישראל.
 9.4הגדלה והרחבת תוכנית הדגל של ארגון "צוות" להסבה להוראה,
"צוות – הטובים בחינוך".
 9.5פתיחת תוכנית חדשה להסבת אנשי קבע ללימודי הוראה תוך כדי
שירות –"צוות במדים" שיתוף פעולה של "צוות" ,משרד החינוך וצה"ל.
 9.6ביצוע פעילויות תומכות תעסוקה שמטרתן לסייע לחברים להשתלב
במעגל העבודה באמצעות ביצוע סדנאות העצמה ,ימי עיון "קריירה,
תעסוקה ושיווק עצמי".
 9.7שיווק ופרסום שירותי יחידת התעסוקה פנים ארגון לחברי "צוות"
וחוץ ארגון למעסיקים במטרה להגדיל את מאגר דורשי העבודה
והמעסיקים.
 9.8שימור והגדלת מאגר המעסיקים בכל רחבי הארץ לצורך הגדלת מאגר
המשרות הפנויות.
 9.9הקמת קבוצת פייסבוק "מרכז מעסיקים" לחברי "צוות" שהינם
מעסיקים או שיש ביכולתם לסייע לחברי "צוות" להשתלב במשרות
בשוק העבודה.
 9.10הגדלת מספר החברים המשתלבים במעגל העבודה.
 9.11הרחבת הקשר ויצירת שיתופי פעולה עם מחלקת מופת/מנהל
הפרישה ברמת דרגי העבודה.

 10התנדבות
 10.1פעילות ההתנדבות תמשיך גם בשנת העבודה  2022להיות מושפעת
ממגבלות מגיפת הקורונה .חלק מפעילות ההתנדבות תתאפיין כפעילות
דיגיטלית מרחוק ככל שמגבלות הקורונה יכתיבו.
 10.2נמשיך בפעילות ההתנדבות תחת דגל "צוות" לתחומים הבאים:
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" 10.2.1בשביל הארץ" – המשך שמירה על קשר עם בתי הספר למתן
ההרצאות ,וכניסה למוסדות חינוך נוספים.
 10.2.2מיזם גדי  -המשך מתן הרצאות לכלואים במתחם המשפטי הצבאי
"נווה צדק" (בבית ליד).
 10.2.3פנימיית רננים  -חידוש הפעילות בפנימייה ,והרחבת הפעילות
לפנימיות נוספות (בהתאם למגבלות והנחיות משרד הבריאות
שיהיו בתוקף).
 10.2.4פרויקט קיימא בבארותיים  -המשך תמיכה לוגיסטית לחווה
החקלאית המטפלת בנוער שנפלט ממסגרת החינוך הפורמלי.
" 10.2.5נתיב הגבורה" – פרויקט תיעוד הלוחמים היהודים ממלחמת
העולם השנייה ,בשיתוף עם מוזיאון הלוחמים היהודים בלטרון.
 3..2המשך וקידום פרוייקטים התנדבותיים ברמה המוניציפלית,
קהילה ובסניפים:
 10.3.1שמירת קשר ותמיכה בחברי/ות צוות המבוגרים.
 10.3.2עידוד חברים/ות להעברת הרצאות בנושאים קרובים לליבם ,גם
באמצעים דיגיטליים.
 10.3.3הובלת יחידות החירום העירוניות ויחידות פיקוד העורף.
 10.3.4התנדבות בארגונים ציבוריים וממשלתיים  :מכבי אש ,משטרת
ישראל ,מגן דוד אדום ,מערך הסייבר ,בתי חולים ,פעילות בטיחות
בדרכים בגני ילדים ובתי ספר ,יד שרה ,ער"ן ,קופות החולים ,אור
ירוק ,ימח"ים רוטרי.
 10.4קידום וניהול תחום ההתנדבות:
 10.4.1קורסי הכשרה וימי עיון לרכזי ההתנדבות בסניפים (גיוס מתנדבים,
הרחבת ערוצי ההתנדבות וכדו').
 10.4.2המשך עדכון פרטי מתנדבים/ות במערכת המידע הארגונית
(במערכת ה .)crm
 10.4.3פעילות מול הביטוח הלאומי להכרה ב"-צוות" כארגון מתנדבים.
 10.4.4פרסום העשייה ההתנדבותית במדיות הארגוניות השונות.
 10.4.5קיום ישיבות רבעוניות של ועדות ההתנדבות הארצית והמחוזיות.
 10.4.6קיום אירועי הוקרה ארצי/מחוזי/סניפי.
 10.4.7ביטוח המתנדבים "בדגל צוות" – בפעילויות ההתנדבות למען
החברה והקהילה.
 11תכנון וארגון
 11.1הטמעת נהלי ארגון "צוות" במתכונת החדשה ,מהמזכירות הארצית דרך
המחוזות ,סניפים וחברי "צוות".
 11.2יישום התוכנית האסטרטגית של "צוות" לשנים 2020-2024
 11.3קיום תהליך סדור להפקת לקחי בחירות .2020

9

"צוות"

ארגון
תוכנית עבודה 2022

 11.4בחינת שיטת הבחירות ב"צוות" .
 11.5קיום תהליך בחינת מבנה וארגון "צוות" והתאמתו לעידן הנוכחי.
 11.6שדרוג הפעילות ברשתות החברתיות ופעילות למיתוג "צוות".
 11.7קליטת פורשי צה"ל ל"צוות" – בחינה מעמיקה של התהליך ,כחלק
מעבודת הוועדה לטיפול ב"דור הצעיר".
 11.8הערכות לקליטת גמלאי ה"פנסיה הצוברת" לארגון.
 11.9קליטה ושילוב פורשים צעירים בפעילות הארגונית – "הדור הצעיר".
 11.10קיום השתלמויות מקצועיות – לחברי וועדות הארגון לשם הקניית ידע
לטיוב פעילויותיהם.
 11.11הפקת חוברת –  60השנים הראשונות של "צוות".
 11.12הפקת אירועים מרכזיים:
 60שנים ל"צוות" אירוע מרכזי  –1.6.22נדחה משנה קודמת.
11.12.1
צעדת ירושלים.
11.12.2
קיום אירועי מורשת בשילוב עם צה"ל וארגוני הלוחמים.
11.12.3
אירוע למצטרפים חדשים לארגון.
11.12.4
"צוות יוצר" תערוכת אומנים וסופרים חברי "צוות".
11.12.5
השתלמויות ליו"ר סניפים.
11.12.6
השתלמויות לגזברים ,ברמת הסניף והמחוז
11.12.7
השתלמות בנושא תקשורת ורשתות חברתיות.
11.12.8
הערכות לקליטת גמלאי הפנסיה הצוברת לארגון.
11.12.9


הנ"ל מותנה בהנחיות שיהיו בשל מגיפת הקורונה

 12ביקורת
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

ביצוע ביקורות ברמת ההנהלה ,המחוזות והסניפים בהתאם לתוכנית
עבודה של "ועדת הביקורת הארצית" ושל מבקר הפנים לשנת .2022
בחירת נושאי ביקורת מתוכננים ומזדמנים הנגזרים מרמת הסיכון
לארגון.
יינתן דגש על רישום הניהול וההוצאה על הכספים בכל רמות הארגון.
דגש על קיום וביצוע נהלים ,והטמעת נהלים חדשים בהתאם לצורך.
ביקורות לבדיקת יישום המלצות של ביקורות קודמות ("ביקורות מעקב").
מעקב אחר מימוש החלטות והמלצות וועדת הביקורת הארצית.
מעקב על יישום החלטות הוועד המנהל.
שיתוף פעולה עם המחוזות לשם סיוע ושיפור רמת הביקורות המבוצעות
ע"י ועדות הביקורת המחוזיות וביצוע הכשרות והשתלמויות לוועדות אלו.
דיונים בדוחות הביקורת בנוכחות המבוקרים ,כולל בדוחות ועדות
הביקורת המחוזיות.
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" 13נציב תלונות"
 13.1טיפול בתלונות ומתן מענה לחברים כנגד הארגון.
 13.2קידום ושיפור רישום תלונות/פניות במערכת ה  CRM -בהנהלת הארגון,
במחוזות ובסניפים.
 13.3המשך עבודת מטה מול גורמי המחשוב למיסוד דוחות בקרה ומעקב
ודוחות סטטיסטים.
 14מערך המחשוב והתקשוב
14.1

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

14.11
14.12

14.13
14.14

נמשיך גם בשנת  2022לעסוק בהפקת לקחי הבחירות הממוחשבות
לראשונה בבחירות  2020ב"צוות" .נבחן ונאפיין את המערכת הממוכנת
לבחירות הבאות על פי המתווה שיאושר על ידי "אסיפת הנבחרים".
בניית תוכנית הכשרות שנתית לבעלי תפקידים בסניפים ,במחוזות
והדרכתם על מערכות המידע המבצעיות של "צוות".
המשך הקמת מאגר ספקים ונותני שירותים ,לשימוש המחוזות והסניפים.
הפעלת מערכת ממוחשבת למעקב וקליטת מצטרפים חדשים ל"צוות",
בימי הפרישה המרוכזים.
בחינת מערכת התקשורת הקווית והאלחוטית ,כולל מרכזיית הטלפונים
בכל משרדי הארגון ,לשם שיפור התשתיות והוזלת עלויות הקיימות.
המשך הטמעת מערכת רשום ותשלום עבור אירועים במחוזות ובסניפים
לטובת הנגשת השירותים.
בחינה ויישום כלים תומכים במערכת ה  CRM -במטרה להבטיח יצירת
ממשק ידידותי למשתמש.
בחינת מודל "רב ערוציות" לטובת הנגשת שרותי "צוות" לכלל החברים.
המשך חיבורם של הסניפים לרשת "צוות" ולמערכות הניהול הארגוניות:
 , CRMדוא"ל ומערכת לניהול המסמכים.
המשך טיוב כתובות בכלל ודוא"ל בפרט ,מספרי טלפונים ניידים בכל
הרמות ,במטרה להגדיל ולעדכן את מאגר הכתובות ,לקיים הליך בקרה
ומעקב סדור ומתמשך.
המשך ביצוע השתלמויות מקצועיות ל"נאמני המחשוב" במחוזות
ובסניפים.
קיום הכשרות בסניפי צוות לחברים בגיל השלישי ,בנושאי שימוש
והפעלה של אמצעים דיגיטליים ,אפליקציות ויישומי מחשב שנמצאים
בשימוש.
יישום ממצאי ביקורת מחשוב בסניפי "צוות".
בחינת הרחבת בסיס המידע של מערכת ה –  CRMוהעברת נתונים
אודות פעילות תרבות ופנאי מאתר האינטרנט.
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 15פעילות המחוזות והסניפים
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

15.6
15.7

המשך חיזוק מעמדו של הסניף ,באמצעות המחוזות ,כגורם מרכזי וחשוב
בעשייה של הארגון ובמימוש ייעודו ומטרותיו.
ביצוע ימי העצמה ליו"ר הסניפים במטרה להקנות להם כלים עדכניים
ומתקדמים למילוי תפקידם.
הגברת פעילות תרבות הפנאי בקרב חברי "צוות" במסגרת פעילות
הסניפים.
ייזום פעילויות ומפגשים הפונים ל'דור הצעיר' מקרב החברים ,על מנת
לקרבם לארגון להגדיל את מעורבותם והשתתפותם בפעילויות הארגון.
קיום פעילות בסניפים – להענקת תעודות גבורות וגילאי הבינה והעצה
(גילאי ה ,) 90-קיום ביקורים בבתי חולים ,דיור מוגן והענקת מענקי חג
לחברים נזקקים בהתאם לנוהלי "צוות".
הרחבת השימוש ב"זום" להרצאות העשרה בסניפי צוות.
הרחבת הפעילות לחברים במגזר הדרוזי והבדואי ,בדגש על המסורת,
חגים והשתלבות בחברה הישראלית.

 16ניהול התקציב
ניהול התקציב בשנת  2022יושתת על הנחות העבודה הבאות:
 16.1לארגון גובשה תכנית חומש לשנים  2020עד .2025
 16.2תקציב הארגון לשנת  ,2022נגזר מתכנית החומש הצפויה עד לשנת
 2025ומהנחות העבודה שמגיפת הקורונה תמשיך ללוות אותנו עד
לאמצע שנת התקציב .2022
 16.3בשנת  ,2022סך מקורות התקציב יסתכמו ל 37,032 -אש"ח ,כאשר
 28,932מתוכם הינם ממקורות חוץ (דמי חבר ,משהב"ט ועוד) ,והיתרה
בסך של  8,100אש"ח – ממקורות פנים (העברה מקרנות).
 16.4צפי הגידול של חברי "צוות" (גמלאים ושארים) בשנת 400 - 2022
חברים .ממוצע חברי "צוות" לשנת  2022יהיה  41,078חברים (לעומת
ממוצע של  40,648בשנת .)2021
 16.5בארגון מועסקים  33עובדים בשכר .בשנת  2022יועסקו  33עובדים.
 16.6אין הבדלים מהותיים בעלויות המתוכננות לשנת  2022לעומת ההוצאות
שהיו בשנת .2021
 16.7תוקצה רזרבה בהיקף של כ –  100אש"ח מסך המקורות.
 16.8עודפי המקורות מעל השימושים ,יוקצו מראש לתגבור הקרנות.
 16.9בשנת העבודה  2022דמי החבר יישארו כפי שהיו ₪ 41 ,לחודש.
 16.10בשנת  2022הארגון נערך בניהול התקציב והרזרבה בהתאמה למגיפת
הקורונה ,בכל הקשור לסיוע ומענקים לנזקקים ,בהתאם לנדרש
ויכולות הארגון לתת מענה לדרישות.
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 16.11מתוכנן תגבור קרן פרויקטים לנושא רכישת מבנה משרדים להנהלה
בסיוע "חבר" בשנה זו בהיקף של  4מיליון .₪
.
 17קשרי ציבור והסברה  -מיצוב מעמדו של "צוות"
17.1

17.2
17.3

17.4
17.5
17.6
17.7

17.8
17.9
17.10

17.11

המשך הפעילות למיתוג ומיצוב מעמדו של הארגון וחשיפת תחומי
פעילותו ,הן בקרב החברים והן בפני הציבור ,תוך הדגשת חשיבותו
ותרומתו הייחודית לכלל גמלאי צה"ל ולמקבלי החלטות בקרב הציבור.
לוגו ושם הארגון – המשך הפעילות בנושא שינוי לוגו ושם הארגון
והתאמתו לתקופה שבה אנו נמצאים.
הרחבת השימוש באמצעי התקשורת הארגוניים :בטאון "צוות" " -צוות
שלנו" ,אתר "צוות" ,המידעון " -צוותון" ודף הפייסבוק הארגוני" :צוות"-
הבית של גמלאי צה"ל והעמקת השימוש "ברשתות החברתיות".
הרחבת החשיפה לפועלם של חברי הארגון בתחום ההתנדבות בכלל
וברשויות המקומיות בעיקר.
הפקת שני גיליונות של הביטאון "צוות שלנו" לקראת חגי תשרי וחג
הפסח .ביצוע בחינה בנושא הפחתת עלויות הפקת הביטאון ושליחתו.
השתלבות בפעילות מחלקת פרישה בכל הקשור להצטרפות הפורשים
משירות קבע בצה"ל לשורות הארגון.
תיאום וקשר בין "צוות" לעמותות ההנצחה החייליות ועריכת אירועי
מורשת וימי עיון בעלי עניין ציוני וביטחוני ,לרבות יוזמות יצירתיות (ימי
עיון והרצאות באקדמיה ,יריד ספרים ,עדכון וכתיבת ערכים בנושא צבא
ובטחון ב"ויקיפדיה").
הרחבה ושדרוג שידורי הטלוויזיה הקהילתית  -טל"ק ,של "צוות".
המשך מפגשי 'פורום זרועות הביטחון'.
חשיפת ארגון "צוות" לתקשורת הצבאית האינטראקטיבית (-פייסבוק,
טוויטר ,יו טיוב ואינסטגרם) ,זאת בנוסף לאמצעים המסורתיים (אתר
דובר צה"ל ,גלי צה"ל) ובאמצעותם לציבור הרחב.
בחינת פתיחת רשת "פייסבוק קבוצתית" לארגון "צוות".

 18קשרי חוץ וטקסים
 18.1פעילות הוועדה לקשרי חוץ וטקסים תמשיך להיות גם השנה מותנת
במצב מגיפת הקורונה והמגבלות הנגזרות בשל כך ,בארץ ומחוץ לה.
 18.2הרחבת מעגל הפעילות המשותפת עם ותיקי איגוד החיילים
המשוחררים ומתנדבי היישוב היהודי לצבא הבריטי ,לוחמי ארגוני
הפרטיזנים ולוחמי הגטאות ,נכי המלחמה בנאצים ולוחמים יהודים יוצאי
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18.4
18.5
18.6

18.7

18.8

18.9
18.10
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הצבא האדום החיים עמנו  ,להטמעת מורשת הקרב של הארגונים
ומעורבות הארגון בפעילויות המורשת וההנצחה שלהם.
קיום וטיפוח קשרים עם ארגוני לוחמים ,וטרנים ואחרים ,הדומים לארגון
"צוות" בעולם כולו ובהם הפדרציה העולמית של הלוחמים.
השתתפות נציגות "צוות" בטקסי אזכרה של לוחמים ישראלים ממתנדבי
היישוב בצבא הבריטי באיטליה ,בפולין ,ובמקומות נוספים .
השתתפות נציגות "צוות" בטקסי אזכרה של לוחמים יהודים בלונדון ,
וושינגטון  ,פריז ובמקומות נוספים.
השתתפות בטקסי האזכרה של חללי הצבא הבריטי  -יהודים ואחרים -
במלחמתם לשחרור ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה בבתי
העלמין במדינת ישראל.
ייזום וקיום כנס שנתי  ,ארגונו ואירוחו בישראל  ,של ארגוני הלוחמים
היהודים אותו מנהיג כיום יו"ר צוות ,בדגש על הווטרנים מארצות הברית
–  , JWVבריטניה  ,AJEX -צרפת ומדינות נוספות מאירופה ואחרות.
המשך הפעילות במוסדות מוזיאון הלוחם היהודי ההולך ומוקם בלטרון,
וכן השתלבות בפעילות לטיפוח מורשת והנצחה באתר ההנצחה
הממלכתי לשחרור ירושלים  ,בגבעת התחמושת.
השתלבות פעילה בפעילויות הבינלאומיות של הפדרציה של ארגוני
הלוחמים (.)WVF
אירוח ארגוני הלוחמים ותיקי שירות ,מארצות שונות ,יהודים ואחרים
ובייצוג הארגון בפורומים וטרנים בינלאומיים ככל שנדרש.

ברכותינו ואיחולינו לכולם  -המתנדבים ,העובדים והנבחרים ב"צוות" -
שנגשים את תוכנית העבודה ,בהצלחה רבה וברוח טובה.

מוטי בר דגן
יו"ר "צוות"

דן נדיב
מנכ"ל "צוות"
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תוכנית העבודה
2022
לשנת

הערה :אנו נפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות בכל הקשור להגבלות ואיסורים הקשורים למלחמה בנגיף הקורונה.
יתכנו שינויים בתוכנית העבודה בשל הנחיות שיהיו בתוקף במועד הפעילות.
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הביקורת הארצית  -תוכנית עבודה לשנת 2022
 .1ביקורת פנימית ארגון "צוות":

1.1

ביצוע ביקורות ברמת ההנהלה ,המחוזות והסניפים בהתאם
לתוכנית עבודה של "ועדת הביקורת הארצית" ושל מבקר הפנים
לשנת  ,2022הנגזרים מניתוח סיכונים של הארגון.

1.2

תודגש הביקורת על הרישום והניהול ההוצאות הכספיות בכל
רמות הארגון.

1.3

השנה יינתן דגש אחר מימוש החלטות והמלצות וועדת הביקורת
הארצית בהעמקת שיתוף הפעולה עם הנהלת הארגון.

1.4

ביצוע ביקורות מעקב לתיקון ליקויים ויישום המלצות מביקורות
קודמות .

1.5

יבחנו יחס"ג בין צוות ו"חבר" בכל הנוגע לאמנה אשר נחתמה.

1.6

סיוע לשיפור רמת הביקורות המבוצעות ע"י "ועדות הביקורת
המחוזיות" וביצוע השתלמות לוועדות אלו.

1.7

דיונים בדוחות הביקורת בנוכחות המבוקרים ,כולל בדוחות
ועדות הביקורת המחוזיות.

2

"נציב תלונות" – טיפול בתלונות חברי הארגון
 2.1טיפול בתלונות חברים כנגד הארגון וסיוע בתלונות
חברים כנגד זכויות מול אכ"א/מופ"ת"/חבר".
 2.2קידום ושיפור רישום תלונות/פניות במערכת ה CRM-
בהנהלת הארגון ,במחוזות ובסניפים.

"צוות"

"צוות"

ארגון
תוכנית עבודה 2022
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תוכנית עבודה "ועדת הביקורת הארצית" 2022 -
מס'
1
2
3
4

נושאים
ביקורת מעקב -תשלומי ספקים
הביטוח הסיעודי בצוות
ביקורת מעקב -המחשוב ב"צוות"
ביקורת מעקב  -שכר
ביקורת אד  -הוק

הערות
ביקורת מעקב

מועד משוער
רבעון ב'
רבעון ג'
רבעון ד'
חציון ב'
שנתי

ביקורת מעקב
ביקורת מעקב

ת"ע "מבקר פנים" 2022 -
תחום

מס'

תכנון
מחוז
אסטרטגי

1
2
3
4

נושא
Q1

ביקורת
נושאית
6
7
8
מעקב
9
השתלמות 10
ארצית
בלת"ם

11

מעקב החלטות "מטה צוות"" ,ועד מנהל" 2021
דן  -סניף בני ברק
הטיפול ב"דור הצעיר"  -צוות
התנהלות כספית הנהלת צוות

רבעון
Q3
Q2

הערות
Q4
כולל נקודות שלא בוצעו משנתיים אחרונות
בדיקת הסניף בכובעו כסניף דתי ארצי
פעילות הוועדה הארצית
התהליך המנהלי והכספי

דיור מוגן  -צוות
פעילות משותפת "צוות" " -חבר"
מערכת "אדם" מחשוב תעסוקה
החזר הוצאות פעילים
כספי הסיבסוד
השתלמות ביקורת לוועדות ביקורת מחוזיות

תאריך מדוייק יופץ בהמשך

ביקורת אד -הוק

בהתאם לצורך ולקביעת יו"ר צוות  /וועדת
הביקורת

דירקטורים  ,אמנה ,כספים
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יחידת התעסוקה
תוכנית עבודה שנתית – 2022

"צוות"
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יחידת התעסוקה – תוכנית עבודה 2022
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קשרי חוץ ,אירועים וטקסים  -תוכנית עבודה לשנת 2022
 .1התוכנית שתוצג להלן מתייחסת לאפשרות של שינוי ושיפור משמעותי
בתפוצת מגיפת הקורונה לאור מבצע החיסונים המתקיים ברחבי ישראל
בימים אלו ,אולם אנו ערוכים למצב שבו יתכנו שינויים בתוכניות הכל בכפוף
להנחיות משרד הבריאות שיהיו בתוקף ליום התוכנית.
 .2המשך הפעילות במרחב העולם היהודי בדגש על פעילויות מורשת ,
הנצחה וזיכרון .
 .3קידום וטיפוח הקשרים והפעולות עם ארגוני הלוחמים היהודים (הווטרנים)
בישראל ובכל העולם היהודי ,יוצאי ארגוני המחתרות לדורותיהם .
 .4נפעל להרחבה מרבית של מעגל הפעילויות המשותפות עם ותיקי החיילים
המשוחררים ומתנדבי היישוב היהודים לצבא הבריטי זרועותיו וחיילותיו ,
ההגנה ,הפלמ''ח  ,אצ''ל  ,לח''י  ,לוחמי ארגון הפרטיזנים ולוחמי הגיטאות ,
נכי המלחמה בנאצים ,הלוחמים היהודים יוצאי הצבא האדום בשורות ברית
המועצות  ,ותיקי המלחמה היהודים מארצות אירופה  ,ותיקי הלוחמים
מצבאות בריטניה ,ארצות הברית ,אוסטרליה  ,ניו זילנד ,צרפת ועוד (להלן:
פורום ארגוני הלוחמים)  ,החיים עמנו בארץ ובשותפות פעולה אתנו ברחבי
העולם היהודי.
 .5השתתפות בפעולות של הנצחה  ,מורשת הקרב וזיכרון .
.6
.7

.8
.9

מעורבות ושיתוף פעולה עם מוזיאון הלוחם היהודי ביד לשריון בלטרון  ,בית
הגדודים העבריים באביחייל  ,מוזיאון ההגנה  ,מוזיאון האצ'ל  ,מוזיאון הלח'י
וכל יתר המוזיאונים לציון מורשת הקרב היהודית והישראלית .
קיום וטיפוח קשרים עם ארגוני לוחמים זרים  ,וטרנים ואחרים  ,הדומים במגוון
פעולותיהם לארגון צוות ברחבי העולם  ,כמו  WVFו –  IACבמטרה להדק
קשרים  ,להחליף דעות ועמדות  ,ללמוד מנסיונם באשר לזכויות הפרט  ,רווחה
ואיכות חיים של הגימלאים בעולם כולו .
נשתתף בהתמדה בייצוג מדינת ישראל וצבאה בפורומים בהם מדינת ישראל
אינה בהכרח אהודה ונדרשת להתמודדות מדינית מורכבת מול ארגונים
ומדינות עויינות (כמו לעיתים-ארגון ה – WVFואחרים).
השתתפות נציגות צוות בטקסי האזכרה של לוחמים יהודים ממתנדבי היישוב
היהודי בצבא הבריטי – לרבות חיל החפרים  ,בתיאום ושת''פ עם משהב''ט ,
בארצות כמו  :איטליה  ,פולין  ,מצרים ומקומות נוספים  .השתתפות נציגות
צוות בטקסי האזכרה של הלוחמים היהודים.
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 .10השתתפות בטקסי האזכרה של חללי הצבא הבריטי – יהודים ואחרים –
במלחמתם לשחרור ארץ ישראל במלחמות העולם בבתי העלמין הצבאיים
הבריטים במדינת ישראל.
 .11ייזום והשתתפות בטקסי הזיכרון השונים במדינת ישראל לאורך מלחמות העם
היהודי במאה השנים האחרונות  ,מאז שחרור ארץ ישראל משלטון העותומנים
ועד ימינו אלה.
 .12ייזום וקיום כנס שנתי באירוע של צוות  ,של הלוחמים היהודים במסגרת ארגון
הלוחמים היהודי הבינלאומי.
 .13השתלבות בטקס השנתי שנקבע לקולונל פטרסון  ,מי שהיה מפקד הגדוד
העברי הראשון במלחמה לשחרור ארץ ישראל מעול הכיבוש העותומני  -בבית
הגדודים העבריים באביחייל .
 .14השתתפות בטקסי האזכרה ללוחמים היהודים הנערכים במדינת ישראל
במסגרת יום הזיכרון לשואה והגבורה  ,לחללים והנספים במלחמת העולם
השנייה  ,מלחמת העצמאות ואחריה  ,בהם השתתפות בטקסים בהר הרצל ,יד
ושם  ,הכנסת  ,יד לשריון בלטרון  ,גבעת התחמושת וטקסים נוספים ככל
שנערכים במקומות השונים ובמועדים השונים .
 .15הרחבת מעגל הפעילות של ארגון "צוות" מול יחידת המוזיאונים של משרד
הביטחון ,לטובת שיתופי פעולה כגון :ביקור חברי סניפי צוות באתרי ההנצחה
ןהמורשת ,ארגון אירועים אחרים להטמעת מורשת הקרב והנצחת הנופלים
והנפטרים וכו'.
 .16המשך הפעילות לשותפות במוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
ההולך ומוקם ביד לשריון בלטרון  ,כמו גם השתלבות בפעילויות לטיפוח
פעולות של מורשת והנצחה בגבעת התחמושת בירושלים – אתר ההנצחה
הלאומי לשחרור ירושלים .
 .17שיתוף פעולה עם ארגוני וטרנים בעולם במגוון הפעילויות שהם מקיימים ,
כמו מרוצי וצעדות שלום בארצות השונות  ,לרבות השתתפות וחיבור בין
צעדת ירושלים לצעדה כזאת .
 .18אירוח משלחות של ארגוני וטרנים ולוחמים  ,יהודים ואחרים במדינת ישראל.
אירוח משלחות צבאיות  ,ארגונים אזרחיים שונים ובודדים הבאים ללמוד
מניסיון ארגון צוות.
 .19שיתוף פעולה עם ארגוני וטרנים בעולם במגוון הפעילויות שהם מקיימים ,
כמו מרוצי וצעדות שלום בארצות השונות  ,לרבות השתתפות וחיבור בין
צעדת ירושלים לצעדה כזאת.
 . 20עדכון והשלמות של נוהלי ועדת קש"ח ככל שיידרש.
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קשרי ציבור והסברה  -תוכנית עבודה לשנת 2022
 .1המשך הפעילות למיתוג ומיצוב הארגון וחשיפת תחומי פעילותו ,הן בקרב
החברים והן בפני הציבור ,תוך הדגשת חשיבותו ותרומתו הייחודית לכלל
גמלאי צה"ל ולמקבלי החלטות בקרב הציבור.
 .2הרחבת השימוש באמצעי התקשורת הארגוניים :בטאון "צוות" " -רוח
צוות" ,אתר "צוות" ,הניוזלטר " -צוותון" ודף הפייסבוק הארגוני " -צוות" -
הבית של גמלאי צה"ל.
 .3השתלבות בפעילות מחלקת פרישה בכל הקשור להצטרפות הפורשים
משירות קבע בצה"ל לשורות הארגון.
 .4תיאום וקשר בין "צוות" לעמותות החייליות ,צה"ל וארגוני ההגנה
ועריכת אירועי מורשת וימי עיון בעלי עניין ציוני וביטחוני.
 .5יצירתיות -ימי עיון והרצאות באקדמיה ,יריד ספרים ,עדכון וכתיבת ערכים
בנושא בטחון ב"ויקיפדיה".
 .6הרחבת החשיפה לפועלם של חברי הארגון בתחום ההתנדבות בכלל
ומול הרשויות המקומיות בעיקר.
 .7הרחבה ושדרוג שידורי הטלוויזיה הקהילתית  -טל"ק של "צוות".
 .8המשך מפגשי 'פורום זרועות הביטחון'.
 .9חשיפת ארגון "צוות" לתקשורת הצבאית האינטראקטיבית (פייסבוק,
טוויטר ,יו  -טיוב ואינסטגרם) ,זאת בנוסף לאמצעים המסורתיים (אתר דובר
צה"ל ,גלי צה"ל" ,במחנה") ובאמצעותה לציבור הרחב.
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תוכנית עבודה של וידיאו "צוות" לשנת 2022

 .1כללי -:
וידיאו "צוות" הינה קבוצת מתנדבים חברי "צוות" המונה  22חברים אשר עברו קורס
צילום וידיאו .חלקם קוסים מקצועיים נוספים בניהם קורס עריכה.
הקבוצה מהווה יחידת משנה בארגון "צוות" ומונחת מקצועית ע"י מנהלת ויוזמת החוג
וכן ע"י מנחה מקצועית.
הפעילות השוטפת של וידיאו "צוות" נעשית עפ"י תוכנית עבודה המגובשת ע"י חברי
הצוות ,מנהלת החוג ,המנחה המקצועית ונגזרת גם מתוכנית העבודה של הארגון.
 .2נושאים עיקריים בתוכנית העבודה -:
 2.1מגזינים  -הכנת מגזין חודשי סה"כ  12מגזינים והגשתם עד  20לכל חודש
ע"י המנחה המקצועי לשידור בטלוויזיה במסגרת הערוץ הקהילתי .98
 2.2העלאת כל מגזין לצפייה ביוטיוב במלואו ,בפייסבוק של הארגון ,ובאתר
הארגון.
 2.3נושאי המגזין בהם יעסוק וידיאו " צוות"  -הנושאים שיועלו במגזינים הינם
בחלוקה של נושאים בהם הארגון עוסק כגון  :תעסוקה ,בריאות ,התנדבות
למיניה ,סיוע לפרט ,הסבה לחינוך והוראה ,סרטי מורשת.
 2.4סרטוני המורשת יהיו בעקר על גמלאים שבלטו בעת שירותם ,גמלאים
שקיבלו צלשי"ם ,או עסקו בפעילות מיוחדת וייחודית אשר ניתן וראוי להביא
את סיפורי המופת שלהם לידי ביטוי.
 2.5צילום כנסים מחוזיים והעלאתם לשידור בערוצים קיום קורס
השונים(.במידה ויתאפשר לאחר מגיפת הקורונה)
 2.6קורס עריכה לחברי וידיאו "צוות".
 2.7השתלמויות שונות שיעשו ע"י המנחה המקצועית בתחילת כל
ישיבת עבודה ,ראיונות ,תאורה ,סאונד ,כתיבת תסריט ,ביצוע תחקיר.
 2.8צילום ועריכת סרטים עפ"י נושאים המופצים ע"י האגודה
לתקשורת והשתתפות בתחרויות נושאות פרסים.
 2.9רכש והצטיידות  -הצטיידות בהתאם לקביעת עבודה ב5 -
צוותים של וידיאו צוות.
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ביטוח רפואי  -תוכנית עבודה לשנת 2022
 .3יעדים מרכזיים
.1.1

כיסוי סיעודי הארכת הכיסוי הסיעודי והקטנת עליית הפרמייה

.1.2

ביטוח בריאות פוליסה עדכנית אפריל .22

.1.3

שיפור השירות למבוטחים בביטוח הבריאות וסיעוד.

.1.4

הגדלת מספר המבוטחים בביטוח הבריאות והסיעוד.

.1.5

הגדלת הרווחיות של ביטוח הבריאות והסיעוד .

.1.6

שיפור תהליכי הבקרה ב"צוות" בנושא ביטוח הבריאות והסיעוד.

 .3מדדים כמותיים
מספר
1
2
3
4
5
6
7
8
19
10
11
12

שם המדד
מספר תביעות פתוחות
אחוז חריגה מ – SLAתביעות –
אמבולטורי –  14ימי עבודה
אחוז חריגה מ – SLAתביעות –
תרופות –  14ימי עבודה
אחוז חריגה מ – SLAתביעות –
ניתוחים –  7ימי עבודה
אחוז חריגה מ – SLAתביעות – סיעוד
–  60יום
אחוז חריגה מ – SLAתביעות – החזר
פיצוי –  14ימי עבודה
זמן המתנה ממוצע במוקד השירות
מספר המבוטחים בביטוח בריאות
מספר הביטולים שלא עקב פטירה
כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח
הבריאות והסיעוד
שיעור ניצול ביטוח משלים במסגרת
ניתוחים
אחוז מימוש תכנית שיפור תהליכי
הבקרה

ביצוע נכון ל
23.33.3.33
1950

ביצוע
שנת 3.33
950

61%

1%

05%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 6דק'
42,968
95

 4דק'
43,500
80

קיים

קיים

50%

60%

100%

100%
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 .2פירוט המשימות לפי יעדים
הנושא
 .3שיפור השירות למבוטחים בביטוח הבריאות והסיעוד
 .1.1קיום פגישות שבועיות עם "מדנס" בנושא ביטוח הבריאות
 .1.2הוספת מדדי שירות חדשים למדדים הקיימים ,כולל :זמן
מענה לטלפונים ,מספר תביעות פתוחות וכד'.
 .1.3המשך הפצת עדכונים בנושא ביטוח הבריאות לחברי "צוות"
באמצעות הביטאון והצוותון
 .1.4דיווח שנתי למבוטחים על ידי חברות הביטוח – שיפור הדוחות
ודרישה מחברות הביטוח שיטפלו בדואר חוזר
 .3הגדלת מספר המבוטחים בביטוח הבריאות והסיעוד
 .2.1העברת הרצאות במסגרת מפגשי קדם פרישה על ידי מנכ"ל
"צוות" בשיתוף נציג "מדנס"
 .2.2הפעלת עמדת הצטרפות לביטוח הבריאות והסיעוד במסגרת
ימי הפרישה המרוכזים על ידי צוות מ"מדנס"
 .2.3הפצת מכתבים למי שלא הצטרף לביטוח הבריאות והסיעוד
ביום הפרישה המרוכז ,בנושא ביטוח הבריאות
 .2.4ביצוע טלמרקטינג על ידי "מדנס" לפורשים שלא הצטרפו
לביטוח הבריאות והסיעוד של "צוות"
 .2.5פיתוח ועריכת מבצעים מיוחדים לעידוד הצטרפות לביטוח
הבריאות והסיעוד (כגון הנחה מדורגת לתקופה של  5שנים)
 .2הגדלת הרווחיות של ביטוח הבריאות והסיעוד
 .3.1הגדלת המודעות בקרב מבוטחי ביטוח הבריאות לאפשרות
להפעיל את קופות החולים טרם הפעלת ביטוח הבריאות על
ידי פרסומים בהוצאות לאור של "צוות" ובאמצעות המוקדים
הטלפונים
 .3.2הקמת צוות מיוחד ב"מדנס" בנושא החיסכון בניתוחים
 .4שיפור תהליכי הבקרה ב"צוות" בנושא ביטוח הבריאות
והסיעוד
 .4.1הכנת תכנית עבודה מפורטת ,הכוללת נתונים כמותיים וביצוע
בקרה שוטפת אחר מימוש תכנית העבודה.
 .4.2מעקב רבעוני בנושא ביטוח הבריאות והסיעוד ,כולל עמידה
בתכנית העבודה השנתית
 .4.3קבלת דיווח חודשי מ"מדנס" בדוא"ל הכולל ביצועים למול
מדדי השירות ,פילוח פניות למוקד השירות ,נתונים אודות
הצטרפות לביטוח ועזיבה וכד'

מועד ביצוע
שבועי
במהלך שנת
2022
ביטאון
צוותון  -חודשי
שוטף

שוטף
בכל ימי הפרישה
המרוכזים
לאחר ימי הפרישה
המרוכזים
שוטף
שוטף
שוטף

שוטף

שוטף
רבעון
מדי חודש
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 .1ההתנדבות ב"צוות" – תכנית עבודה לשנת 2022
 1.1פעילות ההתנדבות תמשיך גם בשנת העבודה  2022להיות מושפעת
ממגבלות מגיפת הקורונה .חלק מפעילות ההתנדבות תתאפיין כפעילות
דיגיטלית מרחוק ככל שמגבלות הקורונה יכתיבו.
 1.2נמשיך בפעילות ההתנדבות תחת דגל "צוות" לתחומים הבאים:
" 1.2.1בשביל הארץ" – המשך שמירה על קשר עם בתי הספר למתן
ההרצאות ,וכניסה למוסדות חינוך נוספים.
 1.2.2מיזם גדי  -המשך מתן הרצאות לכלואים במתחם המשפטי הצבאי
"נווה צדק" (בבית ליד).
 1.2.3פנימיית רננים  -חידוש הפעילות בפנימייה ,והרחבת הפעילות
לפנימיות נוספות (בהתאם למגבלות והנחיות משרד הבריאות
שיהיו בתוקף).
 1.2.4פרויקט קיימא בבארותיים  -המשך תמיכה לוגיסטית לחווה
החקלאית המטפלת בנוער שנפלט ממסגרת החינוך הפורמלי.
" 1.2.5נתיב הגבורה" – פרויקט תיעוד הלוחמים היהודים ממלחמת
העולם השנייה ,בשיתוף עם מוזיאון הלוחמים היהודים בלטרון.
 .2פעילויות נוספות שיכנסו לתוכנית העבודה:
 2.1שותפות בהסברה הלאומית – השתלבות במערך ההסברה הלאומית,
במסגרת פעילות ההסברה של משרד החוץ ,כשגרירי הסברה של מדינת
ישראל ברשתות החברתיות ,לחיזוק תדמית ישראל בעולם.
" 2.2מעבירי הלפיד" – השתלבות במיזם שהקים צה"ל "מעבירי הלפיד".
מטרת המיזם לאגד לוחמים ומפקדים מהעבר וההווה שיספרו על מורשת
קרב ,לחיילי צה"ל במסגרות השונות .חברי "צוות" אשר לקחו חלק
במלחמות ישראל ,היו שותפים במבצעים ובקבלת החלטות ,יספרו את
סיפורם האישי לחיילי וחיילות צה"ל הסדירים ביחידות.
 .3המשך וקידום פרוייקטים התנדבותיים ברמה המוניציפלית ,קהילה
ובסניפים:
 3.1המשך וקידום פרוייקטים התנדבותיים ברמה המוניציפלית ,קהילה
ובסניפים:
 3.1.1שמירת קשר ותמיכה בחברי/ות צוות המבוגרים.
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 3.1.2עידוד חברים/ות להעברת הרצאות בנושאים קרובים לליבם ,גם
באמצעים דיגיטליים.
 3.1.3הובלת יחידות החירום העירוניות ויחידות פיקוד העורף.
 3.1.4התנדבות בארגונים ציבוריים וממשלתיים  :מכבי אש ,משטרת ישראל,
מגן דוד אדום ,מערך הסייבר ,בתי חולים ,פעילות בטיחות בדרכים בגני
ילדים ובתי ספר ,יד שרה ,ער"ן ,קופות החולים ,אור ירוק ,ימח"ים
רוטרי.
 3.2קידום וניהול תחום ההתנדבות:
 3.2.1קורסי הכשרה וימי עיון לרכזי ההתנדבות בסניפים (גיוס מתנדבים,
הרחבת ערוצי ההתנדבות וכדו').
 3.2.2המשך עדכון פרטי מתנדבים/ות במערכת המידע הארגונית (במערכת
ה .)crm
 3.2.3פעילות מול הביטוח הלאומי להכרה ב"-צוות" כארגון מתנדבים.
 3.2.4פרסום העשייה ההתנדבותית במדיות הארגוניות השונות.
 3.2.5קיום ישיבות רבעוניות של ועדות ההתנדבות הארצית והמחוזיות.
 3.2.6קיום אירועי הוקרה ארצי/מחוזי/סניפי.
 3.2.7ביטוח המתנדבים "בדגל צוות" – בפעילויות ההתנדבות למען החברה
והקהילה.
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מחשוב ותקשוב  -תוכנית עבודה לשנת 2022
 .1כללי
בשנת עבודה  ,2022נמשיך לעסוק בהעמקת מתן השירות המקוון לחברים.
נושא זה קיבל משנה תוקף בשנתיים שחלפו מאז התפרצה מגיפת הקורונה אשר
כפתה עלינו סגרים ,בדודים ואיסור התקהלויות .נמשיך בהרחבת בסיס המידע
של מערכת ה –  CRMגם בתחום אירועי תרבות ופנאי והטמעת המערכת.
מערכת אירועים – הזמנות אירועי תרבות ופנאי ותשלום בכרטיס אשראי
באתר האינטרנט של "צוות" ,יורחב השימוש במערכת בסניפים ובמחוזות.
שרדוקס  -מערכת לניהול ותיעוד מסמכים ,נפעל לרכישת רישיונות ומתן
אפשרות צפייה לרמת הסניפים.
מגיפת הקורונה והשלכותיה על אורח החיים של כל אחד מאתנו ,מחייבת את
הארגון להמשיך את הפעילות להנגשת השירותים של "צוות" ,להעמדת שירותים
דיגיטליים מקוונים לטובת החברים במזכירות הארצית ,במחוזות ובסניפים .נפעל
בתחום ההטמעה והדרכה לשם הקניית ידע למשתמשים בהפעלת המערכות.
 .2מערכת CRM
.2.1

פיתוח

 .2.1.1חידוש רישיונות לשנת העבודה  – 2022תחילת חודש מרץ 2022
" .2.1.2רב ערוציות" – בחינת מודל הנגשה של שרותי "צוות" לכלל החברים,
במגוון אמצעי תקשורת :ווטצאפ ,מסרונים ,פייסבוק ,אימיל ועוד.
 .2.1.3הטמעת מערכת ממוחשבת  -לקליטת פורשים חדשים בימי פרישה.
 .2.1.4המשך ביצוע שיפורים ושינויים מקומיים ,בהתאם לצרכים המשתנים,
העולים מהמשתמשים בסניפים והמחוזות.
 .2.1.5טיוב נתונים – תמשך הפעילות במחוזות לעדכון נתוני החברים במערכת.
 .2.1.6בחירות  – 2020לימוד לקחי בחירות  2020ויישומם במערכת הבחירות
לקראת בחירות .2024
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 .2.1.7הרחבת בסיס המידע של המערכת – רישום נתוני השתתפות
באירועים – בחינה של העברת נתונים מאתר האינטרנט ורישום
פעילויות תרבות ופנאי במערכת ה –.CRM
פיתוח ממשק לקליטת חברים אשר קבלו שי ליום הולדתם .רישום קבלת
ערכת אבלים.
 .2.1.8ממשק למערכת אקטיב טרייל – בחינה של התממשקות בין מערכת
אקטיב טרייל לבין מערכת ה .CRM -
.2.2

הטמעה

 .2.2.1המשך הטמעת מערכת ה CRM -והעמקת הידע של בעלי תפקידים
במחוזות ובסניפים בכל הקשור לשימוש במערכת.
 .2.2.2במהלך שנת  2022נקיים  2ימי עיון בכל המחוזות והסניפים ,להעמקת
הידע והשימוש ומיצוי יכולות המערכות של "צוות" הבאות לידי שימוש
במחוזות ובסניפים.
 .3מערכת לניהול מסמכים  -שרדוקס
 .3.1הטמעה לרמת הסניפים – הורדת המערכת לרמת הסניף .לטובת אפשרות
צפייה בלבד ,בהתאם להרשאות.
 .4תשתיות ותקשורת
.4.1

בחינת מודל התמיכה והתחזוקה של התשתיות והתקשורת ,ובכלל זה,
השרתים והמרכזייה.

 .5אבטחת מידע
.5.1

המשך יישום נוהל שמירת סודיות ואי שימוש במידע  -החתמת כלל
העובדים והמתנדבים (בדגש לנבחרים החדשים) על טופסי שמירה על
סודיות ואי שימוש במידע ,בהתאם לנוהל.

.5.2

אבטחת מידע  -ביצוע שיפורים שוטפים בתשתיות אבטחת המידע של
צוות ,תוך היערכות להגנה מפני תקיפות סייבר.

.5.3

ניהול מאגר מידע – בדיקה וטיפול בנושא קיום ההנחיות וההוראות
ב"צוות" בכל הקשור לניהול מאגר מידע ושמירת חוק הגנת הפרטיות.
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 .6רשום ותשלום עבור אירועים
 .6.1פיתוח ושו"שים – המשך שיפור מערכת רישום ותשלום עבור אירועים
ב"צוות" במחוזות ובסניפים ,בהתאם לדרישות של המשתמשים.
 6.2הטמעת המערכת – בסניפים מרכזיים  ,בעלי מספר חברים העולה על 700
חברים בסניף.
 .7הדרכות
 7.1אקסל – המשך הכשרות בעלי תפקידים לשימוש באקסל .פתיחת  2מחזורים
לקורס אקסל מתקדם.
 7.2קורס אופיס – העברת קורסי אופיס לנאמני מחשוב ופעילים במחוזות
ובסניפים  3מחזורים .
 7.3פרסום ושיווק באינטרנט – הכנה ופתיחה של קורס שיווק באינטרנט.
 7.4הכשרות לחברי "צוות" בתחום שימושי מחשב ושימוש בסמארטפון.
 .8אתר "צוות"
 8.1בחינת הצטרפות ותשלום בכרטיס אשראי ל"צוות" באתר "צוות" –
גמלאי הפנסיה הצוברת.
 8.2המשך פיתוח ועדכון מאגר ספקים נותני שירות ל"צוות".
 9ביקורת מחשוב
 9.1ייכתב אבטחה פיסית ולוגית במערכות "צוות" הנמצאות בשימוש בסניפים
ובמחוזות.
 9.2נמשיך לטפל בליקויי הביקורת ויישומם.

36

"צוות"

ארגון
תוכנית עבודה 2022

תוכנית עבודה 2022

תקציב "צוות"

37

"צוות"

ארגון
תוכנית עבודה 2022

הנחות יסוד לתכנון תקציב לשנת 2022
.1
.2
.3
.4

תקציב שנת  2022בא לתת מענה לתכנית העבודה שהארגון מתכנן לשנת 2022
הנחת העבודה היא שווירוס הקורונה ימשיך ללוות אותנו.
התקציב לשנת  2022הוכן על פי מתכונת שנים קודמות ונתן ביטוי להעלאות
הצפויות במשק.
בשנת  2020המדד ירד ב 0.7%עליית המדד הצפויה לכל שנת  2021הוא .2.6%
בארגון מועסקים  33עובדים בשכר -בשנת  2022יועסקו  33עובדים.

מקורות
 .1סך מקורות התקציב לשנת  2022יסתכם ל 37,032-אלפי שקלים כמפורט:
 20,210אש"ח מהווים  55%מסך המקורות.
א .דמי חבר הצפויים
 5,400אש"ח מהווים  15%מסך המקורות.
ב .משרד הביטחון
 2,900אש"ח מהווים  8%מסך המקורות.
ג .מ"חבר"
 8,100אש"ח מהווים  21%מסך המקורות.
ד .מקרנות צוות
ה .משחיקת פיקדונות ומימון  422אש"ח מהווים  1%מסך המקורות.
 .2דמי החבר יעמדו על  ₪ 41ללא שינוי לחברים ולשאירים.
 .3ליום  1בינואר  2021הארגון מנה  40,203חברים ותוספת נטו הצפויה לסוף שנת
 2021ושנת  2022כ 400-חברים לכל שנה.
 .4בתקציב נכלל צפי הכנסות המימון מהקרנות השונות.
שימושים
 .1בתוכנית תוקצבה רזרבה של כ 100-אש"ח לנושאים בלתי צפויים.
 .2נקבעה רזרבה של כ 3,200-אש"ח לתגבור קרנות הפרויקטים והבריאות כפי
שנקבע בתכנית החומש.
 .3ערכות אבל -ערכה בשווי של כ ₪ 400-שתכלול סל מוצרים בסיסי ואחיד
למשפחות האבלים של חבר צוות שנפטר.
 .4סבסוד בטוח רפואי -החל מ 1.4.22 -הסבסוד יגדל ל ₪ 11-במקום  ₪ 5וזאת
הגדלה לחבר בלבד.
 .5קורונה -ימשך הסיוע לטובת חברים נזקקים בתקופת הקורונה.
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תקצוב המחוזות
 .1מקדם " כל גמלאי " (פר קפיטה) נקבע לסך . ₪ 136
 .2ניתנה העדפה מחוזית וכיסוי בגובה עלות שכ"ד והארנונה ששולמה בפועל ע"י
המחוזות.
 .3ניתנה תוספת לפעילות גמלאים שאינם חברי צוות-התוספת תעודכן עפ"י ניצול
בפועל.
קרנות צוות
 .1מוצגת התפתחות קרן פרויקטים עד וכולל שנת  -2022מתוכנן תגבור קרן
פרויקטים לנושא רכישת מבנה משרדים להנהלה בסיוע "חבר" בשנה זו בהיקף
של כ 4 -מש"ח( .ראה הסבר בהמשך)
 .2מוצגת התפתחות קרן הביטוח הרפואי והסיעודי עד וכולל שנת .2022
הסברים להנחות היסוד:
רכישת מבנה למשרדי ההנהלה-
 .1המבנה הקיים נרכש בשנת  2000אשר ענה לדרישות הארגון בזמנו .המבנה
הנוכחי שבכוונת ההנהלה לרכוש לאכלוס בסביבות שנת  2025אמור לענות על
הצרכים הבאים:
 נגישות לתחבורה ציבורית -בדגש על רכבת קלה מכל מרחב גוש דן ,דרךגישה מכביש  6ישירות ללא כניסה לטבעת העירונית.
 חניות מרובות באזור המשרד. מבנה פונקציונאלי שאמור לענות על הצרכים לשנים הבאות. אפשרות למענה לכנסים רבי משתתפים בבניין (מעל  150משתתפים). .2לאחר בדיקת אלטרנטיבות נוספות התברר שניתן לרכוש את המבנה בסעיף 1
מבנה בעלות של כ 8 -מש"ח מעטפת ותוספת של  2מש"ח לתכנון פנימי כולל
תשתיות תקשורת.
 .3בכוונתנו למכור את המבנה הקיים בבני ברק במחיר של כ 3 -מש"ח (עפ"י
הערכת שמאי עקב מבנה פלקל) וקבלת מענק מ"חבר" בסך  3מש"ח עפ"י
פרוטוקול דירקטוריון חבר.
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בתב"ע של עיריית בני ברק קיימת אפשרות להריסה ובניה של המבנה הקיים
בתוך  10-15שנים לבניית מגדל שעשוי להגדיל את שטח המשרדים  ,תיבחן
האופציה להשאיר את המבנה הקיים לאור התב"ע המתוכננת וזאת בשיקול של
עלות מול תועלת (מיסים).
הפער להשלמה מקרן פרויקטים הוא כ 4 -מש"ח.
בכוונתנו לסכם את הנושא וחתימה על חוזה במהלך  2022ואכלוס צפוי כאמור
בסביבות שנת .2025
הרכישה תעשה רק לאחר שהאפיון הסופי יאושר ע"י הוועדות השונות בצוות
ואסיפת הנבחרים.

רכישת מבנה למחוז יהודה-
מחוז יהודה ממוקם במבנה המיועד לשימור.
בכוונת ההנהלה לרכוש מבנה למחוז בעלות של כ 3 -מש"ח אשר יכיל את
משרדי המחוז ,יחידת התעסוקה של המחוז וסניף רחובות.
צפי רכישה בכפוף להחלטה שתתקבל בוועד המנהל בנוגע לרה ארגון של
המחוזות ב"צוות".
לאור הנתונים הללו לא הוכנסו עלויות רכישה בשנה הנוכחית.
לרכישה לא שוריין תקציב ב 2022-זאת במטרה לבחון את כל ההיבטים.
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מקורות לתקציב  2022באלפי ₪
נושא

2020
ביצוע
בפועל
אש"ח

2021
תכנון
תקציב
אש"ח

2021
תקציב
מעודכן
אש"ח

2022
תכנון
תקציב
אש"ח

מספר מספר

1

מס' חברים

36,546

36,997

36,997

37,297

גידול של 300

2

מס' שארים

3,657

3,681

3,681

3,781

גידול של 100

3
4

סה"כ
ממוצע חישוב

40,203

40,678

40,678

41,078

שורה

5
6

סידורי

דמי
חבר
לחודש

41

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

דמי חבר
דמי פעילות-על
פי נש"מ
באמצעות
משהב"ט
הכנסות ממיזם
משותף משרד
הביטחון
השתתפות
חבר
מקרן בטוח
רפואי וסיעודי

12

6

13

7

14

8

מקרן פרויקטים
מקרן
פרויקטים-פחת
700
רישומי
משחיקת
פקדונות מבתי
אבות

326

15

9

אחר

3

16

10

מימון

497

סה"כ מקורות

41

41

2022
גידול/קיטון
תקציב
%

הערות

41

1% 20,210 20,014 20,014 19,755

3,728

3,740

4,100

7% 4,400

1,000

1,000

1,000

0% 1,000

2,500

2,900

2,900

0% 2,900

1,000
259

1,000

1,000

2,400

140%

1,000

640

5,000

681%

700

700

0% 700

197

197

-43% 113
9

150

150

100% 300

21% 37,032 30,701 30,701 29,768

העברת ארוע צוות
 60ל2022-
תוספת סבסוד
בטוח בריאות
עבור:
מיחשוב,שיפוצים

החזרי הוצאות
מבית משפט
כולל כל מקורות
המימון
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שימושים לתקציב  2022באש"ח
מספר מספר

נושא

2020
ביצוע
בפועל
אש"ח

2021
תכנון
תקציב
אש"ח

2021
תקציב
מעודכן
אש"ח

2022
תכנון
תקציב
אש"ח

2022
גידול/קיטון
תקציב
%

2,544

2,820

2,820

2,820

0%

2,866

3,208

3,208

3,168

-1%

2,196

2,380

2,495

2,514

1%

2,702

2,623

2,628

2,658

1%

2,457

2,824

2,869

3,145

10%

1,424

2,887

2,887

1,992

-31%

5,323

2,650

2,750

4,400

60%

788

850

850

790

-7%

430

430

4,450

935%

6,590

6,590

7,459

13%

שורה

סידורי

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

יחידת הבריאות
פיתוח ,רכוש
קבוע ושיפוצים

361

26
27

10
11

תקצוב המחוזות

2,832

28

12

29

13

29

14

30

15

שכ"ע מחוזות14-
עובדים
הנהלה וכלליות
כולל  9עובדים
אחזקת משרדי
הארגון בבני ברק
פעילות התעסוקה
כולל  10עובדים
עלויות פעילות
ארצית
עלויות פעילות
משתנה
רווחה וסיוע
החבר

רזרבה
להתייקרויות/בלתי
צפוי מראש

-

100

100

100

הערות

0%

רזרבה לתגבור
הקרנות
מימון לקרן
הביטוח ,קרן
הלוואה ועזרה

-

3,189

2,924

3,236

224%

-

150

150

300

100%

סה"כ שימושים

23,493

30,701

29% 37,032 30,701

כולל מימון
קרן לעזרה
הדדית+ני"ע
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התפתחות קרן פרויקטים וקרן ביטוח רפואי/סעודי ב"צוות"
התפתחות קרן פרויקטים ב"צוות"
הקרן הוקמה ע"פי מועצת צוות מיום .27.12.01
הקרן מיועדת לרכישת נכסים קבועים לצרכי הארגון עפ"י אישור המועצה .בקרן מוחזקים נכסים נזילים בלבד.

מספר
שורה
114
115
116
117
118

שנה

תחזית
תחזית

2018
2019
2020
2021
2022

יתרה ליום
1.1
1,151
2,259
4,192
5,533
8,193

משיכות
רזרבה
יעודית מקרן מהקרן עפ"י
תוכנית
שוטפת
892
892
803
803
959
2,300
1,340
4,000
5,700
1,500

יתרה ליום
31.12
1,151
2,259
5,533
8,193
3,993

* משיכות בניכוי פחת רישומי

התפתחות קרן ביטוח רפואי/סיעודי
הקרן הוקמה ע"י החלטת מועצת צוות מיון  24.9.00והחלה לפעול ביום .1.1.01
לקרן זו הועברו כל הנכסים הנזילים שהיו בקרן בית אבות בתאריך .31.12.00
עפ"י החלטת מועצת צוות ,כספי הקרן מיועדים לכיסוי התחייבות הארגון לחבריו להבטחת סבסוד פרמיית
הביטוח שהארגון התחייב לסבסד ,וזאת ,עד לניצול כל כספי הקרן.
משנת  2015עקב התייקרות פרמיית הביטוח בעקבות ריבוי מקרי סיעוד ,התביעות ושימוש בתרופות שאינן
בסל הבריאות גם כספי דמי הרווחה מוזרמים לסבסוד פרמיית הביטוח הרפואי/סיעודי.

מספר
שורה
119
120
122
123
124

יתרה ליום
1.1

תחזית
תחזית

שנה
2018
2019
2020
2021
2022

3,361.00
5,543.00
8,410.00
9,819.00
11,669.00

משיכות
צפי תגבור
מהקרן עפ"י
מקרן
תוכנית
שוטפת
העבודה
28.00
2,305.00
41.00
2,476.00
1,044.00
2,300.00
1,000.00
2,700.00
2,400.00
2,000.00

מימון
-95.00
432.00
153.00
150.00
150.00

יתרה ליום
31.12
5,543.00
8,410.00
9,819.00
11,669.00
11,419.00
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תכנית עבודה מחוזות
 .1מחוז הצפון
 .2מחוז השרון
 .3מחוז דן
 .4מחוז יהודה
 .5מחוז ירושלים
 .6מחוז הדרום

44

"צוות"

ארגון
תוכנית עבודה 2022

תוכנית עבודה 2022

מחוז הצפון
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"צוות" ארגון גמלאי

צה"ל(ע"ר) מחוז צפון

דרך בר יהודה  52נשר (בית עופר) ת.ד 521.נשר 3660302
טל'  03-6173590פקס' 03-6173576
דוא"ל – mzafon@tzevet.org.il

3/10/2021
תוכנית עבודה לשנת  - 2022מחוז צפון
יעדים ומטרות
 .1מגמות
לאור התמשכות משבר הקורונה ,ההגבלות הנלוות והמשך פעילות המחוז
בהתאמה להנחיות משרד הבריאות :מתן מענה וסיוע באמצעות המדיה
והדיגיטל בהתאמה לצורכי החברים .עם החזרה לשגרה ,הרחבת המענה
והסיוע קרוב ככל האפשר למקום מגורי החברים ועידוד השתתפותם
באירועים בסניפים ובמחוז.
 .2הנחיות תכנון תוכנית העבודה
א .בחודשים ינואר עד יוני  – 2022ביצוע תוכנית העבודה תוך ניצול מקסימאלי של
קיום אירועים והשתתפות מרבית של חברים בהתאמה להנחיות משרד
הבריאות .ביצוע האירועים יהיה בדגש על שמירת בריאות החברים .במקרה של
ספק ,ההחלטה תהיה לחומרה .נמשיך לסבסד אוטובוסים ומדריכים במידה
והנחיות משרד הבריאות יחייבו זאת.
ב .בחודשים יולי עד דצמבר  – 2022תוכנית העבודה תתוכנן במתכונת רגילה
כאשר תינתן עדיפות לביצוע מלא של תוכנית העבודה ותוספת אירועים,
שצומצמו בחציון א' של שנת .2022
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 .3ארגון
א .המשך מגמת מעבר סניפים לשימוש בקו האינטרנט ,מרכזיית "צוות" ,הטמעת
תוכנת ה  C.R.M -וחיוב הסניפים בהוצאה זו.
ב .אחת לרבעון יתקיים מפגש בראשות שי טל ,יו"ר ועדת ההתנדבות המחוזית
ובנוכחות  9רכזי המחשוב הסניפים .בנוסף ,המשך קיום הדרכות לנאמני
המחשוב בסניפים.
ג .המשך פעילות להגדלת מאגר כתובות הדוא"ל והטלפונים כחלק מהקשר עם
החברים.
ד .קליטה והטמעת תוכנת הסליקה הישירה להזמנת אירועים ותשלום בכרטיס
אשראי בסניפים.
ה .הטמעת מערכת ה –  Active trailבסניפי המחוז.
ו .עידוד השימוש באתר "צוות" כמקור לעדכוני מידע וביצוע פעולות דיגיטליות.
ז .ביצוע  2הדרכות מחוזיות בנושאי  ,C.R.Mמערכת הסליקה.Active trail ,Excel ,
ח .פעילות מחוזית ליישום והטמעה בנושאי מינהל ותקנון.
ט .צעירים ב"צוות" – על מנת לקדם את השתתפות הגמלאים הצעירים בפעילות
המחוז והסניפים נבחר קובי זילברמן לשמש כרכז מחוזי בנושא .האחרון יפעל
בהנחיית מור חיים חיים להתאמה וקידום הפעילות ברוח זו.
 .3פרט
א .המשך טיפול בהענקת שירותים לרווחת הפרט כולל ייעוץ משפטי ומיסוי לחברי
"צוות".
ב .המשך מתן סיוע למימוש זכויות החברים ורווחתם הכוללים ביקורי חולים
ולהבדיל ניחום אבלים בבית המשפחה בהתאמה להנחיות משרד הבריאות בעת
משבר הקורונה.
ג .מתן דגש על הטיפול בחברים במצוקה ,באלמנות "צוות" ובחברים הזקוקים
לסיוע בתווי קנייה לחג.
ד .בחינת הפניה והכוונת חברים במצוקה כלכלית למערכת תמיכה אשר תלווה
ותסייע להם להיחלץ מהמצוקה  -תנאי ראשוני לסיוע – ליווי כלכלי.
ה .פעילויות הסיוע לפרט יהיו בהתאמה להנחיות משרד הבריאות בעת קורונה
וההגבלות הנלוות:
 )1פעילות קבלת קהל בסניפים המרוחקים בשילוב מנהלת יחידת התעסוקה
אחת ל  4 -חודשים ובמחוז אחת לחודשיים.
 )2פעילויות קבלת הקהל במחוז יכללו שירותי בירור קצבה ע"י נציג מופת,
ביטוח הבריאות והסיעוד ,ייעוץ משפטי ,וייעוץ בנושאי מיסוי וביטוח לאומי.
 )3ארגון ימי עיון והשתלמויות ברמת המחוז והסניף בנושאים שונים ,להרחבת
הידע וטיפוח תרבות הפנאי.
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 )4ביצוע מפגשי פורשים אחת לשנה ברמת הסניף ,להעמקת היכרות הפורשים
החדשים את הארגון ,הסניף ,המחוז ואת השירותים הניתנים באמצעות
"צוות" .הסניף יעביר למחוז את מועד ביצוע המפגש.
 )5ביצוע מפגש אלמנות אחד בסניפים המונים יותר מ 20-אלמנות ,לחיזוק
הקשר בין האלמנות לבין "צוות".

 .4התנדבות
א .לאור משבר הקורונה ,ההגבלות הנלוות והמשך פעילות ההתנדבות בהתאמה
להנחיות משרד הבריאות:
 )1קיימת חשיבות לשמירת הקשר עם המתנדבים ומסגרות ההתנדבות.
 )2הרחבת היקף ההתנדבות בסניפים לתחומים נוספים בתיאום עם ארגוני
מתנדבים ,פיקוד העורף ,פצ"ן ,רשויות מקומיות ,סיוע לעמותות הפועלות
בהתנדבות למען הזולת והחברה בישראל ,התנדבות בקהילה ,משטרת
התנועה "אור ירוק" (מאבק בתאונות הדרכים ועוד).
 )3קיום פעילות הוקרה אחת לשנה ברמת הסניף לעידוד ,חיזוק ותמיכה
בפעילים המתנדבים.
 )4אחת לרבעון יתקיים מפגש בראשות יעקב בר און ,יו"ר וועדת ההתנדבות
הארצית והמחוזית ו –  9רכזי ההתנדבות הסניפיים כחלק מקיום פעילות
להעשרת רכזי ההתנדבות בסניפים.
 )5טיוב רשימת המתנדבים במערכת המידע הארגונית.
 )6שמירת הקשר עם בתי הספר כחלק מהרצון להמשך פעילות בפרויקט "שביל
הארץ".
 )7המשך פעילות ההרצאות בכלא "נווה צדק".
 )8המשך פעילות במסגרת פנימיית "רננים" בזכרון יעקב.
 .5תעסוקה
א .יצירת קשר עם כלל החברים בדגש על פורשים חדשים לעידוד הצטרפותם ל"צוות"
ולקבלת סיוע תעסוקתי.
ב .שימור הקשר ותיאום ציפיות עם החברים דורשי עבודה .הצבת דורשי העבודה
במרכז העשייה ,לשמש כתובת ומוקד למתן פתרונות לחברים בנושא ייעוץ
תעסוקתי ותכנון קריירה.
ג .פיתוח והתנעת "מנועי השמה" חדשים וקיימים מחוללי תעסוקה ,העונים
להגדרה – הכשרות מקצועיות מוכוונות תעסוקה.
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פתיחת תוכניות לימוד – הסבה להוראה" :הטובים בחינוך" במכללת אורנים,
מכללת בית ברל ,מכללת לוינסקי" .צוות במדים" – הסבה להוראה למשרתי הקבע
עד שנתיים לפני שחרורם במכללת אורנים" .מבטים בצפון" – הסבת אקדמאים
בוגרי הטכניון להוראה ,השתלבות חברים בהכשרת מנהלי בתי ספר במסגרת "אבני
ראשה".
ביצוע פעילויות תומכות תעסוקה שמטרתן לסייע לחברים להשתלב במעגל
העבודה באמצעות ביצוע סדנאות העצמה ,ירידי תעסוקה ,ימי עיון ,הכשרת חברים
במסגרת "סל הכשרה".
פעילות שיווקית מול חברי "צוות" ומעסיקים – פרסום ב"צוותון" ,בביטאון
ובאתר "צוות" ,פרסום משרות חמות ,שליחת דפי תדמית למעסיקים.
הרחבת מספר החברים המשתלבים במעגל העבודה ,השתתפות פעילה בימי
פרישה.
שימור והגדלת מאגר המעסיקים.
טיפול ממוקד במגזרים ייחודיים באמצעות סדנאות ,קורסים ,הכשרות מקצועיות,
תוכניות הסבה להוראה והשתלבותם בעבודה.
קיום קשר ויחסי גומלין עם הסניפים.
הרחבת הקשר ויצירת שיתופי פעולה עם מנהל הפרישה בצה"ל ועמיתים
מקצועיים אחרים (רשויות מקומיות ,שרות התעסוקה ,הרשות לפיתוח
הגליל ,התאחדות התעשיינים ,לשכת המסחר והתעשייה וכו').
חשיבה יצירתית בהתאם למציאות המשתנה -שיפור העבודה ומיומנויות
מקצועיות ,שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות.

 .6אירועי תרבות ,כנסים ומפגשים –
א .אירועים מחוזיים:
 )1המחוז יקיים ערב חברתי תרבותי מחוזי בשנת העבודה .2022
 )2המחוז ישתתף בצעדת ירושלים ע"פ הקצאות ההנהלה ארצית.
 )3המחוז יקיים את סעודת הרמדאן המסורתית לחברים המוסלמים.
ב .אירועים בסניפים:
 )1האירועים בסניפים יכללו טיולים ,מסיבה שנתית  ,הרצאות ומפגשים
חברתיים ,על  -פי תוכניות העבודה של הסניפים המאושרות בוועד המנהל
ומועצת המחוז.
 )2יתקיימו אירועים ייחודיים לחברים בני המיעוטים לציון חגיהם בהתאמה
למסורת.
 )3מפתח הפעילות המינימאלי לכל סניף:
מסיבה שנתית – אחת לשנה.
א)
אירוע תרבותי עם אמנים וכיבוד קל – אחת לשנה.
ב)
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טיולים חד יומיים  4 -פעמים בשנה.
ג)
מפגשים/הרצאות – פעמיים בשנה.
ד)
טכס הענקת תעודת "גבורות" ותעודה "לבינה ולעצה".
ה)
המפתח הנ"ל הינו לאירועים שיסובסדו מתקציב הארגון על  -פי המפתחות
המעודכנים והמאושרים על  -ידי הנהלת הארגון והמחוז.
המחוז יפעל לשיתוף פעולה להצעת אירועי תרבות ובידור נוספים במחירים
מוזלים – הן ברכישת הצגות או כהשתתפות מרוכזת של חברים במופעים
יזומים.
לכל סניף תהיה הזכות לקיים אירועים נוספים ללא סבסוד כגון נופש ,סופי
שבוע וטיולים לחו"ל .אירועים אלה יתקיימו בתיאום עם המחוז ובאישורו.
סבסוד "צוות" יהיה לטיולים משולבים עם נופש בארץ על  -פי מפתח סבסוד
לטיול הלוך וטיול בחזור.
מזכירות המחוז תסייע ,תנחה ,תלווה ותממש את הפעילות המוצעת בתוכנית
העבודה לשנת  2022ושאושרה ע"י המחוז.
פירוט עקרונות ומפתחות לסבסוד אירועים והתקציב התפעולי (כמפורט באוגדן
נהלי הארגון ואשר הועבר לסניפים).
צוות טלוויזיה קהילתית  -יקיים פעילות בפיקוח ואישור מקדים של המחוז.

 .7ביקורת
בשנת העבודה  2022תיערך ביקורת מקיפה/נושאית בסניפים :חיפה ,גליל
א.
תחתון ,קריות ,מרכז הגליל ,עמקים ובמזכירות מחוז צפון.
ביקורות תיקון ליקויים יתקיימו מביקורות שבוצעו בשנת  2021בסניפים
ב.
גליל מערבי ,גליל עליון ,כרמיאל וחדרה.
הביקורת המקיפה תכלול את כלל הנושאים בהפעלת המחוז והסניף:
ג.
ניהול כספי ,פעילות התנדבות בקהילה ,נהלים ותיעוד ישיבות ,פעילות גזברות
ושירותי פרט.
וועדת הביקורת תקיים ביקורות נקודתיות בנושאים שונים ע"פ בקשת יו"ר
ד.
המחוז.
 .8תקציב
א .תקציב המחוז לשנת  2022יהיה –  - ₪ 1,573,000הנחת העבודה היא שווירוס
הקורונה ימשיך ללוות אותנו לפחות גם במחצית השנה הראשונה.
ב .תתקיים הערכת מצב תקציבית לקראת סיום החציון הראשון של  2022עפ"י
הפעילויות בפועל.
ג .היעד לשנת  2022הינו עלייה של  10%במספר המשתתפים באירועים בכל סניף.
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ד .תקציב המחוז מחולק לסניפים והכסף יועבר לסניפים בהתאם לאישור תוכנית
העבודה ,הפעילויות ,מפתחות הסבסוד וניצול התקציב.
ה .סניפים יתכננו את ניצול התקציב הייעודי והתפעולי על פי תוכנית העבודה שתוגש
לאישור המחוז.
ו .במהלך חודש יולי  2022תבוצע הערכת מצב תקציבית בראשות יו"ר המחוז אל מול
פעילויות הסניפים בחודשים ינואר עד יוני .2022
ז .תוספת לתקציב תינתן על פי מספר המשתתפים מעבר לתכנון בתוכנית העבודה.
ח .תקציב המחוז יכלול את המרכיבים הבאים:
 )1תקציב ייעודי – לסבסוד פעילות ואירועים במחוז ובסניפים .תקציב זה
יכלול הוצאות הפקת חוזרים ודיוורם במערכת ה .Active trail -
 )2רזרבה מחוזית  -לאישור פעילות חריגה או נוספת.
 )3תקציב תפעולי  -לכיסוי הוצאות שוטפות ,הוצאות פעילים ,הוצאות משרדים.
רכש אינוונטר יהיה באישור מחוז בלבד – אין אישור לחריגה בתקציב זה.
 )4תקציב לתשלום שכ"ד/ארנונה – יכלל בסניף גליל תחתון המשלם
שכ"ד/ארנונה.
 )5תקציב מיוחד – מסגרת תקציבית עד  ₪ 100תינתן בגין כל חבר שיגיע
"לגבורות" ו"לבינה ולעצה" ,בחלוקה על  -פי סניפים.
 )6תקציב חוזרים ודיוור – חברים בעלי כתובת דוא"ל וטלפון נייד יקבלו את
הדיוור באמצעות מערכת ה –  Active Trailוזאת בכדי לחסוך בהוצאות הפקת
חוזרים ודיוור בדואר ישראל.
 )7פירוט התקציב הייעודי והתפעולי למחוז ולסניפים  -ראה נספח א'.
לוט :נספח מסגרת תקציבית שנת עבודה .2022

בברכה,
משען
יוסי
יו"ר מחוז צפון
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נספח א' :מסגרת תקציב שנת עבודה 2022

הסניף
חיפה
קריות
גליל מערבי
כרמיאל
מרכז הגליל
גליל עליון
גליל תחתון
עמקים
חדרה
מחוז
רזרבה
סה"כ

תקציב
יעודי
115,000
150,000
90,000
70,000
95,000
85,000
85,000
120,000
95,000
150,000
194,000
1,249,000

תפעולי
29,000
15,000
10,000
8,000
8,000
9,000
67,000
15,000
8,000
155,000
0
324,000

סה"כ
144,000
165,000
100,000
78,000
103,000
94,000
152,000
135,000
103,000
305,000
194,000
1,573,000
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מחוז השרון  -תכנית העבודה לשנת 2022
 .4כללי
 4.1שנת  ,2022היא השנה השלישית לכהונתה של הנהלת המחוז הנוכחית,
שנבחרה בבחירות למוסדות ארגון "צוות" בחודש פברואר  2020והחלה
בעבודתה לאחר סיום תהליך הבחירות ב  24מרץ .2020
בשנה זו נמשיך ליישם את התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של "צוות"
לשנים  2020-2024תוך התמקדות בנושאי הליבה ,וזאת על פי הנחיות
הנהלת הארגון.
 4.2הנחת היסוד היא ,כי גם בשנת העבודה  2022מגפת הקורונה תמשיך ללוות
ולהשפיע על שיגרת החיים של כולנו .לכן ,נמשיך לתת שירות לחברים,
בתחומי זכויות ,פרט ,בריאות ,תעסוקה ,תרבות רווחה ופנאי ,וזאת בהתאם
להנחיות של ממשלת ישראל בכל הקשור למגפת הקורונה התקפות במועד
פרסומן .כל זאת ,ברגישות ובאחריות על שמירת בריאותם של כל אחד
מהחברות והחברים.
תישמר "היכולת המבצעית" של המחוז למתן מענה מירבי בעת סגר או
מגבלה אחרת ,ויינתן דגש לשמירת הקשר בסניפים עם האוכלוסייה הבוגרת
בקרב החברות והחברים.
 4.3נמשיך לעדכן את החברים להתקדמות הטיפול הארגוני בשמירה על הזכויות
ומימוש החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה שנחתם בשנת  ,2012ההליכים
מול רשות המיסים למיצוי ההטבות המוענקות במסגרת תיקון  190לטובת
גמלאי צה"ל ,שחיקת הגמלה ,נפגעי ההיוון וקיום הסכמים במגזר הציבורי
לפורשים הצעירים.
 4.4נסייע לחברים בנושאי הליבה של הארגון :הביטוח הרפואי והסיעודי ,בקשות
לסיוע לפרט ,עשייה לרווחת הפרט והגברת העשייה והתרומה בתחום
ההתנדבות למען החברה ,הקהילה והמדינה.
 4.5נמשיך לחזק את הסניפים והגברת פעילות החברים בהם.
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 4.6נפעל לשילוב הדור הצעיר בפעילות המחוז.
 4.7נמשיך להרחיב את השימוש ברשתות החברתיות כערוץ תקשורת מרכזי
לקשר והסברה מול החברים והציבור בישראל.
 4.8ניוצג בכל ועדה ארצית ,קבועה או אד-הוק ,ונתרום את חלקנו בשיפור
הארגוני.
 .5מימוש חזון "צוות"
 5.1בשנת עבודה זו נמשיך ליישם את הערכים וכללי ההתנהגות שנקבעו במגילת
הערכים בכל הקשור לרעות ולערבות הדדית.
 5.2חזון הארגון ,מטרותיו ,ערכיו ומעמדו – רצ"ב בנספח ב'.
 5.3נסייע במבצעי הצטרפות לביטוח הסיעודי לאוכלוסייה הצעירה שטרם
הצטרפה לביטוח ,בתנאים מועדפים.
 5.4נפרסם מידע עדכני לחברים באמצעות ערוצי התקשורת הדיגיטליים
והכתובים.
 .6קשר וסיוע לפרט
 6.1נטמיע מעמד המחוז כבית וכתובת לקבלת סיוע ותמיכה לחברים ונשתדל
לקיים הלכה למעשה את משמעות המושג "ערבות הדדית" ,וזאת באמצעות
הקשר והטיפול האישי בכל חבר נזקק ,ביקורי מאושפזים ,חולים ונכים,
והשתתפות בהלוויות חברים שהלכו לעולמם.
 6.2המשך הטיפול וחיזוק הקשר עם החברים בצל מגפת הקורונה:
 6.2.1יצירת קשר טלפוני/פיסי פעמיים בשנה ,לקראת החגים ,עם החברים
בני  70ומעלה ,בהובלת יו"ר הסניפים ורכזי הפרט.
 6.2.2טיפול בבקשות סיוע כלכלי של חברים בנוהל מקוצר על סמך
מסמכים תומכים והמלצת יו"ר הסניף ורכז הפרט והעברתם לוועדת
פרט ארצית לטיפול.
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 6.2.3במידת הצורך ,המשך שמירת הקשר ופעילות מרחוק באמצעים
אלקטרוניים (הרצאות העשרה ב"-זום" וכדו').
 .7התנדבות
 7.1פעילות ההתנדבות תמשיך גם בשנת העבודה  2022להיות מושפעת
ממגבלות מגפת הקורונה ,ובמידת הצורך ,חלק מהפעילות תתבצע דיגיטלית
מרחוק.
 7.2מנהל המחוז ימשיך להיות מזכיר ועדת ההתנדבות הארצית באישור מנכ"ל
צוות.
 7.3נמשיך בפעילות ההתנדבות תחת דגל "צוות" לתחומים הבאים:
" 7.3.1בשביל הארץ" – המשך שמירה על קשר עם בתי הספר למתן
ההרצאות ,וכניסה למוסדות חינוך נוספים.
 7.3.2מיזם גדי – ריכוז ארצי של פרויקט מתן הרצאות לכלואים במתחם
המשפטי הצבאי "נווה צדק".
 7.3.3פנימיית רננים – נתמוך בחידוש הפעילות בפנימייה ,והרחבת
הפעילות לפנימיות נוספות (בהתאם למגבלות והנחיות משרד
הבריאות שיהיו בתוקף).
 7.3.4פרויקט "קיימא" בבארותיים -

המשך תמיכה לוגיסטית לחווה

החקלאית המטפלת בנוער שנפלט ממסגרת החינוך הפורמלי.
" 7.3.5מתחשבים" – המשך סיוע לעמותה בהכשרת מחשבים וציוד היקפי
משומש ותרומתו לילדים ממשפחות מעוטות יכולת.
" 7.3.6נתיב הגבורה" – פרויקט תיעוד הלוחמים היהודים ממלחמת העולם
השנייה ,בשיתוף עם מוזיאון הלוחמים היהודים בלטרון (מותנה
בנרשמים מבין חברי המחוז).
 7.4המשך וקידום פרויקטים התנדבותיים ברמה המוניציפלית ,קהילה ובסניפים:
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 7.4.1עידוד חברים/ות להעברת הרצאות בנושאים קרובים לליבם ,גם
באמצעים דיגיטליים.
 7.4.2הובלת יחידות החירום העירוניות ויחידות פיקוד העורף.
 7.4.3התנדבות בארגונים ציבוריים וממשלתיים  :מכבי אש ,משטרת ישראל,
מגן דוד אדום ,מערך הסייבר ,בתי חולים ,פעילות בטיחות בדרכים
בגני ילדים ובתי ספר ,יד שרה ,ער"ן ,קופות החולים ,אור ירוק ,ימ"חים,
רוטרי.
 7.5קידום וניהול תחום ההתנדבות:
 7.5.1ביצוע קורסי הכשרה וימי עיון לרכזי ההתנדבות בסניפים (גיוס
מתנדבים ,הרחבת ערוצי ההתנדבות וכדו').
 7.5.2המשך עדכון פרטי מתנדבים/ות במערכת המידע הארגונית (.)CRM
 7.5.3פרסום העשייה ההתנדבותית במדיות הארגוניות השונות.
 7.5.4קיום ישיבות  3-4ישיבות של ועדת ההתנדבות המחוזית (מותנה
בהנחיות הקורונה)
 7.5.5קיום אירועי הוקרה במחוז ו/או בסניפים.
.8

.9

תכנון וארגון
8.1

הטמעת נהלי ארגון "צוות" המעודכנים בפעילות המחוז והסניפים.

8.2

השתתפות בתהליך בחינת מבנה וארגון "צוות" והתאמתו לעידן הנוכחי.

8.3

קליטה ושילוב פורשים צעירים בפעילות הארגונית – "הדור הצעיר".

8.4

השתתפות בפעילות שתאורגן ע"י הנהלת הארגון.

ביקורת
9.1

עמידה בביקורות בהתאם לתוכנית העבודה המחוזית ,כחלק מתוכנית
העבודה של "ועדת הביקורת הארצית" ושל מבקר הפנים לשנת .2022
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ביצוע ביקורות פנימיות ע"י יו"ר ועדת ביקורת מחוזית ובנושאים שונים
בתיאום עם יו"ר המחוז.

9.3
.10

יינתן דגש לניהול ולרישום התקציב במחוז ובסניפים על פי נהלי הארגון.

מערך המחשוב והתקשוב
 10.1המשך הטמעת מערכת ניהול אירועים במחוזות ובסניפים.
 10.2המשך טיוב כתובות בכלל ודוא"ל ומספרי טלפונים ניידים בפרט.
 10.3המשך השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ל"-נאמני המחשוב" במחוזות
ובסניפים ובהכשרות ארגוניות בנושאי שימוש והפעלה של אמצעים
דיגיטליים ,אפליקציות ויישומי מחשב שנמצאים בשימוש.
 10.4יישום ממצאי ביקורת מחשוב בסניפי המחוז ,והמשך מגמת שיפור
מערכות במסגרת ועדת מחשוב המחוזית והארצית.

.11

פעילות המחוז והסניפים
 11.1המשך חיזוק מעמד הסניפים ע"י כלים שתגדיר הנהלת הארגון.
 11.2הגברת פעילות תרבות הפנאי בקרב חברי "צוות" במסגרת פעילות
הסניפים ,ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.
 11.3ייזום (דרך ועדת דור צעיר מחוזית) פעילויות ומפגשים הפונים לדור הצעיר
מקרב החברים ,על מנת לקרבם לארגון להגדיל את מעורבותם
והשתתפותם בפעילויות הארגון.
 11.4הענקת תעודות גבורות וגילאי הבינה והעצה (גילאי ה ,)90-קיום ביקורים
בבתי חולים ,דיור מוגן והענקת מענקי חג לחברים נזקקים בהתאם לנוהלי
"צוות".
 11.5במידת הצורך  -הרחבת השימוש בתקשורת מרחוק להרצאות בסניפי
צוות.
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ניהול התקציב
 12.1בעיקרון ,תכנון תקציב המחוז לשנ"ע  2022יהיה דומה לשנ"ע .2021
קיימות רזרבות תקציביות משנים קודמות ,לגביהם קיים אישור הנהלת
הארגון שהן עומדות לרשות המחוז במידת הצורך .סיכום זה תקף גם
לשנ"ע .2022
 12.2בתקופת הקורונה קיימת מגמת התייקרות בכל השירותים במשק .המחוז
והסניפים יעשו כל מאמץ לעמוד בתקציב ,אך קיימת אפשרות שנאלץ
לבקש תוספת.

.13

קשרי ציבור והסברה  -מיצוב מעמד מחוז השרון

 13.1נמשיך להשתמש באמצעי התקשורת הארגוניים :בטאון "צוות" " -צוות
שלנו" ,אתר "צוות" ,המידעון " -צוותון" ,וידאו "צוות" ,ודפי הפייסבוק
הארגוני ,המחוזי ובסניפים ,ובקבוצות ה , WHATSAPP-והTELEGRAM-
המחוזיות.
 13.2נרחיב החשיפה לפועלם של חברי המחוז בתחום ההתנדבות.
 13.3השתתפות נציגת המחוז ,רחל פתאל ,בפעילות מחלקת פרישה בכל
הקשור להצטרפות הפורשים משירות קבע בצה"ל לשורות הארגון.
.14

קשרי חוץ וטקסים
לבקשת הנהלת הארגון :
 14.1ניטול חלק בכל טקס או פעילות.
 14.2נארח נציגים מצבאות וארגונים מהארץ ובחו"ל המתארחים בארגון.
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נספח ב'  -מחוז השרון – בסיס התקציב למחוז ולסניפים לשנת 2022

נושא
תקציב המחוז לשנת 2022
סה"כ
נתניה
תקציבי
כפר סבא
הסניפים כפי
רעננה
שאושרו ע"י יו"ר
הרצליה
המחוז
רמת השרון
הוד השרון
תקציב מטה המחוז

סכומים ב₪ K-
972
831
341
185
85
90
60
70
141

הערות :
מנכ"ל צוות אישר תוספת חד פעמית של  ₪ K65לתקציב המחוז :
 ₪ K50תגבור לסניף הוד השרון בגין קורסים מחוזיים (רכיבת אופניים וירי
מבצעי) לעידוד השתתפות הדור הצעיר.
 K15ש"ח לסניף כפר סבא עבור תערוכת אומני צוות בעיר.
הסכום שאושר בסעיף  1לעיל ויתרות נוספות מהשנים  202ו,2021-
עומדים לזכות המחוז אצל חשב הארגון.

61

"צוות"

ארגון
תוכנית עבודה 2022

י' בכסלו ,התשפ"ב
14/11/2021
סימוכין01532821 :

הנדון  :מחוז השרון  -עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2022

תכנית העבודה של מחוז השרון לשנת  ,2022כנגזרת מתוכנית העבודה הארגונית.

בברכת שנת עבודה פורייה.

נתי

פרישמן

יו"ר מחוז השרון
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תוכנית עבודה 2022

מחוז דן
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ט"ז בכסלו ,התשפ"ב
 20נובמבר 2021
סימוכין01558321 :
הנדון  :עיקרי תוכנית העבודה -מחוז דן לשנת 2022
 .1כללי
 1.1מחוז דן יפעל בשנת  2022בכל התחומים הנגזרים מתוכנית העבודה של
ארגון "צוות" ,ומהחלטות הוועד המנהל ואספת הנבחרים הארצית.
 1.2תכנית העבודה מבוססת על תקציב מזכירות המחוז והסניפים אשר אושר
על ידי הנהלת ומועצת המחוז.
 1.3כל המטרות והיעדים הינם עפ"י התקנון ונהלי "צוות".
 1.4תכנית העבודה תתמקד בהיבט המעשי והיישומי.
 1.5בהנחה שמגפת הקורונה תלווה אותנו גם במהלך שנת  ,2022יישום תכנית
העבודה מותנה בהנחיות משרד הבריאות המתפרסמות מעת לעת.
.2דגשים לתוכנית העבודה:
 2.1הנגשת השירות הניתן לחברים והרחבתו.
 2.2הרחבת מעגל המשתתפים בפעילויות המחוז והסניפים.
 2.3הפצת עד  4מידעונים בשנה.
 2.4ניהול התקציב באופן מושכל ,תוך מעקב ובקרה שוטפים.
 2.5הוקרה והערכה לפעילות המתנדבים.
 .3משימות מזכירות המחוז
 3.1כללי:
 3.1.1קיום ישיבות הנהלה ,אחת לחודש ,אספת הנבחרים פעמיים
בשנה והפצת פרוטוקולים בהתאם.
 3.1.2הרחבת השימוש בדוא"ל ובאמצעים דיגיטליים אחרים (וואטסאפ.S.M.S,
ועוד) תוך הפחתת כמות "הדואר הכתוב" שנשלח לחברים.
 3.1.3הגברת המודעות לחשיבות השימוש במחשוב בסניפים ובמחוז כולל ייזום
השתלמויות והדרכות מתאימות לנאמני המחשוב בסניפים.
 3.1.4הרחבת השימוש בפייסבוק ואתר "צוות" כאמצעי פרסום והעברת מידע
לכלל חברי המחוז.
 3.1.5שימור ופיתוח מאגר המומחים למתן ייעוץ בהתנדבות בתחומים שונים
לחברי המחוז "חברי צוות למען חברי צוות".
 3.1.6שימור ופיתוח מאגר ספקים מחוזי לשימוש הסניפים.
 3.2טיפול בפרט
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מתן מענקי חג לחברים מעוטי יכולת לקראת החגים הפסח וראש
השנה.
סיוע כלכלי באמצעות וועדת הפרט.
טיפול בבקשות להפסקת ניכויי ההיוון ,הלוואות דחויות ,סיוע רפואי.
מתן הלוואת בנק והלוואות הדדיות.
טיפול וסיוע לאלמנות חברי "צוות" לממש את זכויותיהן,
ביקור חברים השוהים בדיור מוגן בחגים פסח וראש השנה.
טיפול בהלוויות חברים שהלכו לעולמם.
קליטת חברים חדשים
ייזום פעילות רווחה ותרבות הפנאי.

 3.3התנדבות
 3.3.1העמקת המודעות בקרב החברים לפעילות התנדבותית ,ליעדים
צבאיים ,לאומיים וממלכתיים ,בדגש על פרויקט "בשביל הארץ"
בשיתוף עם הרשויות המקומיות.
 3.3.2ציון מתנדבים מתמידים לפי נוהל מתן תעודות הוקרה למתנדבים.
 3.4תעסוקה
 3.4.1סיוע לחברים במציאת תעסוקה באמצעות יחידת תעסוקה מרכז.
 3.4.2סיוע לרשות התעסוקה במידת האפשר באמצעות מזכירות המחוז
והסניפים.
 3.5אירועים מחוזיים
 3.5.1קיום מפגשי חברים במסגרת הצגות תיאטרון במחירים מוזלים
ומסובסדים.
 3.5.2ארגון טיולים/נופשים בחו"ל.
 3.5.3קיום אירוע הוקרה למתנדבים .
 3.5.4קיום כנס מחוזי ( במידה ולא יתקיים אירוע ארצי).
 3.5.5קיום אירוע "יום האישה".
 3.5.6קיום אירוע לציון יום השואה והגבורה.
 3.5.7השתתפות המחוז על כל סניפיו בצעדת ירושלים ובאירועים ארציים
ככל שיהיו.
 3.6ביקורת
 2.10.1קיום ביקורות חיצוניות ,במחוז ובסניפים ,על ידי וועדת הביקורת
הארצית ,המבקר הפנימי ומנהל הכספים.
 2.10.2קיום ביקורות על ידי וועדת הביקורת המחוזית ב 3 -סניפים
 2.10.3הפקת מסקנות ולקחים מהביקורות וביצוע המלצות לטיפול
שייבדקו לאחר יישומם.
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 .4משימות הנהלות הסניפים
 4.1ארגון
 4.1.1הסניפים יפעלו עפ"י תוכניות העבודה שאושרו ע"י יו"ר המחוז.
 4.1.2קיום ישיבות הנהלה אחת לחודש והעברת פרוטוקול למחוז.
 4.1.3עדכון והעלאת תכנים בדף הפייסבוק המחוזי ובמדור הסניפים באתר
"צוות".
 4.1.4הרחבת השימוש בדוא"ל ובאמצעים דיגיטליים אחרים (וואטסאפs.m.s ,
פייסבוק ועוד) ,תוך ירידה בכמות "הדואר הכתוב" שנשלח לחברים.
 4.2טיפול בפרט:
 4.2.1יצירת קשר עם חברים חדשים שהצטרפו לסניפים.
 4.2.2שמירת הקשר עם חברי הסניף ,בדגש על אלמנות ,אלמנים
וחברים מבוגרים ועריריים.
 4.2.3איתור חברים במצוקה ,סיוע וליווי.
 4.2.4ביקור חברים מאושפזים בבתי חולים ,בתי אבות ,ובבתיהם.
 4.2.5השתתפות בלוויות חברים שהלכו לעולמם וקיום ביקורי
תנחומים.
 4.2.6משלוח כרטיסי ברכה לימי הולדת.
 4.2.7הענקת תעודות ושי לבני  80ו 90 -במסגרת אירועים חברתיים
בסניף.
 4.3התנדבות
 4.3.1העמקת המודעות לפעילות התנדבותית בקהילה.
 4.3.2הרצאות בביה"ס להעשרת הידע לתלמידי ישראל (מורשת) ולהגברת
המוטיבציה לשרות בצה"ל.
 4.3.3סיוע לרשות המקומית במצבי חרום.
 4.3.4שת"פ עם ארגוני מתנדבים אחרים ,במידת האפשר.
 4.4תעסוקה
 4.4.1סיוע לחברים במציאת תעסוקה באמצעות יחידת תעסוקה מרכז.
4.4.2סיוע לרשות התעסוקה במידת האפשר.
 4.5תרבות הפנאי
 4.5.1הסניפים ישתתפו בצעדת ירושלים בסוכות תשפ"ג.
 4.5.2קיום מפגשים חברתיים במסגרת מסיבות ,הצגות ואירועים שנתיים.
ופעילויות חברתיות אחרות.
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 4.5.3קיום טיולים יומיים ונופשים.
 4.5.4קיום הרצאות.
 4.5.5אחת לשנה ניתן לקיים בסניפים אירוע משותף ומסובסד לחברים ,ילדיהם
ונכדיהם (באישור מראש).
 4.5.6לשאוף ולעודד התאגדויות של סניפים אד–הוק ,בקיום אירועים
משותפים גדולים ומושקעים.
 4.5.7לפעול על פי נוהל סבסוד אירועים ועל פי הנחיית יו"ר המחוז בעת
אישור תוכניות העבודה לשנה זו.
" 4.6דור צעיר"
 4.6.1הסניף ימנה אחראי ל"-דור הצעיר" ,שישמש גם כנציג הסניף בוועדה
המחוזית.
 .4.6.2הסניף יפעל להרחבת מעגל המשתתפים בפעילויות ,בדגש על הצעירים,
תוך כדי התאמת סוגי הפעילות לחתכים השונים של האוכלוסייה
במגבלות נוהל הסבסוד ובמסגרת תקציב הסניף.
 4.7ביקורת
 4.7.1הכנת הסניפים לביקורות שיבוצעו עפ"י לו"ז שיופץ ע"י וועדת הביקורת
המחוזית.
 4.7.2הפקת והפצת מסקנות ,לקחים וההמלצות לטיפול.
 4.7.3הגשת דו"ח ביצוע התיקונים ,תוך חודשיים מיום קבלת ההמלצות.
 4.8מחשוב
 4.8.1תחזוקה ופיתוח של דף הפייסבוק המחוזי.
 4.8.2הטמעת מערכות המחשוב בסניפים ובמחוז ולבעלי תפקידים בהנהלות
הסניפים.
 4.8.3קיום השתלמויות והדרכות לנאמני המחשוב בסניפים.

מאחלת לכולנו הצלחה במימוש תכנית העבודה.
רצ"ב :נספח תקציב המחוז לשנת 2022

עו"ד -סיגל טל לוי
מחוז דן
יו"ר
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תקציב מחוז דן לשנת 2022
הנחות יסוד לתכנון תקציב : 2022
 .1תקציב המחוז לשנת  2022זהה לזה של שנת .2021
 .2במגמה לעודד פעילות והרחבת מעגל המשתתפים ,יינתנו תוספות כספיות
לכלל הסניפים מיתרות  2021על פי הפירוט הבא:
 2.1סניפים שתקציבם ב 2022 -קטן לעומת תקציב  2021יקבלו השלמה
שתעמיד אותם על תקציב זהה ל.2021-
 2.2כל סניפי המחוז יקבלו תוספת אחידה של . ₪ 15.000
 2.3סניף ראש העין יקבל תוספת ייחודית ל " -דור צעיר".
 2.4סניף גבעתיים יקבל "בונוס " על כך שמספר המשתתפים באירועי הסניף
באחוזים הוא הגבוה ביותר.
 .3תקציב התפעול עומד על  30%מסך תקציב הסניפים ויחולק על פי מספר החברים
בכל סניף.
 .4התקופה שנלקחה לצורך חישוב מס' המשתתפים בפעילות היא
 1/10/20/20ועד  12( 30/9/2021חודשים)

"צוות"
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פירוט מרכיבי תקציב המחוז
תקציב בסיסי
תוספת ייחודית לסניף בני ברק
שכר דירה וארנונה
תקשורת
סה"כ תקציב המחוז

1,094,000
50,000
135,000
45,000
1,324,000

תקציב הסניפים( מתוך סך תקציב המחוז)
תקציב שוטף
תוספת ייחודית לסניף בני ברק
שכר דירה וארנונה
תקשורת
סה"כ תקציב הסניפים

704,000
50,000
99,000
27,000
880,000

מזכירות המחוז
תפעול שוטף
ארנונה
תקשורת
סה"כ תפעול מזכירות המחוז

140,000
36,000
18,000
194,000

כנס מחוזי

150,000

רזרבת יו"ר המחוז

100,000

סה"כ תקציב המחוז

1,324,000

חלוקת התקציב לסניפים
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הוצאות תפעול  30%מסך התקציב
הוצאות פעילות  70%מסך התקציב
תוספת ייחודית לסניף בני ברק
שכר דירה וארנונה
תקשורת

211,200
492,800
50,000
99,000
27,000

סה"כ
תוספת תקציב מיתרות ( 2021לפעילות)

880,000
186,582

סה"כ תקציב הסניפים

1,066,582

תקציב בחלוקה לסניפים
סה"כ
תקציב
תפעול

תקציב
פעילות

תוספת
ייחודית
לסניף ב"ב

בני ברק

3.222.48

33.300.18

50.000.00

סניפים

תקשורת

שכר דירה
וארנונה

15.000.00

2.100.00

בקעת אונו

29.948.56

97.375.61

4.000.00

16.200.00

בת ים

8.695.57

36.070.03

4.100.00

1.600.00

גבעתיים

8.286.36

48.250.39

600.00

חולון

21.790.07

49.125.22

500.00

פתח תקוה

35.396.08

53.903.15

4.650.00

2.500.00

ראש העין

33.657.96

94.953.00

3.000.00

12.000.00

רמת גן

23.733.79

43.001.39

3.800.00

15.000.00

תל אביב

46.470.14

30.821.03

4.250.00

51.700.00

סה"כ

211.200.00

492.800.00

27.000.00

99.000.00

50.000.00

תוספות
מיתרות
2021

15.000.00
15.000.00
16.373.00
22.835.00
15.000.00
42.536.00
15.000.00
19.838.00
186.582.00

סה"כ תקציב
2022
109.622.65
162.524.17
65.465.59
83.509.75
94.250.29
111.449.23
186.145.96
100.535.18
153.079.17
1.066.582.00
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"צוות"  -מחוז יהודה
ארגון גימלאי צה"ל
רח' גאולה  ,4רחובות
ת.ד 1824 .רחובות 7627211
טל08-9467062 :
פקס08-9316429 :

תאריך 15/08/2021 :
מספרנו01039421 :
לכבוד
חברי מועצת המחוז

הנדון :עיקרי תוכנית עבודה לשנת 2022
 .1מחוז יהודה ימשיך לפעול בשנת  2022בכל התחומים הנגזרים מתוכנית העבודה
של ארגון "צוות" ,מהחלטות ההנהלה הארצית והנהלת המחוז ובהתאם
להנחיות ומגבלות משרד הבריאות בכל הנוגע ל"קורונה".
 .2מחוז יהודה מונה כיום כ 11257 -חברים.
 .3מס' החברים במחוז עפ"י חלוקה לסניפים:
  2364חבריםא .סניף ראשל"צ
  2279חבריםב .סניף רעות
  2147חבריםג .סניף אשדוד
  1587חבריםד .סניף רחובות
  1070חבריםה .סניף אשקלון
ו .סניף נ"צ/רמלה/לוד  1020 -חברים
  790חבריםז .סניף יבנה
 .4התוכנית תתבסס על המשך העמקת וביסוס הפעילות בסניפי המחוז כר"מ:
א .טיפול בהכשרות וקורסים וסיוע לרשות התעסוקה.
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מתן אוטונומיה גדולה לסניפים במחוז בסיוע המחוז.
עידוד הסניפים בפיתוח פעילויות חברתיות והתנדבותיות.
העמקת הקשר עם הרשויות המקומיות וגורמים מתנדבים.
הכשרת מבקשי עבודה למקצועות אשר יתאימו לגימלאי "צוות".
בנית מערך אינפורמטיבי בין הסניפים.

 .5פרט:
נמשיך ונעמיק את הטיפול במזכירות המחוז בחברים הזקוקים לשירותי "צוות"
בנושאים המרכזיים הבאים:
א .טיפול בבעיות פרט חריגות.
ב .איתור וסיוע לנזקקים.
ג .טיפול וסיוע באיתור תעסוקה.
ד .קליטת חברים חדשים ,תדרוכם ועדכונם בנושאי "צוות".
ה .מתן יעוץ ,טיפול והכוונה לאלמנות חברי "צוות".
ו .טיפול במתן הלוואות רגילות והלוואות חריגות.
ז .המשך טיפול ,איתור והזנת דואר אלקטרוני של החברים.
ח .עדכוני כתובות וטלפונים.
 .6תעסוקה
א .סיוע לרשות התעסוקה.
ב .פתיחת השתלמויות וקורסים לחברים.
 .7פעילויות מתוכננות:
א .אירועים שנתיים.
ב .טיולים בסניפים.
ג .קורסים והכשרות.
ד .הטמעת פעילות ההתנדבות בסניפים והתנדבות בקהילה.
ה .העמקת והרחבת הטיפול באיתור תעסוקה לחברים.
ו .טיפול בפרט ומתן שירותי פרט לכל החברים והחברות.
ז .מתן ייעוץ והכוונה לחברים בנושאים שונים.
ח .איתור חברים במצוקה והסיוע להם.
ט .ביקור מאושפזים.
י .השתתפות בהלוויות של חברים שנפטרו.
יא .סיוע לחברים בנושא שכר מול נציגתנו במופת.
 .8ארגון:
א .קיום ישיבות הנהלה מחוזיות.
ב .קיום ישיבות של מועצת המחוז.
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השתתפות חברי ההנהלה בדיוני הוועדות.
קיום ישיבות הנהלה בסניפים בהשתתפות יו"ר וחברי הנהלת המחוז.
מיחשוב משרדי הסניפים.
ביצוע עבודות דפוס.
הטמעת מערכות המיחשוב בסניפים ובמחוז.

 .9ביקורת:
ועדת הביקורת המחוזית תקיים ביקורות בסניפים תוך מתן דגש על:
א .ניהול כספים.
ב .גביית כספים מחברים.
ג .פעילות בסניפים.
ד .נושאים נוספים בהתאם להחלטת חברי הוועדה.
 .10תקציב:
התקציב שאושר למחוז בסך  1,636,000ש"ח ינוצל לפעילויות המחוז והסניפים,
זאת לאחר אישור הנהלת המחוז ומועצת המחוז.

אילן דולפין
יו"ר מחוז יהודה
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הצעת תקציב למחוז יהודה לשנת 2022
כללי
הצעת התקציב לשנת  2022המפורטת להלן כוללת תקציב יעודי להפעלה
וביצוע פעולות במסגרת תרבות הפנאי לרווחת החברים ,ותקציב לתפעול אחזקה
ותקשורת של משרדי הסניפים והמחוז.
התקציב מאפשר עצמאות ניהולית בתפעול הסניפים ופיתוח תוכניות לרווחת החברים.
כל אלה בכפוף למסגרת התקציב שאושרה תוך הקפדה ואחריות לניהול תקין.
חלוקת התקציב לסניפים תעשה בשקיפות ועל פי פרמטרים אחידים ,עם זאת ניתנה
העדפה מתקנת לסניפים הקטנים על מנת לאפשר להם לקיים פעילות ברמה נאותה.
הכנסות
א .תקציב יעודי
התקציב למחוז מתבסס על העברה תקציבית מ"צוות" ומחושב לפי ₪ 107
לחבר במכפלת מספר החברים במחוז במועד אישור התקציב.
מספר החברים לחישוב התקציב לשנת  2022עומד על  11257כולל אלמנות.
סה"כ תקציב ייעודי למחוז ( ₪1,375,000כולל עלות משלוח דברי דואר).
ב.

תקציב תפעול אחזקה ותקשורת
מסגרת התקציב לשנת  2022כוללת הוצאות קבועות לרבות שכ"ד וארנונה.
סה"כ תקציב אחזקה . ₪261,000
כלל התקציב המאושר למחוז יהודה עומד על ₪ 1,636,000
עקרונות בבסיס חלוקת התקציב לסניפים:
 .0הקצאה לפי מפתח אחיד ושווה ובשקיפות מלאה.
 .2התחשבות במידת האפשר בבקשות הסניפים.
 .3סבסוד אירועים /פעילות בהתאם לנהלים.
 .4החזר תשלום לפעילים.
 .5מתן גמישות לקיום מגוון פעילויות.
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הצעה לחלוקת התקציב לסניפים
להלן הצעת התקציב לשנת  2022לפי סניפים:
מס"ד סניף
1
2
3
4
5
6
7

ראשל"צ
רעות
אשדוד
רחובות
יבנה
אשקלון
נס ציונה רמלה
לוד
סה"כ

מספר
החברים
לשנת
2022
2364
2273
2147
1587
790
1070
1020

275,000
270,000
240,000
170,000
140,000
140,000
140,000

11257

1,375,000

תקציב
2022

תקציב המחוז
לפעילות משרדי המחוז יוקצה תקציב בסך של  ₪ 261,000על פי הפירוט הר"מ:
הוצאות קשיחות -
שכ"ד וארנונה ( ₪ 170.000 -למשרדי המחוז ומשרדי סניף ראשל"צ).
הוצאות קבועות -
( ₪ 56,000חשמל ,ניקיון ,כיבוד ,הוצאות משרדיות ,החזר הוצאות לפעילים ,טלפון
ואינטרנט,
שי למאושפזים ,שי לבני  +80ועמלות בנק).
הוצאות דברי דואר ודפוס . ₪ 20.000
שונות ( ₪ 15.000 -אחזקה ותיקונים ,ורכישות ציוד).
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תוכנית עבודה והפעילות בסניפי המחוז
סניף ראשל"צ – יו"ר הסניף – יעקב סלע
 .1כללי
א .סניף צוות ראשון לציון מונה כ 2,400-חברים ואלמנות.
ב .תכנית העבודה לשנת  2022מבוססת על פעילויות שוטפות ופעילויות
יזומות במטרה להרחיב את השתתפותם של חברים נוספים (כל זאת
בהנחה שנחזור לפעילות רגילה).
ג .בתוכנית העבודה נלקחו בחשבון החלטות המחוז והנהלת הסניף כדי
להיות צמודים למסגרת התקציבית.
ד .בתוכנית העבודה יושם דגש על אירועים גדולים במהלך השנה בהיכל
התרבות ובמקומות נוספים.
 .2תוכנית העבודה מורכבת כדלקמן:
א .אירועים שאינם מחייבים השקעה כספית.
ב .אירועים שמחייבים השתתפות הסניף בהוצאות.
ג .פעילויות במימון הסניף.
ד .תוכנית העבודה מתבססת על :טיולים ,קורסים ,חוגים ,סדנאות,
הרצאות ,ערבי זמר ושירה ,ערבי ריקודים ,אירועים וכנסים גדולים.
 .3פעילויות ואירועים שאינם מחייבים תקציב:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

סיוע לחברים באיתור מקומות עבודה הן ע"י הסניף והן ע"י התעסוקה
במחוז.
סיוע לחברים בפתרון בעיות פרט.
סיוע לעריית ראשון לציון באיוש בעלי תפקידים בחירום.
יצירת קשר שוטף עם החברים לעדכון פרטים.
ביקור חברים חולים בבתי חולים ,בתי אבות ובביתם.
יצירת קשר שוטף עם חברים על מנת לשמור על בסיס נתונים מעודכן.
איתור נזקקים למתן מענקי חג בראש השנה ובפסח.
מתן סיוע משפטי ,פיננסי ,הנדסי ועוד ע"י מתנדבים בסניף.
גיוס מתנדבים לארגונים שונים.
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 .4פעילויות הפנאי בהשתתפות כספית של החברים:
מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

קורסים וסדנאות

סיורים וטיולים

מחשבים
אנגלית
טאיצ'י
התעמלות בונה עצם
קורס ציור
קורס פלדנקרייז
קורס צילום
קורס סמארטפון

סופי שבוע
נופשים
טיולים
טיולי סב-נכד
סיורים בבסיסי צה"ל
סיורים במוזיאונים
טיולים ברחבי הארץ

 .5אירועים במימון הסניף וחלקם בהשתפות החברים:
האירוע

מס'
סידורי
הרצאות בנושאים אקטואליים ואחרים.
.1
ערבי זמר ושירה.
.2
מפגשים בערבי חגים.
.3

.4

יום האישה

.5
.6
.7
.8
.9

פעילויות מיוחדות לדתיים ולמסורתיים.
טקסים לבני  80והענקת תעודות ושי.
כנסי מתנדבים והענקת תעודות שי.
רב שיח בהשתתפות החברים.
צעדת ירושלים

.10
.11

אירועים תרבותיים שונים בהיקף גדול.
נשף שנתי רב משתתפים.

הערות
אחת לחודש
אחת לחודש
ראש השנה ,פסח,
עצמאות ,ט"ו בשבט ,יום
ירושלים ,פורים וט"ו
באב
בהשתתפות החברות
והאלמנות
פעמיים/שלוש בשנה
פעמיים/שלוש בשנה
פעם בשנה בסוכות עם
השתתפות עצמאית
ארבע פעמים בשנה
פעם בשנה בחנוכה או
בסוף השנה.
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 .6צרכים מחוץ למסגרת התקציב:
מעת לעת מתעוררים צרכים מיוחדים כגון תיקוני מזגנים ,תיקוני מערכת החשמל,
תיקונים למכשירי חשמל או הוצאות לא צפויות אחרות.
 .7פירוט ההוצאות בהתאם להנחיית המחוז:
מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

פירוט הצרכים

תקציב נדרש

הדפסות ודברי דואר (באמצעות המחוז)
הוצאות חשמל
צורכי משרד והוצאות טלפונים
ארנונה וועד הבית
שיפוץ המבנה וצביעתו
מסיבות
הרצאות
ערבי זמר
סיורים וטיולים
פעילויות לדתיים ולמסורתיים
כיבוד לאירועים ולכנסים
הוצאות בלתי צפויות
כיבוד לישיבות
סך הכול

.₪ 22,000
.₪ 13,000
.₪ 14,000
.₪ 30,000
₪ 10,000
.₪ 100,000
.₪ 10,000
.₪ 10,000
.₪ 65,000
.₪ 5,000
.₪ 10,000
.₪ 10,000
.₪ 1,000
₪300000
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סניף מודיעין/רעות/מכבים – יו"ר הסניף – יעקב לבקוביץ
 .1ברצוני להביע מקרב לב את תודתנו העמוקה ,הוקרתנו והערכתנו הרבה
להנהלת המחוז ,בשמי ובשם חברי הנהלת הסניף ,מתנדביו וחבריו ,ולך כמנהל
המחוז על הסיוע הצמוד ,הליווי השוטף והבקרה שהוענקה לסניף מודיעין מכבים
רעות ושוהם בשנת  .2021הייתה זו שנה שבה התגברנו על נגיף הקורונה ללא
פגע וברוב המקרים הסניף המשיך לתפקד ,לעיתים אף בצורה מוגברת ,אם כי
שונה ,לאור התנאים והמגבלות שהפיל עלינו הנגיף הזה .אין ,לא הייתה ולא
תהיה כל אפשרות לקיים ולקדם כל פעילות בסניף ללא המחוז והסיוע האישי
שלך שאפשר לפעילות השוטפת של הסניף להתנהל כנדרש בדרך ישרה אמינה,
נכונה ועפ"י נהלי הארגון .חשוב מאד לציין את היחס אשר לו זכינו ממך ראובן,
מאילן ,מאביבה וכן מארנון וציונה .חשובה לנו המודעות כי תמיד תעמדו לצידנו
ותתמכו בנו בכל עת ובעל מצב .תודה.
 .2במסמך זה מוגשת לך תכנית העבודה המוצעת ודרישתנו לתקציב סניף מודיעין
מכבים רעות ושוהם לשנת העבודה :2022
א .מועדון הסניף המשיך ושידרג עוד בשנה החולפת ,למרות הקשיים את
פעילותו וישאף להמשיך ולהתרחב בפעילות גם בשנה הבאה .סביר שנקבל
לידנו את המתחם כולו ונוכל להכפיל את הפעילות במועדון הסניף אך
במקביל יש לקחת גם עליה בתקורות שינבעו משטח אחריות גדול שיינתן
לנו על ידי העיריה.
ב .בשנה החולפת תגברנו ושידרגנו את פעילותו של מועדון הסניף לשרות
החברים ובני/ת זוגם בעיקר ברמת איכות הפעילות ויישמנו רעיונות נוספים
לשיפור הפעילות כנדרש ע"י החברים ,מועדון הסניף פתוח בדרך כלל מידי
יום ובמשך רוב שעות היום .מספר המשתמשים בשירותיו של הסניף גדל גם
השנה כמו הגידול בשנים עברו .ככל שהעיר מודיעין מכבים רעות גדלה
מתרחבת ,מספר החברים בסניף עולה וכך גובר הצורך של החברים ובני
משפחותיהם לסביבה תומכת בה מוצאים החברים ומאמצים את מועדון
הסניף כבית שני תומך וחם .לדעתי ,צורך זה רק יתחזק עוד יותר ככל
שיחלוף הזמן וכבר עתה אנו חשים שהמקום קטן מלהכיל את צרכינו( .אנו
עומדים להתרחב ,ראה סעיף א') ימי הפעילות ושעות הפעילות כיום הם
חמישה ימים בשבוע ,במשך כמעט לאורך שעות היום ועד הערב ואנחנו
שואפים לכך שהמועדון והמשרד יפעלו ללא כל הפסקה .ומקווים שעוד נגיע
לזה בעתיד.
ג .תפעולו השוטף של המועדון הפעיל שלנו מחייב התארגנות מיוחדת גם
בהקצאת תקציב ייחודי עבורו שכן תפעולו השוטף של המועדון מחייב
הוצאות לפעולות ניקיון עקב הצורך לנקות לפחות פעמיים בשבוע את
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המועדון ,תשלומי חשמל ,תקשורת טלפון ,אחזקת אתר אינטרנט ,פקס
ומדפסות ,חיבור לאינטרנט וכבלים ,דפוס ודואר ,רכישת כיבוד צנוע ועוד.
כמו כן ,מועדון כזה זקוק מידי פעם לפעילות תחזוקה ,צביעה ,תיקון
תשתיות וכד'.
ד .עם כל מאמצינו לנקוט בדרך של "הצנע לכת" ,תקציבנו הלא גדול מקיים
את הוצאות התפעול של המועדון וזאת עוד לפני התכנים (הרצאות ,ערבי
זמר ,הרמות כוסית ועוד ועוד.)...
ה .כמו בשנת  2021נקיים גם בשנת  2022טיולים ואירועים מחוץ למועדון
בהיקף של אחת לחודש לפחות ,לעיתים אף יותר מכך .הכל בהתאם
להשתתפותם ,היענותם ,רצונם ודרישתם של החברים ובהתאם למגבלות
התקציב .בתחום זה יש לשקול מחדש את רמת הסיבסוד הנהוגה ב"צוות"
שכן מחירי כל מרכיבי הטיולים והספקים עלו בשנים האחרונות ונוהל
הסיבסוד לא עודכן.
ו .בשנה הבאה נקיים אירוע סוף שנה חגיגי ונשמור תקציב הולם לאירוע זה.
ז .הקורסים והחוגים לשעות הפנאי יורחבו ובכוונתנו להמשיך ולהריץ במהלך
השבוע קורסים וחוגים מידי יום ,לעיתים הרבה יותר מאחד ביום ,הכוללים
חוגים בתחום האמנות ,חוגים של פעילות גופנית מסוגים שונים המתאימים
לאוכלוסייה המתבגרת (כמו יוגה לנשים ולגברים ,פלדנקרייז ,כושר אישי),
שפות (אנגלית ,ערבית ,מרוקאית ,יידיש וצרפתית) ,משחקי קלפים כ"רמי"
וברידג' חוג תנ"ך ועוד.
ח .הקורסים והחוגים המתקיימים במועדון אינם מסובסדים למעט הציוד
המשרדי ,הכיבוד ,הצילום ,אחזקת התשתיות וכד' .מובן מאליו כי ככל
שמספר החוגים גדל ,גדלות גם ההוצאות.
ט .מידי שבוע יתקיימו  2הרצאות במועדון (הרצאת בוקר ללא עלות והרצאת
ערב) או מיני מופע שלעיתים עלותם גבוהה ,ככל שרמת המרצה/המופע
איכותית יותר .דמי השתתפות החברים הופחתו לאור מגבלות הסבסוד והם
זהים וקבועים תמיד ,₪ 20 ,פרט שהוכיח את עצמו כיעיל .אנו עושים
כמיטב יכולתנו להזמין מרצים איכותיים בלבד העוסקים בנושאים מושכי
קהל .אין מנוס מלהתמודד עם מתחרים בעיר ואלה רבים.
י .נקיים כבעבר ,אחת לחודש ערב המיועד לנשים בלבד והתכנים בהתאם.
יא .נמשיך לקיים אחת לשלשה ארבעה חודשים ערב השתלמות לאנשי בטיחות
בעבודה ,אירוע הנדרש מבחינה מקצועית לרבים מחברי הסניף העוסקים
בתחום זה.
יב .כמו כן ,נצא אחת לחודש למופע/הצגה/סרט מחוץ לעיר ובהסעה מסודרת.
יג .בפעילות המועדון משתתפים מידי חודש מאות רבות של חברים ובני זוגם/ן.
יד .דרישת התקציב מתבססת על התקציב וההוצאות הצפויות בהתאם
לתכנית העבודה הצפויה והתרחבות הפעילות ומסתמכת על הוצאות
בשנים עברו .ההוצאות השנה צפויות כאמור להיות גבוהות במקצת
מתקציבנו השנתי בשנה הנוכחית .אם נרצה להמשיך ולסבסד כמקובל
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טיולים ,הרצאות ,אירועים וכד' כנדרש ב"צוות" ,נבקש להקצות לסניף לשנת
העבודה  2022תקציב מוגדל מעט בהשוואה וביחס לתקציב שהוקצה
לסניף בעבר ,למרות שאנו מודעים למגבלות הקיימות אך לא ניתן להתעלם
מהתרחבות הפעילות במועדון הסניף ומאידך ,מנהלי הסבסוד של הארגון.
טו .יש לקחת בחשבון את העובדה המצערת כי כל פעילויות המשק הבידור
והשרותים במדינה התייקרו מאד ,מחירי הפעילויות אותן אנו מעניקים
לחברי הסניף מתייקרים כל הזמן ולמרות מאמצינו להתאים את הפעילות
לתקציב ,לא תמיד אנו מצליחים בכך.
להלן דרישת התקציב לסניף:
סעיף התקציב
הוצאות מועדון
שוטפות

דואר ושיכפול
סבסוד פעילות
מיוחדת במועדון
יום כיף
טיולים יומיים

פירוט צרכים

התקציב
הנדרש ב-
₪
חשמל ,נקיון ,אחזקה ותיקונים ,כיבוד ,הדפסות
70.000
וציוד משרדי ,מים ,טלפון ,כבלים ,אחזקת אתר
אינטרנט ,חיבור לאינטרנט ,דואר וכד' .שיפוץ
והחלפת ציוד או מתקנים ישנים.
(לדעתי סעיף תקציב זה צריך להיות
ייחודי" ,צבוע" ומיועד לצורכי המועדון
ויש להפרידו מתקציב הסניף המיועד
לפעילות חברתית).
 4מידעונים בשנה ,כרזות ע"ח המחוז.
0
הרצאות אורח ,סדנאות ,מיני מופעים.
50,000
5,000
90,000

אירוע שנתי
ארועי גיבוש
למתנדבים
שונות

יבוצע ביולי /אוגוסט 2022
מתוכננים  15טיולים לפחות( .סבסוד בסך כ-
 ₪ 6,500בממוצע לטיול).
יבוצע בנובמבר – דצמבר .2022
יתקיימו במהלך השנה.

10,000

לנושאים בלתי מתוכננים ולבעיות בלתי
צפויות.

סה"כ בש"ח

300,000

60,000
15,000
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בנוסף לנ"ל:
 .3הקצאת תקציב מיוחד מקרן פרוייקטים להשלמה וחידוש הציוד והתשתית
החסרים והתקולים במועדון – כמו :תיקוני צביעה לקראת פסח ( ,)₪ 10,000תיקון
גג דולף ( ,)₪ 10,000צביעה והתאמה לצרכים ולסטנדרט של החלק החדש של
המועדון (כ.)₪ 50,000-
 .4תודה מראש על הכל.
סניף אשדוד  -יו"ר הסניף – יוסף לוי
בשנה הבאה בתכנון מספר ארועים חשובים לטובת החברים ועל פי בקשות,
בעיקר בתחום ערבי שירה ויציאה גם לנופשונים בסופ"שים.
.1

.2
.3
.4
.5
.6

פעילות עניפה בסניף אשדוד בשנה האחרונה הייתה מגוונת ומקוצרת בעקבות
הקורונה .ועל פי משוב של חברי צוות הסניף ,ברצוני להציג יעדים לתוכנית לשנת
.2022
התוכנית מתבססת על הגדלת מספר אנשי צוות הסניף ,באמצעות פרסומות
שונות ,ופעילות מגוונת בכל התחומים הכוללים שליחת עדכונים במיילים.
התוכנית הנ"ל מתבססת מנגזרת תוכנית העבודה של המחוז.
הסניף היום מונה כ 2170-חברים ,מהישובים :אשדוד ,גן יבנה ,קריית מלאכי
ומהמושבים בסביבה.
תקציב-יתבסס על התקציב המאושר לסניף אשדוד ע"י המחוז 240( ,אש"ח).
התקציב יתפרס לפעילות הסניף במשך כל השנה.

 .7הפעילויות המתוכננות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

ערבי שירה – ,2
סיורי סליחות לפחות – ,2
טיולים ארוכים של מספר ימים לפחות – ,3
ימי כיף לפחות – ,2
הרצאות לפחות – ,3
הפצת מידע במיילים,
הפצת מידע באמצעות מסרונים,
ערבי טברנה לפחות – ,2
אירוע שנתי מרכזי,
טיולי יום – ,3

82

"צוות"

ארגון
תוכנית עבודה 2022

הפעילות המתוכננת תלויה כמובן במצב הקורונה.
במידה והפעילות תהיה מצומצמת ,אנו נפעל באמצעות המדיה לשלוח לחברים
עדכונים ,כמו כן נמשיך במתן ייעוץ טלפוני .ובהמשך לשנה קודמת נחזק את
חברנו המבוגרים מגיל  75באמצעות ביקורים אפשריים ,וטלפונים לשלומם
ולבקשותיהם.
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סניף רחובות – יו"ר הסניף – אלי עזריאל
להלן מסגרת תכנ ית העבודה לשנת 2022
השתתפות חברות וחברים בפעילויות הסניף
בהתאם ליעדי הארגון ותפקידי הסניף כפי שמוגדרים בנוהלי הארגון ,קבעה
הנהלת הסניף לפעול במסגרת עוגני יסוד והם:
הרחבת פעילות ומעורבות החברים – באמצעות מפגשים ישירים אחת
לתקופה" ,הפרלמנט סניף רחובות" ,ס יורים ומפגשים במקומות שבחדשות,
אירוע שנתי תרבותי ,נופשונים ועוד.
מגיפת הקורונה מנעה מאיתנו מימוש תוכנית העבודה בשנת  , 2021קיימנו
מעט אירועים בלבד.
טיפול בפרט
נמשיך בסיוע לחברים אשר נקלעו למצוקה בכל התחומים.
תעסוקה
סיוע ומעקב באמצעות מנהל התעסוקה המחו זי ,בשילוב החברים במעגל
העבודה ,בהכשרתם והתאמתם בהתאם לביקוש באזור.
התנדבות
בשנת העבודה הקרובה ,נשוב לטפל בנושא ההתנדבות תוך שיתוף פעולה
עם גורמים נוספים ,תנועת ש.ל.ם וארגוני גמלאים בעיר גם ברמה
המוניציפלית.
קשרי גומלין
נחדש הפעילות להידוק הקשרים ומ יסוד שיתוף פעולה עם גופים דומים לנו
ברשויות ובארגונים השונים באזור ,לצורך שילוב חברינו בפעילויות השונות,
היישוב הראשון קריית עקרון.
קשר עם החברים
גם בשנת העבודה  2021המשכנו בביצוע עבודה בתחום הקשר עם החברים
למרות מגבלות הקורונה.
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עדכננו את כל כתובות המי יל של החברים אשר יש להם כתובות מייל.
טיפלנו בצמצום ,עד כדי ביטול מספר הכתובות השגויות אשר היו במערכת.
המשכנו בקליטת מערכת ה  , ACTIV TRAIL -מערכת זו הינה מתקדמת
וידידותית ,המסייעת להגיע למירב החברים אשר ברשותם כתובת מייל
ומכשירי סלולר "חכמים"  -נמשיך בהטמעת הנושא גם בשנת . 2022
מטרת הפעילות בתחום זה הינה להדק הקשר עם החברים ,העברת מידע
בכל התחומים ,לטובת כל החברים ולא פחות חשוב :ניתוק התלות בדואר
ישראל וכמובן חיסכון בהוצאות משלוח הדואר.
שמירה על זכויות החברים
באמצאות מפגשים והעברת מידע בזמן אמת ,על הפעילות ברמה הארצית
ובמחוז ,בכל ההיבטים הקשורים ,בעיקר על שמירת הקצבה ,הבריאות,
הלוואות ועוד.
הפקת לקחים
נמשיך גם השנה להשתמש במשובים ככלי עזר חשוב ,בכל הפעילויות
התקיימות בסניף כדי לקבל מידע מהחברים בנוגע להעדפותיהם ,בכל
הקשור לפעילויות הפנאי והתרבות בסניף.
י עדי הפעילות לשנת 2022
כינוס "הפרלמנט" – עד  2כינוסים.
סיורים יומיים למקומות ואישים שבחדשות – עד  4סיורים.
ימי כיף – עד  3ימים בשנה.
נופשון אמצע שבוע – עד  2נופשונים.
אירוע שנתי רב משתתפים  1 -בשנה.

תקציב
נתאים את היקפי הפעילות למסגרת התקציב ,שתאו שר לסניף על ידי
המחוז לשנת . 2022
הערה  :כל האמור בכפוף לתנאי הקורונה ולמגבלותיה
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סניף אשקלון – יו"ר הסניף – עמרם מלול
סניף "צוות" אשקלון מונה כיום  1076חברים.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

טיולים – בחודשים מרץ ,מאי ,יולי.
יום טיול לנשים.
יום טיול לגברים.
הרצאות – במהלך כל השנה.
הרמת כוסית ליום העצמאות.
הרמת כוסית לרגל ראש השנה.
ארוע שנתי .2022
טיפול בפרט.

להלן תקציב עבור הסניף לשנת  2022לפי הסעיפים הר"מ:
א .ארוע שנתי סך
ב .טיולים
סך
ג .הרצאות
סך
ד .סדנאות
סך
ה .אחזקה
ו .דואר וטלפון סך
סך
ז .הדפסות
ח .עמלות בנקים
ט .סה"כ

אש"ח
90
אש"ח
סך 40
₪ 2,000
₪ 1,500
₪ 1,500
₪ 5,000
₪ 1,000
סך ₪ 300
₪ 141,300

הערה :לשנת  2022נבקש שדרוג המשרד על סך ₪ 10,000
כל זה מותנה במצב הקורונה.
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סניף יבנה – יו"ר הסניף – עו"ד שמואל פז
 .1סניף יבנה ימשיך לפעול בשנת  2022בכל התחומים הרלוונטיים לסניף ,הנגזרים
מתוכנית העבודה של המחוז ושל הנהלת הארגון.
 .2תכנית העבודה מותנית בראש וראשונה במצב הקורונה ובהחלטות משרד
הבריאות וקבינט הקורונה בכל הקשור לאפשרות הפעלה של קבוצות באופן
פרונטלי כך שיאפשר ביצוע טיולים ,הרצאות והפעלות קבוצתיות אחרות.
 .3ככל שהמצב יישאר כפי שהיה במהלך שנת  ,2021הרי שרוב הפעילות תהיה
באמצעות הזום ו/או פעילות יחידנית.
 .4במקביל תתוגבר העזרה שתינתן לחברים במצוקה ,בהתאם לאפשרויות ש"צוות"
יעמיד לרשות הסניפים.
 .5סניף יבנה

מונה כיום כ  780 -חברים.

 .6התוכנית מתבססת על כך שהמצב יהיה דומה למצב בשנת  2021ועל כן
הפעילות תהיה בהתאם לעקרונות הבאים:
א .טיפול בפרט וחיזוק הקשר של החבר הבודד להנהלת הסניף.
ב .טיפול בקליטת חברים חדשים.
ג .טיפול באלמנות ובאלמנים של חברי "צוות" בסניף.
ד .טיפול וסיוע למשפחות עם פטירת חבר( ,הודעה למחוז ,ולמזכירות צוות
ולחברי צוות ,השתתפות בלוויה ,סיוע למשפחה).
ה .טיפול בפרט ,בסיוע המחוז( ,בריאות ,הלוואות ,סיוע לנזקקים בחגים ,טקס
"גבורות" ,וכו.),
ו .טיפול בתחום התרבותי חברתי בשעות הפנאי של החבר באמצעות הזום.
ז .סיוע לחברים ,ע"י נציגי רשות התעסוקה במחוז וסיוע הסניף ,במציאת
תעסוקה ע"י השמה לעבודה או ע"י הכשרות וקורסים.
ח .עידוד חברי הסניף לפעילות התנדבותית.
ט .העמקת הקשר עם הרשות המקומית.
י .אימון יחידת החילוץ וההצלה העירונית ושילובה במתארי החירום השונים
בעירייה.
יא .שילוב יחידת החילוץ בתרגילים ארציים ופיקודיים כגון תרגול מוס"ח וכו.
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 .7ארגון:
יב .קיום ישיבת הנהלת הסניף אחת לחודש או בהתאם לצורך.
יג .השתתפות יו"ר הסניף בישיבות הנהלת המחוז ומועצת המחוז.
יד .השתתפות יו"ר הסניף בישיבות הוועד המנהל של "צוות" ,בישיבות וועדת
נו"ת ובישיבות אסיפת הנבחרים וייצוג הסניף והמחוז.
טו .אחריות יו"ר הסניף לניהול ארגון ופיקוח פעילות וועדת נו"ת כיו"ר הוועדה.
טז .משלוח מידעונים מודפסים באמצעות המחוז לחברים שאין ברשותם
אינטרנט.
יז .ביצוע עבודות דפוס במרוכז עבור הסניף באמצעות המחוז.
יח .משלוח דואר לחברים באמצעות המחוז.
יט .פעילות ואימון יחידת החילוץ וההצלה העירונית בהתאם לתכנית הפעילות
והאימונים השנתית.
 .8תקציב:
א .הסניף יפעל בהתאם לתקציב שהמחוז אישר לסניף לשנת ,2022
סך .₪ 140,000
ב .הסניף יכין את חלוקת התקציב ופריסתו לאורך שנת העבודה למשימות
ולפעילויות השונות בהתאם לתכנית העבודה השנתית.
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סניף נ"צ/רמלה/לוד /באר יעקב – יו"ר הסניף – דורון יוספאן
סניף נ"צ/רמלה/לוד מונה כיום  1020חברים.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

 3טיולים בשנה.
מסיבה שנתית – .2022
פעילות התנדבותית במסגרת הקהילה.
טיפול בפרט.
הרצאות במסגרת העירייה.
קיום ישיבות הנהלת הסניף.
השתתפות בישיבות של מועצת המחוז והנהלת המחוז.
ביקור מאושפזים ועריכת ביקורי בית לחברים נזקקים.
הפצת מידעונים לחברים.
סיוע לחברים בנושאי בריאות.

 כל התכנית מותנית במצב הקורונה ועפ"י הנחיות משרד הבריאות. -התקציב שנדרש לפעילות  ,2022כפי שאושר ע"י המחוז – .₪ 140,000
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תוכנית עבודה מחוז ירושלים
 .1כללי:
1.1

1.2

תכנית העבודה לשנת  2022שהיא השנה השנייה של מגיפת
הקורונה והשנה השלישית של הקדנציה הזו במחוז ירושלים
הכוללים את שלושת הסניפים:
 1.1.1סניף ירושלים
 1.1.2סניף מעלה אדומים
 1.1.3סניף בית שמש
מחוז ירושלים באמצעות שלושת הסניפים מתכננים ומבצעים
תכניות לרווחתם של החברים\ות הפרוסים במרחב גיאוגרפי של 87
ישובים ממעלה אפרים בצפון קריית ארבע בדרום ומטה יהודה ובית
שמש בהתאם למגבלות הקורונה והנחיות משרד הבריאות.

 .2יעדי המחוז:
 2.1חיזוק ותגבור מעמדם של הסניפים במקומם.
 2.2השכרת משרד קבע לסניף מעלה אדומים על מנת לאפשר
לחברים\ות לפעול בתנאים נאותים עד קבלת משרדים קבועים
מטעם העירייה בהתאם להבטחת ראש העיר.
 2.3שיפוץ משרד סניף ירושלים ע"י עיריית ירושלים במבנה ההגנה.
 2.4גיוס ושילוב חברים בפעילויות התנדבותיות למען החברה והקהילה
ובמיוחד לטובת משטרת ישראל ולטובת העמותות העוסקות
באלימות במשפחה וטיפול בילדים חריגים ולטובת משמרות הזהב.
 2.5קשר מיוחד עם החברים\ות מעל גיל  80בתקופת הקורונה ובמידת
הצורך עזרה לבני המשפחות והחברים שחלילה יחלו בקורונה.
 2.6הגדלת כמות החברים הנוטלים חלק בפעילויות "צוות" בסניפים
ובמחוז.
 2.7קיום אירועי חברה ותרבות איכותיים במסגרת מחוזות וסניפים.
 2.8פעילות ברמה מחוזית באמצעות "זום" לכלל החברים\ות
 2.9הידוק הקשר עם כלל החברי\ות במחוז באמצעות שיחות אישיות ע"י
מזכירת המחוז וקשר מיוחד של מנהל המחוז עם קבוצת הגימלאים
בגיל  80ו .90
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 2.10חיזוק גיבוש חברי המחוז בכלל וחברי מועצת המחוז והנהלות
הסניפים בפרט ע"י קיום סיורים ומפגשים שנתיים.
 .3ארגון:
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

קיום ישיבות במשך השנה בהתאם לתוכנית העבודה עם -:מועצת
המחוז ,הנהלת המחוז ועם הנהלות הסניפים.
סיורים ומפגשים בסניפים עם חברי ההנהלות.

המשך עדכון כתובות דוא"ל לחברים\ות שחסרים לחיזוק הקשר
האישי איתם.
הידוק הקשרים והעבודה המשותפת עם הראשויות המקומיות כגון:
עיריית ירושלים ,יד ושם כנסת ישראל הר הרצל למען החברים ,
החברה והקהילה.
מאמץ ארגוני להגברת מספר חברי "צוות" שייטלו חלק בפעילויות
השונות של הסניפים כמו :הרצאות ,חוגים  ,טיולים נופשונים,
מסיבות והתנדבות בקהילה.

 .4פרט ,רווחה  ,תעסוקה ואירועים:
 4.1קיום קשר אישי עם החברים במחוז ובסניפים.
 4.2טיפול בבעיות פרט וסיוע לחברים נזקקים בסניפים ובמחוז במיוחד
בשנת קורונה :הלוואות ,מענקי חג וכו' ע"י יו"ר הסניפים באמצעות
מנהל המחוז.
 4.3ביצוע פעילות תרבותית וחברתית במסגרת המחוז והסניפים –
הרצאות ,טיולים  ,נופשונים  ,מסיבות ,סרטים ,הצגות  ,ערבי שירה.
 4.4ארגון "צעדת ירושלים" באחריות המחוז לטובת חברי "צוות" מכל
הארץ.
 4.5קליטה ושמירה על קשר עם חברים חדשים שהצטרפו לארגון
בהתאם לנהלי "צוות" והמחוז.
 4.6הוקרה לחברי "צוות" במחוז שהגיעו לגיל שמונים ותשעים ע"י ארגון
ערב לכבודם.
 4.7קיום פעילות מיוחדת לגמלאים החדשים מתוך רצון לקרבם ולשלבם
בפעילויות המחוז ובמיוחד לדור הצעיר.
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בשנת  2022נמשיך לבקר חברים הנמצאים בדיור מוגן בשערי העיר
ואחוזת בית הכרם וביקור מאושפזים בבתי חולים ובבתים.
ארגון "מצעד החיים" ברומניה לחברי "צוות" עם בגדי ייצוג
של הארגון שיתקיים בין המועדים 26.6-1.7.22

 .5התנדבות:
 5.1בשנת  2022נושא ההתנדבות יודגש ויצוין בכל אירוע ומקום במטרה
להגדיל את כמות המתנדבים המחוז ובארגון וכן לאתר מתנדבים
מבין חברינו שאיננו יודעים על פעילותם ההתנדבותית בארגונים
אחרים.
 5.2ביצוע פעילות התנדבותית למען החברה והקהילה בשיתוף עם
הרשות המקומית עם כנסת ישראל ויד ושם בנושא זכר השואה.
 5.3אימוץ של מוסד "עלה" בירושלים והשתלבות בפעילות התנדבותית
של חברי המחוז עם ילדים מוגבלים הנמצאים במוסד.
5.4

5.5
5.6

שיתוף פעולה עם עיריית ירושלים ועיריות מ .אדומים ובית שמש
צה"ל ופיקוד העורף לסיוע במתנדבים בשגרה בחרום ,בדגש על סיוע
בחירום לרשויות המקומיות וקיום טקסי יום השואה והזיכרון
ובמשמרות זהב.
ביקור חולים והשתתפות בהלוויות וקשר עם בני משפחותיהם.
הפעלת דוכן חלוקת מזון לחיילים ולכוחות הבטחון ע"י מתנדבי סניף
מעלה אדומים.

 .6ביקורות:
 6.1ביצוע ביקורות ומעקב בכל הסניפים באמצעות יו"ר ועדת ביקורת
מחוזית החדש בהתאם לתכנית שתוגש לאישור יו"ר המחוז .
 6.2מעקב והפקת לקחים אחר ביקורות של מזכירות "צוות" וועדת
הביקורת הארצית בסניפים ובמחוז.
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 .7תקציב:
7.1
מס"ד סניף
ירושלים
1
מעלה אדומים
2
בית שמש
3
מחוז
4
מחוז
5

מס' חברים
909
234
465
1608
רזרבה

תקציב
₪ 100,000
₪ 80,000
₪ 80,000
יתרה 146,000

 .8תעסוקה:
8.1
8.2

עם ביטול תקן רכזת התעסוקה בשנת  , 2021הטיפול מבוצע ע"י
מנהל המחוז יחד עם מזכירות המחוז מתוך תקווה לתת מענה יעיל
לדורשי העבודה במחוז.
שיחות אישיות עם מועמדים לקבלת עבודה להכנת ק"ח וחשיבות
היציאה לעבודה בהיותם גימלאים.

נאחל לכולנו שנת עבודה פורייה  ,ללא קורונה על מנת ליישם את כל היעדים
שהצבנו לעצבנו.
בברכה,
הרב י וסף וסרמן
המחוז
יו"ר
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בית החייל – רחוב בית לחם  ,2ת"ד  ,521באר  -שבע 8410401
טל ,08 -6431874 :מענה קולי ,03-6173529 :פקס.08-6417188 :
מייל – mdarom@tzevet.org.il
סימוכין01165421 :
מיקום :תכנית עבודה
תאריך עברי :י"ג בתשרי ,התשפ"ב
תאריך לועזי 19 :ספטמבר 2021
תכנית עבודה  – 2022מחוז הדרום
.1

כללי
א .שנת  2022היא השנה השלישית לכהונתה של ההנהלה שנבחרה בבחירות
פברואר  2020ונכנסה לתפקיד ב.24.3.20-
ב .קיום ובצוע תכנית העבודה מותנה במגיפת הקורונה והנחיות משרד
הבריאות ,הן בתחומי הפעילות והן בקשר עם הסניפים והחברים אך יחד עם
זאת ימשכו הטיפול והשמירה על זכויות החברים ,תחת הנחיות הארגון
הארצי ומשרד הבריאות.
ג .נמשיך בפעילות לחיזוק הסניפים ,בכל תחומי העשייה.
ד .נקדם שילוב "הדור הצעיר" בפעילויות המחוז תוך מתן דגש לאופי
האוכלוסייה וצרכיה ,כולל פעילות ייחודית.
ה .נמשיך לפעול לחיזוק הקשר עם הרשויות המקומיות ,המוסדות וארגוני
המתנדבים ,להגברת התרומה של הארגון ,לטובת החברה והמדינה בישראל.
ו .נגביר הפעילות לשילוב החברים בתעסוקה תוך התאמת מקומות עבודה
לפורשי צה"ל ,במיוחד בתקופת הקורונה.
ז .תימשך הרחבת הפעילות לחברים בסניף הבדואי תוך מאמץ לשלבם בכלל
פעילויות המחוז והסניפים.
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ח .החבר ימשיך להיות במרכז הפעילויות של המחוז ויחד עם זאת נפעל לגייס
אותם לפעילויות התנדבותיות לטובת ובקרב הקהילה.
ט .נפעל להוקרת המתנדבים ונייחד להם פעילות מתאימה.
י .פעילויות ייחודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת במחוז ובסניף באר-שבע
ושילוב אלמנות /אלמנים חברי "צוות" תוך תכנון פעילות ייחודית המתאימה
לכל "סקטור".
יא .איגום משאבים ופעילות משותפת לסניפים הקטנים.
יב .חיזוק הקשר עם ארגון נכי צה"ל וסניף יד לבנים בבאר-שבע.
.2

חזון "צוות"
א" .צוות" הינו ארגון ייחודי וערכי ,המייצג את חברי "צוות" ,גמלאי שירות הקבע
בצה"ל ,כלפי מוסדות המדינה והחברה בישראל ,תוך שימור הזיקה לערכי
צה"ל ומורשתו.
ב .בשנת עבודה זו נמשיך ליישם את הערכים וכללי ההתנהגות שקבענו לעצמנו
במגילת הערכים בכל הקשור לרעות ולערבות הדדית.

.3

.
יעוד "צוות" – לפעול מתוך שליחות וערבות הדדית ,למימוש מטרות הארגון.

.4

מטרות "צוות"
 15.1להבטיח את זכויות החברים וקידומן.
 15.2ללוות את החברים ולסייע בהשתלבותם במשק העבודה.
 15.3לחזק את העזרה ההדדית לתמוך ולסייע לחברים נזקקים.
 15.4לעודד כדרך חיים את ערכי ההתנדבות של החברים בחברה הישראלית.
 15.5לקיים פעילות קהילתית לחברים בתחומי תרבות ,פנאי והעשרה.

.5

ערכי "צוות"
ערבות הדדית – המחוז פועל מתוך ערבות הדדית ,אחריות ואחווה בין
החברים .ברוח זו הוא מסייע בעת הצורך בטיפול רפואי ,בעזרה חומרית ,באיתור
מקורות תעסוקה ובהעצמה אישית וחברתית.
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החבר במרכז – חבר הארגון הוא אבן יסוד בהווית "צוות" – עבורו הוקם הארגון
ולמענו הוא פועל.
שוויוניות  -כל חברי הארגון שווים ללא הבדלי גיל ,מין ,דת ודרגה והוא פועל
בדרך דמוקרטית להשגת מטרותיו.
יושרה  -פעילות הארגון נעשית ביושרה ,בסובלנות ,בהגינות ,בנאמנות ,בטוהר
מידות ובכבוד הדדי.
שקיפות  -הארגון פועל בשקיפות מול חבריו ,מוסדות המדינה והחברה בישראל.
.6

יחידת התעסוקה – יעדים ומטרות
א .להמשיך במיצוי מיטבי של פוטנציאל המשרות מול דורשי העבודה ,תוך
הקפדה על בצוע תאום ציפיות מול החבר ומול המעסיק ,בדגש על תעסוקה
בעידן של שינויים.
ב .איתור משרות לחברים וביצוע השמות תוך שאיפה להגדלתן.
ג .המשך שימור ופיתוח יחסי גומלין עם מעסיקים באזור הדרום.
ד .המשך שיתוף פעולה מול רשויות /גופים וארגונים בנגב ,לצורך איתור משרות
לחברים.
ה .המשך שיתוף פעולה בין "צוות" לבין מינהל הפרישה בצה"ל.
ו .פתיחת מסלולי הכשרה מקצועיים העונים להגדרה "הכשרות מוכוונות
משרה".
ז .פתיחת מחזור שלושה-עשר של תוכנית "הטובים לחינוך בנגב" במכללת קיי.
ח .היערכות לפתיחת מחזור ד' לתוכנית הסבה ל"הוראת מקצועות טכנולוגיים"
להנדסאים.
ט .ביצוע  2סדנאות להעצמה אישית לדורשי עבודה במחוז הדרום.
י .ביצוע יום עיון לכלל דורשי העבודה במחוז.
יא .השתתפות בימי קליטה של פורשים חדשים.
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ביטוח בריאות
א .טיפול בפניות החברים לקבלת סיוע בתחומי הבריאות והסיעוד ,הגברת
הפעילות
לעידוד ההצטרפות בקרב החברים שלא הצטרפו לבטוח ,להזרמת דם צעיר
לפוליסות הבטוח ומתן מענה מיטבי ומקצועי לפניות החברים בסיוע "צוות"
ארצי.
ב .הידוק הקשר עם חברים מרותקים לביתם ע"י בניית צוותים בסניפים אשר
יקיימו ביקורים בבית החבר וישמרו עמו קשר רציף.

.8

קשר וסיוע לפרט
א .המשך ביסוס מעמדו של "צוות" כבית וכתובת לקבלת סיוע ותמיכה לחברים
וכארגון המקיים הלכה למעשה את משמעות המושג "ערבות הדדית" ,יוסיף
להיות יעד מרכזי גם בשנת  ,2022ו זאת באמצעות הקשר והטיפול האישי
בכל חבר נזקק ,ביקורי מאושפזים ,חולים ונכים ,ההשתתפות בהלוויות חברים
שהלכו לעולמם ,סיוע לשארים ,ליווי וסיוע מול מוסדות ורשויות.
ב .התקשרות לקבלת שירותים לפעילות המחוז והסניפים תוך ניצול יתרון הגודל.
ג .המשך הקשר ושיתוף הפעולה עם "חבר" והרחבת הפעילות בדרום בכלל
לטובת הגימלאים הבדואים ולאמנותיהם בפרט.
ד .פעילות מול מופ"ת ,במקרים חריגים ,בסיוע נציגת "צוות" במופ"ת.
ה .גם השנה נמשיך בביקור מאושפזים והדאגה לחברים החולים בסיוע רמ' 2
בביה"ח סורוקה ,יוספטל אילת וברזילי אשקלון.
ו .קידום תחומים נחוצים בתחום הפרט בדגש על אוכלוסיית הגיל השלישי
וביניהם שימור הקשר עם "משען" בנושאי תרבות.
ז .שילוב חברי "צוות" נזקקים באירועים חברתיים ובטיולים ללא השתתפות
כספית.
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ח .מתן ייעוץ ראשוני ע"י עו"ד מתנדב ,ללא תשלום.
ט .המשך ביצוע הרצאות ע"י עו"ד בנושא "צוואות וירושות".
י .מתן ייעוץ ראשוני ע"י יועץ מס מתנדב ,ללא תשלום.
יא .תווך ומתן סיוע בפתרון בבעיות מול המוסד לבטל"א.
יב .הגברת פעילות צוות "הדור הצעיר" והמשך אתור האוכלוסייה הצעירה בקרב
הגימלאים ושתופה באירועים המתאימים לרוח החברים.
יג .שיפור השרות שניתן לאלמנות ע"י אכ"א ומופ"ת ובטוח החיים ,עם
הצטרפותן ל"צוות".
יד .מתן הלוואות מסובסדות אחרי אישור.
טו .הרחבת מאגר כתובות הדוא"ל של החברים במחוז.
טז .הרחבת מעגל חברי "צוות" בפעילויות החברתיות והתרבותיות המתקיימות
במחוז.
יז .קידום הטיפול באוכלוסיות ייחודיות כגון אלמנים /ות ,בני  ,+75חרדים ו"הדור
הצעיר".
יח .בצוע יום כייף והוקרה למתנדבים ברבעון הרביעי של השנה.
יט .יציאה משותפת להצגה  /אירועי תרבות (עד  2פעמים בשנה ,בהתאם
להנחיות).
כ .ארגון הסעות לגני התערוכה להשתתפות ביריד "חבר" בשילוב יום טיול.
כא.
.9

השתתפות באירועים מרכזיים של "צוות" ארצי.

תכנית עבודה ועדת פרט – יו"ר הוועדה גב' בנדט שרי
א .טיפול בבקשות לבטול החזרי היוון לחברים בני  65ומעלה והם במצב כלכלי
ורפואי קשה.
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ב .טיפול ופגישה אישית עם חברי "צוות" שנקלעו לקשיים כלכליים ומתן סיוע
בהלוואות דחויות ,ליווי כלכלי ו/או מענקים.
ג .בדיקה והמלצה לאישור מענקי חג לראש השנה ,פסח וחגי הבדואים – בהתאם
להמלצת יו"ר הסניפים.
ד .פגישה אישית עם יו"רי הסניפים בנושא מענקי חג.
ה .השתתפות יו"ר וועדת פרט ומ"מ בישיבות וועדת פרט ארציות של "צוות".
ה .השתתפות בהשתלמויות בנושאי פרט הנערכים לחברי וועדת פרט ב"צוות
ארצי".
 .10פעילות חברתית במחוז
א .חיזוק מעמדו של הסניף.
ב .הגברת פעילות תרבות הפנאי.
ג .מיסוד וייצוב הקשר עם "הדור הצעיר" של "צוות".
ד .הרצאת אורח.
ה .סופ"ש לחברי הנהלת המחוז והנהלות הסניפים.
ו .ערב גיבוש לחברי הנהלה.
ז .הרמות כוסית בחגים ראש השנה ופסח.
ח .קיום  2אירועי הרמת כוסית לבני  +75ואלמנות כולל הענקת תעודת גבורות.
ט .השתתפות באירועים ארציים.
י .אירועים למגזר הבדואי  +טיול.
יא .פעילות ייחודית לשומרי מסורת ,בשיתוף עם סניף באר-שבע.
יב .פעילות ייחודית עבור אלמנים/ות.

010

ארגון
תוכנית עבודה 2022

יג .הגדלת מספר החברים המשתתפים בפעילויות "צוות".
יד .העמקת הקשר עם החבר בעתות שמחה ,אבל ,בריאות או מצוקה.

.11

אירועים ופעילות בסניפים
א .מסיבות ופעילות תרבות /הצגות ומופעים
ב .הרצאות.
ג .הרמת כוסית לחג.
ד 3-4 .טיולים.
ה .הגברת פעילות תרבות הפנאי.
ו .מיסוד וייצוב הקשר עם "הדור הצעיר" של "צוות".
ז .פעילות בקהילה – הרחבת תחומי ההתנדבות.
ח .שיתוף פעולה עם הרשות המקומית בשגרה ובחרום.
ט .השתתפות באירועי המחוז והארגון.
י .סיוע וטיפול בנושא פרט ורווחה.
יא .שילוב בנושא תעסוקה.

"צוות"

"צוות"
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תוכנית עבודה וועדת ההתנדבות יו"ר הוועדה מר בקשי מאיר
התנעת מרבית הפעילויות מותנית ביציאה מאירוע הקורונה (בדגש על פעילויות
מורשת).

נושא
מורשת

מיקום
תיכון אילת
מועצת אזורית
אשכול
תיכון עומר
קריית גת
באר שבע
תיכון מיתר
שדות נגב

מערך הסייבר
הלאומי
קופת חולים
מכבי
משטרת
ישראל
פעילות עוצמה

מרכז CERT

יום המתנדב
קמפיין
להתנדבות
בית אריאל
כבאות והצלה
יד שרה
קופת חולים
כללית
בחינת שת"פ
עם קרן רש"י

אחריות
יעדים ומטרות
.1חידוש הפרויקט בועז
לביא
עקב תחלואת
הקורונה
.2שינוי חומר
להרצאות.
.3תלמידי י"א
בלבד.
 .4הדרכת
המדריכים בדגש
לאופן ההרצאה.
דני נוי
הפעלת המיזם

מחוז דרום

ליווי מבוגרים

בקשי

מוקד 100
משטרת תנועה
באר שבע

שת"ף

אלי
קריאם
בקשי
וענבל
בקשי

משפחות נזקקות

הוקרה
למתנדבים
הרחבת מתנדבים בקשי

בקשי
העצמה ,סיוע
באר שבע
בועז
ומורשת
לביא
יוסי גנון
שת"ף
מוקד 102
רון
דוברות והסברה
מלכה
נהגים
נהגים לליווי נכים בקשי
באר שבע
פקידות במשרדים בקשי
מחוז דרום
לקשר עם חולים
בקשי
נוער נזקק
עמותת יחדיו,
בועז
בשביל הארץ
מוזיאון המדע

הערות
,1פגישה עם
מחלקות חינוך בערי
המחוז לחידוש
וקידום של המיזם.

פגישה ,אישור ל3-
מתנדבים
יצא פרסום
להתנדבות
פגישה עם אנשי
הקשר
פגישה עם מחזיקת
תיק החינוך
קמפיין מקצועי
 250נוער ,נזקקים
לומדים ועובדים
פגישה עם אנשי
הקשר
יצא פרסום
יצא לפרסום
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קשרי ציבור והסברה
א .הרחבת החשיפה לפעילות המחוז והסניפים.
ב .השתתפות בטקס האזכרה השנתי של חללי הצבא הבריטי בבית העלמין,
לציון מלחמת העולם הראשונה.

.14

ארגון
א .ישיבת הנהלה מחוזית אחת לחודש (למעט חודש יולי).
ב .טיפול ומעקב בוועדות השונות במחוז.
ג .טיפול ומעקב בוועדות הארציות.
ד .ביקורים בסניפים.
ה .הפעלת ועדת ביקורת מחוזית.
ו .השתתפות באירועי הסניפים ובאירועים מרכזיים ארציים (צעדת ירושלים,
עצרות וכנסים).

.15

תכנית עבודה וועדת הביקורת יו"ר הוועדה מר אוחיון דוד
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

על עף מגיפת הקורונה ,ערכה ועדת הביקורת סבב ביקורות בסניפים
בשנת .2021
בשנת  2022מתכננת ועדת הביקורת לערוך ביקורות מדגמיות במספר
סניפים ,בכפוף להוראות משרד הבריאות.
הוועדה מתכננת לבדוק אירוע גדול מתחילתו ועד סופו ,נשף פורים בסניף
קריית גת שמתוכנן לתאריך ( 16.3.22מותנה בהוראות משרד הבריאות
נכון לאותה עת).
ייבדק תיקון הליקויים שהועלו מביקורות קודמות.
יבדקו החלטות מרכזיות שסוכמו בישיבות הנהלה – תכנון מול בצוע.
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 .16מערך המחשוב במחוז
א .נטפל בהטמעת מערכת  c.r.mהחדשה בסניף קריית גת.
ב .הרחבת השימוש ב" "activ trailלמשלוח דוא"ל ו sms-והגדלת מאגר
החברים בעלי כתובות מייל.
ג .הרחבת השימוש ברשת הפייסבוק לפרסום אירועי הסניפים והמחוז.
ד .הכנסת מערכת סליקה של כרטיסי אשראי בסניף באר-שבע.

תקציב
.17
תקציב המחוז לשנת  2022יעמוד על  ₪ 879,000וועדת הכספים בישיבתה מיום
 23.11.21קיימה דיון והמליצה על חלוקת התקציב לסניפים ולמזכירות המחוז.
המלצת הוועדה הועלתה בפני מועצת המחוז בישיבתה מ 23.11.21-ואושרה פה
אחד ,כולל חלוקת התקציב לסניפים.
ניהול התקציב יבוצע על ידי גזבר ומנהל המחוז.

לוגסי אברהם
מנהל "צוות" מחוז הדרום

ניסן
בגולה
יו"ר הנהלת "צוות" מחוז הדרום

ʬ"ʤʶʩʠʬʮʢʯʥʢʸʠ – "ʺʥʥʶ"

5120206ʷʸʡʩʰʡ ,14ʹʸʩʤʪʥʸʡʡʥʧʸ
03-61735020 :ʱʷʴ ,03-6173500 :ʯʥʴʬʨ
tz-org@tzevet.org.il :ʬ"ʠʥʣ
www/tzevet.org.il :"ʺʥʥʶ"ʸʺʠʺʡʥʺʫ

