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 0104819      סימננו :
 2022    אוקטובר   06
 גתשפ"      תשרי  א"י

 3220עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 

 כללי 1
 

 לכהונתה של ההנהלה הארצית ביעיתרההשנה  יאה, 2023שנת  1.1
 ראבחודש פברו ה בבחירות למוסדות ארגון "צוות"נבחרש הנוכחית,

. 2020 מרץ 24ב בעבודתה לאחר סיום תהליך הבחירות  החלהו 2020
התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של  נמשיך ונפעל ליישוםבשנה זו 

 תוך התמקדות בנושאי הליבה. 2020-2024"צוות" לשנים 
מים, בתחו לתת שירות לחברים 2023"צוות" ימשיך גם בשנת העבודה  1.1

מגיפת הקורונה  ות רווחה ופנאי.ברתפרט, בריאות, תעסוקה, זכויות, 
שפיעה על פעילות הארגון ה 2020בתחילת שנת לחיינו  פרצהאשר 

דיגיטלית, התמקדות בצרכי , מעבר לפעילות תהליכים של מיכון איצהוה
. יחד עם הכיעהנחת היסוד שהמגיפה נמצאת בד הפרט והסיוע לפרט.

כל אחד  של םתברגישות ובאחריות על שמירת בריאויך לפעול נמש זאת
שמירת הקשר של הסניפים עם מהחברות והחברים. יינתן דגש ל

 יה הבוגרת בקרב החברות והחברים.האוכלוסי
מימוש ו הזכויותהטיפול והשמירה על דגש על בשנה זו, יושם גם  1.1

את מתן נמשיך  .2012 תנחתם בשנשהסכם הגמלה החלטות שנקבעו ב
בהתאם  190קון תי תרגסמיצוי ההטבות המוענקות במללחברים הסיוע 

 םבנושאי נפעל מול רשויות המדינהסים. הסדר שהושג מול רשות המיל
, נפגעי ההיוון וקיום הסכמים במגזר הציבורי לפורשים גמלהת השחיק

ן השנים גזר הציבורי לפורשים בי, קיום הסכם ניסנקורן במהצעירים
שמר המעמוד על נו "הפנסיה הצוברת"פורשי נערך לטיפול ב .2013-17

 וגע לתהליכים שעשויים לפגוע בזכויותינו.בכל הנ
הביטוח ושיפור  חיזוקהמשך נושאי הליבה של הארגון: ב ליפויימשך הט 1.1

, תעסוקהשילובם של החברים ב, סיוע לפרטלטיפול בבקשות  ,הרפואי
 התנדבותבתחום ה והתרומהוהגברת העשייה  ווחת הפרטלרעשייה 

 ינה.דלמען החברה, הקהילה והמ
 בשיתוף ,ות החברים בהםפעילהגברת חיזוק הסניפים ובעשייה ל יךמשנ 1.1

 של המחוזות. להופע
ת ומוסדות הארגון. נחזק את מערך יובפעילו ירהדור הצענפעל לשילוב  1.1

ם בארגון. נרחיב תהליך קליטת פורשים חדשיההסברה, בכל הקשור ל
את השימוש ברשתות החברתיות כערוץ תקשורת נוסף לטובת הקשר 

 רה מול החברים והציבור בישראל.סבוהה
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הבחירות תהליך  אתם נסכ 2024לקראת הבחירות הבאות בשנת  1.1
הארגון בהתייחס לשינויים במודל שירות הקבע,  תקנוןבארגון. נבחן את 

 ת.והארגון בשנים הקרוב דדוהאתגרים עימם יתמו תהסביבה הטכנולוגי
 -בת דיגיטליות רוולקיום מערכת בחי ,2020לקחי הבחירות  םליישונפעל  1.1

 על ידי אסיפת הנבחרים. ועל פי השיטה ותהליך הבחירות שיאושר 2024
-2020שנים לשל "צוות" נגזרת מהתוכנית האסטרטגית תוכנית העבודה  1.1

המתבצעות במסגרת ת יופעילוה וןגומביאה לידי ביטוי את מ .2024
כלפי הן החברים ו בורעבאה להציג את העשייה ת כניהתו .הארגון

חיזוק  ,מערכת הביטחוןולל גשת הזיקה לצה"תוך הדור הרחב, יבהצ
להגברת  ,תפות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדביםקשר והשוה

 .והמדינה בישראלהתרומה של הארגון לטובת החברה 
 
 ות""צו וןחז 2
 

ההתנהגות שקבענו  רכים וכללייישם את העמשיך לבשנת עבודה זו נ 1.1
 הדדית. לערבותקשור לרעות וה לעצמנו במגילת הערכים בכל

חברי "צוות", גמלאי צג את ודי, המייארגון ייחלהיות  – "צוות"ן חזו 1.1
שירות הקבע בצה"ל, כלפי מוסדות המדינה והחברה בישראל, 

 צה"ל ומורשתו.י תוך שימור הזיקה לערכ
הדדית, למימוש  ליחות וערבותלפעול מתוך ש – יעוד "צוות" 3.2

 מטרות הארגון.
ות למען המדינה דבתנכוונים לעשייה ולהופעילותו, מ וןמטרות הארג 1.1

לתעסוקה, להעשרה  לעזרה הדדית,לשמירת הזכויות,  ,. כמו כןוהקהילה
 תרבותית ולרווחת החברים.

 
 מטרות הארגון 3
 

  ן.ת החברים וקידומיולהבטיח את זכו 1.1
ח הסיעוד באופן יטוח הבריאות ואת ביטולנהל ולקדם את ב, לקיים 1.1

 מיטבי.
 ה.ודעבולסייע בהשתלבותם במשק ההחברים  אתללוות  1.1
 לחברים נזקקים.דית לתמוך ולסייע לחזק את העזרה ההד 1.1
 לעודד כדרך חיים את ערכי ההתנדבות של החברים בחברה הישראלית. 1.1
 ות, פנאי והעשרה.ת לחברים בתחומי תרבתילקיים פעילות קהיל 1.1
 .מורשת צה"להזיקה לביטחון ישראל ולאת  לשמר 1.1
ם היהודים, מיוחארגוני המחתרות והלמורשת והנצחת ת לקיים פעילו 1.1

 רגוני הלוחמים בעולם.וקשר עם א
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 ערכי "צוות" 4
 

הארגון פועל מתוך ערבות הדדית, אחריות ואחווה בין החברים.  - ערבות הדדית
רה חומרית, באיתור מקורות זו הוא מסייע בעת הצורך בטיפול רפואי, בעזח ברו

 ית. וחברתתעסוקה ובהעצמה אישית 
ן עבורו הוקם הארגו -" ן יסוד בהוויית "צוותאבא חבר הארגון הו - החבר במרכז

 ולמענו הוא פועל.  
על פוכל חברי הארגון שווים ללא הבדלי גיל, מין, דת ודרגה והוא  - שוויוניות

 בדרך דמוקרטית להשגת מטרותיו.
מנות, בטוהר , בנאפעילות הארגון נעשית ביושרה, בסובלנות, בהגינות - יושרה 

 מידות ובכבוד הדדי. 
 מוסדות המדינה והחברה בישראל. קיפות מול חבריו, הארגון פועל בש - יפותקש

 מעמדו הרשמי של ארגון "צוות" 5
 

"צוות" כארגון המייצג את  לש מעמדו נמשיך לפעול על מנת לבסס את 1.1
בצה"ל, משרד הביטחון ובקרב  מקבלי ההחלטותרב בק ,גמלאי צה"ל

 רחב.ה בורהצי
ות", לרבות ת הביטחון לארגון "צורכמעהאמנה בין  של מהיישו יימשך 1.1

 ויות והגמלה.בנושא הזכ
 קיום קשר טוב והדוק לטובת שיתופי פעולה עם צה"ל, משהב"ט ו"חבר". 1.1
 ,רשמייםדינת ישראל, ישתתף בטקסים לל בסגל א' של מנכארגון "צוות"  1.1

 ולאומית. חוניתלמילוי תפקיד פעיל בטקסים בעלי זיקה ביט
 

 לה"צ הגנה על זכויות גמלאי 6
 

הביטחון והאוצר בכל הקשור הפעילות מול משרד בשנה זו נמשיך את  1.1
לבחינה שבוצעה על ידי  בהתאם ,לשחיקת הגימלה וקביעת מנגנון פיצוי

כי  2012דר הגימלה משנת . נפעל מתוך העיקרון שנקבע בהסיצוניח יועץ
 ".לבצה" ודיות השירות"יש לתת משקל לייח

דינה ת המלגמלאי שירויתנות י שנפכ ,נפעל לקבלת כל הטבות הרווחה 1.1
 התקציבית. בפנסיה

לחוק מס הכנסה, מעקב אחר קיום  190תמשך הפעילות בעניין תקנה  1.1
 ם.סירשות המי ההסכם שנחתם מול

נפעל ליישום הסכם השכר במגזר הציבורי והחלתו על הפורשים  1.1
 .הסכם ניסנקורן() הצעירים

 רמטכ"לה וזיאח הגדלת בג"צ בנושאהעותרים ל ול כנגדעך לפנמשי 1.1
 רשי צה"ל.ומניעת הפגיעה בפו להגמל

לשארים תלויים אשר , הנושא מול אכ"אקצבת תלויים, נפעל להסדרת  1.1
  .אינם עומדים בזכות עצמם
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 .ל החיים", "היוון לכ1997 שלאחר המהוונים וצתבקב הפעילות המשך 1.1
 ים.נושא שמירת זכויות החברמה לשהוק ותת הזכוינמשיך בפעילות ועד 1.1
" בפני כל עמידה על המשמר" צה"ל חקיקה למען גמלאי לויותייזום פעי 1.1

 . איםד זכויות הגמלפעילות חקיקתית כנג
ייצוג  ."יה הצוברתנסהפ" גמלאי עם אכ"א בסוגיתטיפול יסודי בתאום  1.16

 משפטי לפורשי הפנסיה הצוברת כנגד הפגיעה בתנאי פרישתם.
נמשיך  חדשה בישראל,עם כינונה של ממשלה  2023דה בונת העגם בש 1.11

אים י גמלארגונסתדרות ו, יו"ר השרים, חברי כנסת לקיים פגישות עם
 רים., להגברת המודעות לארגון ולזכויות החבת הציבוריבשרו

 סוד אמנת שרות כלפי החברים בארגון.ימ 1.11
 במופת.של "צוות"  תמדור הגמלאופעילות וחיזוק  המשך 1.11
 ישום לקחים.יולהפקה  –ת" ב עם חברי/ות "צווחתך ומשו שיחותם יוק 1.11

 
 ת וסיעודיאובר ביטוח 7
 

ל פורשים חדשים לביטוח ות שטרפהצ ומעקב אחר המשך טיפול 1.1
 וביטוח הסיעוד. הבריאות 

 רחבתלה"מנורה מבטחים" פעילות מול חברת הביטוח –יעוד ספוליסת ה 1.1
 .טחיםבוהסיעודי למ הכיסוי

בתחומי הבריאות והסיעוד רים לקבלת סיוע יות חבטיפול בפנה שךהמ 1.1
 לכל חבר מבוטח, באמצעות המגוון הרחבם ייוך התאמת פתרונות אישת

 שות המבוטחים. אפשרויות העומדות לרהשל 
"צוות" מוקד שיפור הטיפול למבוטחים בביטוח הבריאות והסיעוד ב 1.1

 (."נסדמ"ד השירות בובה במוקתגשיפור זמני ) ביטוח "מדנס"סוכנות הב
 ."טוח הסיעודי של "צוותיבדיקת אפשרות לצרף את אוכלוסיית הקבע לב 1.1
י "חבר" ביום הפרישה בחינת אפשרות למעבר אוטומטי של מבוטח 1.1

חיזוק מנגנון המעבר של אוכלוסיית המשך טוח הרפואי של "צוות" )לבי
צעירים  יםהגברת הפעילות להזרמת חבר .פוליסת "צוות"הפורשים ל

 (.סיעודטוח והלפוליסות הבי
רפה טצהצעירה שטרם ה יהלוסיכמבצעי הצטרפות לביטוח הסעודי לאו 1.1

 בתנאים מועדפים.לביטוח, 
באמצעות ערוצי התקשורת  דע עדכני לחבריםטף של מיפרסום שו 1.1

 ים והכתובים של "צוות".הדיגיטלי
יכות ב אויטהרפואי והסיעודי ו הביטוחבקרה ומעקב אחר פעילות חברות  1.1

 .םיהשירות לחבר
, לבחינת יישום יגישות עם חברות הביטוח הרפואי והסיעודם פקיו 1.16

 ישומם.י, הפקת לקחים וםיההסכמ
הפעלת כיסוי עבור נכדים של גמלאי "צוות" וכן צירוף  ,פוליסת הבריאות 1.11

 די "צוות" עם הנחות.לי
"לי נכבחברות הביטוח הרפואי והסיעודי ומפגש עם מ –קורי סוף שנה יב 1.11

 ת לקחים ויישומם.לימוד, הפק ,לות שנתיוח פעילקבלת דו החברות,
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 לפרטוסיוע ר שק 8
 

סיוע ותמיכה  ת" כבית וכתובת לקבלתדו של "צווסוס מעמהמשך בי 1.1
ערבות " ה את משמעות המושגלחברים וכארגון המקיים הלכה למעש

,  וזאת באמצעות 2023יוסיף להיות יעד מרכזי גם בשנת  ,הדדית"
ביקור ונכים, אושפזים, חולים ורי מ, ביקרשי בכל חבוהטיפול האיר הקש

וסיוע לחברים  לעת וני מעתרת קשר טלפמוגן, יצי השוהים בדיורחברים 
 .פות בהלוויות חברים שהלכו לעולמםהשתתו קקיםנז

  :מםברים שהלכו לעולחת וחלווי משפ 1.1
 השתתפות בלוויות והנחת זר ארגון "צוות" 8.2.1
ויצירת  חדון אתם בעילפרסומעבר בחינת  –ונים יתמודעות אבל בע 8.2.2

 רגוני.באתר האינטרנט הא "קיר הנצחה"
 .השבעהבתקופת  לשארים יםאבלמתן ערכות  המשך 8.2.3
 ל"צוות". םופוצירקיצבה  תלים עד קבווי השאריל 8.2.4

הסיוע ו הטיפול במסגרת  לחברים חבת סל השירותים הניתניםהרוי ויצמ 1.1
לכלי יוע כם לסקקיהנז הפרט בחברים טיפול בוועדת .רווחת הפרטל
 בחגים.קי סיוע רת מענחר מיצוי זכאותם במסגאל

וי שי במתן תו  2023העבודה  בשנת גםנמשיך  –ם הולדת" "יושי  1.1
 ת.ות והחברים החוגגים יום הולדלחבר לייםיגיטד

חברי "צוות" כלל נמשיך להפעיל את הערוץ לרווחת  –הרצאות ב"זום"  1.1
 .שרההעו פטייםם משנושאי, פיננסים, אי, זכויותבנוש

לטיפול כח אדם, בכל הקשור י אגף שיתוף הפעולה עם גורמ המשך 1.1
וון, פעילות פטור מתשלומי הי ם השונים, לרבותיהסוג ע עלבקשות לסיוב

 אומי.שויות המס והביטוח הלרמול 
לקחו היוון במסלול לכל החיים, לאחר ששילוב חברים ל פעילותב נמשיך 1.1

 אכ"א.ר מהיוון בטוות פוועדקשים, בואי ומצבם הכלכלי והרפ 1997שנת 
ל זה בכלת, הפעילות למחוזורחבת ר" והפעולה עם "חביתוף ההמשך ש 1.1

 .םים הפיננסילכלי ויעוץ בתחומכתהליכי ליווי 
שיפור/שידרוג ובחינת , בחינת עומק בנושא הדיור המוגן ברשת משען 1.1

רת במסג המוגן באמצעות רשת "משען"בתחום הדיור  חלופות
תות מובילות בתחום הדיור ת רשהוספת בחינ. ם הקיימיםההסכמי

 ".חברי "צוותמתן תנאים מועדפים ל בתלטו ,מסוימים, באזורים וגןהמ
 בוועדות הפרט.הפרט ת של נציגי ועימקצהכשרה ושמירת הכשירות ה 1.16
מסלול ו הההלוואות לבחירת גובה סכום מתן אפשר, הלוואה הדדית 1.11

 מגוון הגדלת הפרט.בהתאם לצורך ו אפשרויות 2-3מבין  ההחזרים,
 האפשרויות לקבלת אשראי בנקאי בתנאים מועדפים.
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  תעסוקה 9
 

ק משב תוהאצה של מגמו הההשפעתמשך  2023גם בשנת העבודה  1.1
 "כללי המשחק" .יפת הקורונהצות מגעם התפרשהחלו  בישראל העבודה

ולהגיב  ים לצרכי המשקאותנו להיות ערמחייבים שתנה והמציאות המ
ותעשה  והמקצועות הנדרשים  ההכשרות ,תיםהשירו יבחנו בזמן אמת.

 ויצירת אופק תעסוקתי. המשתניםענה לצרכים מפעילות לתת 
למתן  , לשמש כתובת ומוקדשייהז העכהצבת דורש העבודה במר 1.1

בדגש על תאום , תכנון קריירהתי ועסוקים בנושא ייעוץ תלחבר רונותפת
 ודה.ל הקשור להשתלבותם בעבצפיות בכ

מצטרפים , מותאמות לקהלי היעדת תעסוקה, ויות תומכוביצוע פעיל 1.1
 .י עבודה ומועסקים, עצמאים והגיל השלישידורשים, חדש

יון, י עסדנאות, ימוהכשרות,  קורסים, הסייכלוואבניית כלים מותאמי  1.1
 ט.אסדקהרצאות מקוונות ופו

 :הסבת אקדמאיים להוראה 1.1
ה דגל של ארגון "צוות" להסבשל תוכנית ה הגדלה והרחבה 9.5.1

 ."הטובים לחינוך-"צוותלהוראה, 
, משרד של "צוות"  בשיתוף פעולה ם""צוות במדיתוכנית הרחבת ה 9.5.2

הוראה כחלק מתהליך די ימולל קבע צה"ל להסבת אנשיהחינוך ו
 הפרישה.

 הסבתל-משרתי הקבע של תוכנית מותאמת ל ויצירהבחינה  9.5.3
 ית.לוגלהוראה טכנו והנדסאים טכנאים

היחידה, פתיחת  סמלילהטמעת ט תדמית, רסיצירת  –מיתוג ושיווק  1.1
 ,ש לדף היחידה באתר האינטרנט של "צוות"דחוב עיצ סקי,אפ עצווט

 יות.החברת ברשתותשימוש 
ת מאגר דלי הארץ לצורך הגרחב בכל םהמעסיקית מאגר לדוהג שימור 1.1

 הפנויות. המשרות
תנים למדידה ובקרה שמקביעת כלים אחידים, הגדרת , מדידה ובקרה 1.1

 החדשים.מות התוכן של עול
 מחלקת מופת/מנהל צה"ל עםהרחבת הקשר ויצירת שיתופי פעולה  1.1

ת ותעמו ורשויות מקומיות, , משרד הביטחון, משרדי ממשלההפרישה
 ומעסיקים.

לסגלי יחידת  יצירת מערך הכשרה, ת סגלי יחידת התעסוקהשרהכ 1.16
במערכת המחשוב  ימושם, שסוקה הכולל סדנה לפיתוח מנהליהתע

 ם.ים מקצועייוקיום מפגש"אדם" 
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 התנדבות 10

 
ת מושפעת להיו 2023בשנת העבודה  םגת תמשיך פעילות ההתנדבו 16.1

ולם יעשה ללא מגבלות ואת תכנון הפעילו. רונהממגבלות מגיפת הקו
 ההתנדבות.התקפות ליום  יות משרד הבריאותהנחש ויותאם לכל תרחי

 : איםהב מיםחולת תחת דגל "צוות" ההתנדבות פעילותשיך במנ 16.1
פר למתן קשר עם בתי הסהמשך שמירה על  – "ארץה בשביל" 10.2.1

 .ומכינות צבאיות ת חינוך  נוספיםוכניסה למוסדו רצאותהה
הצבאי  יטמתחם המשפלכלואים ב תן הרצאותמ המשך - יזם גדימ 10.2.2

 .)בבית ליד( ווה צדק""נ
מיכה לוגיסטית לחווה משך תה  - א בבארותייםקיימ פרויקט 10.2.3

 החינוך הפורמלי. תגרפלט ממסשנבנוער  המטפלת החקלאית
לחמת וחמים היהודים ממפרויקט תיעוד הל – "הגבורהיב "נת 10.2.4

 היהודים בלטרון.וף עם מוזיאון הלוחמים העולם השנייה, בשית
לוחמים חלק פעיל בפרויקט הצה"לי, לקחת  – ידי הלפמעביר 10.2.5

 .ל במסגרות שונות"ת קרב לחיילי צהמורש מספרים, ומפקדים
 בפעילות העמותה.התנדבותית  השתלבות  - גריםעמותת את 10.2.6

, תיפלידבותיים ברמה המוניצתנה םיקטיוישך וקידום פרמה 2..3
 :ובסניפים , ארציקהילה

 .םהמבוגרי "צוות"ותמיכה בחברי/ות  קשרירת מש 10.3.1
גם  ,יבםלל וביםרצאות בנושאים קרה עידוד חברים/ות להעברת 10.3.2

 באמצעים דיגיטליים.
 העורף. קודפי חידותניות וירום העירוהובלת יחידות החי 10.3.3
משטרת אש, ם : מכבי ייוממשלת התנדבות בארגונים ציבוריים 10.3.4

ילות בטיחות פע ים,ולייבר, בתי חאדום, מערך הסישראל, מגן דוד 
 ופות החולים, אורק ובתי ספר, יד שרה, ער"ן, בדרכים בגני ילדים

 רוטרי.     ו "יםימחק, ירו
 :ותקידום וניהול תחום ההתנדב 16.1

ים, לרכזי ההתנדבות בסניפים )גיוס מתנדב וןעיוימי  שרהי הכקורס 10.4.1
 ות וכדו'(.תנדבערוצי הה בתהרח

ית הארגונ המידע/ות במערכת ביםפרטי מתנד המשך עדכון 10.4.2
 (.crm)במערכת ה 

 ים.מתנדב"צוות" כארגון -ב מול הביטוח הלאומי להכרה פעילות 10.4.3
 .שונותבמדיות הארגוניות ההעשייה ההתנדבותית פרסום  10.4.4
 ת.והמחוזיהארצית ות ההתנדבות ות של ועדוניעוום ישיבות רביק 10.4.5
 למתנדבים. סניפי/מחוזיארצי/הוקרה י אירועם קיו 10.4.6
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 תכנון וארגון 11
 

ת דרך כונת החדשה, מהמזכירות הארציון "צוות" במתהלי ארגת נהטמע 11.1
 וות" לאתר האינטרנט.נהלי "צהעלאת  "צוות".רי וחבות, סניפים המחוז

 2020-2024לשנים  סטרטגית של "צוות"האת ניוכם התיישו 11.1
הליך ושיטת ר לשינוי תל הקשובכם שום החלטות אסיפת הנבחרייי 11.1

 רשם העמותות.שורו על ידי הבחירות. עדכון תקנון "צוות" ואי
 ".צוותיתוג "ת למעילושתות החברתיות ופילות ברשדרוג הפע 11.1
 כחלק ,תהליךה ה מעמיקה שלנבחי –קליטת פורשי צה"ל ל"צוות"  11.1

 ."דור הצעיר"ול בה לטיפודת הוועדמעב
 לארגון. "רתהצוב פנסיה"הערכות לקליטת גמלאי ה 11.1
 ."הדור הצעיר" – גוניתפורשים צעירים בפעילות האר ושילובקליטה  11.1
דע ית ין לשם הקניוועדות הארגוחברי ל –צועיות למויות מקהשת קיום 11.1

 הם.טיוב פעילויותיל
 ארגון.ת הם אישל מספר החברים העוזב 50%הפחתה ב  11.1

 ".מצה"ל לארגון "צוות מהפורשים 95%צטרפות של לה יעדעת קבי 11.16
ם שני עשרבמהחברים שעזבו  25%, פעילות להחזרת "חוזרים הבייתה" 11.11

 חרונות.הא
 :הפקת אירועים מרכזיים 11.11

 .נובמברש ם, חודכיפורילמלחמת יום ה 50 ע לציוןרואי 11.12.1
 צה"ל.המדינה ו שנים להקמת 75אירוע לציון  11.12.2
 .ז, דרום(כרצפון, מ ירועיםא 3)  ם רפים חדשיצטלמ יםאירוע 11.12.3
 תחומי עניין משותפים. ותבעללוסיות ירועים לאוכם אקיו 11.12.4
 .חודש יוני רי "צוות"בח"צוות יוצר" תערוכת אומנים  11.12.5
 ים.ליו"ר סניפהשתלמויות  11.12.6
  .ייםמצעד החשותפות ב 11.12.7
 .הסניף והמחוזם, ברמת ת לגזבריהשתלמויו 11.12.8
 תיות.חברתות ורש ושא תקשורתהשתלמות בנ 11.12.9

 .רגוןלא "תסיה הצוברהפנ"גמלאי  יטתלקלהערכות  11.12.10
 

 תביקור    
 

 קורות ברמת ההנהלה, המחוזות והסניפים בהתאם לתוכניתבי צועיב 11.11
 .2023עדת הביקורת הארצית" ושל מבקר הפנים לשנת עבודה של "ו

קב", יבחן הטיפול בממצאים עשנת "מעמוד בסימן ת 2023בודה הע שנת 11.11
 שנים האחרונות. 5 -ו במתוך ביקורות שנערכ יתגממדוהמלצות, 

המלצות הביקורת לוועד המנהל, יקורות וגת תמונת מצב ממצאי בצה 11.11
 .ת לרבעוןאח

שם סיוע ושיפור רמת הביקורות המבוצעות עם המחוזות לשיתוף פעולה  11.11
שתלמויות לוועדות אלו הכשרות והוביצוע  המחוזיותיקורת ע"י ועדות הב

 צורך.ע"פ 
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ועדות בדוחות  המבוקרים, כולל הביקורת בנוכחות תחובדו דיונים 11.11
 ת.הביקורת המחוזיו

  .ת הארציתוועדת הביקורוהמלצות  ימוש החלטותאחר ממעקב  11.11
 ., משנה קודמתלות הוועד המנהעל יישום החלט קבמע 11.11

 
 ונות""נציב תל 12

 
 .ד הארגוןחברים כנגה לנן מעומת תבתלונוול טיפ 11.1
ארגון, ה הלת בהנ  CRM-כת ה ערבמ ניותור רישום תלונות/פקידום ושיפ 11.1

 סניפים.וזות ובבמח
 

 והתקשוב מערך המחשוב 13
 

שום . יי2024אפיון מערכת המחשוב לבחירות דיגיטליות ב"צוות" בשנת  11.1
ות ירבחות ושיטת הבחירות בהתאם ללקחי ריתהליך הבחבמערכת של 

 די ביטוי בתקנון "צוות".ו לייבואו ושיאושרכפי ,  2020
ת במחוזובסניפים, פקידים תלי לבע ות שנתיתהכשרנית בניית תוכ 11.1

 של "צוות".צעיות מידע המבכתם על מערכות הוהדר
, מעבר לתשתית ומחוזות םיפית בסנורקשלקווי הת אֹוּפִטיִמיַזְצָיהביצוע  11.1

  יות.עלונת טהקו Data -ו Voiceתקשורת מתקדמת המשלבת 
 . call centerת להפעל הטכנולוגי, כולל שילוב ןכזיה בענמעבר למר 11.1
 ות",מצטרפים חדשים ל"צוטת קלילמעקב וכת ממוחשבת ערהפעלת מ 11.1

  רישה המרוכזים.י הפבימ
במחוזות ובסניפים  יםועריר אם ותשלום עבות מערכת רשומעהטהמשך  11.1

 .שת השירותיםלטובת הנג
להבטיח יצירת רה במט CRM - מערכת התומכים ב םליכ בחינה ויישום 11.1

 .ממשק ידידותי למשתמש
 ל החברים.ת" לכלי "צווובת הנגשת שרותלט ות""רב ערוצי מודל תבחינ 11.1
רגוניות: ת הניהול האכוערפים לרשת "צוות" ולמל הסנים שחיבורהמשך  11.1

CRM   ,ומערכת לניהול המסמכים."ל דוא 
 בכלניידים לפונים מספרי טט, פרב ך טיוב כתובות בכלל ודוא"להמש 11.16

  קרה, לקיים הליך בותכתובאת מאגר הולעדכן מות, במטרה להגדיל הר
 .ר ומתמשךמעקב סדוו

במחוזות  "ובהמחש נאמני"צועיות לביצוע השתלמויות מק שךהמ 11.11
 ם.יפיבסנו

בניית ממשק לקליטת  CRM –ה מערכת  הרחבת בסיס המידע של 11.11
י , הזנת מקבלי שרנטתר האינטמאי נאת פעילות תרבות ופאודונתונים 

 יום הולדת.
 ".אפיון ופיתוח אפליקציה ל"צוות 11.11
 .2023-2026חשוב לשנים שנתית למבניית תוכנית רב  11.11
 חוז.הסניף והמברמת  –תיות הרחבת השימוש ברשתות החבר 11.11
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 ת והסניפיםפעילות המחוזו 14

 
וב המחוזות, כגורם מרכזי וחש עותמצבאהסניף, המשך חיזוק מעמדו של  11.1

  .ומטרותיוודו ייע במימושארגון ויה של הבעשי
יים דכנם עם כלינות לההקם במטרה לפיביצוע ימי העצמה ליו"ר הסני 11.1

 למילוי תפקידם.ים קדמתומ
 ת" במסגרת פעילותצווקרב חברי "פנאי בבות הות תרפעיל הגברת 11.1

 יזום אירועים מותאמי אוכלוסיה. הסניפים.
 , על מנתרב החבריםהצעיר' מקור 'דל הפונים ייזום פעילויות ומפגשים 11.1

 הארגון. ילויותם בפעורבותם והשתתפותלארגון להגדיל את מע לקרבם
הפקת שלושה אירועים בצפון, מרכז ודרום מוכוונים ל"דור הצעיר" ,  11.1

"מסע התעוררות" בכדי לרתום אותם לקחת חלק בבחירות למוסדות 
 הארגון.

וגילאי  (80)גילאי  "ותורגב"נקת תעודות העל –בסניפים קיום פעילות  11.1
מוגן ים, דיור ולח בבתי קיום ביקורים (, 90-ה )גילאי "והעצההבינה "

 "צוות".הלי נובהתאם ללחברים נזקקים י חג נקת מענקוהע
 .ובמחוזות "צוות"פי הרחבת השימוש ב"זום" להרצאות העשרה בסני 11.1
 מגזר הדרוזי והבדואי, בדגש על המסורת,ות לחברים בהרחבת הפעיל 11.1

 ישראלית. ה הבחברבות תלוהש יםחג
 

 יבהתקצ הולינ 15
 באות:ההעבודה  חותתת על הנושי 2023ת נשיב בהתקצול ניה            

כאשר  "ח,אש 37,161 -ב יסתכמו לות התקצי, סך מקור2023בשנת  11.1
, והיתרה חבר, משהב"ט ועוד( קורות חוץ )דמיממתוכם הינם מ 31,211

 ות(.רה מקרנהעב) יםממקורות פנ –אש"ח  5,950בסך של 
 400 - 2023ים( בשנת  גמלאים ושאררי "צוות" )חבל ש ולצפי הגיד 11.1

חברים  41,478יהיה  2023"צוות" לשנת וצע חברי ממ. בשנה חברים
 (.2022נת בש 41,078 מת ממוצע של)לעו

 עובדים. 33יועסקו  2023דים בשכר. בשנת ובע 33מועסקים  גוןבאר 11.1
לעומת  2023שנת להמתוכננות ת יוהבדלים מהותיים בעלוקיימים  11.1

 ₪ 120 גובהב "תהולד שי יום"ספת תו, 2022 תות שהיו בשנאצההו
  למבוטח.  ₪ 11-ואי לבסוד הביטוח הרפדלת סי, הגלחבר

   . קורותמה מסךאש"ח  400 –כ תוקצה רזרבה בהיקף של  11.1
 לתגבור הקרנות.י המקורות מעל השימושים, יוקצו מראש דפעו 11.1
 ש.לחוד ₪ 41פי שהיו, כ ארו ייש חברי הדמ 2023עבודה בשנת ה 11.1
לנזקקים,  יםנקעמוסיוע ור לקשל הבכ וללפע ימשיך ארגוןה 2023בשנת  11.1

 .ה לדרישותון לתת מענכולות הארגיובהתאם לנדרש 
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או לה להנהה משרדים רכישת מבנרויקטים לנושא נן תגבור קרן פוכמת 11.1

 , לפי דחיפות.למחוז יהודה
ר יבוח בתובדרום, לטאחד ז ובמרכאחד , וןצפבאירועים אחד  3יתוכננו  11.16

 ה"דור הצעיר" ל"צוות".
 מתם למציאות שוק ההון.תאוהנות ההשקעות בקרערוצי בדיקת  11.11
 ציב התמיכה מ"חבר" ומשהב"ט.הגדלת תק 11.11

. 
 

 ו של "צוות"וב מעמדמיצ -רה קשרי ציבור והסב 16
 

הארגון וחשיפת תחומי  לדו שעממ בומיצו למיתוגהמשך הפעילות  11.1
 ויבותת חשהדגשור, תוך והן בפני הציבברים חהו, הן בקרב פעילות

 .ורבקרב הציב קבלי החלטותי צה"ל ולממלאל גת לכלדייחוותרומתו הי
ן והארגושם  נושא שינוי לוגוהמשך הפעילות ב –לוגו ושם הארגון  11.1

 והתאמתו לתקופה שבה אנו נמצאים.
צוות " -קשורת הארגוניים: בטאון "צוות" התי מוש באמצעהרחבת השי 11.1

-"צוות": ייסבוק הארגוניפדף הן" ווותוצ" -עון ", המיד"צוות ", אתרושלנ
 ."תות החברתיותרשהשימוש "ב והעמקת צה"לשל גמלאי בית ה

בות בכלל תנדהה םושל חברי הארגון בתח הרחבת החשיפה לפועלם 11.1
 וברשויות המקומיות בעיקר.    

ג חות חגי תשרי ביטאון "צוות שלנו" לקראונות של הלישני גי קתהפ 11.1
 ו.יחתלשוהפקת הביטאון  ויותת עלהפחתושא ה בנבחינח. ביצוע הפס

ים הצטרפות הפורשל ה בכל הקשורפריש נהלמ בות בפעילותתלהש 11.1
 לשורות הארגון.משירות קבע בצה"ל 

אירועי  החייליות ועריכת ההנצחה בין "צוות" לעמותות וקשר תיאום 11.1
מי ות יצירתיות )יוזמי ותטחוני, לרבמי עיון בעלי עניין ציוני ובישת ויורמ

צבא  נושאים ברכתיבת  עעדכון וכ ,מיה, יריד ספריםדאקאות בוהרצ עיון
 דיה"(.יפבטחון ב"ויקו

 וות".צשל " טל"ק, -זיה הקהילתית הרחבה ושדרוג שידורי הטלווי 11.1
 זרועות הביטחון'.יו"ר ארגוני גמלאי המשך מפגשי 'פורום  11.1

, בוק)פייס-ת טראקטיביאית האינהצב שורת"צוות" לתק וןחשיפת ארג 11.16
תר א)ם יירתמסוים הף לאמצעסו(, זאת בנרםואינסטגטיוב ויטר, יווט

 ר הרחב.אמצעותם לציבו( ובה"לדובר צה"ל, גלי צ
 ת".ן "צוו" לארגוקבוצתיתבחינת פתיחת רשת "פייסבוק  11.11
בוק על כתבות בעמוד הפייס 2-3"משהו קטן וטוב" , פרסום שבועי של  11.11

 החברים.ן של "צוות" למעהפעילות 
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 טקסיםץ וחו ריקש 17

 

מותנת  הנשהך להיות גם שיקסים תמטוץ ילות הוועדה לקשרי חועפ 11.1
 לה.ומחוץ בארץ  ל כך,בשרות הנגזוהמגבלות  קורונהבמצב מגיפת ה

יקי איגוד החיילים המשותפת עם ותעילות מעגל הפבת הרח 11.1
ארגוני י חממשוחררים ומתנדבי היישוב היהודי לצבא הבריטי, לוה

יוצאי  םדיבנאצים ולוחמים יהו מההמלחנכי ת, הגטאוולוחמי  יזניםהפרט
 הקרב של הארגוניםעמנו , להטמעת מורשת  םיא האדום החיצבה

 . הםשל נצחההוהמורשת הת לויובפעיהארגון ת ורבוומע
ם, וטרנים ואחרים, הדומים לארגון ום וטיפוח קשרים עם ארגוני לוחמייק 11.1

  ים.הלוחמלמית של ה העוובהם הפדרציו ול"צוות" בעולם כ
י דבתנממ מים ישראליםוחרה של לכזא ות "צוות" בטקסית נציגהשתתפו 11.1

 .  מקומות נוספים, ובוליןריטי באיטליה, בפהיישוב בצבא הב
 -חרים יהודים וא - ריטיהצבא הב זכרה של חלליבטקסי האהשתתפות  11.1

בבתי  ראשונהעולם הלחמת הבמישראל  ץרבמלחמתם לשחרור א
 ינת ישראל. מדהעלמין ב

וקם בלטרון, מויהודי ההולך וזיאון הלוחם המ ותת במוסדוליהפע המשך 11.1
תר ההנצחה רשת והנצחה באבות בפעילות לטיפוח מוכן השתלו

 .גבעת התחמושתב , י לשחרור ירושליםהממלכת
יה של ארגוני ת הבינלאומיות של הפדרצהשתלבות פעילה בפעילויו 11.1

 (.WVF) הלוחמים
 ים ואחריםודיהשונות,  תומארצות, ים ותיקי שירחמארגוני הלווח איר 11.1

 דרש.נככל ש םיינלאומבירומים וטרנים ופארגון בצוג הוביי
 

 
   -ב"צוות"  והנבחריםהעובדים , המתנדבים  -  םלינו לכולו ואיחוברכותינ         

 חה רבה וברוח טובה.העבודה, בהצל ת תוכניתשנגשים א    
 

 
            
 יר שוצמןאמ                             ןמוטי בר דג                  

 "צוות"  מנכ"ל                            "צוות"   רו"י                 
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 תוכנית העבודה
 2023  לשנת      

 
 
 

 

 ונה.    יף הקורגנב הקשורים למלחמהים רהקשור להגבלות ואיסואות בכל ם להנחיות משרד הברי: אנו נפעל בהתאהערה

 ילות. יהיו בתוקף במועד הפעבודה בשל הנחיות שוכנית העבת שינויים יתכנו         
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   3202שנת תוכנית עבודה ל - תהארצי הביקורת
 
 

 פנימית ביקורת .1

 

   המחוזות בהתאם לתוכנית עבודה של וביצוע ביקורות ברמת ההנהלה  1.1

 .2023לשנת  הארצית" ושל מבקר הפניםהביקורת דת "וע

 הטיפול בממצאים  ןיבחתעמוד בסימן שנת "מעקב" ,  2023שנת  1.2

 שנים האחרונות.   5-בביקורות מסוימות מתוך הביקורות שנערכו בוהמלצות , 

 מעקב אחר מימוש החלטות והמלצות וועדת הביקורת הארצית.  1.3

 .של שנה קודמת המנהל מעקב על יישום החלטות הוועד 1.4

                      מצב ממצאי ביקורות והמלצות הביקורת לוועד המנהל , תמונת הצגת     1.5
 ן.אחת לרבעו          

  שיתוף פעולה עם המחוזות לשם סיוע ושיפור רמת הביקורות המבוצעות  1.6
  ות לוועדות אלוהמחוזיות וביצוע הכשרות והשתלמוי ע"י ועדות הביקורת         
 .ע"פ צורך         

 דיונים בדוחות הביקורת בנוכחות המבוקרים, כולל בדוחות ועדות  1.7
 הביקורת המחוזיות.         

 

 ונות""נציב תל .2

 טיפול בתלונות ומתן מענה לחברים כנגד הארגון. 2.1

   בהנהלת  הארגון,   CRM-קידום ושיפור רישום תלונות/פניות במערכת ה  2.2

 במחוזות ובסניפים.         
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 2023תוכנית עבודה 
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 3202 ה שנתית תוכנית עבודיחידת התעסוקה 
 

 יעד דרכי פעולה מטרה נושא  מס'
עד 

 תאריך

 

1 

מצטרפים 
חדשים ל"צוות" 

וליחידת 
 התעסוקה

עידוד קליטת 
מצטרפים חדשים 

למאגר דורשי 
 העבודה

פות פעילה בימי פרישה תתהש
 המאורגנים ע"י מנהל הפרישה

חת בימי פרישה א לההשתתפות פעי
 לחודש 

 23-דצמ
 

 השתתפות בימי עיון לפרישה
חשיפת פעילות יחידת התעסוקה 

 לפורשים החדשים
 23-דצמ

 

הפקת דו"ח מצטרפים חדשים וביצוע 
 שיחות אישיות

 23-דצמ פעמיים בחציון
 

סוקה ועדכון ס תעסטטוהפצת "
 פרטים אישיים"

 23-דצמ אחת לחציון
 

 דהדורשי עבו
 ומועסקים

מתן כלים להעצמת 
ערכם ותרומתם של 

דורשי עבודה 
 והמועסקים

ריענון מאגר  -שימור הקשר עם החבר 
 דורשי העבודה )דורשי עבודה(

יצירת קשר עם כלל החברים הרשומים 
 במאגר אחת לחצי שנה

 23-דצמ
 

וי מקצועי )דורשי וץ וליומתן ייע
 עבודה(

ה להעמיד לרשות כל חבר דורש עבוד
 ליווי וייעוץ מקצועי

 23-דצמ
 

 ביצוע השמות "צוות" 
השמות מסך דורשי העבודה  4.5%

במחוז )יעד להגדלת דורשי העבודה 
1.5%) 

 23-דצמ
 

 ביצוע סדנאות העצמה לחברים
סדנאות העצמה בשנה בכל  2ביצוע 

 8ט ירושלים(, סה"כ מחוז )למע
 סדנאות

 23-דצמ
 

תעסוקה , ביצוע ימי עיון "קריירה
שי עבודה ברמת ושיווק עצמי" לדור

 המחוז

ביצוע יום עיון אחד בשנה בנושא 
רמת  -"קריירה, תעסוקה ושיווק עצמי"

 מחוז 
 23-דצמ

 

הרצאות העשרה בתחומי התעסוקה 
 שוניםה

 23-דצמ הרצאות בחציון 9 
 

ים קורס פתיחת
 והכשרות

פתיחת קורסים "מוכווני תעסוקה" 
ים לדורשי עבודה אמומשפרי שכר מות

  ומעסיקים לפי מאפיינים לכל מחוז
 23-דצמ קורסים לכל מחוז בחציון 2

 

 23-דצמ על פי הצורךועדות "סל הכשרה"  10  סיוע כספי בהכשרת חברים  סל הכשרה
 

 עצמאיים

מתן כלים להעצמת 
תם של ערכם ותרומ

 עצמאיים

הרצאות העשרה בתחומי התעסוקה 
 השונים

 9-יון )בנוסף לחצהרצאות ב 2 
 הרצאות של דורשי עבודה מועסקים(

 23-דצמ
 

 23-דצמ יום עיון בחציון  "פותחים עסק" -יום עיון מקצועי 
 

 23-דצמ ועדות "סל הכשרה" על פי הצורך 10  כספי בהכשרת חברים סיוע  סל הכשרה
 

יל השלישי גה
נשים,  62)גילאי 
 גברים( 67

מתן כלים להעצמת 
מתם של רוערכם ות

אוכלוסיית הגיל 
 ישיהשל

הרצאות העשרה בתחומי התעסוקה 
 השונים

הרצאות  9-הרצאה בחציון )בנוסף ל 
 של דורשי עבודה מועסקים(

 23-דצמ
 

יום עיון 
מקצועי/העשרה 
 בתחום התעסוקה

בשיתוף  יום עיון מקצועי לגיל השלישי
 יהמשרד לשיוויון חברת

 23-דצמ יום עיון בשנה 
 

 23-דצמ על פי הצורךועדות "סל הכשרה"  10  סיוע כספי בהכשרת חברים  השרסל הכ
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 יעד דרכי פעולה מטרה נושא  מס'
עד 

 תאריך

3 

"הטובים 
בחינוך", "מעל 
ומעבר" ו"צוות 

 במדים" 

טיפול במשתתפי 
תוכנית "הטובים 

בשנה"ל  –בחינוך" 
תשפ"ב במכללות 
, "בית ברל", "קיי"

 "אורנים"

רי המכללות לבוג כלטקסי סיום ב
 התוכנית מחזור תשפ"ב

טקס סיום וחלוקת תעודות לבוגרי 
 מחזור תשפ"ב

 23-יונ
 

טיפול במשתתפי 
תוכנית "הטובים 

בשנה"ל  –בחינוך" 
תשפ"ג ו"צוות 

במדים" תשפ"ב 
במכללות "בית 

ברל", "קיי", 
 ""אורנים

ביצוע שיחת משוב בראשות 
 למחזור תשפ"ג–יו"ר/מנכ"ל "צוות"

 23-פבר "ר ומנכ"ל "צוות"שוב יומ שיחת
 

ביצוע פאנל בוגרי "הטובים בחינוך" 
ושיחה עם גורמי  ומנהלי בתי ספר

 משרד החינוך במכללות 

שיחה עם משרד החינוך בנושא שכר, 
קידום וזכויות, סדנא העוסקת באיתור 

 המשרות הורא
 23-מרץ

 

ביצוע שיחת סיכום  בראשות 
 ר תשפ"גזולמח–יו"ר/מנכ"ל "צוות"

 23-יונ שיחת סיכום יו"ר ומנכ"ל "צוות"
 

שליחת ברכות לחגים למשתתפי 
 התוכניות

 23-מאי ברכות לחגים
 

מעקב השתלבות המשתתפים 
 במשרות הוראה 

תחילת  -הצגת סטטוס תעסוקה 
 2023מעקב אפריל 

 23-אוק
 

טיפול במשתתפי 
תוכנית "הטובים 

בשנה"ל  –בחינוך" 
 ותתשפ"ד ו"צו

במדים" תשפ"ג 
במכללות "בית 

ברל", "קיי", 
 "אורנים"

הפצת מסמך "קול קורא" לתוכניות 
 במכללות וגיבוש פוטנציאל מועמדים 

גיבוש פוטנציאל מועמדים לקראת 
 זימונים לכנסי הסברה לתוכניות

 23-מרץ
 

 23-מאי ת התוכנית למועמדיםיפחש כנס הסברה
 

 ביצוע ועדות קבלה
כום סופי עדות מאסף סיו לאחר ביצוע

 שנה"ל תשפ"ד –של פוטנציאל לומדים
 23-ספט

 

 שיחת פתיחה-פתיחת שנת הלימודים 
שיחת פתיחה בהשתתפות יו"ר מחוז 

 ומנכ"ל "צוות"
 23-אוק

 

 "צוות במדים"

טיפול במשתתפי 
תוכנית "צוות 

ם" בשנה"ל במדי
 תשפ"ב

ביצוע שיחת משוב בראשות 
 ר תשפ"גזולמח–יו"ר/מנכ"ל "צוות"

תיאום שיחה עם כלל המשתתפים 
 מטעם "צוות" ומטעם המכללה

  
 

ביצוע פאנל בוגרי "הטובים בחינוך" 
ושיחה עם גורמי  ומנהלי בתי ספר

 משרד החינוך במכללות 

תיאום פאנל עם כלל המשתתפים 
 עם המכללהמטעם  "צוות" ומט

  
 

ביצוע שיחת סיכום  בראשות 
 חזור תשפ"גלמ–יו"ר/מנכ"ל "צוות"

תיאום שיחה עם כלל המשתתפים 
 מטעם "צוות" ומטעם המכללה

 23-וני
 

טיפול במשתתפי 
תוכנית "צוות 

במדים" בשנה"ל 
 תשפ"ג

 23-יונ שימור הקשר עם המשתתפים ליווי מעקב שוטף
 

טיפול במשתתפי 
וות תוכנית "צ

במדים" בשנה"ל 
 תשפ"ד

הפצת מסמך "קול קורא" לתוכניות 
 וגיבוש פוטנציאל מועמדים ת במכללו

 23-מרץ הכנת ואישור המסמך להפצה
 

 23-אוג אישור המועמדים מול מח' הסגל קבלת אישור סופי מחטיבת הסגל
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 יעד דרכי פעולה מטרה נושא
עד 

 תאריך
 

הסבת 
הנדסאים  

להוראה 
 ולוגית טכנ

טיפול בלומדי 
תוכנית הסבת 

הנדסאים להוראה 
 בפ"טכנולוגית תש

מופע סיום בכל המכללות לבוגרי 
 התוכנית מחזור תשפ"ב

שיחה טלפונית/מפגש  בסיום 
 ההכשרה

 23-אוג
 

טיפול בלומדי 
תוכנית הסבת 

הנדסאים להוראה 
 טכנולוגית תשפ"ג

 23-אוג עוןשיחה טלפונית  אחת לרב שמירת הקשר עם הלומדים 
 

מעקב השתלבות הלומדים במשרות 
 הוראה 

ילת תח -תעסוקה ס הצגת סטטו
 2023מעקב אפריל 

 23-אוק
 

טיפול בלומדי 
תוכנית הסבת 

הנדסאים להוראה 
 טכנולוגית תשפ"ד

הפצת מסמך "קול קורא" לתוכניות 
 במכללות וגיבוש פוטנציאל מועמדים 

גיבוש פוטנציאל מועמדים לקראת 
 נים לכנסי הסברה לתוכניותזימו

 23-מאי
 

 ביצוע ועדות קבלה
מאסף סיכום סופי  וע ועדותיצלאחר ב

 שנה"ל תשפ"ג –של פוטנציאל לומדים
 23-ספט

 

 23-אוק שיחה טלפונית שיחת פתיחה-פתיחת שנת הלימודים 
 

 תוכניות נוספות

בחינת הסבת 
טכנאים להוראה 

 טכנולוגית

נוך לבחינת יצירת קשר עם משרד החי
צירת מסלול ייחודי היתכנות לי

 להסבת טכנאים
 23-דצמ הסבת טכנאיםייעודית ל תהפתיחת כי

 

בחינת התכנות 
לתוכנית "מבטים 

בוגרי -בצפון"
הטכניון לשנה"ל 

 ד-תשפ"ג

      
 

4 

יצירת שיתופי 
פעולה עם 
עמיתים 
 מקצועיים

 מנהל פרישה
שימור, שיפור והידוק הקשר ויחסי 

 עם מינהל הפרישה הגומלין

 23-דצמ השתתפות פעילה בימי פרישה  
 

 23-דצמ מול מטה" אחת לחציון"מטה ש פג 
 

גופי תעסוקה 
 ורשויות מקומיות

ייזום פגישות ושיתופי פעולה עם גופי 
 תעסוקה ורשויות מקומיות 

פגישה של מנהלי תעסוקה מחוזיים  
 אחת לחציון עם גוף תעסוקה

 23-דצמ
 

צים / יוע מאגר
 מרצים

איתור פוטנציאל יועצים/מרצים 
שאי תעסוקה נוליחידת התעסוקה ב
 שונים

יצירת מאגר יועצים/מרצים מקרב 
 חברי "צוות"

 23-מרץ
 

 יו"ר מחוז 5
קשר ויחסי גומלין עם 

 המחוזות

 פגישות עבודה עם יו"ר המחוז 
פגישת עבודה אחת לחציון עם יו"ר  

 שהומנהל המחוז והפצת סיכום פגי
 23-דצמ

 

 חודשיים -הצגת דוחות ביצוע 
ם פעילות כוהפצת עותק מדו"ח סי

המחוז המופץ לסמנכ"ל  חודשי ליו"ר
 תעסוקה

 23-דצמ
 

ביצוע מפגשים עם מעסיקים 
 בהשתתפות יו"ר המחוז

ייזום וביצוע מפגשים עם מעסיקים, 
 מפגש אחד בכל חציון

 23-דצמ
 

 השתתפות באירועים
קיימים ירועים שמתהשתתפות בא

 ברמת המחוז
 23-דצמ

 

 מחוזה השתתפות בישיבת הנהלת
השתתפות בישיבות הנהלה אחת 
 לחודש ומועצת המחוז על פי זימון

 23-דצמ
 



                                                                                                                                                                                                            "צוות"                            ארגון                                                                                                                   
 3202תוכנית עבודה                                                                         

 

 

20 

 

 

 יעד דרכי פעולה מטרה נושא מס'
עד 

 תאריך
 

 יו"ר סניף 6
קשר ויחסי גומלין עם 

 הסניפים

 פגישות עבודה עם יו"ר הסניפים
ציון, מנהלי לח אחתפגישות,  

 התעסוקה עם כלל יו"ר הסניפים
 23-דצמ

 

 אחת לרבעון -וע חות ביצדוהצגת 
סיכום רבעון בחתך פעילויות והצגתו 

 ליו"ר הסניף
 23-דצמ

 

 השתתפות באירועים/כנסים
השתתפות באירועים/כנסים 

שמקיימים הסניפים עפ"י זימון, צורך 
 ועניין

 23-דצמ
 

7 

 סרט תדמית

מית סרט תדיצירת 
 חדש

הגדרת מסרים, בחירת משתתפים 
 ועריכת הסרט

 23-יונ תדמית רטעריכת ס
 

 שיווק סרט תדמית
שיווק בפעילויות ואירועי יחידת 

 התעסוקה
 23-דצמ הפצה והקרנת הסרט

 

 פייסבוק

 פייסבוק "צוות" ארצי
פעילות שוטפת של יחידת הפצת 

 התעסוקה )שבועי(
עילות הפצה שבועית של מידע על פ

 יחידת התעסוקה
 23-דצמ

 

פייסבוק "צוות" 
 מחוזי

יחידת  ת שוטפת שללוהפצת פעי
 התעסוקה

 23-דצמ הפצת מידע שוטף
 

פייסבוק "הטובים 
 בחינוך"

וצירוף חברים, פרסום משרות שיווק 
 ונושאים הקשורים לעולם ההוראה

הפצת משרות הוראה ומידע רלוונטי 
 לקבוצה

 23-דצמ
 

 קיוואטסאפ עס
הפעלת קבוצות 

 מחוזיות

 קבוצות וואטסאפ 5פתיחת 
 מחוזיות מבוססותת קבוצו 5פתיחת 

 קווי טלפון נייחים
 23-ינו

 

 23-דצמ הקבוצות ופרסום מידע הפעלת  הפעלת קבוצות מחוזיות
 

 -אתר "צוות" 
תחום 

 התעסוקה

התאמת התכנים 
לפעילויות יחידת 

 התעסוקה
 23-מרץ יםהתאמת עיצוב ותכנ עדכון האתר

 

 יצירת לוח אירועים 

גת צואפיון ופיתוח ממשק לעדכון ות
 לוח אירועים באתר

 23-מרץ הפקת לוח אירועים
 

ושיווק אירועי יחידת פרסום 
 התעסוקה באתר

 23-דצמ הפצה חודשית
 

יצירת מאגר 
 פודקאסטים

אפיון , הכנה ויצירה של פודקאסטים 
 בנושאי תעסוקה מגוונים

 23-דצמ טיםפודקאס 8יצירת 
 

"צוותון"/ביטאון 
 "צוות"

 דתשיווק פעילות יחי
 התעסוקה

כתבות תוכן בנושאי תעסוקה הכנת 
 וסיפורי הצלחה

על פי תדירות הפצת "צוותון"/ביטאון 
 "צוות"

 23-דצמ
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 יעד דרכי פעולה מטרה נושא מס'
עד 

 תאריך
 

8 

פיתוח והידוק 
הקשר עם 
מעסיקים 
להגדלת 

פוטנציאל 
 רות מש

פיתוח ושימור הקשר 
 עם מעסיקים

עדכון וטיוב מאגר המעסיקים 
 ערכת א.ד.םבמ

 23-דצמ מאגר מעסיקים עדכני ורלוונטי
 

 שליחת דף תדמית פעמים בשנה

קשר שוטף ועדכני עם המעסיקים 
 הרשומים במאגר

 23-דצמ

 

 מתן שי למעסיקים במסגרת פגישות
 

 שליחת אגרות ברכה בחגים
 

ייזום פעילויות 
משותפות עם 

 מעסיקים

 -" ותביצוע כתבות בביטאון "צו
  "חברים מעסיקים חברים"

פעילויות לפחות בכל  2ייזום וביצוע 
 מחוז

 23-דצמ

 

 הרצאת מעסיק בסדנת העצמה 
 

זימון כאורח כבוד בישיבת הנהלה/ 
  הרמת כוסית

 השתתפות באירועי/ירידי תעסוקה
ד תעסוקה אחת לשנה ת ביריהשתתפו

 ברמת המחוז
 23-דצמ

 

9 

סיכום שנת 
 2022ה עבוד

סיכום פעילות יחידת 
התעסוקה לשנת 

2022 

 הכנת סיכומי פעילות ברמת המחוזות
סיכום כלל הפעילות בחתך תחומי 

 למול מאפייני אוכלוסייהפעילות 
 23-ינו

 

 הצגת הסיכום להנהלת המחוז
ומי הצגת כלל הפעילות בחתך תח

 אוכלוסייהפעילות למול מאפייני 
 23-ינו

 

 הכנת סיכום מרוכזו ריכוז הסיכומים
 של יחידת התעסוקה

סיכום כלל פעילות יחידת התעסוקה 
 2022לשנת 

 23-ינו
 

 הצגת הסיכום לוועדת התעסוקה
הצגת סיכום כלל פעילות יחידת 

 2022התעסוקה לשנת 
 23-פבר

 

תוכנית עבודה  
2023 

ת תוכנית והצג גיבוש
 2023עבודה לשנת 

 נתגיבוש עקרונות תוכנית העבודה לש
2023 

גיבוש והצגת עקרונות העבודה לשנת 
2023 

 22-ספט
 

גיבוש תוכנית עבודה ברמת המחוזות 
 על פי פורמט אחיד

הכנת תוכנית עבודה פרטנית ברמת 
 המחוז

 22-דצמ
 

ריכוז תוכניות העבודה לתוכנית 
 ת התעסוקהאחודה של יחיד

ריכוז וגיבוש תוכנית עבודה שנתית 
 של יחידת התעסוקה

 22-בונ
 

הצגת תוכנית העבודה לוועדת 
 התעסוקה ולהנהלת צוות

הצגת תוכנית העבודה לוועדת 
 התעסוקה

 22-נוב
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 יעד דרכי פעולה מטרה נושא מס'
עד 

 תאריך
 

10 

היערכות 
ומוכנות 

 לביקורות חוץ

בקרת איכות הטיפול 
יחידת התעסוקה  של

 הארציתברמה 

 -מוכנות לביקורת ברמת המחוז 
 וזהמחמבקר 

    
 

מוכנות לביקורת ברמת הנהלת 
 ועדת ביקורת -"צוות"

    
 

ביצוע ביקורת 
 פנים

בקרת איכות הטיפול 
של יחידת התעסוקה 

 ברמת המחוז

 23-דצמ ביקורות השמות בחציון 2  ביקורת השמות 
 

ן ן באמצעות מסרוסקר שביעות רצו
 לחברים 

 23-דצמ סקרים בחציון 2 
 

 ותסיכום פעיל
הצגה/דיווח פעילות 

 יחידת התעסוקה

 23-דצמ אחת לחציון הצגת סיכום פעילות לוועד המנהל
 

 23-דצמ אחת לחציון הצגת סיכום פעילות לוועדת תעסוקה
 

 23-דצמ רךבמסגרת פ"ע בהתאים לצו הצגת סיכום פעילות למנכ"ל "צוות"
 

דיווח סיכום פעילות לסמנכ"ל "צוות" 
 לתעסוקה

 23-דצמ ודשלח אחת
 

 23-דצמ אחת לחודש דיווח סיכום פעילות ליו"ר מחוז
 

 23-דצמ אחת לרבעון דיווח סיכום פעילות ליו"ר סניף
 

11 

 מערכת א.ד.ם

הפעלה ושימוש 
בתוכנת א.ד.ם ככלי 
עבודה עיקרי ביחידת 

 התעסוקה

 ן שוטף של מאגר הנתוניםכועד
מאגר נתונים זמין ועדכני בחתך 

 יקים ומשרותמעסחברים 
 23-דצמ

 

 רישום כלל הפעילויות במאגר
רישום כלל הפעילויות מול דורשי 

 העבודה והמעסיקים במחשב
 23-דצמ

 

 עבודה אחידה על פי נהלי עבודה
עבודה אחידה על פי נהלי עבודה של 

 יחידת התעסוקה
 23-דצמ

 

פרסום משרות באתר "צוות" חסרות 
רשי דו פוטנציאל מועמדים מקרב

 עבודה במאגר "צוות"

פרסום המשרות מתוך מערכת א.ד.ם, 
תוך שימוש בממשק לאתר "צוות" 

 באינטרנט
 23-דצמ

 

דיווח על תקלות ואו שיבושים 
 במערכת לטובת שיפור תהליכים

דיווחים שוטפים על תקלות בהפעלת 
ה לחברת מידע מחשבים התוכנ

 ולמזכירת היחידה
 23-דצמ

 

 רכת "אדם טוטל"למעבחינה ומעבר 
בחינת המערכת והתאמתה לצרכי 

 יחידת התעסוקה
 23-דצמ

 

 Activeמערכת 
Trail 

הפצת פעילויות 
יחידת התעסוקה 

 לחברים

 * שימוש בכלי הפצה עדכני 
 בעל יכולת חיווי הצלחה  

 ר* עדכון החברים באופן מהי
 ויעיל   

שימוש בכלי בכל ההפצות  הנרחבות, 
 כולל דפי נחיתה

 23-מדצ
 

מערכת 
ShareDocs 

שימוש במערכת 
ShareDocs  ביחידת

 התעסוקה

כלל עבודה אחידה בתוכנה לניהול 
 מסמכי היחידה

 23-דצמ תיוק כלל מסמכי העבודה במערכת
 

12 
הכשרות 

מקצועיות צוות 
 תעסוקה

פיתוח והעצמת 
ת המיומנויו

המקצועיות של 
חידת עובדי י

 התעסוקה

 23-דצמ וןלחצית חא סדנה לפיתוח צוות מנהלים
 

הכשרת היחידה לעבודה על מערכת 
 אדם  טוטל

 23-דצמ אחת לרבעון
 

 23-דצמ אחת לרבעון פגש רכזים
 

 23-דצמ אחת לחודש דיון מנהלי תעסוקה
 

 23-דצמ וןאחת לחצי הכשרה מקצועית למדיה וטכנולוגיה
 

 ניהול תקציב 13
יצירת תכנון דינמי 

לתקציב יחידת 
 קהעסוהת

 23-דצמ אחת לחודש מעקב ובקרת תקציב
 

 עדכון ותיקוף 14

עדכון הוראות 
 עבודה

עדכון הוראות עבודה בהתאם 
לתוכנית האסטרטגית של יחידת 

 התעסוקה
 23-יונ עדכון הוראות העבודה הרלוונטיות

 

אישור הוראות 
 העבוד

אישור הוראות עבודה בוועדות 
 השונות

 23-דצמ אישור הוראות העבודה
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   0232 נתעבודה לש ניתכתו - סיםרי חוץ, אירועים וטקשק

 

, חזרה פעילותמתייחסת להנחת עבודה שאין מגבלות ן הללשתוצג  התוכנית .1
הכל תוכניות כנו שינויים באנו ערוכים למצב שבו יתם  אול, ומלאה גרהלש

 ת.ינוכהתום לי בתוקףשיהיו ריאות משרד הבחיות ף להנובכפ
ורשת , פעילויות מ עלבדגש     יודהיה  העולםות  במרחב  ילהמשך  הפע .2

 כרון . יזו הנצחה 
 (םהווטרני)יהודים הוני הלוחמים עולות עם ארגקשרים והפוטיפוח ה םודקי .3

 ם .י ארגוני המחתרות לדורותיהיוצא, העולם היהודי ל ובכלבישרא
לים ייי החעם ותיק  פותהמשותל מעגל הפעילויות ת שרביבה מלהרח נפעל  .4

לותיו , ייריטי זרועותיו וחם לצבא הבדיהיהו ובישיתנדבי השוחררים ומהמ
טאות , יזנים ולוחמי הגימי ארגון הפרט, לח''י , לוח, אצ''ל הפלמ''ח , ההגנה

ברית ות שורם בם היהודים יוצאי הצבא האדוהמלחמה בנאצים, הלוחמי נכי
הלוחמים קי יתו, ת אירופה וארצדים מ, ותיקי המלחמה היהו צותהמוע

: לןלה) צרפת ועוד ,יה , ניו זילנדרית ,אוסטרלהברצות ,אה ית בריטנמצבאו
חבי נו בראתובשותפות פעולה  מנו בארץיים ע, הח (מיםארגוני  הלוחפורום 

 עולם היהודי.ה
 כרון .יוזרב הק בפעולות של הנצחה , מורשת השתתפות .5

בית  בלטרון ,לשריון  ידהודי בוחם הילן הוזיאויתוף פעולה עם מות ושמעורב .6
און הלח'י 'ל , מוזיצא, מוזיאון ה הנ, מוזיאון ההג ם באביחייל ייהעבר יםודדהג

 .שראלית דית והימורשת הקרב היהו זיאונים לציוןוכל יתר המו
ים במגוון דומאחרים , הם ורניוט ם עם ארגוני לוחמים זרים ,קיום וטיפוח קשרי .7

דק הל רהטבמ  IAC –ו  WVFכמו  ם ,לועה וות ברחביצן  לארגופעולותיהם 
ות הפרט , רווחה לזכוי באשרללמוד מנסיונם  החליף דעות ועמדות ,ים , לשרק

 .   מלאים בעולם כולות חיים של הגיואיכו
ל שראת ידינשראל וצבאה בפורומים בהם מף בהתמדה בייצוג מדינת יתתנש .8

נים רגוא למות מורכבת ידינדות מאהודה ונדרשת להתמוד כרחאינה בה
 . (ואחרים  WVF–ארגון ה -םלעיתיו כמ)ויינות ומדינות ע

ישוב תנדבי היים ממהאזכרה של לוחמים יהודוות בטקסי תתפות נציגות צשה .9
אום ושת''פ עם משהב''ט , לרבות חיל החפרים , בתי – הבריטי ודי בצבאהיה

 גותיצנת . השתתפו םספיות נופולין , מצרים  ומקומ,  : איטליה כמוות ארצב
 .הודיםהיחמים לוה לאזכרה שצוות בטקסי ה
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 –יהודים ואחרים  –טי צבא הבריה ליהאזכרה של חל השתתפות בטקסי .10
בתי העלמין הצבאיים לם  במות העוץ ישראל במלחר ארבמלחמתם לשחרו

 בריטים במדינת ישראל.ה
ם עמלחמות ה ךאורראל לון השונים במדינת ישרכיסי הזת בטקשתתפוהם וייזו .11

ם ינמשלטון העותומ ר ארץ ישראלרומאז שח , תהאחרונובמאה השנים  הודיהי
 .הלאועד ימינו 

ון ת ארגם במסגרל הלוחמים היהודיע של צוות , שכנס שנתי  באירווקיום ייזום  .12
 .ינלאומיהלוחמים היהודי הב

דוד  ון , מי שהיה מפקד הגפטרס לקולונלבע שנקתי השתלבות בטקס השנ .13
ת בבי -ומני  ותוש העיבהכ אל מעולור ארץ ישרה לשחרחמבמל י הראשוןרהעב

  ם באביחייל .ייהגדודים העבר
ים במדינת ישראל היהודים הנערכזכרה ללוחמים בטקסי האהשתתפות   .14

לם העו, לחללים והנספים במלחמת  הזיכרון לשואה והגבורה יוםבמסגרת 
יד ל ,צרהר בטקסים בה פותהשתת העצמאות ואחריה , בהםמת ייה , מלחהשנ

פים ככל סוחמושת וטקסים נן , גבעת התרון בלטיושרלת , יד ושם , הכנס
 ים .השונים ובמועדים השונ ם במקומותיכשנער

של משרד  מול יחידת המוזיאונים  "ותצו"גון ות של ארגל הפעילהרחבת מע .15
חה צההנאתרי ברי סניפי צוות בור חביק כגון: להפעופי יתוהביטחון, לטובת ש

  פליםוהנצחת הנו רבשת הקורמ תם להטמען אירועים אחריגוארת, ןהמורש
 וכו'. והנפטרים

ה יולם השניבמלחמת הע ודיהיהות במוזיאון ללוחם תפילות לשוהמשך הפע .16
ח ם השתלבות בפעילויות לטיפוביד לשריון בלטרון , כמו גומוקם  ההולך

ה אתר ההנצח –ם רושליצחה בגבעת התחמושת ביוהנשל מורשת ות עולפ
 ים .לשחרור ירושל ומיאלה

. ישראל ינתבמד  חמים , יהודים ואחריםרנים ולוי וטשל ארגונ אירוח משלחות .17
ד באים ללמום ובודדים הניים שוחיזרארגונים באיות , אשלחות צמ אירוח

 .ארגון צוותון יסמני
, קיימים הפעילויות שהם מ בעולם  במגווןים וטרנ רגוניולה עם אשיתוף פע .18

ור בין פות  וחיבארצות השונות , לרבות השתתמו מרוצי וצעדות שלום בכ
  ירושלים לצעדה כזאת. דת צע

 .של שיידרקש"ח ככהלי ועדת נומות של והשל ןכודע.  20
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 2023עבודה לשנת תוכנית  –רה קשרי ציבור והסב
 
ן ו, ההארגון וחשיפת תחומי פעילות לדו שעממ בומיצו למיתוגהמשך הפעילות  .1

ל ת לכליחודיותרומתו הי ויבותת חשהדגשור, תוך והן בפני הציבברים חהרב בק
 .ורבקרב הציב קבלי החלטותי צה"ל ולממלאג

ן והתאמתו והארגושם  נושא שינוי לוגוהמשך הפעילות ב –לוגו ושם הארגון  .2
 לתקופה שבה אנו נמצאים.

", וות שלנוצ" -קשורת הארגוניים: בטאון "צוות" התי ש באמצעומהרחבת השי .3
של גמלאי בית ה-"צוות"ייסבוק הארגוני: פדף הן" ווותוצ" -עון ", המיד"צוות אתר

 ."תות החברתיותרשהשימוש "ב והעמקת צה"ל
בות בכלל וברשויות תנדהה םושל חברי הארגון בתח הרחבת החשיפה לפועלם .4

 המקומיות בעיקר.    
ח. ביצוע ג הפסחורי י תשת חגביטאון "צוות שלנו" לקראונות של הלישני גי תקהפ .5

 ו.יחתושלהפקת הביטאון  ויותת עלהפחתושא ה בנבחינ
ים משירות קבע הצטרפות הפורשל ה בכל הקשורפריש נהלמ בות בפעילותתלהש .6

 לשורות הארגון.בצה"ל 
מי שת ויורועי מירא החייליות ועריכת ההנצחה בין "צוות" לעמותות וקשר תיאום .7

אות והרצ מי עיוןות יצירתיות )יוזמי ותרבי, לטחונעיון בעלי עניין ציוני ובי
 דיה"(.יפבטחון ב"ויקצבא ו נושאים ברכתיבת  עעדכון וכ מיה, יריד ספרים,דאקב

 וות".צשל " טל"ק, -זיה הקהילתית הרחבה ושדרוג שידורי הטלווי .8
 ועות הביטחון'.רזיו"ר ארגוני גמלאי המשך מפגשי 'פורום  .9

ויטר, ו, טבוק)פייס-ת טראקטיביאית האינהצב שורת"צוות" לתק וןחשיפת ארג .10
תר דובר צה"ל, גלי א)ם יירתמסוים הף לאמצעס(, זאת בנורםואינסטגטיוב יו
 ר הרחב.אמצעותם לציבו( ובה"לצ

 ת".ן "צוו" לארגוקבוצתיתבחינת פתיחת רשת "פייסבוק  .11
בוק על הפעילות כתבות בעמוד הפייס 2-3י של "משהו קטן וטוב" , פרסום שבוע .12

 החברים.ן למעוות" של "צ
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 3202תוכנית עבודה של וידיאו "צוות" לשנת 

 
 -כללי : .1

חברים אשר עברו קורס  22וידיאו "צוות" הינה קבוצת מתנדבים חברי "צוות" המונה 
 .ועוד ס עריכהקורסים מקצועיים נוספים בניהם קורעברו צילום וידיאו. חלקם 

ומונחת מקצועית ע"י מנהלת ויוזמת החוג צוות" הקבוצה מהווה יחידת משנה בארגון "
 וכן ע"י מנחה מקצועי.

הפעילות השוטפת של וידיאו "צוות" נעשית עפ"י תוכנית עבודה המגובשת ע"י חברי 
 הצוות, מנהלת החוג, המנחה המקצועי ונגזרת גם מתוכנית העבודה של הארגון.

 -עיקריים בתוכנית העבודה : םיעדי .2
 

  והקרנתם בערוץ    מגזינים 12זין חודשי סה"כ נת מגהכ - מגזינים  2.1
 .98ערוץ  ההקהילתי בטלוויזי       
       פייסבוק של דף העלאת כל  מגזין לצפייה ביוטיוב , בה  2.2

 האינטרנט .הארגון, ובאתר       
   ם שיועלוהנושאי -" צוות"  בהם יעסוק וידיאו נושאי המגזין   2.3

 כגון :  נושאים בהם הארגון עוסק של  ינם בחלוקהבמגזינים ה        
 הסבה  תעסוקה, בריאות, התנדבות למיניה, סיוע לפרט,          
        לחינוך והוראה, סרטי מורשת, אירועים ארגוניים ובהם כנס לציון         
   ייחודייםאירועים  כנסים מחוזיים  וכןשנה להקמת הארגון,   60        
  מיוחדים המבוצעים בסניפי צוות, כגון   אומני צוות, תיעוד ניצולי         
 שואה וכיו"ב.                    

                     בעשייתם.יהיו בעקר על גמלאים שבלטו  סרטוני המורשת   2.5          
 למען בהתנדבות  /עוסקיםהעוסקותוחברות ברים על ח כתבות                  

  םהארגון או בקהילה והן בולטות /בולטים במיוחד בפעילות                  
 שירותן/שירותם, גמלאיות וגימלאים שקיבלו לאורך זמן. בעת                   
 וי  , או עסקו בפעילות מיוחדת וייחודית אשר ניתן וראצל"שים                  
 י ביטוי.להם לידהמופת ש סיפורילהביא את                   

    מחוזיים והעלאתם לשידור בערוצים, בעקר צילום כנסים    2.6         
 פינת האירועים. )במידה ויתאפשר לאחר מכן(. במסגרת                  

 בדף הפייסבוק של אסיפות הנבחרים. – שידור ישיר    2.7         
 ".לחברי וידיאו "צוות קורס עריכה    2.8         
 כל    שונות שיעשו ע"י המנחה המקצועי בתחילת השתלמויות    2.9         

 .ישיבת עבודה, ראיונות, תאורה, סאונד, כתיבת תסריט                  
     עפ"י נושאים המופצים ע"י האגודה צילום ועריכת סרטים  2.10          

 יות נושאות פרסים.שורת והשתתפות בתחרוהאגודה לתק                  
 עבודה מסגרת הצטיידות בהתאם לקביעת  - רכש והצטיידות  2.11         

     צוותים של וידיאו צוות.                                                                                  5 -ב                  
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 -רים לגיבושם :כלליים שטרם בוצעו תחקי ורעיונות נושאים .3

 פרוייקט קיימא בארותיים בהובלת מחוז השרון. 3.1
 שירות נשים בצה"ל מראשית הח"ן. 3.2
 שנה למלחמת יום כיפור. 50 3.3
 בחירות בארגון צוות.3.4
 סיפור אישי. -אמיר להב 3.5
 לחינוך".ההסבה להוראה "הטובים  –מוטי שגיא  3.6
 פוסט טראומה. 3.7
 ם., התפתחות המדדי190ף סיכום הגמלה, סעי 3.8
 ראיון תקופתי עם יו"ר צוות והמנכ"ל )פינה קבועה עם המנכ"ל אחת  3.9
 לרבעון(.                

  ראיון עם יו"ר ועדת קש"צ על שאיפות ושינויים טכנולוגיים  3.10         
 בארגון.                  

 "ר הראשון ומקים סניף ראיון לכתבה על תא"ל משה יוסף היו  3.11         
 צוות ברעננה.                  

 עושים שינוי חברי צוות בגיל השלישי.  3.12         
 ארכיון מצולם של חברים בארגון ליצירת פנתיאון מורשת לארגון   3.13         

 ברת.לכל איש תמונה מד                  
 ים ום כיפור בדגש על התמסחסיפור צליחת התעלה במלחמת י  3.14         

 וחיל ההנדסה.                  
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 3202 ה לשנתית עבודתוכנ -ואי ח רפביטו 

 םרכזיייעדים מ .3
 

     הכפלת הכיסוי לשרות פא( 2בת הכיסוי )רובד הרח -סוי סיעודי יכ .1.1

  .2025. הקפאת עליית הפרמייה עד לשנת פית לפרמיהספת כסבתו      

 .2023בחודש מרץ  רסםתפות עדכני פוליסה - ביטוח בריאות .1.2

 קטיבית.הוספת נכדים לפוליסה הקול - ביטוח בריאות .1.3

 וד. הבריאות וסיע למבוטחים בביטוח - שירותשיפור ה .1.4

  ות והסיעוד.הבריא בביטוח - המבוטחיםהגדלת מספר  .1.5

 . והסיעודהבריאות  של ביטוח - הגדלת הרווחיות .1.6

 .יעודת והסאווח הבריא ביטשבנו וות"ב"צ ר תהליכי הבקרהפושי .1.7

 םיותים כממדדי .3
 

ביצוע נכון ל  דהמד םש מספר
23.33.3.33 

ביצוע 
 3.32שנת 

 116 1116 ביעות פתוחותר תמספ 1
 –ות תביע– SLA ריגה מאחוז ח 1

 ימי עבודה 11 –י לטורבואמ
05% 1% 

 –תביעות – SLAאחוז חריגה מ  1
 ימי עבודה 11 –תרופות 

01% 1% 

 –ות יעתב– SLAגה מ יחר אחוז 1
 דהוימי עב 1 –ניתוחים 

5% 1% 

ד יעוס – תביעות– SLAאחוז חריגה מ  1
 וםי 16 –

1% 1% 

החזר  –עות בית– SLAאחוז חריגה מ  1
 ודהבעימי  11 –פיצוי 

1% 1% 

 דק' 1 דק' 1 וקד השירותזמן המתנה ממוצע במ 1
 11,166 11,111 בריאות מספר המבוטחים בביטוח 1

 166  116 פטירהעקב  לאביטולים שר הפמס 11
טוח במסגרת ביי י ביטוחסויכ 16

 דועהבריאות והסי
 

 

 קיים קיים

רת סגלים במטוח משיצול בישיעור נ 11
 ניתוחים

16% 11% 

תהליכי  שיפורת כניתימוש אחוז מ 11
 הבקרה

166% 166% 
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 פי יעדיםפירוט המשימות ל .2

 
 ביצועמועד  הנושא

 עודסיוה ותוח הבריאבביט חיםלמבוטשיפור השירות  .3

 ועיבש " בנושא ביטוח הבריאותדנס"מת עם יוועבשגישות קיום פ .1.1

ל: זמן כולם, קיימידשים למדדים הח די שירותהוספת מד .1.1
 ות וכד'.חותות פתביע ה לטלפונים, מספרמענ

 1611במהלך שנת 

רי "צוות" בושא ביטוח הבריאות לחהמשך הפצת עדכונים בנ .1.1
 וותוןצוה יטאוןבאמצעות הב

  ביטאון
 חודשי - תוןצוו

ר הדוחות ופשי –ידי חברות הביטוח  על םיחמבוטל תינדיווח ש .1.1
 וזרבדואר ח הביטוח שיטפלוות שה מחברודרי

 שוטף

 והסיעוד ותאירבוח הבביט מספר המבוטחיםלת הגד .3

ישה על ידי מנכ"ל רצאות במסגרת מפגשי קדם פרהעברת ה .1.1
 "ת" בשיתוף נציג "מדנס"צוו

 ףשוט

 מסגרתב ודעוהסיות ריאיטוח הבלב פותטרעלת עמדת הצפה .1.1
 ות מ"מדנס"וצ מרוכזים על ידימי הפרישה הי

ישה ל ימי הפרכב
 םהמרוכזי

ד עווהסי יאותהצטרף לביטוח הברי שלא תבים למהפצת מכ .1.1
 בנושא ביטוח הבריאות הפרישה המרוכז, ביום

הפרישה  ימי לאחר
 המרוכזים

פו רהצטא של " לפורשיםסמדנידי "ביצוע טלמרקטינג על  .1.1
 וות""צד של עוסיהריאות ולביטוח הב

 שוטף

פות לביטוח ידוד הצטרעלעים מיוחדים צבפיתוח ועריכת מ .1.1
 (םישנ 1ה של דורגת לתקופנחה מסיעוד )כגון הריאות וההב

 שוטף

 דוהסיעו ת של ביטוח הבריאותהגדלת הרווחיו .2

ת ופשרלא ת אומבוטחי ביטוח הברי הגדלת המודעות בקרב .1.1
על ת בריאוה וחטפעלת בילים טרם הוהח פותקול את להפעי

קדים מצעות המואבשל "צוות" ו רומים בהוצאות לאידי פרסו
 הטלפונים

 שוטף

 שוטף יםתוחינבון יסכהחא ד ב"מדנס" בנושמת צוות מיוחקה .1.1

יטוח הבריאות יכי הבקרה ב"צוות" בנושא בשיפור תהל .4
 והסיעוד

 

וביצוע  יםותיכמים וללת נתונכ, הפורטתהכנת תכנית עבודה מ .1.1
 .כנית העבודהת מימושר אח ה שוטפתבקר

 שוטף

ל עמידה והסיעוד, כול תוח הבריאובנושא ביטוני עבמעקב ר .1.1
 נתיתהש ודהבתכנית העב

 רבעון

כולל ביצועים למול שי מ"מדנס" בדוא"ל הודח יווחלת דבק .1.1
דות קד השירות, נתונים אוירות, פילוח פניות למומדדי הש

 וכד'בה יזעו ות לביטוחפצטרה

 מדי חודש
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 3220תכנית עבודה לשנת  – ות"צוב"ות דבתנהה .1

ת מושפעת להיו 2023בשנת העבודה  םגת תמשיך פעילות ההתנדבו 1.1
ולם יעשה ללא מגבלות ואת תכנון הפעילו. רונהממגבלות מגיפת הקו

 ההתנדבות.התקפות ליום  יות משרד הבריאותהנחש ויותאם לכל תרחי
 

 : םהבאיחומים לת ות"צותחת דגל " ותבתנדות ההנמשיך בפעיל 1.1
פר למתן קשר עם בתי הסהמשך שמירה על  – "ארץה בשביל" 1.2.1

 .ומכינות צבאיות ת חינוך  נוספיםלמוסדווכניסה  רצאותהה
הצבאי  יטמתחם המשפלכלואים ב תן הרצאותמ המשך - יזם גדימ 1.2.2

 .)בבית ליד( ווה צדק""נ
מיכה לוגיסטית לחווה משך תה  - א בבארותייםקיימ פרויקט 1.2.3

 החינוך הפורמלי. תגרפלט ממסשנבנוער  המטפלת החקלאית
לחמת הודים ממוחמים היפרויקט תיעוד הל – "הגבורהיב "נת 1.2.4

 היהודים בלטרון.וף עם מוזיאון הלוחמים העולם השנייה, בשית
לוחמים חלק פעיל בפרויקט הצה"לי, לקחת  – ידי הלפמעביר 1.2.5

 .ל במסגרות שונות"ת קרב לחיילי צהמורש מספרים, ומפקדים
 בפעילות העמותה.התנדבותית  השתלבות  - גריםעמותת את 1.2.6

 
 

 , ארצי, קהילהתיפלימה המוניצים ברדבותיתנה םיקטיוישך וקידום פרמה .2
 :ובסניפים
 .םהמבוגרי "צוות"ותמיכה בחברי/ות  קשרירת מש 2.1
גם  ,יבםלל וביםרצאות בנושאים קרה עידוד חברים/ות להעברת 2.2

 באמצעים דיגיטליים.
 העורף. קודפי חידותניות וירום העירוהובלת יחידות החי 2.3
משטרת  אש,ם : מכבי ייוממשלת התנדבות בארגונים ציבוריים 2.4

ילות בטיחות פע ים,ולייבר, בתי חאדום, מערך הסישראל, מגן דוד 
 ופות החולים, אורק ובתי ספר, יד שרה, ער"ן, בדרכים בגני ילדים

 רוטרי.     ו "יםימחק, ירו
 :ותקידום וניהול תחום ההתנדב .3

ים, לרכזי ההתנדבות בסניפים )גיוס מתנדב וןעיוימי  שרהי הכקורס 3.1
 ות וכדו'(.דבתנערוצי הה בתהרח

ית הארגונ המידע/ות במערכת ביםפרטי מתנד המשך עדכון 3.2
 (.crm)במערכת ה 

 ים.מתנדב"צוות" כארגון -ב מול הביטוח הלאומי להכרה פעילות 3.3
 .שונותבמדיות הארגוניות ההעשייה ההתנדבותית פרסום  3.4
 ת.והמחוזיהארצית ות ההתנדבות ות של ועדוניעוום ישיבות רביק 3.5
 למתנדבים. סניפי/מחוזיארצי/ה הוקרי אירועם קיו 3.6
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   3022 תוכנית עבודה לשנת -מחשוב ותקשוב 

 כללי .1

 .יםברחמקוון להשירות המתן  תמקהעבשיך לעסוק מנ, 2023ה שנת עבודב
קורונה אשר יפת הצה מגלפו מאז התפרחש בל משנה תוקף בשנתייםזה קיא נוש

בסיס המידע רחבת יך בהשמות. נם ואיסור התקהלויסגרים, בדודי כפתה עלינו
 .מערכתהת הטמעונאי ועי תרבות ופגם בתחום איר CRM –ערכת ה של מ

 יראאש בכרטיס ותשלום אי ופנות רבאירועי ת נותמהז – עיםערכת אירומ
מחוזות. ובבסניפים במערכת  ימוששה , יורחבנט של "צוות"האינטרר באת

 יותר מהקיים. 10% הוספת סניפים לעבודה עם המערכת

מתן נפעל לרכישת רישיונות ו, םמסמכיותיעוד  הוללנימערכת  - סדוקרש
   רות צפייה לרמת הסניפים.אפש

יה לטובת חברי תוח אפליקצותחילת פי מסמך אפיוןכתיבת  –אפליקציה 
 "צוות".

 CRMמערכת  .2

 פיתוח .2.1

 .2023חודש מרץ  ילתתח – 2023 בודהעת הת לשנחידוש רישיונו  .2.1.1

ים, ות" לכלל החברוצל שרותי "גשה שדל הנומת ינבח – ת"יווצר"רב ע .2.1.2
 ד.יסבוק, אימיל ועו, מסרונים, פיאמצעי תקשורת: ווטצאפ וןבמגו

 .בימי פרישה םפורשים חדשילקליטת  - ממוחשבת הטמעת מערכת .2.1.3

מיים, ינויים מקושיפורים ושביצוע  שךהמ - של המערכת קסטומיזציה .2.1.4
 .ותוזחם והמיפמשים בסנים מהמשתלי, העוםהמשתני םכיצרם לבהתא

 במערכת.החברים  ניות לעדכון נתוזותמשך הפעילות במח – םנתוניב טיו .2.1.5

לקראת בחירות  ,כתבמער 2020לקחיי בחירות יישום  – 2024בחירות  .2.1.6
2024. 

י השתתפות וננתום ריש –של המערכת  הרחבת בסיס המידע .2.1.7
ורישום האינטרנט ם מאתר נית נתושל העבר ינהבח – באירועים

 .CRM–ערכת ה אי במות ופנברתת יולועיפ

   ישום קבלתם. רשר קבלו שי ליום הולדתטת חברים אתוח ממשק לקלייפ
 ים. ערכת אבל

 

מערכת  התממשקות בין בחינה של –יב טרייל למערכת אקט שקממ .2.1.8
 . CRM -ה כת מערטרייל לבין  אקטיב
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 יםממשקפיתוח  –דכון מערכת אשראי במופת הלוואות לע יממשק .2.1.9
לוואות הדדיות מ"צוות" גיטלית בנושא הי הדיהאשרא תלעדכון מערכ

 לחברים.

 הטמעה .2.2

פקידים ע של בעלי תת הידמקוהע CRM -ת הכמער מעת המשך הט .2.2.1
 ת.כרמוש במער לשיושיפים בכל הקסנות ובזומחב

הידע להעמקת  ם,ות והסניפימחוזל ימי עיון 3 נקיים 2023במהלך שנת  .2.2.2
שימוש  ת לידי" הבאותוהמערכות של "צוומיצוי יכולות  מושהשיו

 .זות ובסניפיםבמחו

 סשרדוק -סמכים ניהול ממערכת ל .3

רות פשא לטובת. ףמת הסניהורדת המערכת לר – סניפיםלרמת ה המעהט .3.1
 ות.אשם להרבהתאבד, לצפייה ב

למדיניות ע במערכת בהתאם המיד אבטחתהקשחת  –אבטחת מידע  .3.2
 .טפמייקרוסו

 קשורתתשתיות ות .4

זה,  והתקשורת, ובכלל שתיותל התקה שוזחמודל התמיכה והתנת בחי .4.1
 רכזייה.השרתים והמ

 domain controller , adfs: עדכון גרסאות שרתים – שדרוג שרתים .4.2

כי השטח, בהתאם לצור זות והסניפים,למחוחומרה ניפוק  – חומרהציוד  .4.3
 .בהתאם לאורך החיים הטכנולוגי ציוד  ןוענרי

 עאבטחת מיד .5

החתמת כלל  - עבמידוש שימאי ו תוסודייישום נוהל שמירת המשך  .5.1
 עלה רשמיפסי על טוחדשים( ים החרנב)בדגש ל יםבתנדוהמ םהעובדי

 .הלונל, בהתאם ואי שימוש במידע ותסודי

של  עת אבטחת המידם שוטפים בתשתיושיפוריביצוע  - עאבטחת מיד .5.2
 .מפני תקיפות סייברערכות להגנה צוות, תוך הי

ות וההוראות הנחיקיום הבנושא  וליפוטבדיקה  –יהול מאגר מידע נ .5.3
 ת.יוטגנת הפרת חוק הידע ושמירמ ול מאגרלניה רשוקהבכל ות" ב"צו
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 תשלום עבור אירועיםם וושר .6

 ור אירועיםותשלום עב מערכת רישוםפור שך שימה – ושו"שיםח ותפי  .6.1
 ם.בהתאם לדרישות של המשתמשי סניפים,ות" במחוזות ובוצב"

 700על  עלי מספר חברים העולהים , בזירכם מיפבסני – הטמעת המערכת 6.2     
 ם בסניף.ריחב           
 

 
  וות""צ אתר .7

    – ת"באתר "צוו ות""צוכרטיס אשראי לינת הצטרפות ותשלום בחב    .7.1
 הפנסיה הצוברת. לאיגמ         

 ת ל"צוות".וריתני שספקים נו גרמא יתוח ועדכוןהמשך פ   .7.2
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 2023כנית עבודה ות
 

 ות""צויב תקצ
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 3202הנחות יסוד לתכנון תקציב לשנת 
כנית העבודה שהארגון מתכנן לשנת ולתת מענה לתבא  2023ציב שנת תק .1

 שנה.ת שחוזרות בכל בועוקציב הן הוצאות ק, חלק הארי של הת2023

להעלאות  ל פי מתכונת שנים קודמות ונתן ביטוי כן עהו  2023התקציב לשנת  .2

 .הצפויות במשק

 -כ איה 2022לכל שנת   הצפויה המדד עליית 2.8%ב הלעד דהמ 2021 נתבש .3

           .2.5%סביב   היא  2023אינפלציה בשנת צפי ה .5%

 עובדים. 33יועסקו  2023 בשנת -עובדים בשכר 33בארגון מועסקים   .4

 מקורות
 שקלים כמפורט: אלפי 37,161-יסתכם ל 2023לשנת  ת התקציבסך מקורו .1

 מסך המקורות. 55%אש"ח  מהווים  20,407            םהצפוייחבר דמי    
 מסך המקורות. 21%אש"ח    מהווים   7,793משרד הביטחון                .א

 ת.מסך המקורו 7%וים  מהו    אש"ח 2,500                        מ"חבר"  .ב

 מקורות.מסך ה 16%אש"ח    מהווים    5,950מקרנות צוות                   .ג

 מסך המקורות. 1%מהווים      אש"ח  511נות ומימון  קדופי יקתחמש .ד

 שאירים.לולחברים  ללא שינוי₪  41דמי החבר יעמדו על  .2

ויה לסוף שנת פת נטו הצפחברים ותוס 40,628הארגון מנה  2022 בינואר 1ליום  .3

 לכל שנה. חברים 400-כ 2023ושנת  2022

 .נותומהקרנות השבתקציב נכלל צפי הכנסות המימון  .4

 מושיםיש
 .לנושאים בלתי צפויים אש"ח 400-כ בה שלרתוקצבה רזבתוכנית  .1

ואחיד  סי בסישתכלול סל מוצרים ₪  400-ערכה בשווי של כ -ערכות אבל .2

 ות שנפטר.בלים של חבר צולמשפחות הא

 ₪( 86)עלות השי לצוות  יום הולדתו.בחבר ל₪  120י בגובה ש -שי יום הולדת .3

  .2023בשנת ₪  11ים בבטוח הרפואי יהיה ברלח דסובסה -רפואי סבסוד בטוח .4

 תקצוב המחוזות
 .₪  136נקבע לסך   )פר קפיטה( " גמלאימקדם " כל   .1

 ששולמה בפועל ע"י והארנונהעלות שכ"ד  ובהבג כיסויו אזוריתה דפהעניתנה  .2

 .המחוזות

 על.בפוול צכן עפ"י ניהתוספת תעוד-ניתנה תוספת לפעילות גמלאים שאינם חברי צוות .3

 קרנות צוות
מתוכנן תגבור קרן  -2023מוצגת התפתחות קרן פרויקטים עד וכולל  שנת  .1

ו בהיקף ה זבשנ ע "חבר"נהלה בסיומשרדים להפרויקטים לנושא רכישת מבנה 

 )ראה הסבר בהמשך(לפי דחיפות או למחוז יהודה  מש"ח 4 -כ של
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 .2023 שנתלל ווכ עודי עדמוצגת התפתחות קרן הביטוח הרפואי והסי .2

 הסברים להנחות היסוד:
עדכון/הצעה לבדיקת חלופה חדשה לשנים  -ההנהלהרכישת מבנה למשרדי 

 הבאות
ו. המבנה ות הארגון בזמנאשר ענה לדריש 2000ת המבנה הקיים נרכש בשנ .1

אמור לענות על  2025ת ת שנהנהלה לרכוש לאכלוס בסביבוהנוכחי שבכוונת ה

 הצרכים הבאים:

על רכבת קלה מכל מרחב גוש דן, דרך  בדגש -יתבורצי ורהבנגישות לתח -

 ישירות ללא כניסה לטבעת העירונית. 6מכביש גישה 

 חניות מרובות באזור המשרד. -

 צרכים לשנים הבאות.מור לענות על המבנה פונקציונאלי שא -

 משתתפים(. 150לכנסים רבי משתתפים בבניין )מעל  למענה אפשרות -

 1בנה בסעיף רר שניתן לרכוש את המהתבות וספנלטרנטיבות לאחר בדיקת א .2

מש"ח לתכנון פנימי כולל  2מש"ח מעטפת ותוספת של  8 -מבנה בעלות של כ

 תשתיות תקשורת.

י פ")עמש"ח  3 -ברק במחיר של כנה הקיים בבני וונתנו למכור את המבכב .3

עפ"י  מש"ח 3הערכת שמאי עקב מבנה פלקל( וקבלת מענק מ"חבר" בסך 

  .חברון ורירקטיד ולפרוטוק

של עיריית בני ברק קיימת אפשרות להריסה ובניה של המבנה הקיים  עבתב" .4

 יבחן, ת ל את שטח המשרדיםשנים לבניית מגדל שעשוי להגדי 10-15בתוך 

המתוכננת וזאת בשיקול של התב"ע  ים לאורהשאיר את המבנה הקיהאופציה ל

 עלות מול תועלת )מיסים(.

 3שוריינו  2023קציב בת -מש"ח 4 -כ ים הואטמקרן פרויקהפער להשלמה  .5

 מש"ח.

ואכלוס צפוי כאמור  2023בכוונתנו לסכם את הנושא וחתימה על חוזה במהלך  .6

 .2025ת שנת בסביבו

ת השונות בצוות עדוהוואפיון הסופי יאושר ע"י אחר שהעשה רק להרכישה ת .7

 ואסיפת הנבחרים.

 

 -רכישת מבנה למחוז יהודה
, המשרדים נמכרו לחברה בשנת לשימורועד נה המיבמה ממוקם במחוז יהוד

2022. 
מש"ח אשר יכיל את  3 -בכוונת ההנהלה לרכוש מבנה למחוז בעלות של כ

 רחובות.ל המחוז וסניף חוז, יחידת התעסוקה שמשרדי המ
 בסיכום של צוות עם הרוכשים החדשים.החלטה שתתקבל צפי רכישה בכפוף ל
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 ₪באלפי  3220ציב קורות לתקמ
 

 הערות 2023 2023 2022 2022 2021 נושא מספר מספר

   ריסידו שורה

ע וביצ
 ועלבפ

ן תכנו
 תקציב

תקציב 
 כןמעוד

 ןתכנו
 ביקצת

טון ל/קידוגי
   תקציב

   % "חאש אש"ח אש"ח ח"אש      

 ' חבריםסמ   1
               
36,806  

             
37,297  

             
37,297 

             
 300ל גידול ש    37,597

 מס' שארים   2
                 
3,822  

               
3,781  

               
3,781 

               
 100ל של דוגי    3,881

 סה"כ   3
               
40,628  

             
41,078  

             
41,078 

             
41,478      

             ע חישובוצממ   4

5 

דמי 
חבר 

     41 41 41 41   לחודש

6                 

 רחבדמי  1 7

             
19,950  

           
20,210  

           
20,210  

           
20,407  1%   

8 2 

על -י פעילותמד
נש"מ    פי

ות באמצע
 משהב"ט

               
4,414  

             
4,400  

             
4,500  

             
6,793  51%   

9 3 

 הכנסות ממיזם
רד שף ממשות

 הביטחון

               
1,000  

             
1,000  

             
1,000  

             
1,000  0%   

10 4 
השתתפות 

 חבר

               
2,500  

             
2,900  

             
2,900  

             
2,500  -14% 

 

11 5 
מקרן בטוח 

 יעודי וסירפוא

               
1,000  

             
2,400  

             
2,400 

             
1,000  -58% 

 ספת סבסודות
   ₪ 11 תיאורב.ב

 יקטיםרופ רןמק 6 12

                  
464  

             
5,000  

                
3,000 

             
4,300  43% 

עבור: 
 ,שיפוציםמיחשוב

13 7 

 מקרן
ת פח-יקטיםופר
 מישורי

                 
596  

                
700  

                
750  

                
650 -13%   

14 8 

 משחיקת
 ות מבתיונפקד

 אבות

                  
133  

                
113  

                
96  

                
181  89%   

 אחר 9 15

                       
30  9  30  

                     
30    

 ןוממי 10 16

                  
1,512 

                
300  

                
- 

                
300  

 

ות כולל כל מקור
 מוןהמי

 תרומקו כסה"    

             
31,599  

           
37,032  

           
34,886  

           
37,161  7%   
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 באש"ח 3202יב קצשים לתומיש
 

 הערות 2023 2023 2022 2022 2021 שאונ מספר מספר

   ריסידו שורה

ביצוע 
 ועלבפ

תכנון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

תכנון 
 תקציב

ון טיגידול/ק
   תקציב

   % אש"ח אש"ח אש"ח אש"ח      

17 1 
 14-שכ"ע מחוזות

 ובדיםע

               
2,568  

             
2,820  

             
2,750  

             
2,750  0%   

18 2 
ליות להנהלה וכ

 עובדים 9 כולל

               
3,075  

             
3,168  

             
3,218  

             
3,218  0%   

19 3 
אחזקת משרדי 

 גון בבני ברקהאר

               
2,362  

             
2,514  

             
2,555  

             
2,558  0%   

20 4 
קה תעסופעילות ה

 עובדים 10כולל 

               
2,606  

             
2,658  

             
2,582  

             
2,600  1%   

21 5 
ת פעילו ותויעל

 ארצית

               
2,548  

             
3,145  

             
4,462  

             
6,497  46%   

22 6 
פעילות עלויות 

 הנתמש

               
1,702  

             
1,992  

             
2,247  

             
1,977  -12%   

23 7 
ע יורווחה וס

 החבר

               
2,421  

             
4,400  

             
3,900  

             
4,800  23%   

 תאוית הברידיח 8 24

                  
788  

                
790  

                
790  

                
790  0%   

25 9 
וש פיתוח ,רכ

 שיפוציםקבוע ו

                  
464  

                
4,450  

                
3,400  

             
3,500  3%   

 זותהמחו ובתקצ 10 26

               
5,756  

             
7,459  

             
7,459  

             
7,754  4%   

27 11               

28 12 

רזרבה 
תי יקרויות/בללהתי

 צפוי מראש

                      
-    

                
100  

                
100  

                
417  317%   

29 13         
                    
-        

29 14 
 רבה לתגבורזר

 הקרנות

                      
-    

             
3,236   1,423             

             
-  -100%   

30 15 

ן לקרן מומי
ן קר ביטוח,ה
 לוואה ועזרהה

                      
-    

                
300  

                
-  

                
300  

 

כולל מימון 
ה רזלעקרן 

 הדדית+ני"ע

 יםשימושסה"כ     

             
24,290  

           
37,032  

           
34,886  

           
37,161  7%   
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 "ב"צוותעודי ח רפואי/סוקרן ביטוטים רויקפ ןרק חותתתפה
 

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

 יתרה ליום 1.1שנה
 רזרבה יעודית 

מקרן שוטפת

משיכות מהקרן 

עפ"י תוכנית 

העבודה

11620181,151               892                892                

11720192,259               803                803                

11820204,192               2,300             959                

11920215,533               4,000             1,060             

             1,100             1,500               20228,473תחזית120

             4,300                 -               20238,873תחזית121

משיכות בניכוי פחת רישומי  *

התפתחות קרן ביטוח רפואי/סיעודי

הקרן הוקמה ע"י החלטת מועצת צוות מיון 24.9.00 והחלה 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 2015 עקב התייקרות פרמיית הביטוח בעקבות ריבוי מקרי סיעוד, התביעות ושימוש בתרופות שאינן

בסל הבריאות גם כספי דמי הרווחה מוזרמים לסבסוד פרמיית הביטוח הרפואי/סיעודי.

מספר 

שנהשורה

 יתרה ליום 1.1
 צפי תגבור 

מקרן שוטפת

משיכות מהקרן 

עפ"י תוכנית 

העבודה

12120183,361.00          2,305.00        28.00             

12220195,543.00          2,476.00        41.00             

12320208,410.00          2,300.00        1,044.00        

12420219,819.00          2,700.00        1,047.00        

        2,400.00        2,000.00       202211,985.00תחזית125

         3,000.00                 -       202311,735.00תחזית126
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 ותודה מחוזעבתכנית 

 
 

 צפוןז המחו .1
 ןהשרו וזמח .2
 מחוז דן .3
 מחוז יהודה .4
 יםושלרי מחוז .5
 רוםמחוז הד .6
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 2023עבודה  ניתתוכ

 מחוז הצפון
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30/10/2022 

 
 

 מחוז צפון - 3202שנת עבודה לתוכנית 
 

 
 מטרה .1

למקום מגורי החברים ועידוד  שניתןהרחבת המענה והסיוע קרוב ככל 
 בסניפים ובמחוז. תוך מתן דגש לאוכלוסייה הצעירה השתתפותם באירועים

 
 יעדים .2

הטמעת  ,המשך מגמת מעבר סניפים לשימוש בקו האינטרנט, מרכזיית "צוות" .א

 הוצאה זו.בסניפים וחיוב ה C.R.M -ה  תוכנת

המחוזית  מחשובאחת לרבעון יתקיים מפגש בראשות שי טל, יו"ר ועדת ה .ב

המשך קיום הדרכות לנאמני המחשוב , וכןרכזי המחשוב הסניפיים.  9ובנוכחות 

 בסניפים.

הטלפונים כחלק מהקשר עם ו המשך פעילות להגדלת מאגר כתובות הדוא"ל .ג

 .2024ת בשנת מתוכננוגוניות הוההיערכות לבחירות האר חבריםה

ם ותשלום בכרטיס שירה להזמנת אירועיהיסליקה התוכנת  ה והטמעתקליט .ד

 אשראי בסניפים.

 בסניפי המחוז. Active trail –הטמעת מערכת ה  .ה

 ביצוע פעולות דיגיטליות.עדכוני מידע ולעידוד השימוש באתר "צוות" כמקור  .ו

 .Excel ,Active trailקה, הסלירכת , מעC.R.Mהדרכות מחוזיות בנושאי  2ביצוע  .ז

 מינהל ותקנון.פעילות מחוזית ליישום והטמעה בנושאי  .ח

על מנת לקדם את השתתפות הגמלאים הצעירים בפעילות  –צעירים ב"צוות"  .ט

המחוז והסניפים נבחר קובי זילברמן לשמש כרכז מחוזי בנושא. האחרון יפעל 

 ו.   ת ברוח זמור חיים חיים להתאמה וקידום הפעילו בהנחיית

 

 

 

 

 

 

 

 מחוז צפון)ע"ר(  ארגון גמלאי צה"לצוות" "
 1116161נשר  111נשר )בית עופר( ת.ד. 11דרך בר יהודה           

  61-1111111פקס'  61-1111116טל'                              
    mzafon@tzevet.org.il –דוא"ל                              
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 פרט .3

המשך טיפול בהענקת שירותים לרווחת הפרט כולל ייעוץ משפטי ומיסוי לחברי  .א

 .המחוז

המשך מתן סיוע למימוש זכויות החברים ורווחתם הכוללים ביקורי חולים  .ב

 ניחום אבלים בבית המשפחה.והשתתפות בלוויות ולהבדיל 

בתווי   יתט המחוזדת הפרוע דרך, כלכלית במצוקההנמצאים טיפול בחברים  .ג

 ייה לחג.קנ

בחינת הפניה והכוונת חברים במצוקה כלכלית למערכת תמיכה אשר תלווה  .ד

 ליווי כלכלי. –תנאי  ראשוני לסיוע  - צבותסייע להם להיחלץ מהמ

 :יכללו פעילויות הסיוע לפרט .ה

 4 -קבלת קהל בסניפים המרוחקים בשילוב מנהלת יחידת התעסוקה אחת ל  (1

 .ייםדשחת לחומחוז אההנהלת וב חודשים

ת, ביטוח "קבלת הקהל במחוז יכללו שירותי בירור קצבה ע"י נציג מופ (2

 ובטל"א.ייעוץ בנושאי מיסוי , הבריאות והסיעוד, ייעוץ משפטי

ארגון ימי עיון והשתלמויות ברמת המחוז והסניף בנושאים שונים, להרחבת  (3

 הידע וטיפוח תרבות הפנאי.

ת היכרות הפורשים להעמקהסניף, ה ברמת ם אחת לשנביצוע מפגשי פורשי (4

הארגון, הסניף, המחוז ואת השירותים הניתנים באמצעות  עםהחדשים 

 "צוות". הסניף יעביר למחוז את מועד ביצוע המפגש.

 לבין "צוות". שאריםלחיזוק הקשר בין ה בסניפים שאריםביצוע מפגש  (5

 
 התנדבות .4

 בות.ההתנדת ים ומסגרוקיימת חשיבות לשמירת הקשר עם המתנדב .א

הרחבת היקף ההתנדבות בסניפים לתחומים נוספים בתיאום עם ארגוני  .ב

מתנדבים, פיקוד העורף, פצ"ן, רשויות מקומיות, סיוע לעמותות הפועלות 

 ,בהתנדבות למען הזולת והחברה בישראל, התנדבות בקהילה, משטרת התנועה

 .ועוד "אור ירוק"

לעידוד, חיזוק יפית והסנ יתרמה המחוזקיום פעילות הוקרה אחת לשנה ב .ג

 ותמיכה בפעילים המתנדבים.

בראשות יעקב בר און, יו"ר וועדת ההתנדבות הארצית והמחוזית  יםמפגש 2קיום  .ד

 קיום פעילות העשרת רכזי ההתנדבות.רכזי ההתנדבות הסניפיים כחלק מ 9 –ו 

 טיוב רשימת המתנדבים במערכת המידע הארגונית. .ה

והרחבת  ילות בפרויקט "שביל הארץ"עפמהק חלתי הספר כשמירת הקשר עם ב .ו

 .התוכנית למכינות הצבאיות

 פעילות ההרצאות בכלא "נווה צדק".קיום המשך  .ז

 פעילות בפנימיית "רננים" בזכרון יעקב. חידוש .ח
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 תעסוקה .5

הצבת דורש העבודה במרכז העשייה, תוך מתן הכשרה,  – יעוד יחידת התעסוקה .א

 רגון.של חברי האהכוונה, העשרה וליווי 

 צוע פעילויות תומכות תעסוקהיב .ב

 סיוע לחברים להשתלב במעגל העבודה. (1

 טיוב תעסוקה קיימת (2

 מיפוי צרכים לקהלי יעד .ג

 מצטרפים חדשים לארגון (1

 דורשי עבודה ומועסקים (2

 עצמאיים (3

 הגיל השלישי (4

 אפיון כלים מותאמי אוכלוסייה .ד

 קורסים והכשרות (1

 סדנאות / ימי עיון (2

 ירידי תעסוקה (3

 'רוצוא (4

 ותונת מקוהרצאו (5

 פודקאסט (6

 הסבת אקדמאים להוראה : "הטובים בחינוך", "צוות במדים" .ה

 שימור וחיזוק הקשר .ו

 שימור והגדלת מאגר המעסיקים לצורך הגדלת מאגר המשרות הפנויות. .ז

 מיתוג ושיווק היחידה .ח

 ידה ובקרהמד .ט

 הכשרת סגל יחידת התעסוקה .י

 – אירועי תרבות, כנסים ומפגשים .6

 יים:אירועים מחוז .א

 .2023ב חברתי תרבותי מחוזי בשנת העבודה ערם יקיי המחוז (1

 הקצאות ההנהלה ארצית. יפל המחוז ישתתף בצעדת ירושלים ע (2

 המחוז יקיים את סעודת הרמדאן המסורתית לחברים המוסלמים. (3

 בסניפים:אירועים  .ב

 מסיבה שנתית, הרצאות ומפגשיםנופשים, האירועים בסניפים יכללו טיולים,   (1

עבודה של הסניפים המאושרות בוועד המנהל הת כניוות פי -ם, על חברתיי

 ומועצת המחוז.

יתקיימו אירועים ייחודיים לחברים בני המיעוטים לציון חגיהם בהתאמה  (2

 למסורת.
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 :יףהמינימאלי לכל סנמפתח הפעילות  (3

 אחת לשנה. –מסיבה שנתית  (א

 .אחת לשנה – אירוע תרבותי עם אמנים וכיבוד קל (ב

 .בשנה פעמים 4 -יומיים  טיולים חד (ג

 .בשנה םיפעמי –מפגשים/הרצאות  (ד

 בינה ולעצה".ל" הטכס הענקת תעודת "גבורות" ותעוד (ה

 

פי המפתחות   המפתח הנ"ל הינו לאירועים שיסובסדו מתקציב הארגון על (4

 ידי הנהלת הארגון והמחוז. -המעודכנים והמאושרים על 

חירים ספים במובידור נו המחוז יפעל לשיתוף פעולה להצעת אירועי תרבות (5

 וזלים.מ

כגון נופש, סופי  ללא סבסודלכל סניף תהיה הזכות לקיים אירועים נוספים  (6

שבוע. אירועים אלה יתקיימו בתיאום עם המחוז ובאישורו. סבסוד "צוות" יהיה  

הלוך וטיול  פי מפתח סבסוד לטיול -לטיולים משולבים עם נופש בארץ על 

 .בחזור

כנית והמוצעת בת את הפעילות ה ותממשה, תלוותסייע, תנחמזכירות המחוז   (7

 אושרה ע"י המחוז.אשר  2023העבודה לשנת 

כמפורט באוגדן פירוט עקרונות ומפתחות לסבסוד אירועים והתקציב התפעולי ) (8

 נהלי הארגון ואשר הועבר לסניפים(.

 שתלב באירועי הסניפים והנהלת המחוז . י – צוות טלוויזיה קהילתית (9

 
 ורתביק .7

חיפה, קריות, מרכז  :בסניפים /נושאיתתיערך ביקורת מקיפה 2023עבודה בשנת ה .א

 ומזכירות מחוז צפון. חדרה, גליל מערבי, גליל עליון, כרמיאלהגליל, עמקים, 

 בסניף גליל תחתון תתקיים ביקורת הדרכה וזאת בשל החלפת הנהלת הסניף. .ב

כספי, ניהול  וז והסניף:הביקורת המקיפה תכלול את כלל הנושאים בהפעלת המח .ג

 וד ישיבות, פעילות גזברות ושירותי פרט.עילות התנדבות בקהילה, נהלים ותיעפ

 ע"פ בקשת יו"ר המחוז. ושאיותוועדת הביקורת תקיים ביקורות נ .ד

 
 תקציב .8

 .₪ 1,697,000 –יהיה  2023תקציב המחוז לשנת  .א

 .בכל סניף םבאירועי במספר המשתתפים 10%הינו עלייה של  2023היעד לשנת  .ב

תוכנית  לאישורבהתאם ז מחולק לסניפים והכסף יועבר לסניפים המחו תקציב .ג

 וניצול התקציב. הסבסוד מפתחות ,הפעילויות, העבודה

סניפים יתכננו את ניצול התקציב הייעודי והתפעולי על פי תוכנית העבודה שתוגש  .ד

 לאישור המחוז.

מול   וז אלר המחת בראשות יו"תבוצע הערכת מצב תקציבי 2023במהלך חודש יולי  .ה

 .2023פעילויות הסניפים בחודשים ינואר עד יוני 
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 תקציב המחוז יכלול את המרכיבים הבאים: .ו

 לסבסוד פעילות ואירועים במחוז ובסניפים. תקציב זה   – תקציב ייעודי (1

 .Active trail - יכלול הוצאות הפקת חוזרים ודיוורם במערכת ה
ת, הוצאות פעילים, הוצאות משרדים. לכיסוי הוצאות שוטפו - תקציב תפעולי (2

 אין אישור לחריגה בתקציב זה. –כש אינוונטר יהיה באישור מחוז בלבד ר

 ףבסני ,במזכירות המחוז )ארנונה( יכלל – שכ"ד/ארנונה תקציב לתשלום (3

  )שכ"ד/ארנונה( וחדרה )שכ"ד(. גליל תחתון

כתובת דוא"ל וטלפון נייד יקבלו את חברים בעלי  – תקציב חוזרים ודיוור (4

וזאת בכדי לחסוך בהוצאות הפקת  Active Trail –הדיוור באמצעות מערכת ה 

 חוזרים ודיוור בדואר ישראל.

 ראה נספח א'. -פירוט התקציב הייעודי והתפעולי למחוז ולסניפים  (5

                       
 .2023 לוט: נספח מסגרת תקציבית שנת עבודה

 
 

      
 
 
 
 

        

 בברכה,                                                           

 

 משען  יוסי                                                                                      
 יו"ר מחוז צפון                                                                               
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 3202מסגרת תקציב שנת עבודה נספח א': 
 

 

 הסניף
 תקציב

 סה"כ
 שכר דירה תפעולי ייעודי

 169,000  54,000 115,000 חיפה
 165,000  15,000 150,000 קריות

 100,000  10,000 90,000 גליל מערבי
 78,000  8,000 70,000 כרמיאל

 110,000  15,000 95,000 ז הגלילמרכ
 97,000  12,000 85,000 גליל עליון

 152,000 58,000 9,000 85,000 גליל תחתון
 142,000  22,000 120,000 עמקים
 184,000 73,000 11,000 100,000 חדרה
 388,000  155,000 233,000 מחוז

 112,000   112,000 רזרבה
 1,697,000 131,000 311,000 1,255,000 סה"כ

 

  התקציב לסניף ללא חריגות.מודגש שיש לפעול על פי הקצאת 
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 2023בודה ע תוכנית
 

 השרוןמחוז 
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 י"ד בכסלו, התשפ"ג
12/12/2022 

   01725422סימוכין: 
 

 3202עיקרי תוכנית העבודה לשנת  -ן רומחוז הש : הנדון

 

 די שלום רב.ובמכ

          

ת , כנגזרת מתוכני2023מחוז השרון לשנת  של ודהי תכנית העבפח א', עיקרבנס

ז ת המחולי , להנהל ע"י מנהל המחוזגו הוצו שהוכנו, כפי  יתהעבודה הארגונ

 גון ואושרו.מנכ"ל הארלו

 המחוז ותונגזרת מטליעדי מנכ"ל  -ח ב' בנספ

 יעדים מדידים - בנספח ג' 

 סניפים.בסיס תקציב המחוז וה -' דבנספח 

 

 

 

 ת שנת עבודה פורייה.בברכ                                                                 

 

 

 

 

 פרישמן    נתי                                                     

 יו"ר מחוז השרון                                               
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 3202כנית העבודה לשנת עיקרי ת -השרון  זמחו - נספח א'

 

 כללי .3

 נהלת המחוזה לכהונתה של רביעית והאחרונההשנה ה , היא2023ת נש .א

 .2020מוסדות ארגון "צוות" בחודש פברואר ת לרורה בבחיהנוכחית, שנבח

ות" רב שנתית של "צונית האסטרטגית הכותהשתתף בישום בשנה זו נ

 תוך התמקדות בנושאי הליבהכנס, הנכ"ל נמוביעדי ה 2020-2024לשנים 

 ל :בהתאם ו

 0104819 – ר ומנכ"ליו" – 2023וכנית העבודה לשנת יקרי תמסמך ע 

– 6.10.22. 

 .27.9.22 –דוא"ל עת הוד –מנכ"ל  יעדי 

ת , שלטלהיות ניך תמש נהרומגפת הקוהנכנסת ת העבודה בשנ, הנחת היסודכ .ב

חיות משרד אחר הנוב לעקיך למותר לציין שנמששמר שגרת הפעילות. תו

 ריאות , ולפעול בהתאם.הב

בעת סגר מרחוק "היכולת המבצעית" של המחוז למתן מענה מירבי  נשמרת

 .עם האוכלוסייה הבוגרתבסניפים מירת הקשר של עדגש בת, או מגבלה אחר

צוי ההטבות המוענקות ם למייסיהמ תוים מול רשיכהלייע לחברים בסלנמשיך  .ג

על פי הפשרה שהושגה בבית המשפט ,  190תיקון ו ותכויהז קיבוע במסגרת

  ות אחרת לכשתתפרסם.כזובכל 

, בקשות ודיסיעוה ואיהביטוח הרפבנושאי הליבה של הארגון: נסייע לחברים  .ד

ם חובת, עשייה לרווחת הפרט והגברת העשייה והתרומה סיוע לפרטל

 דינה.ברה, הקהילה והמן החלמע תהתנדבוה

שיתוף פעולה בין הנהלות הסניפים לרווחת רש, ונעודד דיישל תמוך בסניפים בכנ .ה

 ברים.הח

 ור הארגוני.הוק, ונתרום את חלקנו בשיפ-קבועה או אדעדה ארצית, ניוצג בכל ו .ו

 בשנה זו נקיים כנס מחוזי מרכזי. .ז
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 חזון "צוות"מימוש  .4

 בכלים במגילת הערכו בענקנהגות שהערכים וכללי ההת נמשיך ליישם את .א

 הדדית. רבותולע תלרעו הקשור

 

 רטקשר וסיוע לפ .5

קיים הלכה נו ,לחברים One Stop Shop-כמעמד המחוז  משיך להטמיע אתנ .א

נטפל  .דעהיותנו מוקד צובר יב ות הדדית",ערבלמעשה את משמעות המושג "

 . מעבר לכך ,פת וכדו'מו בר ,וות , חלצ ונטייםכל נושא רלובכל פניה וב

, חולים ונכים, , ביקורי מאושפזיםאישי בכל חבר נזקקטיפול ור קששמירת 

 ויות חברים שהלכו לעולמם.והשתתפות בהלו

החדש  נלווית למצבםבכלל , ובכל הקשור לבירוקרטיה ה למנים/ותנתמוך בא

 ט.בפר

 :רים החב וחיזוק הקשר עםטיפול המשך ה .ב

i. /יםת יו"ר הסניפבהובלמבוגרים  /ותחבריםעם  פיסייצירת קשר טלפוני 

 . ורכזי הפרט

ii. נוהל מקוצר על סמך מסמכים כלכלי של חברים ב קשות סיועל בבטיפו

רכז הפרט, והעברתם לוועדת פרט ף וסנייו"ר ה תומכים והמלצת

 טיפול.ארצית ל

להעביר את כלכלי , נפעל ככל האפשר  עוהם יאושר סים/ות ללחברי

 את הבירוקרטיה.אפשר ככל הליות ונצמצם יגיטים דהסכומים בדרכ

 

iii.  ,ופעילות מרחוק באמצעים קשר מירת הך שהמשבמידת הצורך

 וכדו'(. "זום"-הרצאות העשרה באלקטרוניים )

 ה עללהגנע גהנו הארגון שיתפרסם ממטהדכון עאת החברים/ות בכל דע ניי .ג

ת וימי צאוהר צענבבמידת הצורך ,  .ביטוח בריאות וסיעודו הגמלאים זכויות 

  נשי מקצוע רלוונטיים.יעוץ ע"י א
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 התנדבות .6

תקופת סגרי במצום הטבעי רת למסלול לאחר הצבמחוז חוזת בוההתנד פעילות .א

 הקורונה.

נכ"ל צית באישור מועדת ההתנדבות הארמזכיר בתפקידו כימשיך  מחוזמנהל ה .ב

 וות.צ

ת לקוחועגל העם ארגוני חינוך והתנדבות אחרים להרחבת משת"פ  םדקנהשנה  .ג

 הארגון. י ההתנדבות שלהנהנים משירות

 הבאים: תחת דגל "צוות" לתחומים התנדבות נמשיך בפעילות ה .ד

i. "הקדם צבאיות וכל ינות המכ ,בתי הספרגדלת כמות ה –" בשביל הארץ

ש להכשרת נבצע קורס חדורך , מה. במידת הצוכית מתאימסגרת חינ

 ם/ות.יכימדר

ii. ם במתחם מתן הרצאות לכלואילט פרויקהרצי של ריכוז א – מיזם גדי

ים/מרצות ות המרצגדלת כמה, תוך וה צדק"באי "נוהמשפטי הצ

 ושיפור הקשר השוטף עם חיל המשטרה הצבאית.

iii.  וה לוגיסטית לחוהתמיכה ההמשך   - בבארותיים "אימקי"פרויקט

 נוך הפורמלי.ממסגרת החיוער שנפלט בנת מטפלהחקלאית ה

iv.  "לל את תכם חינוכי חדש במחוז , הממיזטמיע ננסה לה –"צוות מנהיגים

"חליפה וסד חינוכי ומציע למ בארגון , םמינינדבים הזכל הניסיון והמת

 יגות.למנהבהכשרת תלמידי/ות תיכון ית" רב שנת

 ניפים:ילה ובסית, קהיפלברמה המוניצ קידום פרויקטים התנדבותייםהמשך  .ה

i. תית או אישית בוצ, ק ארגוניתלהתנדבות במסגרת עידוד חברים/ות שיווק ו

 שרי התורם לעם ולמדינה.בכל תחום אפ

ii. הובלת נית של חברי/ות צוות , ומסגרת אורגעל התנדבות ביוחד דגש מ

 דיחידות החירום העירוניות ויחידות פיקו בלתההתנדבות )לדוגמא , הו

 (.העורף
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 דבות:ההתנל תחום ום וניהודקי .ו

i.  הארגונהמידע התאמת מערכת המשך( יתCRM) רטי מתנדביםפ וןדכוע. 

ii. שונות.פרסום העשייה ההתנדבותית במדיות הארגוניות ה 

iii. חוזית , ת ההתנדבות המשיבה מחודשת על הצורך והתרומה של ועדח

 .קיום הועדה ניות במידה ויוחלט על המשךרבעווקיום ישיבות 

iv. ים.או בסניפבמחוז ו/ה קרהו יירועקיום א 

v. ושת"פ  תארציות הועדת ההתנדבונדבות באירוח נציגי ארגוני הת

 להרחבת מעגלי ההתנדבות.

 תכנון וארגון    .7

 ז והסניפים.המעודכנים בפעילות המחולי ארגון "צוות" ת נההטמע .א

כל ב, שיווק ועידוד להשתתפות חברים גון, ארבתכנון פעיל נטילת חלק  .ב

 ה.נהלרגנו ע"י ההוהאירועים שיא

 ביקורת     .8

 , כחלק מתוכנית העבודהתיחוזהמ עבודההם לתוכנית ביקורות בהתאביצוע  .א

 הארגונית.

 אישורזית ובנושאים שונים בי יו"ר ועדת ביקורת מחוצוע ביקורות פנימיות ע"בי .ב

 יו"ר המחוז.

 ארגון.נהלי ה ע"פובסניפים ציב במחוז רישום התקל וללניהודגש יינתן  .ג

 ץ בנפרד.הביקורת במחוז תופורטת לתחום פת"ע מ .ד

 

 תלונות" ב"נצי .9

 יעת תלונות./ות הפונים למחוז , ומנריםלחב יטבימתן שירות מ .א

 .CRM-מערכת הקא תלונות( בודויעוד פניות )לאו ת .ב

 .סקר שביעות רצון לקוחות בין חברי/ות המחוז ביצוע .ג

 מערך המחשוב והתקשוב    

ות חדשות , והובלת כל פיילוט וניארג כות ממוחשבותפיון מערמעורבות בא .ד

 .אבנוש
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)הזמנת כרטיסים ,  בממוחששום יאו ית רכמעבכל שימוש תמיכה בחברים ל .ה

 אות וכדו'(.מתנת ימי הולדת , הלוו

 אירועים במחוזות ובסניפים.ניהול מעת מערכת טהגמר  .ו

 רט.פב מספרי טלפונים ניידיםוודוא"ל  ,בכלל בריםח טיפרמשך טיוב ה .ז

 ובסניפים "נאמני המחשוב" במחוזות-מקצועיות לויות תלמשהבנשתתף  .ח

בנושאי שימוש והפעלה של אמצעים דיגיטליים, אפליקציות  יותגונראות שרהכוב

 ש.מי מחשב שנמצאים  בשימוויישו

ות יפור מערכמת שמשך מגבסניפי המחוז, והיישום ממצאי ביקורת מחשוב  .ט

 צית.זית והארחשוב המחובמסגרת ועדת מ

 במהלך שנת העבודה.לפחות ב מחוזי אחד חשוס מנכביצוע  .י

 

 יםיפסנוהוז חפעילות המ     .10

  הנהלת הארגון.בכלים שיוגדרו ע"י  הסניפיםהמשך חיזוק מעמד  .א

תוך , סגרת פעילות הסניפיםאי בקרב חברי "צוות" במהגברת פעילות תרבות הפנ .ב

 בית.מסגרת התקצידה בעמי

ם רב החברים, על מנת לקרבקמיר עונים לדור הצפעילויות ומפגשים הפ ייזום .ג

 עילויות הארגון.פבתם ותם והשתתפולארגון להגדיל את מעורב

, קיום ביקורים בבתי (80,90י לאצה )גיהענקת תעודות גבורות וגילאי הבינה והע .ד

 בהתאם לנוהלי "צוות".קים ור מוגן והענקת מענקי חג לחברים נזקולים, דיח

 בר.והקשר עם החמוש הפעילות למי קרת מרחובתקשושימוש  –במידת הצורך  .ה
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 ניהול התקציב    .11

 .2022יהיה דומה לשנ"ע  2023 "ענשז להמחותקציב סיס ב .א

 בים :מרכי 4כולל תקציב המחוז 

 2023תקציב  

 2022יתרות תקציב  

 יבל לנושאים מיוחדים מחוץ למסגרת התקצתגבור מנכ" 

 ורונה(.רות שנים קודמות )בדגש שנות הקתי 

 '.דח בנספ ראה – וט מלאפיר

כל עשו ים יז והסניפ. המחונמשכת במשקל השירותים התייקרות בכהמגמת  .ב

 וספת.מאמץ לעמוד בתקציב, אך קיימת אפשרות שנאלץ לבקש ת

 

 מחוז השרון מיצוב מעמד -קשרי ציבור והסברה     .12

 :נייםעי התקשורת הארגובאמצשימוש  .א

 "צוות שלנו" -בטאון "צוות"   

 אתר "צוות" 

 ותון"ו"צ -ן המידעו 

 וידאו "צוות" 

 ם, המחוזי ובסניפיהארגוניסבוק הפיי פיד 

  WHATSAPP-הת קבוצו 

  ות.המחוזי TELEGRAM-קבוצת ה 

לי נוסף , הפונה באופן ישיר ומקצועי י חברתי דיגיטיחת ערוץ מחוזנפעל לפת .ב

 המחוז./ות ת חברילנושאים המעניינים א

 .תוההתנדבבתחום  מחוזהחשיפה לפועלם של חברי הנרחיב  .ג

 .זורית והארציתאניפים גם במדיה הסוה זום פעילות המחנפרס .ד

במחוז סקר שביעות רצון והמלצות חברים/ות להמשך פעילות  עביצונבחן  .ה

 ה הבאה.יכבסיס לקדנצפים ובסני
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 הדור הבא במחוז השרון : .13

ה כנית העבודוהוגדר כיעד מרכזי בתרגון הא תוהטיפול בדור הבא של חברי/

 : חוז השרוןיטופל במ םובהתא , וניתהארג

הפחתת כמות ם , חדשי/ות הצטרפות חבריםמעורבות פעילה בכל התהליכים ל .א

ירים ועידוד חברים/ות צע החזרת חברים שביטלו חברותם,, חברותמבטלי ה

 ותאמת גיל.מלהשתתפות בפעילות 

ול חלק טיי, ולימי הפרישה  תאלרחל פ המחוז,ת יגנצטרף למנהל המחוז יצ .ב

 ם.ברים/ות חדשיחלגיוס מאמץ ב

 אמת גיל.תמולות התייעצות וקידום פעיהקמת פורום חברים/ות צעירים ל .ג

 ראה מטלות מדידות בנושא בנספח ג'. .ד

 

 קשרי חוץ וטקסים .14

 לבקשת הנהלת הארגון :            

 ניטול חלק בכל טקס או פעילות. .א

יג צ( ולהארגוןה )אורחיצבאות וארגונים מהארץ ובחו"ל יגים מנצח ארשמח לנ .ב

 ת או באנגלית.בריבע .העשייהאת 

 

 

 

 

 

 פרוור         צביקה 

 השרוןמחוז   למנה
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 מנכ"ל ונגזרת מטלות המחוז יעדי -' ב חנספ

 נושא
מחוז לנגזרת יעדים 
 השרון

 הערות

     זכויות                 1

1.1 

בחינת נושא שחיקת הגמלה 
 ת משנ  2012ם בעקבות הסכ

ל "ם  מול צהועד היו 2013
ט לאור העבודה "ומשהב

שבוצעה ע"י מהרן פרוזנפר 
 ידת הצורך.ודרישה לפיצוי במ

פץ ידע חדש יוכל מ. 1
דית לכל חברי/ות המחוז מיי

 בכל ערוצי המידע.
י יתקיימו . במידה ורלוונט2

ומפגשי  ZOOMהרצאות 
 יעוץ עם מומחים.

  

1.2 
ן וחה להקבלת כל הטבות הרו

 דינהכאים כעובדי מז אנו
  

1.3 

הטיפול בנושא המהוונים סיום 
(  97לכל החיים ) מהווני 

ללוקחי היוונים והשוואת 
עם  70 עד גילים בעבר ) דומ
 שנות החזר( 20

  

1.4 

ול בכל הזכאים סיום הטיפ
ספות כתוצאה מהסכם לתו

ווידוא  2013-2017ניסקורן 
שהם מקבלים את המגיע להם 

אותה ב ירותםתאם לשבה
 התקופה.

  

1.5 

ל בסוגיית שך הטיפוהמ
המשרתים במודל הפנסיה 
הם הצוברת והגנה על זכויותי

 הביטחון. מול צה"ל ומערכת

  

1.6 
המשך ההגנה בבג"צ בגין 

ספת העתירה כנגד תו
 הרמטכ"ל

    

1.7 

ממערכת הביטחון דרישה 
לטפל מול האוצר בדרישה 

ים המדדלבטל את הקיזוז של 
מסגרת הצמדת ב ילייםהשל

 גמלה למדדה
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 תעסוקה                    2
 ל.ר   כנית האסטרטגיתושום התיי 2.1

2.2 
עסיקים עגל המהרחבת מ

לידיעת רת פניות למחוז עבה ויצירת מיזמים לשת"פ
 מחלקת תעסוקה

  

2.3 
 15%ההשמות ב  הגדלת אחוז 

 בכל המחוזות 
  

2.4 
 קורסי הכשרה 6ביצוע 
 עית מקצו

  

 ל.ר
2.5 

סדנאות העצמה בכל  2ביצוע  
 מחוז

  

2.6 
הטובים בחינוך שמירה על 

 2022כמות זהה למה שהיה ב 
 כניות וי מדים בתב לובשושילו

  

   השתתפות  Linkedinסדנת  צועבי  2.7
   מעורבות במידה ורלוונטי. הפעלת תכנית מנטורים   2.8
  פרט                          3

3.1 
ת לבחירות  פברואר הערכו
 ע מכךעל כל המשתמ 2024

   המטהעמידה בכל הנחיות 

3.2 
הרצאות חודשיות  2לפחות 

 חבריםלכלל הבזום 
רבעונית ית ה מחוזהרצא

 בנושאים רלוונטיים.
  

3.3 
דום דף הפייסבוק כדף פתוח קי

ם כמוקד שרות המשמש ג
 ת החבריםלשאלו

  

דף 
הפייסבוק 
המחוזי 

ר וח כבפת
 עתה. 

3.4 
גוון הרחבת אפשרויות מ

 לוואותהה
יכה בחברים בכל ערוץ תמ

 ואות חדש שיפתח.הלו
  

3.5 
חומים יצירת פעילויות בת

 שונים לצעירים
דוד השתתפות צעירי/ות עי

 המחוז
  

3.6 
התוצרים מהמפגש של ח ניתו

 צוות היגוי צעירים
 ך הניתוחהשתתפות בתהלי
 נטי(.ו)במידה ורלו

  

3.7 
ליקה בעוד עת מערכת הסהטמ

 סניפים 10
יף נוסף הטמעה בסנסיום 

 במחוז.

מחייב 
ונת תמ

מצב 
מדויקת 
ופרטנית 

-נכון ל
31.12.22. 

3.8 
 

 צרכיםל CRMהתאמת מערכת 
  

 ל.ר
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3.9 
שרות ה לאפום הקליטישיפור 

 דיגיטלית
מנהל מחוז ורחל  מעורבות

 פתאל
במידה 

  דרשיוי

 . גוניתפיתוח אפליקציה אר 3.10

פיון ות בא. מעורב1
האפליקציה )במידה 

 לוונטי(ור
. פיילוט ארצי במחוז 2

 רון.הש

  

3.11 
אתר אינטרנט שמירה על 

ב לוונטי עם מיגוון רחור מעודכן
 של מידע לחברים.

ח מחוז טף של נתדכון שוע
 וסניפיו השרון

  

3.12 
שילוב פורשים בשנת הפרישה 

 רועי צוות יאב
 דעמידה מחוזית ביע

נה מות
בהעברת 

רטים פ
מהמטה 
והתאמת 

נהלי 
 .הארגון

3.13 
קבלת מתן חסות לאירועים 

 מחברות הביטוח והבנקים
 עמידה מחוזית ביעד

נה מות
באישור 
מהמטה 

סוק לעי
בנושא 
ברמת 
 המחוז.

3.14 
יס וותונים על בסהפקת צ

 חודשי ועיתון צוות חצי שנתי

מהמחוז  העברת חומרים
יה והסניפים , פרסום העשי

 חוז השרון.במ
  

     פוליסת הבריאות 4

4.1 
פוליסה ובדיקת בחינת ה

פור התנאים כפי אפשרות שי
ץ יופ. כל מידע חדש 1 חברשנעשה ב

ות המחוז מיידית לכל חברי/
 בכל ערוצי המידע.

יימו ורלוונטי יתק . במידה2
ומפגשי  ZOOMהרצאות 

 יעוץ עם מומחים.

  

4.2 
הצערת הפוליסה וצרוף של  

שלישי של שני והדור הדור הה
 הגמלאים לפוליסה

  

4.3 

הפרדה של החברים נת בחי
יסת הבריאות של חבר בפול

 לסדירים וצוות לגמלאים
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     כספים 5

5.1 
הגדלת תקציב התמיכה מחבר 

 30%חון ב ומשרד הביט
 ותלפח

 ל.ר  

5.2 
בדיקת ערוצי ההשקעות  

והתאמתם למציאות בקרנות 
 שוק ההון

 רל.  

     כלליםיעדים  6
 צוות מהפורשים ל 95%צרוף  6.1

 ידה מחוזית ביעדעמ

  

6.2 
צמצום העוזבים את צוות ב 

50% 
  

6.3 
מהעוזבים ב  25%של  החזרה

שנים האחרונות חזרה  10
 ת לצוו

 בדיקת
 ותרפשא

הצטרפות 
זר ללא חו

הצהרת 
 בריאות

6.4 
קיום כל ועדות צוות בתדירות 

 צוות  נהלי דרשת ע"פהנ
דות מחוזיות על פי ס ועכינו

 .הצורך
  

6.5 

קיום אירועים שנתיים 
ה מחוזית בהצלחת תמיכ כמפורט:

חיות עים על פי הנהאירו
 מטה
 

 

  

 ע צוות יוצרקיום אירו

שנה ליום  50 קיום אירוע
 הכיפורים

 שנה לצה"ל 75ם אירוע קיו

 ימי עיון יו"ר סניפים 3קיום 

     יותרתורשתות חבשורת תק 7

7.1 
אחת חשיפה תקשורתית 

גדולה בערוצי המדיה 
 האלקטרונית 

 
  

7.2 
שתי חשיפות חות לפ

ה בערוצי תקשורתית גדול
 ו אינטרנטובה אהמדיה הכת

 
  

7.3 
רים בדף הגדלת החב

 25%יסבוק ב הפי
הגדלת העוקבים בדף 

 .10%-המחוזי ב

מותנה 
בתמיכה 
 מקצועית 

7.4 
בוק  יסת לדף הפייוזמוהעלאות 

 פעמים בשבוע 3לפחות 
 עמידה מחוזית ביעד
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7.5 
בה מידית תגו ניתהכנת תכ

לפוסטים המשמיצים את 
 תיותהחבר ן ברשתותהארגו

פרסום בערוצי המחוז 
 טהמעל פי הנחיות ה

  

7.6 

פתיחת ערוצים נוספים 
 באינסטגרם וטוויטר

 
 

 

פתיחת ערוץ חדש נוסף 
ה מחוזית או ברמ

 פית.סני
  

 י מחוזות צוותמנהל 8
  

8.1 
המחוזית קיום תכנית העבודה 

לקביעת הנהלת בהתאם 
 המחוז

   ביעדעמידה 

8.2 
שים וכאלה פורוע בגיוס סי

  שעזבו בעבר חזרה לצוות 
  

 של הארגון מניעת עזיבה 8.3
 

  

8.4 
שילוב צעירים בהנהלות 

 הסניפים
 יפיםסנ 3-שילוב ב

נה בקביעת מות
מדיניות 

ית ארגונ
לכלל  מחייבת

מחוזות וסניפי 
 הארגון.

8.5 
עמידה בתקציב המאושר 
 לאירועי המחוז והסניפים

 דה ביעדעמי

מותנה בתקצוב 
י המתחשב יאלר

יי בשינו
המחירים 

 במשק.

8.6 

ם שך שילוב החבריהמ
בפעילויות ההתנדבות של 
הארגון בדגש על המיזמים 

רויקט הארץ, פ הבאים : בשביל
, מעבירי קיימאגדי, פרויקט 
כות לחרום הלפיד , הער

ברשויות המקומיות  
ים שיתווספו ופרויקטים נוספ
 במהלך השנה.

יעד ארצי  -בשביל הארץ 
: 

 כיתות 30ון : תיכ
 כיתות. 7מכינות קד"צ : 

הנחת עבודה ב
ן מגבלות שאי

 קורונה

לפחות גדי : ביצוע מיזם 
 הרצאות. 100
מא : המשך ייקט קפרוי

 ועית.תמיכה שב
ות לחירום : הערכ

הקמת צוות בעיריית 
רעננה בנוסף לנתניה 

 סבא. וכפר
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  2023 נתלש  יעדים מדידים –מחוז השרון  - ג'פח נס

 הערה מדד סודר נושא

ירת קשר עם שמ
 החברים

בעת  )בדגש
 סגר(

1 
יומית של מידע במסגרת הערוץ המחוזי ברת הע

 WHATSAPP-ב

  
שילוב הדור 

 הצעיר

  המחוזרום צעירי ום פוקי 2

3 
קיום אירוע אחד לפחות לדור הצעיר )סניפי או 

 מחוזי(

 הנהלות סניפים 3-צירוף צעיר/ה ל 4

 לדור הצעירקורסים לפחות המתאימים  2קיום  5

6 
גוררים במחוז מהפורשים המת 95%צרוף 

 לצוות

 50%ז השרון  ב צמצום העוזבים ממחו 7

8 
המחוז וות מוזבים את צמהע 25%החזרה של 

 (9.22-השנים האחרונות )החל מ 10-ב

יעוץ מקצועי 
 םלחברי

9 
וונטיים יות בתחומים רלעוהרצאות מקצ 4קיום 

 פרונטלי או מרחוק ,

 נדבותהת

 אותהרצ 100וע מעל ביצ -מיזם גדי  10

מותנה באי 
איסור 
כניסה 
מפיקוד 
הכלא 

וע לביצ
 הרצאות

11 
ם תנדביע הצדעה למאירו ביצוע -מיזם גדי 

 2022בשנ"ע 

  

12 
כיתות  10-קיום הרצאות ב -"בשביל הארץ" 

 130-לפחות והגעה במצטבר ר"ש מחוזי ל
 תותכי

 כנס שנתי ביצוע  -"בשביל הארץ"  13

14 
ני נוסף לקיים כיום ערך חירום עירוהובלת מ

 בכפר סבא ובנתניה.

 לקוחותרצון ביצוע סקר שביעות  15 יב תלונות""נצ
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 מחשוב
16 

הטמעת מערכת ניהול אירועים בסניף גמר 
 נוסף

 
17 

מקצועי אחד )לפחות( לנאמני  קיום כנס
 וזחשוב במחהמ

פעילות המחוז 
 והסניפים

 ביצוע כנס מחוזי 18

יבור קשרי צ 
 והסברה

19 
 ערוץ חברתי אחד נוסף לקיימיםפתיחת 

(Facebook  ,Telegram  ,WHATSAPP) 

20 
ם בממוצע בשבוע בדף פוסטי 3לפחות רסום פ

 הפייסבוק המחוזי

 10%-דף הפייסבוק בהגדלת כמות העוקבים ב 21

22 
עשייה במחוז באמצעי התקשורת שיווק ה

  השונים

 

 

  2023 לשנת התקציב למחוז ולסניפים בסיס  –רון מחוז הש -' דנספח 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ציב מחוז השרון על פי ת"ע תק
 ₪( K) 2023ע ארגונית לשנ"

996 

   
 

 

 נושא
תקציב 
 מחושב

תוספות 
 מאושרות

יתרות 
משנים 

 תקודמו

 סניף

 335 נתניה

  

 153 כפר סבא

 71 רעננה

 74 הרצליה

רמת 
 השרון

51 

הוד 
 השרון

64 50 (*)   

     748 סה"כ לסניפים

תקציב מטה 
 המחוז

248 50 (**) 400 

   
 

 
   

 )*( חוגים לצעירים

   
 זמר בורת**( ח)
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 2023דה תוכנית עבו
 

 מחוז דן     
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 ט"ו בתשרי, התשפ"ג

 1611אוקטובר  16
               61116611סימוכין: 

  
 

 3.32עיקרי תוכנית העבודה לשנת  :  הנדון
 

 כללי. 1
              בכל התחומים הנגזרים מתוכנית העבודה של  2023מחוז דן יפעל בשנת    1.1    
 פת הנבחרים הארצית., ומהחלטות הוועד המנהל ואסארגון "צוות"   
 תכנית העבודה מבוססת על תקציב מזכירות המחוז והסניפים אשר אושר    1.2    

 ת המחוז. ומועצעל ידי הנהלת              
 כל המטרות והיעדים הינם עפ"י התקנון ונהלי "צוות".    1.3    

 מעשי והיישומי.העבודה תתמקד בהיבט הית נתכ    1.4    
                      העבודה מותנה בהנחיות משרד  ניתתוכ יישום ,בשל מגפת הקורונה  1.5    
 . לעת רסמות מעתפתהבריאות המ   

 

 : נית העבודהלתוכ .דגשים2  
 ו.הנגשת  השירות הניתן  לחברים והרחבת    2.1     
 פים בפעילויות המחוז והסניפים. המשתת לגהרחבת מע     2.2     
 בשנה. כל סניף למידעונים  4עד ה של הפצ     2.3     
 ניהול התקציב באופן מושכל, תוך מעקב ובקרה שוטפים.      2.4     
 ת המתנדבים.הערכה לפעילוקרה והו     2.5     
 .לשנהלפחות אחת  ברי המחוזיצירת קשר עם כל אחד מח     2.6     

 
  מזכירות המחוז משימות. 3
 

 כללי: 3.1    
 ביצוע מעקב אחר יישום תוכנית העבודה של המחוז והסניפים.    3.1.1    
                 קב אחר וע מעב המחוז וביצקצוב פעילות הסניפים כנגזרת מתקצית    3.1.2    

  ההוצאות.      
                פעמיים             נבחריםפת הסאש ,קיום ישיבות הנהלה, אחת לחוד    3.1.3    
 ת פרוטוקולים בהתאם.והפצשנה ב     

 
          .S .M.Sהרחבת השימוש בדוא"ל ובאמצעים דיגיטליים אחרים )וואטסאפ,    3.1.4    

  חתת כמות "הדואר הכתוב" שנשלח לחברים.ועוד( תוך הפ       
         כולל ייזום  ובמחוז במחשוב בסניפיםהשימוש  הגברת המודעות לחשיבות    3.1.5    

                               לפחות אחת  סניפיםבת מתאימות לנאמני המחשוב השתלמויות והדרכו       
 שנה.ל               

             ואתר "צוות" כאמצעי המחוזי, הסניפי פייסבוק דף הימוש בת השחברה    3.1.6    
 לכלל חברי המחוז.פרסום והעברת מידע      
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             שימור ופיתוח  מאגר המומחים למתן ייעוץ בהתנדבות בתחומים שונים    3.1.7    
 ת"."חברי צוות למען חברי צוולחברי המחוז     
 מוש הסניפים.יספקים מחוזי לש ופיתוח מאגר שימור   3.1.8    
 . 2024ות לבחירות וז בהיערככירות המחהשתתפות מז   3.1.9    
 .החזרת חברים שעזבו את הארגון בשנים האחרונותל יינתן דגש  3.1.10    

 
 טיפול בפרט   2.3     
                        ראשח ופס יםחגה לקראתחברים מעוטי יכולת מתן מענקי חג ל   3.2.1     

 .שנהה                
     הפרט.ת וועדת באמצעו ילסיוע כלכ   3.2.2      
        .סיוע רפואי, יי ההיוון, הלוואות דחויותטיפול בבקשות להפסקת ניכו   3.2.3      
 מתן הלוואת בנק והלוואות הדדיות.   3.2.4      
  ,ותיהןלממש את זכוי למנות חברי "צוות"לא יועסופול טי   3.2.5      
 פסח וראש השנה.יור מוגן בחגים דבביקור חברים השוהים    3.2.6      
             תיאום הגעת נציגי "צוות"  ,לעולמםרים שהלכו הלוויות חבל היערכות   3.2.7      

 , הזמנת זרי פרחים,צה"ל-ו        
  למשפחה. כתב תנחומיםרכת אבלים ומיחת עשל  3.2.8      

                  ם ועדכון הגורמי עדילרבות שליחת אגרת מ ,שיםקליטת חברים חד  3.2.9      
    נטים.ווהרל       
 ייזום פעילות רווחה ותרבות הפנאי.  3.2.10      
 שליחת אגרת ברכה לימי הולדת לכלל חברי המחוז.  3.2.11      

 

 ותנדבתה   3.3      
                     ,בקהילה עילות התנדבותיתפלחברים ב הבקרהעמקת המודעות    3.3.1      

 ת  המקומיותבשיתוף עם הרשויו ארץ"ה בדגש על פרויקט "בשביל       
 .ופרויקט "גדי" הרצאות לאסירים בבתי כלא צבאיים                 

 ם. עודות הוקרה למתנדביתן תהל מם לפי נותמידיציון מתנדבים מ   3.3.2      
 
  

 תעסוקה  3.4      
 ז.באמצעות יחידת תעסוקה מרכ תעסוקה במציאת םיסיוע לחבר   3.4.1      
                    והסניפים. צעות מזכירות המחוזבאמתעסוקה ה יחידתסיוע ל   3.4.2      
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  מחוזיים אירועים   5.3      
           ים חירבמ / אירועי תרבותיום מפגשי חברים במסגרת הצגות תיאטרוןק   3.5.1      

 .תפחולשנה לכל אחת , ומסובסדים מוזלים                 
                                  פחותכל הת לשנה לחא "לם בחונופשי/ארגון טיולים  3.5.2      

            : הנהלת המחוז ,מועצת וניםש ליםבמעגאירוע הוקרה למתנדבים  קיום   3.5.3
 .הפחות לאחת לשנה לכ ואחרים יםהנהלות הסניפ המחוז,           

 .(יצרא עוריא םייקתשנה בה לא מ) בקיום כנס מחוזי    3.5.4      
 .אחת לשנה ה"שיוע "יום  האקיום איר   3.5.5      
 .שנהאחת ל הקיום אירוע לציון יום השואה והגבור   3.5.6      

                       ירושלים  ובאירועים ארציים  בצעדת  המחוזנציגות השתתפות    3.5.7      
 ככל שיהיו.       

 

 ביקורת   6.3       
                       הביקורת על ידי וועדת  יפים,ובסנ זו, במחביקורות חיצוניות קיום 3.6.1       

    .םיהמבקר הפנימי ומנהל הכספ  ,תיצרהא                  
            קורות , וביסניפים 3 -זית בוחקיום ביקורות על ידי וועדת הביקורת המ   3.6.2       

 הוק בהתאם לצורך-אד                  
                           לופיצוע המלצות לטמסקנות ולקחים מהביקורות ובי הפקת   3.6.3       

 .קו לאחר יישומםשייבד                  
 

  משימות הנהלות הסניפים. 4    
 

  ארגון 14.       
                         שאושרו ע"י יו"ר  והתקציב כפיהעבודה  תוכניוו עפ"י תיפעלם יפהסני 4.1.1        

               המחוז.                   
 ז.ת פרוטוקול למחובראחת לחודש והע הלהיבות הנקיום יש   4.1.2       

           פים הסני רובמדו יפי, הסנעדכון והעלאת תכנים בדף הפייסבוק המחוזי   4.1.3       
 "צוות". רבאת                  

    s.m.sם דיגיטליים אחרים )וואטסאפ,יע"ל ובאמצהרחבת השימוש בדוא   4.1.4       
    שנשלח לחברים.   ואר הכתוב"בוק  ועוד(, תוך ירידה בכמות "הדיספי                  

 

 ט:בפרטיפול  24.       
       

 עם חברים חדשים שהצטרפו לסניפים.ר שק יצירת  4.2.1       
                      , בדגש עללפחות אחת לשנה הסניףחברי כל שמירת הקשר עם   4.2.2       

  (רשימת תיוג, ) על פי ועריריים וחברים מבוגרים  אלמנים ות,מנלא                 
 י. במצוקה, סיוע וליוואיתור חברים   4.2.3       
 ים, בתי אבות, ובבתיהם. לוחר חברים מאושפזים בבתי וקבי  4.2.4       
                                 רים שהלכו לעולמם וקיום ביקורי לוויות חבהשתתפות ב 4.2.5       

 תנחומים.                
 . לחברות וחברי המחוז לימי הולדת הכברוח משל 4.2.6       
                        ם גרת אירועים חברתיימסב 90 -ו 80לבני  הענקת תעודות ושי 4.2.7       

 בסניף.                 
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 התנדבות    4.3      

 בותית בקהילה. העמקת המודעות לפעילות התנד  4.3.1        
             אל )מורשת( ולהגברת  רת הידע לתלמידי ישרהרצאות בביה"ס להעש  4.3.2        
 , לשרות בצה"ליה צבהמוטי        
 פרויקט "גדי"במסגרת כלא צבאיים הרצאות בבתי    4.3.3        
 . אם לצרכי הרשות(ת)בה צבי חרוםבמ יתוע לרשות המקומסי  4.3.4        

 ם, במידת האפשר.עם ארגוני מתנדבים אחרי ופי פעולהיצירת שית  4.3.5        
 

  תעסוקה  4.4        
 לחברים במציאת תעסוקה באמצעות יחידת תעסוקה מרכז.   עויס   4.4.1        
 . רשהתעסוקה במידת האפ יחידתסיוע ל   4.4.2        

 
  תרבות הפנאי 4.5     
 . ד"שפת וכותסת ירושלים בבצעד תפושתתה   4.5.1           

 .םיואירועים שנתי מסיבות, הצגות מסגרתשים חברתיים בקיום מפג   4.5.2           
 ופעילויות חברתיות אחרות.                       

 מיים ונופשים.קיום  טיולים יו   4.5.3           
 ם הרצאות.קיו   4.5.4           

 לחברים, ירוע משותף ומסובסדבסניפים אם לקייניתן  אחת לשנה,  4.5.5           
  שור מראש(.           ם )באי ונכדיה            םהידלי                     

    הוק, בקיום אירועים         –ויות של סניפים אד  לשאוף ולעודד התאגד   4.5.6          
 .משותפים גדולים                     

 ם ועל פי הנחיית יו"ר המחוז בעת יערויא ל סבסודוהל פי נלפעול ע  4.5.7            
 .  שור תוכניות העבודהאי                     

 
 "דור צעיר" 64.            

 סניף בוועדה ציג ה"דור הצעיר", שישמש גם כנ-הסניף ימנה אחראי ל  4.6.1            
 המחוזית.                     

 ירים, ויות, בדגש על הצעילת מעגל המשתתפים בפעלהרחב הסניף יפעל. 4.6.2            
 לחתכים השונים של האוכלוסייה תוך כדי התאמת סוגי הפעילות                      

                                                                  ף.סניציב הבמגבלות נוהל הסבסוד ובמסגרת תק                     
      

  ביקורת 74.      
 קורתצעו עפ"י לו"ז שיופץ ע"י  וועדת הביהסניפים לביקורות שיבוהכנת   4.7.1      

 .                      וארצית המחוזית                
 ות, לקחים וההמלצות לטיפול. מסקנ הפקת והפצת 4.7.2        
 יים מיום קבלת ההמלצות.חודש תוך ,ניםח ביצוע התיקוהגשת דו" 4.7.3        
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 מחשוב 4.8              
 .זישל דף הפייסבוק המחוח ותחזוקה ופית  4.8.1        
         ם חזוקתהשלמת פתיחת דפי פייסבוק לכל אחד מסניפי המחוז וסיוע בת   4.8.2        

  ופיתוחם          
            ות המחשוב בסניפים ובמחוז ולבעלי תפקידים בהנהלות הטמעת מערכ  4.8.3        
 הסניפים.       
 .יפיםבסנ המחשוב נילנאמ קיום השתלמויות והדרכות  4.8.4        
                 סניפים  2 -בת לאירועים לפחות דיגיטלית הרישום הכהטמעת מער  4.8.5        
  נוספים.        

 
 

 הצלחה במימוש תכנית העבודה. אחלת לכולנומ
 

 2023רצ"ב: נספח תקציב המחוז לשנת 
 
 

 
 יגל  טל לויס -עו"ד                                                                                 

 מחוז              יו"ר                                                                                 
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 3202תקציב מחוז דן לשנת 
 
 

 : 3202 הנחות יסוד לתכנון תקציב       

 . 0200 ציבת לעומת ₪ 11.222 -גדל ב  0202תקציב המחוז לשנת   . 1         
       

 
  0201 –ו   0202  יתרותמות  ו תוספות כספינינתיילות והרחבת מעגל המשתתפים, ה לעודד פעבמגמ .0          

 על פי הפירוט הבא: סניפים לל הלכ 
 .  0200-ב זהה לתעמיד אותם על תקצי ש ה יקבלו השלמ 0200לעומת תקציב  ירד 0202 -סניפים שתקציבם ב  0.1  

 ₪ . 10.222של   י המחוז יקבלו תוספת אחידהכל סניפ  0.0   

 "דור צעיר". - המוכוונת ל תולעידוד הפעית ייחודית ליקבל תוספ בקעת אונו  ניף ס  0.2       

ברים חר הפביחס למס                                                                                                 באירועי הסניף באחוזים הוא הגבוה ביותרסניף גבעתיים יקבל "בונוס " על כך שמספר המשתתפים  0.4       
 ( 022%-מעלה מל ף.)בסני 

 
 
 .מסך תקציב הסניפים ויחולק  על פי מס' החברים בכל סניף 25%תקציב התפעול  עומד על     .2

    
 

 בפעילויות.                                                                  י מספר המשתתפים בפועל פויחולק על  מסך תקציב הסניפים 75%סניפים עומד על  לות לתקציב הפעי.   4          

  
 

 .(ודשיםח 10)   221310200עד  111210201שנלקחה לצורך חישוב מס' המשתתפים בפעילויות היא    ה. התקופ0          

   
 

                     

           
 ( ₪ -) ב זהמחותקציב מרכיבי                      

 
 1,112,000                                             תקציב בסיסי      

  50,000     תוספת ייחודית לסניף בני ברק                             
  135,000                                         שכר דירה וארנונה           

  45,000                                               תקשורת                    
 000421,3,קציב המחוז                                         סה"כ ת         

 
 המחוז( ב) מתוך סך תקציסניפיםהתקציב            

 
  732,000                                                ף    תקציב שוט           

  50,000                סניף בני ברק         ית לתוספת ייחוד           
  99,000               שכר דירה וארנונה                                        
  27,000                                                     תקשורת                 

 000908,                        תקציב הסניפים                סה"כ           
     

 מזכירות המחוז          
 

  130,000      תפעול שוטף                                                            
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  38,000                                                        ונה         ארנ          
 16,000                                                           תקשורת              
  4,00081סה"כ תפעול מזכירות המחוז                                          

 
  000,150                                                              וזימח כנס          

  
   100,000                                                 חוז רזרבת יו"ר המ         

 
  000421,3,סה"כ תקציב המחוז                                                        

 
 פיםהתקציב לסניקת חלו       
 

 183,000                     יב   ך התקצמס 25%  ול הוצאות תפע      
 549,000                      מסך התקציב   75% ת פעילות הוצאו      
 50,000                             תוספת ייחודית לסניף בני ברק         

 99,000                                         שכר דירה וארנונה                
  27,000                                                          קשורת        ת      
 908,000                                                                      סה"כ       

                793,320               )לפעילות(    2202ת מיתרו תוספת תקציב      
       

 793,111,1                                   ם          יב הסניפיסה"כ תקצ      
 סניפים התקציב   
 

 

 סניפים

סה"כ 
ב יתקצ

 תפעול
תקציב 

 תילופע

תוספת 
 ייחודית

 תקשורת ב"בלסניף 
שכר דירה 

 וארנונה

 תוספות
 יתרותמ

2021 
סה"כ תקציב  

2022 

               

 111.763.65 15.000.00   2.100.00 50.000.00 41.805.66 2.857.99 בני ברק

 81.530.79 25.854.84 בקעת אונו
 

4.000.00 16.200.00 
46.163.86 

173.749.50 

 30.947.89 7.510.53 בת ים
 

4.100.00 1.600.00 18.000.00 62.158.42 

 62.448.42 7.156.05 עתייםגב
 

600.00 
 

20.000.00 90.204.48 

 48.567.39 18.743.10 חולון
 

500.00 
 

26.291.82 94.102.31 

 43.040.98 31.194.19 והפתח תק
 

4.650.00 2.500.00 30.544.96 111.930.13 

 156.007.28 29.443.95 ראש העין
 

3.000.00 12.000.00 15.000.00 215.451.23 

 44.113.75 20.293.95 גןרמת 
 

3.800.00 15.000.00 17.792.36 101.000.08 

 40.537.84 39.945.40 תל אביב
 

4.250.00 51.700.00 
15.000.00 

151.433.24 

 99.000.00 27.000.00 50.000.00 549.000.00 183.000.00 סה"כ
193.793.00 

1.111.793.00 
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 2023תוכנית עבודה 
 
 
 

 יהודה מחוז
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                            "צוות"                            ארגון                                                                                                                   
 3202תוכנית עבודה                                                                         

 

 

74 

 

 
 
 
 
 

      
 26/07/2022תאריך :       

 01086122מספרנו: 
 

 לכבוד
 המחוז מועצתחברי 

 
 

 3202תוכנית עבודה לשנת עיקרי  הנדון: 
 

בכל התחומים הנגזרים מתוכנית העבודה  2023מחוז יהודה ימשיך לפעול בשנת  .1
ובהתאם  המחוזההנהלה  הארצית  והנהלת  ת  ן "צוות", מהחלטושל ארגו

 ל"קורונה". נוגעבכל ה משרד הבריאות ותמגבלו נחיותלה
 
 .חברים 11385 -ונה כיום כמחוז יהודה מ .2
 
 מס' החברים במחוז עפ"י חלוקה לסניפים: .3

 חברים 2371 -  סניף ראשל"צ  .א
 חברים 2339 -  סניף רעות .ב
 יםחבר 2171 -  סניף אשדוד .ג
 חברים 1583 -  סניף רחובות .ד
 םחברי 1085 -  סניף אשקלון .ה
 חברים 1022 - ודמלה/לסניף נ"צ/ר .ו
 חברים   801 -  סניף יבנה .ז

 
 וכנית תתבסס על המשך העמקת  וביסוס הפעילות בסניפי המחוז כר"מ:הת .4

 ע לרשות התעסוקה.טיפול בהכשרות וקורסים וסיו .א
 וע המחוז.מתן אוטונומיה גדולה לסניפים במחוז בסי .ב
 בותיות.ים בפיתוח פעילויות חברתיות והתנדניפעידוד הס .ג
 עם הרשויות המקומיות וגורמים מתנדבים. שרת הקהעמק .ד
 מבקשי עבודה למקצועות אשר יתאימו לגימלאי  "צוות".הכשרת  .ה
 .ת הארגון ע"י חבריםבימניעת עז .ו
 .וד חברים להצטרפות לארגוןעיד .ז

 .שילוב צעירים בהנהלות ובפעילויות .ח
 
 פרט: .5

 יהודהמחוז   -" "צוות
 גימלאי  צה"ל  ארגון

 , רחובות1רח' גאולה 
 1111111רחובות  1111ת.ד. 

 61-1111611 טל:
 61-1111111פקס: 
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ות" קוקים לשירותי "צוהטיפול במזכירות המחוז בחברים הז  את נמשיך ונעמיק
 בנושאים המרכזיים הבאים:

 רט חריגות.ל בבעיות פפוטי .א
 איתור וסיוע לנזקקים. .ב
 תעסוקה. טיפול וסיוע באיתור .ג
 קליטת חברים חדשים, תדרוכם ועדכונם בנושאי "צוות". .ד
 "צוות". ימתן יעוץ, טיפול והכוונה לאלמנות חבר .ה
 הלוואות רגילות והלוואות חריגות.תן טיפול במ .ו
 והזנת דואר אלקטרוני של החברים.שך טיפול, איתור מה .ז

 ם.בות וטלפוניעידכוני כתו .ח
 טיפול בהחזרת חברים לארגון. .ט

 
 תעסוקה .6

 סיוע לרשות התעסוקה. .א
 שתלמויות  וקורסים לחברים.פתיחת  ה .ב

 
 פעילויות מתוכננות: .7

 אירועים שנתיים. .א
 סניפים.ים בטיול .ב
 כשרות.וה קורסים .ג
 לה.פים והתנדבות בקהיהטמעת פעילות ההתנדבות בסני .ד
 הטיפול באיתור תעסוקה לחברים. והרחבתהעמקת  .ה
 פרט לכל החברים והחברות. ומתן שירותיטיפול בפרט  .ו
 בנושאים שונים. מתן ייעוץ והכוונה לחברים .ז

 איתור חברים במצוקה והסיוע להם. .ח
 ביקור מאושפזים. .ט
 + הזמנת ערכת אבל. שנפטרוים לוויות של חברות בההשתתפ .י

 מנות.סיוע לאל .יא
 ל נציגתנו במופת.מו שכרבנושא  סיוע לחברים .יב

 
 ארגון: .8

 ה מחוזיות.בות הנהלישי םקיו .א
 קיום ישיבות של מועצת המחוז. .ב
 השתתפות חברי ההנהלה בדיוני הוועדות. .ג
 ז.ישיבות הנהלה בסניפים בהשתתפות יו"ר וחברי הנהלת המחו קיום .ד
 פים.סנידי המיחשוב  משר .ה
 .ביצוע עבודות דפוס .ו
 ם ובמחוז.ייחשוב בסניפכות המהטמעת מער .ז
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 ביקורת: .9
 :ים תוך מתן דגש עלתקיים ביקורות בסניפ ועדת הביקורת המחוזית

 ניהול כספים. .א
 גביית כספים מחברים. .ב
 פעילות בסניפים. .ג
 דה.ם להחלטת חברי הווענושאים נוספים בהתא .ד

 
 תקציב: .10

ם, פיהמחוז והסניש"ח ינוצל לפעילויות  1,771,000בסך  שר למחוזהתקציב שאו
 המחוז. המחוז ומועצתאישור הנהלת זאת לאחר 

 
 
 
 
 
 
 
 

  א י ל ן    ד ו ל פ י ן   
 דהיהו  מחוז  יו"ר 
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 3220הצעת תקציב למחוז יהודה לשנת 

 
  כללי

 פעלהלה יייעודכוללת תקציב המפורטת להלן    2023הצעת התקציב  לשנת 
 אחזקה לתפעול ותקציב  ם,חברינאי לרווחת הרת תרבות הפוביצוע פעולות במסג
 הסניפים והמחוז. ותקשורת של משרדי

 
 סניפים ופיתוח תוכניות לרווחת החברים.ה בתפעול יהוליתהתקציב מאפשר עצמאות נ

 הול תקין.שרה תוך הקפדה ואחריות לניסגרת התקציב שאוכל אלה בכפוף למ
 

 זאת ניתנה עם ,מטרים אחידיםת ועל פי פרסניפים תעשה בשקיפוציב לתקחלוקת ה
 .לקיים פעילות ברמה נאותה מנת לאפשר להם לסניפים הקטנים על העדפה מתקנת

 
 הכנסות 

 תקציב יעודי .א

 107 לפי         מ"צוות" ומחושב  וז מתבסס על העברה תקציבית מחהתקציב ל
 ור התקציב.ד אישועבמבמחוז  החברים לחבר במכפלת מספר₪ 

 ת.אלמנו לכול 11385עומד על  2023שנת וב התקציב להחברים לחישמספר 
 .משלוח דברי דואר(עלות )כולל  000510,1₪,ז חולמב ייעודי סה"כ תקצי

 
 ת תקציב  תפעול אחזקה ותקשור .ב

 .וצאות קבועות לרבות שכ"ד וארנונהכוללת ה 2023מסגרת התקציב לשנת 
 .₪ 000612,זקה אח  קציבכ תסה"

 
 ₪  000717,1,על  עומדיהודה  כלל התקציב המאושר למחוז

 
 :לסניפיםלוקת התקציב ח בבסיסונות עקר

 .י מפתח אחיד ושווה ובשקיפות מלאהה לפצאהק .0

 .פיםשבות במידת האפשר בבקשות הסניהתח .2

 .וד אירועים /פעילות בהתאם לנהליםסבס .3

 .החזר תשלום לפעילים .4

 .לויותעימגוון פ םות לקיומתן גמיש .5
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 ם יתקציב לסניפצעה לחלוקת הה
 :םסניפילפי  2023התקציב לשנת  לן הצעתלה

 
 

 "דמס
 

 סניף
מספר 

החברים 
לשנת 
2023  

 
תקציב 

2023 

 280,000 2371 ראשל"צ 1
 280,000 2339 רעות 2
 270,000 2171 אשדוד 3
 190,000 1583 רחובות 4
 160,000 801 יבנה 5
 170,000 1085 אשקלון 6
נס ציונה רמלה  7

 לוד
1022 160,000 

 1,510,000 11385 כסה" 
 

 
 

 מחוז תקציב ה
 הר"מ:על פי הפירוט ₪  261,000  שלבסך ז יוקצה תקציב מחוי הת משרדלפעילו

 - הוצאות קשיחות
 .למשרדי המחוז ומשרדי סניף ראשל"צ(₪ ) 170.000   - כ"ד  וארנונהש

   - הוצאות קבועות
עילים, טלפון צאות לפהו חזר, הותמשרדי הוצאות כיבוד, ניקיון, ,שמל)ח ₪  56,000

 ואינטרנט,
 + ועמלות בנק(.80י ם, שי לבנשי למאושפזי

 . ₪ 20.000 ודפוס  הוצאות דברי דואר
 )אחזקה ותיקונים, ורכישות  ציוד(. ₪ 15.000  - ותשונ

 .2022 –תקציב המחוז יעודכן מיתרות שנ"ע 
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 בסניפי המחוזעבודה והפעילות ית תוכנ

 
 
 קב סלעעי –סניף יו"ר ה –ראשל"צ  יףנס
 
 
 -:כללי .1

  
 ות.ברים ואלמנח 2400 -כ ן מונהות ראשון לציוסניף צו א.
ויות שוטפות ופעילויות מבוססת על פעיל 2023לשנת תכנית העבודה  .ב

ל זאת כ) ,נוספיםם יהשתתפותם של חבר אתיב להרח ת במטרהויזומ
 .(לפעילות רגילה רה שנחזוהנחב

טות המחוז והנהלת הסניף כדי חשבון החלת העבודה נלקחו בכניבתו ג.
 למסגרת התקציבית.להיות צמודים 

 
 :דלקמןדה מורכבת כותוכנית העב .2
 

 .אירועים שאינם מחייבים השקעה כספית א. 
 ף בהוצאות.אירועים שמחייבים השתתפות הסני .ב 
 יף.סנהפעילויות במימון  .ג 

, צאות, סדנאות, הרגים, חויםם, קורסוליטי :תבססת עלתוכנית העבודה מ
 .דזמר ושירה, ערבי ריקו ערבי

 
 :תקציב מחויביםשאינם  ואירועיםעילויות פ .3
 

 עסוקההתע"י הסניף והן ע"י הן לחברים באיתור מקומות עבודה ע סיו א.
 במחוז.

 בעיות פרט. סיוע לחברים בפתרון ב. 
 .ירוםקידים בחבעלי תפ באיוש יריית ראשון לציוןלע יועס ג. 
 ת קשר שוטף עם החברים לעדכון פרטים.צירי .ד 
 ם.אבות ובביתתי , בחוליםם בבתי ים חוליור חברביק ה. 
  על מנת לשמור על בסיס נתונים רת קשר שוטף עם חברים יצי ו. 

 .מעודכן                   
 ובפסח. שרית גתן מענקי חמאיתור נזקקים ל ז. 
 ים מתנדב חברי צוותי ע"נדסי ועוד ה ,, פיננסימתן סיוע משפטי .ח 

 בסניף.                   
  ונים.ים לארגונים שגיוס מתנדב ט. 
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 :ריםת של החבית כספשתתפוהבעילויות הפנאי פ .4
 טיוליםסיורים ו ם וסדנאותסירוק מס"ד

 נופשים גליתאנ 1
 נכדטיולי סב  'י צטאי  2
 "לבסיסי צהבים סיור ישילגיל השל התעמלות 3
 ארץברחבי ה טיולים פנדלקייזקורס  4
  קורס צילום 5

 
 :תפות החבריםאירועים במימון הסניף וחלקם בהשת .5

 הערות אירועה מס"ד
 אחת לחודש הרצאות בנושאים אקטואליים ואחרים 1
 חת לחודשא  שירהזמר ו ערבי 2

  םמפגשים בערבי חגי 3
, אותעצמפסח,  ה,אש השנר

 רים וט"ו באבפובשבט,  וט"

  האישהיום  4
 חברותפות הבהשתת
 נותוהאלמ

 הענקת תעודות ושי 90-ו 80ני לב 5
שוטף לאורך השנה ע"י חברי 

 הנהלהה
  שיות ות תעודוהענק מתנדבים כנסי 6

  נשף שנתי רב משתתפים 7
פעם בשנה בחנוכה או בסוף 

 השנה
 
 מסגרת התקציב:ל ץוצרכים מח .6

 מערכת תיקוני מזגנים, תיקוני גוןכמיוחדים  רים צרכיםמתעור תלע מעת
 ת.פויות אחרואו הוצאות לא צ חשמל ינים למכשירהחשמל, תיקו

 
 חיית המחוזההוצאות בהתאם להנפירוט  .7

 תקציב נדרש צרכיםפירוט ה מס"ד
  ₪ 10.000 צאות חשמלהו 1
 ₪ 10.000 יםצורכי משרד והוצאות טלפונ 2
 ₪ 42.000 ביתוועד ה ונהארנ 3
 ₪ 88.000 ותמסיב 4
 ₪ 12.000 ותהרצא 5
 ₪ 10.000 ערבי זמר 6
 ₪ 91.000 םוטיולי סיורים 7
 ₪ 5.000 לאירועים ולכנסים כיבוד  8
 ₪ 2.000 לישיבות דכיבו 9

 ש"ח 280.000 סה"כ
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 ביץיעקב לבקו –יו"ר הסניף  –/מכבים רעותמודיעין/סניף 
 

הרבה  נוערכתוה נוהוקרת, העמוקה נותודתאת מקרב לב ני להביע צורב .1
ולך כמנהל , , מתנדביו וחבריוהסניף, בשמי ובשם חברי הנהלת להנהלת המחוז

בים כמלסניף מודיעין  הוענקהשוהבקרה הליווי השוטף  ,הצמודהמחוז על הסיוע 
יף הקורונה גני ל גלשוב ע שבה התגברנוהיתה זו שנה .  2022בשנת ושוהם  רעות

ים אף בצורה מוגברת, אם עית, לפקדך לתהסניף המשיהמקרים וברוב  ללא פגע
לא  ,איןהזה. המתחדש ינו הנגיף לעוהמגבלות שהפיל תנאים לאור הכי שונה, 

ז חוהמ ללא בסניףת לקיים ולקדם כל פעילו תכל אפשרוולא תהיה היתה 
בדרך כנדרש  התנהלל ףניהסל השוטפת שלפעילות  פשריאש שלךאישי הסיוע וה

 זכינולו אשר היחס את לציין  מאד.  חשוב ןהארגו ועפ"י נהלי , נכונהינהישרה אמ
כי  ידיעה והתחושהלנו ה החשוב .מארנון וציונה כןו אביבהמ, אילןמ ,ראובן מךמ

 תודה. .ובעל מצב ל עתבנו בכ ותתמכו לצידנו עמדותמיד ת
ן לתקציב סניף מודיעי דרישתנוות מוצעהעבודה המוגשת לך תכנית  במסמך זה .2

  . 3220ודה נת העבמכבים רעות ושוהם לש
את , למרות הקשיים בשנה החולפת עודשידרג המשיך ומועדון הסניף  .א

סביר שנקבל  . באהגם בשנה הלות ב בפעיולהתרחמשיך פעילותו וישאף לה
 ות)נמצא כרגע באישור ההקצא כולו תחםהמ אתבחודשים הקרובים ידנו ל

אך  הסניף יל את הפעילות במועדוןוכל להכפונ ת במשרד הפנים(ויונהעיר
משטח אחריות גדול שיינתן  בתקורות שינבעובמקביל יש לקחת גם עליה 

המתחם יש גם את הצורך להכניס לכשירות מירבית את  לנו על ידי העיריה.
 חד פעמיות בתשתיות ובציוד נדרש. יותותהיינה עלהזה ו

לשרות  הסניףעדון של מואת פעילותו עוד נו דרגיושרנו גבתבשנה החולפת  .ב
 יםרעיונות נוספ מנושיויבעיקר ברמת איכות הפעילות זוגם  י/תובנים החבר

 מידיבדרך כלל פתוח הסניף עילות כנדרש ע"י  החברים, מועדון פה לשיפור
גם גדל הסניף  לו שהיום. מספר המשתמשים בשירותישעות  רובובמשך יום 

מכבים רעות עין מודיככל שהעיר  .בשנים עברו לודיגהכמו שנה ה
 2342)כיום  מספר החברים בסניף עולה, מתרחבתו להגדתיה וסביבו

בה  סביבה תומכתמשפחותיהם לכך גובר הצורך של החברים ובני ו ,חברים(
תי, דעל. וחםתומך בית שני כ הסניףמועדון את החברים ומאמצים מוצאים 

חשים הזמן וכבר עתה אנו  חלוףשי לככותר עוד י תחזקצורך זה רק י
 )אנו עומדים להתרחב, ראה סעיף א'( .כינורצל את יכהלמשהמקום קטן 

ט כמע במשך בשבוע,י הפעילות ושעות הפעילות כיום הם חמישה ימים מי
שהמועדון והמשרד יפעלו  אפים לכךאנחנו שורב ולאורך שעות היום ועד הע

 בעתיד. זהיע לעוד נגש ומקוויםהפסקה. כל ללא 
מיוחדת גם  גנותהתארב ייעדון  הפעיל שלנו מחתפעולו השוטף של המו .ג

השוטף של המועדון מחייב  עולושכן תפ עבורו  ייחודיציב ת תקהקצאב
את  בשבוע פעמייםלפחות עקב הצורך לנקות  ןהוצאות לפעולות ניקיו

פקס , , תשלומי חשמל, תקשורת טלפון,  אחזקת אתר אינטרנטדוןהמוע
. ועוד ד צנועכיבורכישת פוס ודואר, חיבור לאינטרנט וכבלים, ד ,תסוומדפ

, צביעה, תיקון פעילות תחזוקהכמו כן, מועדון כזה זקוק מידי פעם ל
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לתשלום ארנונה בשיעור זה או אחר, כדאי להיערך גם תשתיות וכד'. 
 .2023לכך בשנת  נדרשופה כי אני צ

גדול מקיים קציבנו הלא ת כת",צנע לרך של "הנו לנקוט בדעם כל מאמצי .ד
אות, ערבי התכנים )הרצ ת עוד לפנין וזאוצאות התפעול של המועדואת ה

 (.ת כוסית ועוד ועוד..זמר, הרמו
טיולים ואירועים מחוץ למועדון  2023נקיים גם בשנת  2022כמו בשנת  .ה

כל בהתאם ף יותר מכך. האחת  לחודש לפחות, לעיתים אבהיקף של 
ונם ודרישתם של החברים  ובהתאם למגבלות רצ ,ותםהיענ ,תפותםלהשת

 גבוהההרמת הסיבסוד  נראה כי ננצל בכל טיול אתזה תחום ב התקציב.
שכן מחירי כל מרכיבי הטיולים והספקים עלו הנהוגה ב"צוות" ביותר 

 .בשנים האחרונותועולים 
חגיגי ה שנאירוע סוף  נקיים)מותנה במגבלות הקורונה( הבאה  נהבש .ו

 ע זה.ב הולם לארויתקצ ונשמור
הריץ במהלך המשיך ולבו ובכוונתנו להפנאי יורחהקורסים והחוגים לשעות  .ז

הכוללים  ,ביוםהרבה יותר מאחד לעיתים  ,וחוגים מידי יוםהשבוע קורסים 
 מתאימיםהמסוגים שונים  תינגופ פעילותחוגים של בתחום האמנות, חוגים 

, (, כושר אישיזיריפלדנק ,ריםולגב )כמו יוגה לנשיםלאוכלוסיה המתבגרת 
משחקי קלפים כ"רמי" , , יידיש וצרפתית(יתוקאבית, מר, ער)אנגלית שפות

  ועוד. חוג תנ"ך וברידג'
הציוד במועדון אינם מסובסדים למעט ים תקייממההקורסים והחוגים  .ח

ככל  מובן מאליו כיהצילום, אחזקת התשתיות וכד'.  המשרדי, הכיבוד,
  .גם ההוצאות תלוגד, לשמספר החוגים גד

הרצאה במסגרת הפרלמנט ללא ) במועדון תוהרצא 3 ויימתקיידי שבוע מ .ט
ני מופע שלעיתים או מי עלות והרצאת ערב( הרצאת בוקר ללא, ותעל

השתתפות י דמיותר.  איכותיתל שרמת המרצה/המופע , ככעלותם גבוהה
 ,₪ 20, תמידוקבועים  יםזהלאור מגבלות הסבסוד והם ו פחתהוהחברים 

מרצים להזמין  טב יכולתנועושים כמיאנו  שהוכיח את עצמו כיעיל. פרט
מודד עם אין מנוס מלהת שכי קהל.נושאים מוהעוסקים בבלבד איכותיים 

 ה רבים.מתחרים בעיר ואל
 .לנשים בלבד ומיוחד אחת לחודש ערב המיועד כבעבר,  םקיינ .י

בטיחות נשי אאחת לשלשה ארבעה חודשים ערב השתלמות ל םקיינמשיך ל .יא
הסניף העוסקים  ריקצועית לרבים מחבהנדרש מבחינה מבעבודה, ארוע 

  בתחום זה.
 חת לחודש למופע/הצגה/סרט מחוץ לעיר ובהסעה מסודרת.כמו כן נצא א .יב
 חברים ובני זוגם/ן. רבות של  ותמאמידי חודש בפעילות המועדון משתתפים  .יג
אם בהת תהצפויווצאות ההתקציב ודרישת התקציב מתבססת על ה .יד

ל הוצאות פעילות ומסתמכת עויה והתרחבות הלתכנית העבודה הצפ
 קצתבמגבוהות  להיותכאמור  בשנים עברו. ההוצאות השנה צפויות

שנה הנוכחית. אם נרצה להמשיך ולסבסד כמקובל ביבנו השנתי מתקצ
לים, הרצאות, אירועים וכד' כנדרש ב"צוות", נבקש להקצות לסניף לשנת טיו

שהוקצה  וביחס  לתקציב בהשוואהט מעיב מוגדל תקצ 2023העבודה 
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 לםעלא ניתן להת אךדעים למגבלות הקיימות אנו מוש למרות ,ברבעלסניף 
 נהלי הסיבסוד של הארגון.ממאידך, לות במועדון הסניף ובות הפעימהתרח

הבידור ת המשק יות בחשבון את העובדה המצערת כי כל פעילויש לקח .טו
 יםעניקאנו מ ןותא פעילויותה, מחירי דמא ובמדינה התייקר םוהשירותי

פעילות כל הזמן ולמרות מאמצינו להתאים את ה יקריםמתי הסניף לחברי
 ליחים בכך.לתקציב, לא תמיד אנו מצ

 
 להלן דרישת התקציב לסניף:

 
יב התקצ סעיף התקציב 

 -הנדרש ב
 ₪ 

 פירוט צרכים

הוצאות מועדון 
 שוטפות

ים, כיבוד, הדפסות יקונותנקיון, אחזקה  ,חשמל 80.000
חזקת אתר , טלפון, כבלים, אםי, מיוד משרדיוצ

וכד'. שיפוץ  אינטרנט, חיבור לאינטרנט, דואר
  .מתקנים ישניםוהחלפת ציוד או 

תקציב זה צריך להיות סעיף )לדעתי 
ומיועד לצורכי המועדון  וע" צב, "ייחודי

המיועד  ויש להפרידו מתקציב הסניף
 .(לפעילות חברתית

 וז.ע"ח המח, ות, כרזתעודות 0 ושיכפול דואר
סבסוד פעילות 

 מיוחדת במועדון
 אות, מיני מופעים.הרצאות אורח, סדנ 50,000

 2023יולי /אוגוסט ביבוצע  10,000 כיף וםי
 -)סיבסוד בסך כ פחות.טיולים ל 15כננים מתו 100,000 טיולים יומיים

 (.בממוצע לטיול₪  7,500
 2023דצמבר  –וצע בנובמבר יב 60,000 אירוע שנתי

 יבושג ארועי
 נדביםלמת

 יתקיימו במהלך השנה.טיול וערב הוקרה  20,000

בעיות בלתי לנושאים בלתי מתוכננים ול 10,000 שונות
 צפויות.

  330,000 סה"כ בש"ח 
 לנ"ל:בנוסף 

הציוד והתשתית החסרים  לרכישתתקציב מיוחד מקרן פרוייקטים את הקצ .3
 טריהו ₪( 10,000) 'ציוד חשמלי, מקרר וכד כמו:  –החדש דון ועמה במתחם

  .₪ 50,000-ה : כהערכ ועוד.  , צביעה, מזגנים(₪ 10,000)
ראת לקוהתקרה אטימת הגג , במועדון הקיים( ₪ 10,000)במועדון  תיקון גג דולף .4

  .(₪ 50,000-כהערכה : ) ,החורף
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 יוסף לוי –ו"ר הסניף י -ף אשדוד ניס
 

  בקשות וע"פחשובים לטובת החברים  םאירועיכנון מספר  בת 2023בשנת 
 לנופשונים בסופ"שים , בעיקר בתחום ערבי שירה ויציאהמהשטח

 
ועל פי משוב של  .פעילות ענפה בסניף אשדוד בשנה האחרונה הייתה מגוונת  .1

 .2023ברצוני להציג יעדים לתוכנית לשנת  ,חברי צוות הסניף

, באמצעות פרסומות סניףספר אנשי צוות הלת מתוכנית מתבססת על הגדה .2

 .מגוונת בכל התחומים הכוללים שליחת עדכונים במיילים שונות, ופעילות

 ית הנ"ל מתבססת מנגזרת תוכנית העבודה של המחוז.התוכנ .3

חברים, מהישובים אשדוד, גן יבנה, קרית  מלאכי  2170-הסניף היום מונה כ .4

 ביבה.ומהמושבים בס

 (.אש"ח270) ,ף אשדוד ע"י המחוזציב המאושר לסניהתק יתבסס על-תקציב .5

 יתפרס לפעילות הסניף במשך כל השנה. התקציב .6

 
 הפעילויות המתוכננות: .7

 
 2-ערבי שירה  .א

 2 –סיורי סליחות לפחות  .ב

 2 – לפחותשל מספר ימים  טיולים ארוכים  .ג

 2 -טיולי יום  .ד

 2 –ף לפחות ימי כי .ה

 3 –לפחות הרצאות   .ו

 פצת מידע במיילים ה .ז

 סרונים מידע באמצעות מ הפצת .ח

 2 - ערבי טברנה לפחות .ט

 1 - י מרכזיתארוע שנ .י

 
נחזק את חברנו וץ טלפוני. ובהמשך לשנה קודמת משיך במתן ייעכמו כן נ

שלומם באמצעות ביקורים אפשריים, וטלפונים ל 75בוגרים מגיל המ

 הם.יולבקשות
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  - אלי עזריאל – יו"ר הסניף – סניף רחובות
 2023ה לשנת עבודתכנית ה

 
  חברות וחברים בפעילויות הסניףהשתתפות 

 
קבעה  ,בהתאם ליעדי הארגון ותפקידי הסניף כפי שמוגדרים בנוהלי הארגון

 :הםוהנהלת הסניף לפעול במסגרת עוגני יסוד 
באמצעות מפגשים ישירים אחת  –הרחבת פעילות ומעורבות החברים 

 ,מקומות שבחדשותמפגשים בים וסיור ,רחובות ימי עיון" סניף" ,לתקופה
 .ועוד נופשונים ,אירוע שנתי תרבותי

 .עידוד החברים להשתתף במירב האירועים
 

 טיפול בפרט
  

 נמשיך בסיוע לחברים אשר נקלעו למצוקה בכל התחומים.
 מענקים לחג לחברים הנזקקים.

 ביקורי חולים בבתי חולים ובבית.
  .וויות חבריםהשתתפות בל

 
 תעסוקה 

 
ל במעגחברים הבשילוב  מנהל התעסוקה המחוזי,עות עקב באמצומ עסיו

 .קוש באזוריבל בהתאם בהכשרתם והתאמתם  ,עבודהה
 

 התנדבות
 

לטפל בנושא ההתנדבות תוך שיתוף פעולה  נמשיך, בשנת העבודה הקרובה
מה , תנועת ש.ל.ם וארגוני גמלאים בעיר גם ברעם גורמים נוספים

 המוניציפלית.
  

 יןקשרי גומל
  

ופים דומים לנו עם ג ומיסוד שיתוף פעולה הקשרים הידוקלעילות הפ נחזק
 חברינו בפעילויות השונות.לצורך שילוב  ,ברשויות ובארגונים השונים באזור

 
  ר עם החבריםשק 

 עבודה בתחום הקשר עם החברים עוביצב נמשיך 2023בשנת העבודה גם 
 .הקורונה למרות מגבלות

 ל החברים אשר יש להם כתובות מייל.המייל שבות את כתו נמשיך לעדכן
 קיימותעד כדי ביטול מספר הכתובות השגויות אשר  ,בצמצום נמשיך לטפל

 במערכת.
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ת ומערכ ,CRM , ACTIV TRAIL –ה  תומערכ ה והטמעה שלבקליט נמשיך

חברים אשר ת להגיע למירב הו, המסייעתומתקדמת וידידותי ןו הינאל
נמשיך בהטמעת הנושא  -לר "חכמים" רי סלומכשיברשותם כתובת מייל ו

 .2023גם בשנת 
 נמסד באופן מלא את הפעלת אתר הסניף. 2023בשנת 

, העברת מידע מטרת הפעילות בתחום זה הינה להדק הקשר עם החברים
רים ולא פחות חשוב: ניתוק התלות בדואר בכל התחומים, לטובת כל החב

 ר.הדואוכמובן חיסכון בהוצאות משלוח  ישראל
 

 שמירה על זכויות החברים
  

על הפעילות ברמה הארצית  ,מידע בזמן אמתבאמצאות מפגשים והעברת 
 ,הבריאות,בעיקר על שמירת הקצבה  ,בטים הקשוריםיבכל הה ,ובמחוז

 .ואות ועודוהל
 דרש.יעיון בנושא זכויות ככל שיקיום ימי 

 
 הפקת לקחים

  
, בכל הפעילויות ובר חשיך גם השנה להשתמש במשובים ככלי עזנמש

רים בנוגע להעדפותיהם, בכל התקיימות בסניף כדי לקבל מידע מהחב
 הקשור לפעילויות הפנאי והתרבות בסניף.

 
  3220יעדי הפעילות לשנת 

 
 .)ניסיון אחרון( ,כינוסים 2עד  – כינוס "הפרלמנט "

 .סיורים  4עד  –שבחדשות  למקומות ואישים יומייםסיורים 
 ימים  בשנה. 3עד  –ימי כיף 

  .נופשונים 2עד  –אמצע שבוע ן נופשו
  .בשנה 1-וע שנתי רב משתתפים איר

 תקציב 
 

על ידי   לסניף תאושרש ,קפי הפעילות למסגרת התקציבינתאים את ה
  .2023שנת ל המחוז
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 עמרם מלול –יו"ר הסניף  –קלון יף אשסנ

 
 
 חברים. 1085ן מונה כיום "צוות" אשקלוניף ס
 

 .בחודשים מרץ, מאי, יולי –ים ולטי .א
 יום טיול לנשים. .ב
 טיול לגברים.ום י .ג
 במהלך כל השנה. –הרצאות  .ד
 הרמת כוסית ליום העצמאות. .ה
 הרמת כוסית לרגל ראש השנה. .ו
 .2023רוע שנתי א .ז
 רט.טיפול בפ .ח
 
 

  :הר"מלפי הסעיפים  2023קציב עבור הסניף לשנת להלן ת
 

 אש"ח    100 סך יארוע שנת .א
 אש"ח      70 סך  טיולים .ב
 ₪  1000 סך הרצאות .ג
 ₪  1000 סך סדנאות .ד
 ₪  1200 סך החזקא .ה
 ₪  4000 סך דואר וטלפון .ו
 ₪  1000 סך הדפסות .ז

 ₪    300 סך עמלות בנקים .ח
 ₪   178500   כ"סה .ט

 
 

 .₪ 10000המשרד על סך  גשידרונבקש  2023לשנת  הערה:
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 עו"ד שמואל פז –הסניף ו"ר י –יף יבנה סנ

 
 
הנגזרים ם לסניף, יהרלוונטיבכל התחומים  2023ניף יבנה ימשיך לפעול בשנת ס .1

 המחוז ושל הנהלת הארגון.מתוכנית העבודה של 
 
אם להקצאת המחוז, ומושפעת מתקציב הסניף בהתתכנית העבודה מותנית  .2

  . קורונהההביטחוני ומסיום ו/או התגברות מגיפת מצב מה
 
תבוצע , הרי שרוב הפעילות 2022שנת  הלךמככל שהמצב יישאר כפי שהיה ב .3

 בהתאם לתכנון.
 

 .חברים 812 -כ  מונה כיום יף יבנהסנ .4
 

כן על ו 2022מתבססת על כך שהמצב יהיה דומה למצב בשנת התוכנית  .5
 עקרונות הבאים: בהתאם להפעילות תהיה 

 
 הבודד להנהלת הסניף.טיפול בפרט וחיזוק הקשר של החבר  .א
 .דשיםחטיפול בקליטת חברים  .ב
 .בסניף טיפול באלמנות ובאלמנים של חברי "צוות" .ג
למזכירות צוות  הודעה למחוז, ) ,ל וסיוע למשפחות עם פטירת חברטיפו .ד

  .(לחברי צוות, השתתפות בלוויה, סיוע למשפחה
טקס ים, בחג בריאות, הלוואות, סיוע לנזקקים) ,טיפול בפרט, בסיוע המחוז .ה

  .(וכו. ,"גבורות"
טיולים,  של החבר באמצעותשעות הפנאי י חברתי ברבותתהבתחום טיפול  .ו

 נופשונים, הצגות, סמינריונים, חוגים ועוד. הרצאות,
את במצי ,וסיוע הסניף מחוזנציגי רשות התעסוקה ב ע"י ,סיוע לחברים .ז

 תעסוקה ע"י השמה לעבודה או ע"י הכשרות וקורסים. 
 הסניף לפעילות התנדבותית.  חבריעידוד  .ח
 .ות המקומיתהרש םהעמקת הקשר ע .ט
 השונים חירוםהובה במתארי ושילהחילוץ וההצלה העירונית אימון יחידת  .י

 בעירייה.
 שילוב יחידת החילוץ בתרגילים ארציים ופיקודיים כגון תרגול מוס"ח וכו. .יא
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 ארגון: .6
 

 . בהתאם לצורך ת הסניףקיום ישיבת הנהל .א
 .וזחמועצת המוהנהלת המחוז ישיבות ב "ר הסניףהשתתפות יו .ב
ות וועדת בישיב , הוועד המנהל של "צוות"יו"ר הסניף בישיבות ות השתתפ .ג

  דירקטוריון חבר ובאסיפת הנבחרים.בישיבות ונו"ת 
ר כיו" וועדת נו"תניהול ארגון ופיקוח פעילות אחריות יו"ר הסניף ל .ד

 .הוועדה
לחברים שאין ברשותם  המחוז באמצעותמודפסים  מידעוניםמשלוח   .ה

 .אינטרנט
 עבור הסניף באמצעות המחוז. דפוס במרוכז ע עבודות וביצ .ו
 חברים באמצעות המחוז.משלוח דואר ל .ז
אימון יחידת החילוץ וההצלה העירונית בהתאם לתכנית פעילות ו .ח

 .השנתית האימוניםהפעילות ו
 
 

 תקציב: .7
 

 ,2023נת סניף לשל יאשרהמחוז תקציב שהסניף יפעל בהתאם ל .א
  כנגזרת מתקציב המחוז.

ופריסתו לאורך שנת העבודה  התקציבקת ין את חלוכהסניף י .ב
 בהתאם לתכנית העבודה השנתית.יות השונות ולפעילולמשימות  
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 דורון יוספאן –יו"ר הסניף  – /באר יעקב ה/לוד"צ/רמלניף נס
 

 חברים. 1022כיום  הוננ"צ/רמלה/לוד מ סניף
 

 בשנה. טיולים  3 .א
 .2023 –בה שנתית מסי .ב
 לה.ת התנדבותית במסגרת הקהילועיפ .ג
 פרט.טיפול ב .ד
 ייה.עירת האות במסגרהרצ .ה
 לת הסניף.קיום ישיבות הנה .ו
 ז.המחו השתתפות בישיבות של מועצת המחוז והנהלת .ז
 .ביקור מאושפזים ועריכת ביקורי בית לחברים נזקקים .ח
 ברים.חל הפצת מידעונים .ט
 אות.בנושאי ברי סיוע לחברים .י

 
 

 ₪.  160,000 –כפי שאושר ע"י המחוז  ,2023 לפעילותהתקציב שנדרש  -
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 2023ת עבודה תוכני
 

 םמחוז ירושלי
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 2023ודה עבתוכנית  – מחוז ירושלים
  

 :כללי .1
דנציה בק רונההאחהיא שנת העבודה  2023תכנית העבודה לשנת  1.1

 :של המחוז עם שלושת הסניפיםזו 
 ם מעלה אדומיסניף  1.1.1

 ף ירושליםסני 1.1.2

 בית שמשסניף  1.1.3

 87סניפים שפרוסים במרחב הגיאוגרפי של  הבמחוז ירושלים שלוש 1.2

קריית  ,עיקריים הם: מעלה אפרים בצפוןשובים הישובים כאשר הי

 , מטה יהודה, בית שמש. ארבע

כאשר הסניפים מבצעים בד רמת המחוז בלמצורף תוכנית עבודה ב 1.3
 בהתאם. פעילות יזומה במשך השנה ומדווחים

 
 : יעדי המחוז .2

על מנת לשפר את ומתנדבים, אמצעים בחדש ירושלים הסניף חיזוק  2.1

 סניף. ה/ות תו לטובת חבריהפעל

העירייה  ם בתיאום עםלסניף מעלה אדומי מציאת מבנה -

 .ל החבריםלרווחתם ש

חדשים יחד  ו ע"י חבריםעלתמבנה עצמאי לסניף בית שמש והפ -

 "ר הסניף.עם יו

נעלה נושא של שינוי ארגוני  2024בשנת לקראת הבחירות  -

צרף את הסניפים רעות ומודיעין למחוז ל במסגרתו נפעל 

 ירושלים.

המחוז קה ברמת שים תעסופתרון תעסוקתי לכל הדורמתן יעוץ ו 2.2

 יפים.וברמת הסנ

ען החברה והקהילה למ תיותבפעילויות התנדבו גיוס ושילוב חברים 2.3

עמותות העוסקות ובמיוחד לטובת משטרת ישראל ולטובת ה

ת עמותות "שקל" ים חריגים ולטובבאלימות במשפחה וטיפול בילד

 ו"עלה".

ם במחוז ר" בתפקידיה"דור הצעי גם השנה לשלב את נמשיך 2.4

 ה זו.שינו בשנכפי שע יםובסניפ

בסניפים ת" ווצלויות "הגדלת כמות החברים הנוטלים חלק בפעי 2.5

 הגמלאים הצעירים.ע"י צירוף  ובמחוז
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ל חברי לולכ רמת המחוזאירועי חברה ותרבות איכותיים בשני קיום  2.6

 .המחוז

ות ע"י ות במחוז באמצעות שיחות איש\הידוק הקשר עם כלל החברי 2.7

איש קשר ע"י  80קבוצת הגימלאים בגיל  מתנדבים וקשר מיוחד עם

 מיוחד

פים ע"י קיום סיור ינהלות הסוהנ חוזחיזוק גיבוש חברי מועצת המ 2.8

 ומפגש שנתי. 

 

  :ארגון .3
המחוז,  במשך השנה ברמות מועצתמדי חודש בחודשו קיום ישיבות  3.1

 . עדי המחוזעל מנת ליישם את ילת המחוז, הנה

בנושא מחשוב ואתר  הטמעה והכשרת יו"ר הסניפים והפעילים 3.2

 מותתיערך השתל ושל המחוז והסניפים. ת"האינטרנט של "צוו

 . ל הסניפיםמחוז לכלבמזכירות הוב מחש

 פרטים אישיים לכלל חברי/ות המחוז.ובות דוא"ל ואיסוף כת שלמתה 3.3

הידוק הקשרים והעבודה המשותפת עם הראשויות המקומיות ומתן  3.4

 ה. דגש בסיוע מתנדבים למען החברה והקהיל

 רשות "צוות"שורת העומדים לופרסום באמצעי התקמאמץ ארגוני  3.5

ת השונות פעילויוו חלק ב" שיקחרי/ות "צוותחבפות תתשברת הלהג

, טיולים נופשונים, מסיבות ת, חוגיםניפים כמו: הרצאושל הס

 והתנדבות בקהילה. 

 
 : פרט, רווחה , תעסוקה ואירועים .4

 /ות במחוז.קיום קשר אישי עם החברים 4.1

הלוואות, מענקי מחוז )בע לחברים נזקקים פול בבעיות פרט וסיויט 4.2

 .מנהל המחוז צעותבאמחג וכו'( 

 . "צוות" מכל הסניפים חברי בהשתתפותרושלים" ארגון "צעדת י 4.3

ותכנון  חוזמקשר עם חברים חדשים שהצטרפו ל קליטה ושמירה על 4.4

 . אירועים מיוחדים עבורם

מחוז שהגיעו לגיל הוקרה לחברי "צוות" בתעודות  חלוקת 4.5

 תעשה במסגרת המחוז.  עים/תשניםשמו

י העיר יור מוגן בשערים הנמצאים בדחבר בקרנמשיך ל 2023בשנת  4.6

 תי חולים. ם וביקור מאושפזים בבואחוזת בית הכר

עם חברי "צוות" בהשתתפות " ברומניה יםארגון "מצעד החי 4.7

יצולי שואה תחת נבנוסף למשתתפים  צוג של הארגון.בגדי יי
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בין "מצעד החיים" יתקיים  2023 ת. בשנל "חבר"המטריה ש

 .25.6-30.6מועדים ה

 

 

 : תהתנדבו .5
ל אירוע ומקום במטרה יודגש ויצוין בכ נושא ההתנדבות 2023בשנת  5.1

 מקומות התנדבותלאתר וכן מחוז בלהגדיל את כמות המתנדבים 

  עד עכשיו.דווח שבהם מתנדבים חברי המחוז ולא 

ותית למען החברה והקהילה בשיתוף עם ביצוע פעילות התנדב 5.2

 השואה.  כרא זהרשות המקומית עם כנסת ישראל בנוש

 דבות השונות. דבים חדשים לפעילויות ההתנאיתור וגיוס מתנ 5.3

ועמותת "עלה" ב -השתלבות בפעילות ההתנדבות של "צוות"  5.4

  "שקל", עם אוכלוסיות של ילדים מוגבלים.

יריות מ. אדומים ובית שמש פעולה עם עיריית ירושלים ועשיתוף  5.5

ל סיוע ע דגשבוצה"ל ופיקוד העורף לסיוע במתנדבים בשגרה 

 אה והזיכרון. יות המקומיות וקיום טקסי יום השובחירום לרשו

אנו פועלים שם טקסים בימי הזיכרון וביום השואה עם העיריות קיו 5.6

 במשך השנה.

 
 :ביקורות .6

עדת הביקורת באמצעות וו ביצוע ביקורות ומעקב בכל הסניפים 6.1

 ע"י יו"ר ועדת ביקורת.  תוגששלפי תכנית עבודה  -המחוזית 

ועדת הביקורת הארצית קורות של יוהפקת לקחים אחר ב קבמע 6.2

 בסניפים ובמחוז. המחוזות ו

 
 :תקציב .7

יכלול תקציב מוגדר מראש עבור פעילות  2023 תקציב המחוז לשנת 7.1
ת כתוספ 2023 שיאושר לשנת-של הסניפים בתוספת תקציב

 ציה.ל הקדנבשנה האחרונה ש המחוזלפעילות 
 ת פעילויות מראש.צגלה תקציב בהתאםלו בהסניפים יק 7.2
 ם פעילות עבור החבריםר תקציב לשודיניות המחוז שלא יחסמ 7.3

 בסניפים.
 

 תעסוקה: .8
וקה בנפרד כבשאר המחוזות רצוי לתכנן למחוז תקן מנהל תעס 8.1

 למחוז ירושלים.סיף את דורשי התעסוקה מסניף מודיעין רעות ולהו
 שאלנוסוקה בכל הקשור סמנכ"לית לתעשיתוף פעולה של המחוז עם  8.2

 .סוקה במחוז ירושליםתע
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שרה לחברי המחוז כמנוף להשתלבות ום סדנאות העצמה והכקי 8.3
 בעבודה. 

 שיחות אישיות עם מועמדים לקבלת עבודה להכנת קו"ח וחשיבות 8.4
 היציאה לעבודה בהיותם גמלאים. 

 
 
 
 
 
 

, מלאה בתכנים, פעילות למען החברים עבודה פורייה נאחל לכולנו שנת
  ה ולקהילה.ל שירות לחברה שבמחוז ושנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 ב ב ר כ ה ,

 
 הרב   י וסף    וסרמן    שמעון מלכה

 המחוז      יו"ר מחוז    המחוזמנהל    
 

 
 מחוז ירושלים - מלאי צה"לגן ורגא "צוות"

 94555ם מיקוד -בית החייל י אל,רחוב האלוף דוד שאלתי
 .pjerusalem@tzevet דוא"ל: 02-6235713פקס  02-6221758טל' 
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 2022תוכנית עבודה 
 

 מחוז הדרום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

_____________________________________________________ 
 8410401שבע     -,   באר  521,  ת"ד  2רחוב  בית  לחם    –בית  החייל 

 .08-6417188, פקס: 03-6173529י: , מענה קול08 -6431874טל: 
 mdarom@tzevet.org.il –מייל 
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  01446222סימוכין: 

 מיקום: תכנית עבודה
 ח' בחשון, התשפ"גתאריך עברי: 

 2022נובמבר  02תאריך לועזי:  
 

 
  מחוז הדרום – 3022ית עבודה תכנ

 כללי .1
 

 ותריחהנהלה שנבחרה בבהלכהונתה של  רביעיתה ההיא השנ 2023שנת  .א
 . 24.3.20-ב לתפקיד ונכנסה 2020פברואר 

 
, על כל המשתמע 2024פברואר מחוז הדרום יערך לבחירות שמתוכננות ל .ב

 מכך.
 
 הסניפים, בכל תחומי העשייה.לות לחיזוק עיבפ נמשיך .ג

 
ך מתן דגש לאופי לוב "הדור הצעיר" בפעילויות המחוז תושי נקדם .ד

 .תחודיייה וצרכיה, כולל פעילות ייהאוכלוס
 
ארגוני הרשויות המקומיות, המוסדות ונמשיך לפעול לחיזוק הקשר עם  .ה

 שראל.ביה המתנדבים, להגברת התרומה של הארגון, לטובת החברה והמדינ
 
 יפים.הסנעדכון ושיפור אתר האינטרנט של המחוז ו .ו

 
ת מקומות עבודה התאמ פעילות לשילוב החברים בתעסוקה תוךנגביר ה .ז

 הקורונה. פתקולפורשי צה"ל, במיוחד בת
 

סניף הבדואי תוך מאמץ לשלבם בכלל בלות לחברים תימשך הרחבת הפעי .ח
 פעילויות המחוז והסניפים.

 
 .נוספים  סניפיםמחוז הדרום יטמיע את מערכת הסליקה ב .ט
 
ס במרכז הפעילויות של המחוז ויחד עם זאת נפעל לגיי יותהחבר ימשיך לה .י

 ה.ילתם לפעילויות התנדבותיות לטובת ובקרב הקהאו
 

 .מתאימההם פעילות דבים ונייחד לל להוקרת המתננמשיך לפעו .יא
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שבע -ראפעילויות ייחודיות לאוכלוסיית שומרי המסורת במחוז ובסניף ב .יב
חודית המתאימה יין פעילות כנולמנות /אלמנים חברי "צוות" תוך תושילוב א

 לכל "סקטור".
 

 ת משותפת לסניפים הקטנים.לועיפו איגום משאבים .יג
 

 שבע.-יד לבנים בבארגון נכי צה"ל וסניף שר עם ארהקחיזוק  .יד
 

 קידום דף הפייסבוק של המחוז. .טו
 

 
 חזון "צוות" .2
 

 וערכי, המייצג את חברי "צוות", גמלאי שירות הקבע"צוות" הינו ארגון ייחודי  .א
יקה לערכי ה"ל, כלפי מוסדות המדינה והחברה בישראל, תוך שימור הזבצ

 צה"ל ומורשתו.
תנהגות שקבענו לעצמנו ישם את הערכים וכללי ההיך לימשו נז דהבשנת עבו .ב

 מגילת הערכים בכל הקשור לרעות ולערבות הדדית.ב
 
. 

  יותלהגנה ושמירה על זכולפעול מתוך שליחות וערבות הדדית,  – "יעוד "צוות .3
 מימוש מטרות הארגון.וים הגימלא         

 
 

 וות"מטרות "צ .4
 להבטיח את זכויות החברים וקידומן.  .ג
 .עבודהה שקותם במללוות את החברים ולסייע בהשתלב .ד
 לחזק את העזרה ההדדית לתמוך ולסייע לחברים נזקקים. .ה
 לעודד כדרך חיים את ערכי ההתנדבות של החברים בחברה הישראלית. .ו
 קהילתית לחברים בתחומי תרבות, פנאי והעשרה. לותלקיים פעי .ז

 
 וות"ערכי "צ .5

 
ווה בין ת הדדית, אחריות ואחובהמחוז פועל מתוך ער – ערבות הדדית

ייע בעת הצורך בטיפול רפואי, בעזרה חומרית, באיתור הוא מס ברוח זו. חבריםה
 מקורות תעסוקה ובהעצמה אישית וחברתית.

 
עבורו הוקם הארגון  –בן יסוד בהווית "צוות" ון הוא אחבר הארג – החבר במרכז

 א פועל.ולמענו הו
על פוא ה והו, דת ודרגללא הבדלי גיל, מין םיכל חברי הארגון שוו - שוויוניות

 וקרטית להשגת מטרותיו.רך דמבד
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פעילות הארגון נעשית ביושרה, בסובלנות, בהגינות, בנאמנות, בטוהר  - יושרה 
 . מידות ובכבוד הדדי

 חברה בישראל. הארגון פועל בשקיפות מול חבריו, מוסדות המדינה וה - תשקיפו
 

 
        טרותמויעדים  –יחידת התעסוקה  .6
 

שרות מול דורשי העבודה, תוך אל המוטנציפ שליטבי להמשיך במיצוי מ .א
  ול החבר ומול המעסיק, בדגש על תעסוקההקפדה על בצוע תאום ציפיות מ

 ת".רה, הכוונה וליווי לחברי "צוויצוע הכשוב בעידן של שינויים
 

 וביצוע השמות תוך שאיפה להגדלתן. איתור משרות לחברים .ב
 

 ור הדרום.מעסיקים באזי גומלין עם ור ופיתוח יחסשימ המשך .ג
 

, לצורך איתור משרות רגונים בנגבם ואגופי ת/יורשוהמשך שיתוף פעולה מול  .ד
 .לחברים

 
 הפרישה בצה"ל.ן מינהל המשך שיתוף פעולה בין "צוות" לבי .ה

 
הגדרה "הכשרות מוכוונות פתיחת מסלולי הכשרה מקצועיים העונים ל .ו

 משרה".
 

 בנגב" במכללת קיי.ים לחינוך של תוכנית "הטוב עשר-ארבעחזור פתיחת מ .ז
 

נית הסבה ל"הוראת מקצועות טכנולוגיים" תוכ' לה ורחזהיערכות לפתיחת מ .ח
 להנדסאים.

 
 י עבודה במחוז הדרום.ית לדורשסדנאות להעצמה איש 2ביצוע  .ט

 
 הרצאות מקוונות , י עיוןמסוקה כדוגמת: יתוכניות העשרה תומכות תעביצוע  .י

 וכיו"ב.
 

 לחברי המחוז. שיווק פעילות תעסוקה .יא
 

 השתתפות בימי קליטה של פורשים חדשים. .יב
 

 ביטוח בריאות .7
 

ברת ד, הגעוסיבלת סיוע בתחומי הבריאות וההחברים לקיפול בפניות ט .א
 ילות פעה
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דם צעיר , להזרמת דוד ההצטרפות בקרב החברים שלא הצטרפו לבטוחילע
צוות" יוע "יטבי ומקצועי לפניות החברים בסמענה מלפוליסות הבטוח ומתן 

 ארצי.
 

דוק הקשר עם חברים מרותקים לביתם ע"י בניית צוותים בסניפים אשר הי .ב
 .רציף שרק קיימו ביקורים בבית החבר וישמרו עימוי

 
 רטוסיוע לפקשר  .8
 

יוע ותמיכה לחברים המשך ביסוס מעמדו של "צוות" כבית וכתובת לקבלת ס  .א
הדדית", יוסיף רבות הלכה למעשה את משמעות המושג "עוכארגון המקיים 

 זאת באמצעות הקשר והטיפול האישי ,  ו2023להיות יעד מרכזי גם בשנת 
ת חברים בהלוויו תפותההשת נכים,ו ים, חולבכל חבר נזקק, ביקורי מאושפזים

 מוסדות ורשויות.שהלכו לעולמם, סיוע לשארים, ליווי וסיוע מול 
 

 יצול יתרון הגודל.תוך נחוז והסניפים רותים לפעילות המהתקשרות לקבלת שי .ב
 

 המשך הקשר ושיתוף הפעולה עם "חבר" והרחבת הפעילות בדרום בכלל .ג
 .רטבפלטובת הגימלאים הבדואים ואלמנותיהם 

 
 במקרים חריגים, בסיוע נציגת "צוות" במופ"ת.מופ"ת,  ות מול ילפע .ד

 
 2בסיוע רמ'  והדאגה לחברים החוליםביקור מאושפזים נמשיך בגם השנה  .ה

 קלון.וברזילי אשבביה"ח סורוקה, יוספטל אילת 
 

יית הגיל השלישי קידום תחומים נחוצים בתחום הפרט בדגש על אוכלוס .ו
 רבות.אי תבנוש משען"" עםוביניהם שימור הקשר 

 
א השתתפות ילוב חברי "צוות" נזקקים בארועים חברתיים ובטיולים ללש .ז

 .תכספי
 

 ד מתנדב, ללא תשלום.ייעוץ ראשוני ע"י עו"מתן  .ח
 

 המשך ביצוע הרצאות ע"י עו"ד בנושא "צוואות וירושות". .ט
 

 מתן ייעוץ ראשוני ע"י יועץ מס מתנדב, ללא תשלום. .י
 

 בטל"א.מוסד לול הן בבעיות מרופתתווך ומתן סיוע ב .יא
 

יה הצעירה בקרב יאוכלוסהגברת פעילות צוות "הדור הצעיר" והמשך אתור ה .יב
 ים המתאימים לרוח החברים.רועיימלאים ושתופה באהג
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החיים, עם  שיפור השרות שניתן לאלמנות ע"י אכ"א ומופ"ת ובטוח .יג

 ל"צוות". ןהצטרפות
 

 מתן הלוואות מסובסדות אחרי אישור. .יד
 

 של החברים במחוז. הדוא"לת מאגר כתובות הרחב .טו
 

קיימות החברתיות והתרבותיות המת חברי "צוות" בפעילויותהרחבת מעגל  .טז
 במחוז.

 
+, חרדים ו"הדור 75ות, בני טיפול באוכלוסיות ייחודיות כגון אלמנים /ה קידום .יז

 ...הצעיר"
 

 י של השנה.רביעברבעון הכייף והוקרה למתנדבים  מייבצוע  .יח
 

, בהתאם פעמים בשנה 2רבות )עד רועי תיתפת להצגה / אמשו יאהיצ .יט
 (.להנחיות

 
 ם טיול.יריד "חבר" בשילוב יולגני התערוכה להשתתפות ב ארגון הסעות .כ
 

 ים מרכזיים של  "צוות" ארצי.רועיהשתתפות בא .כא
 

  יו"ר הוועדה גב' בנדט שרי – תכנית עבודה ועדת פרט .9
 

ב כלכלי והם במצמעלה ו 65בני רים חבלבטול החזרי היוון ל טיפול בבקשות .א
 ורפואי קשה.

 
ים ומתן סיוע וות" שנקלעו לקשיים כלכלירי "צעם חב פגישה אישית טיפול ו .ב

 ת דחויות, ליווי כלכלי ו/או מענקים.בהלוואו
 
התאם ב  –אש השנה, פסח וחגי הבדואים בדיקה והמלצה לאישור מענקי חג לר    .ג

 להמלצת יו"ר הסניפים. 
 
 ם בנושא מענקי חג.יו"רי הסניפיישית עם שה אפגי ד.
 
 ת של "צוות".בישיבות וועדת פרט ארציו השתתפות יו"ר וועדת פרט ומ"מ  . ה
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 ילות חברתית במחוזפע .10
 
 חיזוק מעמדו של הסניף. .א

 
 אי.הפנ הגברת פעילות תרבות .ב

 
 .מיסוד וייצוב הקשר עם "הדור הצעיר" של "צוות" .ג

 
 הרצאת אורח. .ד

 
 פים.והנהלות הסניסופ"ש לחברי הנהלת המחוז  .ה

 
 ערב גיבוש לחברי הנהלה. .ו

 
 השנה ופסח. ראשהרמות כוסית בחגים  .ז

 
 + ואלמנות כולל הענקת תעודת גבורות.75 לבנירועי הרמת כוסית יא 2קיום  .ח

 
 ם.יירועים ארציבא תפותהשת .ט

 
 רועים למגזר הבדואי + טיול.יא .י

 
 שבע.-תוף עם סניף באריפעילות ייחודית לשומרי מסורת, בש .יא

 
 עבור אלמנים/ות.חודית יפעילות י .יב

 
 ות "צוות".הגדלת מספר החברים המשתתפים בפעילוי .יג

 
 בל, בריאות או מצוקה.ה, אהחבר בעיתות שמח העמקת הקשר עם .יד
 

 
 רועים ופעילות בסניפיםיא .11

 
 רבות /הצגות ומופעיםות תמסיבות ופעיל .א

 
 .הרצאות .ב

 
 .הרמת כוסית לחג .ג

 
 .טיולים 3-4 .ד
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 .נאיהגברת פעילות תרבות הפ .ה
 

 .צוב הקשר עם "הדור הצעיר" של "צוות"מיסוד ויי .ו
 

 .הרחבת תחומי ההתנדבות –פעילות בקהילה  .ז
 

 המקומית בשגרה ובחרום. רשותשיתוף פעולה עם ה .ח
 

 השתתפות בארועי המחוז והארגון. .ט
 

 .ול בנושא פרט ורווחהפוטיסיוע  .י
 

 .שילוב בנושא תעסוקה .יא
 

   רבקשי מאייו"ר הוועדה מר   התנדבותתוכנית עבודה וועדת ה .12
 
-התיכוניים בבאר את הפעילות בבתי הספרלחדש  –מורשת "בשביל הארץ"  .א

 תיבות.א אשכול, שדות נגב ונשבע ובמו"

 

 לערוך יום הוקרה למתנדבי המחוז. .ב

 
שב מחלקת -ה, לעיריית בארת והצללגייס מתנדבים למשטרת ישראל, לכבאו .ג

 הבטחון, יד שרה.

 
  המדע. מוזיאוןות יחדיו לויות של קרן רש"י, עמותבחינת שת"פ עם פעי .ד

 
 קשרי ציבור והסברה .13

 ניפים.והסחוז החשיפה לפעילות המהרחבת  .א
 

האזכרה השנתי של חללי הצבא הבריטי בבית העלמין,  השתתפות בטקס .ב
 לציון מלחמת העולם הראשונה.

 
 ארגון .14

 ישיבת הנהלה מחוזית אחת לחודש )למעט חודש יולי(. .א
 ז.בוועדות השונות במחוטיפול ומעקב  .ב
 וועדות הארציות.בטיפול ומעקב  .ג
 ביקורים בסניפים. .ד
 זית.מחוורת הפעלת ועדת ביק .ה
רועים מרכזיים ארציים )צעדת ירושלים, יהסניפים ובא רועייהשתתפות בא .ו

 עצרות וכנסים(.
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  ביקורתתכנית עבודה וועדת ה .15

 
 ועדת הביקורת תערוך ביקורות בסניפים ע"פ תוכנית עבודה. .א
  ת גתיקרי ,עשב-בסניפי בארילתו ועד סופו, רוע גדול מתחיק אבדי .ב

 .ותדרש-ונתיבות        
 קודמות.יים שהועלו מביקורות קון הליקויבדק תיי .ג
 תכנון מול בצוע. –מרכזיות שסוכמו בישיבות הנהלה  יבדקו החלטות .ד
 

 מערך המחשוב במחוז .16
 
 .סניף קרית גתבהחדשה  c.r.mהטמעת מערכת ב נטפל .א
 
והגדלת מאגר  sms-ווא"ל משלוח ד" ל"activ trailב השימוש הרחבת .ב

 יל.ובות מיהחברים בעלי כת
 
 חוז.ארועי הסניפים והמרשת הפייסבוק לפרסום הרחבת השימוש ב .ג
 
 בסניפים נוספים.הכנסת מערכת סליקה של כרטיסי אשראי  .ד
 

 תקציב  .17
ום בישיבתה מיפים וועדת הכס ₪ 948,000יעמוד על  2023לשנת תקציב המחוז 

 המחוז. זכירותיימה דיון והמליצה על חלוקת התקציב לסניפים ולמק 25.10.22

ואושרה פה  25.10.22-ממועצת המחוז בישיבתה ועלתה בפני עדה ההוו המלצת

 אחד, כולל חלוקת התקציב לסניפים.

 גזבר ומנהל המחוז. יבוצע על ידיניהול התקציב 

 
 העתק
 "צוות"ל מנכ" –מיר שוצמן מר א

 וזר הנהלת המחיו" – ה ניסןמר בגול
 וועד מנהל מחוזי
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