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 2018ינואר,  20

 8201ס לשנת "סניף "צוות" כ - תכנית עבודההנדון: 

 . כללי:1

 אלמנות.  131 חברים, מהם 1333 כפר סבא מונה כיום"צוות" סניף 

 . סביבהצור יגאל, אלפי מנשה ויישובי ה-הסניף מורכב מהישובים הבאים: כפר סבא, כוכב יאיר

 צור יגאל ואלפי מנשה הם חברי הסניף. -וכב יאירראשי מועצות כ

הלוקחים חלק בפעילויות (, תושבי העיר)ידידים  49-ו (חברי "צוות" מסניפים אחרים)עמיתים  43 סניףב

  הסניף.

 . הנהלת הסניף ובעלי תפקידים2

 . פרוייקטורים: 7 םבנוסף עליהם ישנ, חברים 9הנהלת הסניף מונה 

 יו"ר הסניף - אלי הקר 

 מזכירת הסניף - אה אופירל 

 פעילות לשומרי מסורת מרכז רכז התנדבות ו - אפי שרון 

 אלפי מנשהרכז רכז תעסוקה,  - בנצי נחל 

 רכז הטיפול בפרט, פרסום, יחצנות ודוברות - ברוך גזית 

 צור יגאל -כוכב יאיררכז יידע והעשרה, רכז החוג ל - חיים נסים 

  יוחנן שלום 

  רכז אירועיםניף, סגן יו"ר הס – שמיעעזרא 

 גזבר - עמי אופיר 

 :םפרוייקטורי

  רכז התנדבות בפנימיית "שטיינברג" -אלי גרוס 

  נשים בצוותא""מועדון ת ורכז -ואורנה קוגמן  שינווטר אסתר 

  רכז מיזם "גבורות בצוותא" -דני ויינברגר 

 סיוע בנושא "ביטוח בצוות"  - ישראל שפירא 

  רכזת טיולים בארץ - נעמי שחר 

 רכזת הגיל השלישי - )אלמנת צוות(מחה בניסטי ש 

 מאיר אחראי "ביקור חולים" בביה"ח - שמואל בסון 

 "תרבות בצוותא"( :)שם חדש החוג לידע והעשרה.   3

  הרצאות 24יתקיימו  2018בשנת העבודה . 

 .אחת לחודש, בימי רביעי.  תיבחן אפשרות להוספת הרצאות מזדמנות בנושאים אקטואליים 

 נופשונים:לים וטיו. 4

  בימי חול( 3בשבת,  7) טיולים בארץ 10מתוכננים.  

 סופי שבוע 2נים מתוכנ.  

 )מתוכנן סוף שבוע לשומרי מסורת )בשיתוף סניפים במחוז. 

 טיולים לחו"ל. 2נים מתוכנ  
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 תנדבות:. ה5

 מחברי הסניף(. מרביתם מתנדבים ביותר ממקום אחד.  18%כ מתנדבים ) 238 בסניף  רשומים  

 .חברים נוספים הביעו נכונות להתנדב 150 -כ התנדבות.רשומות  400-בסה"כ קיימות כ     

 להגדלת מספר המתנדבים תימשך הפעילות 2018שנת ב . 

  .העיר כפר סבא ידועה בריבוי המתנדבים בה ומכך קיים היצע נמוך של מקומות לפעילות התנדבותית

עם ארגוני המתנדבים ו הומשאבי התנדבות בעירייאנו פועלים בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה 

 מתאימים, ושיבוץ החברים. לצורך איתור מקומות השמה עיר ב

  לארגון מערכת הדוחות ושימוש אפשרי במחשב לניהול  "צוות"תימשך עבודת מטה עם הנהלת

 .פוטנציאל מתנדבים

 .נקיים ערב הוקרה למתנדבי הסניף ובו יחולקו תעודות הוקרה   

 :"ביל הארץבש". 6

 במהלך .כיתות( 13בתי ספר תיכוניים ) 4-מיזם "בשביל בארץ" בופעל מ( 2017-2018)ח בשנה"ל תשע"

 תימשך הפעילות להרחבת המיזם בבתי ספר נוספים. השנה 

   :גבורות בצוותא"". 7

  לחברה ולאוזן קשבת.  לליווי, הזקוקים  ,בני הגיל השלישינאתר את חברי הסניף, במהלך השנה

 .להם ככל שניתןיקיימו עמם קשר אישי ויסייעו , תנדבים "יאמצו" אותםמ

 .נמשיך בקשר ובביקורים אצל חברינו המתגוררים בדיור מוגן בעיר 

  האירוע ישולב בהרמת כוסית לראש 80נקיים אירוע "גבורות בצוותא" לציון הגעת חברים בסניף לגיל .

 השנה תשע"ט.

 פנימית שטיינברג. 8

 והשמה של מדריכים מתאימיםת שטיינברג בכפר סבא, צרכים של חניכי פנימייתמשך בדיקת ה. 

 ה להדרכת חברי צוות בתחום השימוש במחשב.ינבדקת אפשרות לשבץ חניכים המתגוררים בפנימי 

 מתנדבי הסניף בביקוריהם בבתי החברים הפנימייה ישולבו במיזם "גבורות בצוותא" ויצטרפו ל חניכי
 . הזקוקים לכך

 
 :"נשים בצוותא"מועדון .  9

-רד טלומפגשים )אחת לשבועיים לשתי קבוצות(. המפגשים יונחו ע"י  44יתקיימו  2018בשנת העבודה 

 רביעי.ושני ירכזו את הקבוצות בימי ואורנה קוגמן אסתר שיינווטר  ריבלין, מנחת קבוצות.

 אירועים: . 10

  תוי: יום העצמאות()עישנה למדינה  70בסימן   ערב הוקרה למתנדביםיתקיים 

  "עיתוי: לקראת ראש השנה( 80-הענקת תעודות לבני ההרמת כוסית ויתקיים אירוע "גבורות בצוותא( 

  (2018אירוע חנוכה וסיום שנת העבודה )עיתוי: חודש דצמבר יתקיים 

  :CRM-מערכת ה - מחשוב  .11

 "קידום נושא המחשוב והפיכת הסניף ל"סניף דיגיטאלי 

 ה  שימוש במערכתבסניף בהדרכה של פעילים תימשך פעילות הCRM . 

  .תימשך הפעילות מול גורמי המחשוב בארגון  לשיפור המערכת 

 במערכת ה  מבצע תשאול החברים ועדכון המידע יימשךCRM.   

 



 
   

 

 . תקשורת ואינטרנט12

 השתלמויות 12.1

  ניות חברים , ולאור פ2017בהמשך להשתלמות לשימוש מושכל בטלפון חכם, שהתקיימה בשנת

 מתוכננות השתלמות המשך והשתלמות למתעניינים חדשים במכללת "דעת השרון" בכפר סבא.

  ."מתוכננת השתלמות במחשבים לחברי הסניף ובני משפחותיהם באמצעות מכללת "דעת השרון

 לחברים חדשים.

 ב את במסגרת פעילות ההתנדבות של חברי הסניף בפנימיית שטיינברג בעיר, אנו מתכננים לשל

 החניכים בפנימייה בהדרכה ובתרגול שימוש במחשב ביתי לחברי הסניף המבוגרים, בביתם.

 

 :.  קשר עם החברים12.2

 חברים חסרי מייל 173ף. מחברי הסני 88% -חברים בעלי תיבות דוא"ל פעילות. סה"כ כ 1160 בסניף, 

דיירים בדיור מוגן,  18רנט, אלמנות ללא נגישות לאינטמהם  68+, 90מהם בני  15)בתשאול עלה כי: 

חסרות ולעדכן כתובות דוא"ל לאתר כתובות  מאמץנמשיך ב 2018בשנת העבודה (. חסרי מייל 99

 קיימות.

 העברת מידע, שיתוף בהחלטות ועוד. לצורך  "לתימשך התקשורת עם החברים באמצעות הדוא 

  דואר ישראל.קבלו אותם בל יחסרי דוא" ,מידעונים )"קול צוות כפר סבא"( 4במהלך השנה יפורסמו 

 רווחה:.  31

 .המשך טיפול שוטף בפרט, על פי הצורך 

  טולחגי תשרי תשע" חתשע"טיפול במתן מענקים לחג הפסח.  

 

 :גזברות. 41

  ,הנוכחית השנרחב יותר מהפעילות ב  2018הפעילות בשנת ף הקמבחינה תקציבית. 

 לפעילות. תאםבהנדרש התקציב ה  

 ו לאחר אישור התכנית השנתית.סעיפי התקציב ייקבע  

 :ויחצנות דוברות. 51

  נמשיך לפרסם את אירועי הסניף והפעילויות השונות בו בביטאון "רוח צוות" ובמקומונים וכן באתר צוות

 פייסבוק של הסניף.וב

  תבדק האפשרות לצלם הרצאות, או חלקים מהן, לצורך תיעודן ופרסומן בU-TUBE. 

 ארכיון הסניף:. 61

שימור מורשת הסניף ותיעודה העתידי, יש בכוונתנו להקים ארכיון. לצורך זה נתחיל באיסוף  לצורך

 לצלם, לסרוק ולתייק אותם. ,המתייחסים לעשייה בסניף, )תמונות, מאמרים, דיווחים וכו'( יםחומר

 

 

 מגיש:

 אלי הקר, 

         יו"ר צוות סניף כפר סבא

 

 


