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מסכמים שנה ב"-צוות"-מחוז השרון
חברים וחברות יקרים.
שנת  2020היוצאת ,התאפיינה במערכת בחירות ממוחשבת ומוצלחת ,ובאתגרים שהציבה בפנינו מגפת הקורונה.
ועדיין ,למרות המצב הבלתי אפשרי ,הרבה נעשה במחוז השרון ,ואותו אבקש להביא לידיעתכם באגרת זו.
המחוז במספרים :
במחוז  6סניפים  :נתניה ,כפר סבא ,הרצליה ,רעננה ,רמת השרון
והוד השרון המונים כ 6000 -חברים/ות.
נתון זה כולל  679אלמנות שהצטרפו לשורות הארגון כחברות מן המניין.
במהלך השנה ,הנהלת המחוז התכנסה ל 8-ישיבות ,ומועצת המחוז התכנסה

ישיבת

הנהלת

מחוז מקוונת

פעמיים.
בשנה החולפת הלכו לעולמם  80חברים ו 22-אלמנות חברי "צוות".
זיכרונם לברכה.
פעילות המחוז והסניפים – רווחה ואירועים:
טיפול בפרט :
 מעקב טלפוני וסיוע לחברים מבוגרים.
 תמיכה כלכלית וטיפול שוטף בחברים העומדים בקריטריונים במגוון

מברך בטקס
יו"ר צוות
הרמת כוסית לשנה החדשה

ערוצי ומיזמי תמיכה כלכלית של "צוות".
 סיוע מול גורמים רלוונטיים  :ביטוח הבריאות והסיעוד של "צוות"
וביטוח רפואת השיניים ,אכ"א" ,חבר" ,מופ"ת ,מס הכנסה והביטוח הלאומי.
 הנגשת מידע כלכלי לרווחת החברים :
 כ 160-חברים נפגשו אישית עם עזרא כהן להסברה וטיפול במשמעויות
תקנה .190
 שלושה מפגשים מקוונים עם חברות רלוונטיות לקבלת מידע ומענה
לשאלות חברים בנושאי פנסיה ,ביטוח ,זכויות ועוד.
 העמקת התקשורת האלקטרונית עם החברים בערוצי המדיה השונים :
 קבוצות  WHATSAPPמחוזית וסניפיות מעדכנות על פעילות מקוונת
( ZOOMוכדו') של ארגון צוות וארגונים פרטיים.
 עדכונים שוטפים בדוא"ל וב( SMS-כ 90%-נתוני דוא"ל של חברים מעודכן).

הוקרה לעזרא כהן
על סדרת פגישות
עם חברי/ות המחוז

 דף הפייסבוק המחוזי מעדכן בתדירות גבוהה.
 אתר צוות הארצי ,תחת חלונית "מחוז השרון" ,עודכן במידע מילולי וחזותי
הנוגע למחוז.
 משרדי המחוז שופצו ,כולל ציוד הנדרש לשיחות וידאו ברורות ומסך בו מוצגים
דיגיטלית וברציפות מידע רלוונטי לחברים.
ברכת יו"ר המחוז בדף הפייסבוק
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פעילות ארצית 3 :מחברי המחוז השתתפו בתחרות כתיבת חמשיר
שאורגן ע"י מזכירות "צוות" בנושא קורונה וזכו בשלושת המקומות הראשונים.
פעילות הסניפים :
 גולת הכותרת בתקופת הקורונה  -השתלבות נמרצת בפעילות החירום
המוניציפלית בעירם ,כולל נציגים במשל"ט ,ארגון וחלוקת ציוד ,מעקב
אחר קשישים ,אכיפת הוראות הקורונה וכדו' .סניפים נתניה והוד השרון

בסיור
הוד השרון
סניף
במסלול חייו של יגאל אלון ז"ל

עוטרו בתעודות הוקרה ע"י העיריה על תרומתם לעשייה המקומית.
 טיולים ונופשונים לפני ואחרי מגבלות הקורונה.
 מגוון קורסים (ערבית מדוברת ,רשתות חברתיות ,הכרת טלפון סלולרי),
הרצאות ואירועים פרונטליים ומקוונים.
 מפגשים ,סדנאות והרצאות במסגרת מועדוני נשים בסניפים.
הדור הצעיר במחוז :
המיקוד בדור הצעיר בצוות בעדיפות גבוהה ,וברור לנו שיש מה לשפר !!
ועדה לטיפול בנושא בראשות נתי ימיני ,יו"ר סניף הוד השרון .בוועדה גם
חברים/ות צעירים ,והיא מנתחת ,ממליצה ,ומיישמת את מסקנותיה.

יו"ר מחוז השרון מברך בטקס
הענקת תעודות הוקרה בהוד השרון

סנונית ראשונה הינה קורס מחוזי לרכיבת אופניים אתגרית הנפתח בימים אלה
בניהול סניף הוד השרון.
נשלחה פנייה אישית מיו"ר המחוז לכל החברים/ות הצעירים ,להעלות הצעות
לפעילות רלוונטית ,ואף להירתם לעשייה במסגרת המחוז והסניפים.
התנדבות:
ערך ההתנדבות הינו מעמודי התווך של הארגון.

טקס מקוון בסניף כפר סבא
חנוכה
נר
הדלקת

בתוך מגפת הקורונה ,המשכנו לתמוך ,במגוון מיזמיים חברתיים וחינוכיים בקהילה,
וברוח ימי הקורונה ,אנחנו מסייעים גם לעמותת "מתחשבים" ,המשדרגת ומחלקת מחשבים
וציוד היקפי לילדי משפחות מעוטות יכולת להמשך לימודים תקין באופן מקוון.
ברמה הארגונית ,טייבנו את מסד נתוני ההתנדבות  ,המתנדבים וביטוחם.
תעסוקה :
במהלך שנת העבודה המאתגרת ,יחידת התעסוקה הארגונית השימה  36חברים במקום עבודה ,וניתן סיוע ל 46-נוספים.
ליחידה סל כלים ומגוון ערוצי הסבה מקצועית לסיוע באיתור תעסוקה.
ניתן לפנות בנושא לנציגתנו ביחידה ,אילנה שורר.
מקצועיות ,מחשוב ובקרה:
פעילות רבה לשיפור השירות לחברים :
השתלמו ת לגזברי המחוז ולנאמני המחשוב וקורסים מקוונים לשיפור מקצועיות העובדים.
פגישות לתכנון שנת העבודה הנכנסת בהיבטי פעילות ותקציב.
עדכון מצאי הציוד במשרדים ,וביקורת רכש ציוד משרדי והטמעת לקחים.
תהליך הפקת לקחים ממערכת הבחירות הממוחשבת.
חיבור כל סניפי המחוז למערכת המידע הארגונית (.)C.R.M
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יעדים עיקריים לשנת : 2021
זמינות ומתן שירות מקסימליים לרווחת החברים ובכל נושא רלוונטי ,והמשך הרחבת השימוש באמצעים מקוונים.
שילוב הדור הצעיר בפעילות ובניהול הארגון.
הגדלת מספר החברים המשתלבים במעגל התעסוקה בסיוע יחידת התעסוקה הארגונית.
פעילות תרבות ,רווחה והעמקת הידע בכפוף למגבלות מגפת הקורונה
קידום תחום ההתנדבות – מגוון המיזמים ,כמות המשתתפים ומידע מעודכן.
התמקצעות  ,בקרה  ,הפקת לקחים ויישומם ,שיבטיחו מתן שירות טוב יותר לחבר.
אירועים מרכזיים :


נתח הפעילות המחוזית להצלחת הכנס הארצי במלאת  60שנה "לצוות".



מימוש כנס מחוזי דו שנתי.

דגשים :
מוזמנים להתייחס למסמך זה ובכלל ,בדוא"ל המופיע בראש הדף .כל שאלה ,הצעה או רעיון יבדקו ויענו.
באתר צוות הארצי  www.tzevet.org.ilניתן לקרוא על הנעשה במחוז השרון ,וגם לפנות אלינו ,כמו לכל בעלי
התפקיד בארגון באופן מקוון.
אנא הקפידו לעדכן מולנו את פרטיכם האישיים .זה המעט שנבקש בכדי לאפשר לנו לתת לכם שירות ראוי.
מוזמנים להצטרף לערוצי המידע שלנו :


דף הפייסבוק המחוזי ( facebook.com/tzevet.sharon.district :צוות ארגון גמלאי צה"ל – מחוז השרון)



קבוצת ה WHATSAPP-למידע ופעילות מקוונת https://chat.whatsapp.com/HBTDXKJ0YPgCTYzXAFcc4S :

עם סיום שנת העבודה ,אנו נפרדים בתודה ובברכת הצלחה ממנהלת המחוז הוותיקה רחל קראוס ,ומקדמים
בברכה את מחליפה צביקה פרוור.

בברכת בריאות והצלחה ,ובתקווה לחזרה לשגרת פעילות

רחל

קראוס

נתי

פרישמן

מנהלת

המחוז

יו"ר

מחוז השרון

