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 2016ס לשנת "סניף "צוות" כ -תכנית עבודההנדון: 

 אלמנות.  125חברים, מהם  1322סניף כפר סבא מונה כיום 

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

 ואלפי מנשה הם חברי הסניף. צור יגאל -ראשי מועצות כוכב יאיר

 כללי: .1

  מהם הם רכזי תחומים. בנוסף עליהם ישנן מתנדבות  10חברים.  11הנהלת הסניף מונה

 שנושאות בתפקידים אחראיים בניהול הסניף ובהפעלתו. 

  ולאחריהן  2016הנהלת הסניף תמשיך לפעול עד להיוודע תוצאות הבחירות בחודש פברואר

 תמונה הנהלה חדשה.

 

 דבות:התנ .2

  מחברי הסניף(. מרביתם מתנדבים ביותר ממקום אחד.  13%מתנדבים )כ  171בסניף  רשומים

 ייעשה מאמץ להגדלת מספר המתנדבים. 2016בשנת 

  יערך מיפוי חוזר של המתנדבים הרשומים בCRM   במטרה לאתר מתנדבים, אשר אינם

 נוספים.רשומים במערכת, ולעדכן את פרטיהם וכן במטרה לגייס מתנדבים 

  ייעשה מאמץ מיוחד לאיתור מתנדבים מתאימים להדרכה במיזם "בשביל הארץ" במטרה

 להרחיב את המיזם לכלל בתי הספר התיכוניים בעיר.

 כיתות( במהלך השנה ייערך  18בתי ספר תיכוניים בעיר ) 3-מיזם "בשביל בארץ"  יופעל ב

 תיאום עם כלל בתי הספר התיכוניים בכיר, להרחבת המיזם.

  נמשיך לעמוד בקשר עם ארגוני המתנדבים בכפר סבא לצורך איתור מקומות השמה למתנדבים

 מקרב חברינו. יושם דגש בתחומי החינוך והביטחון.

 

 :החוג לידע והעשרה .3

  הרצאות 20יתקיימו  2016בשנת העבודה 

  שרהוועדת החוג לידע והעהמלצות שיוגשו ע"י ייבחנו דרכי פעולה ותחומים נוספים במסגרת 

 . בימים הקרובים
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 טיולים ושעות הפנאי .4

  טיולים בארץ 9מתוכננים 

  מתוכנן סוף שבוע אחד לפחות 

 ( 2מתוכנן טיול לחו"ל בחודש ספטמבר )מחזורים למרוקו 

 

 אירועים: .5

  שנה לסניף כפר סבא מתוכנן בקירוב ליום העצמאות 30אירוע 

  תנדביםישולב עם אירוע ההוקרה למהרמת כוסית לראש השנה 

 אירוע חנוכה בחודש דצמבר 

 

 מחשוב: .6

 : CRMבתחום מערכת ה .6.1

 .יערך מיפוי מעודכן של המתנדבים הרשומים בסניף. המידע המעודכן יוזן במערכת 

  יושם דגש על התאמת נוהל ניהול אירועים והטמעתו באמצעות המערכת, בקשר עם מתכנני

 המערכת.

  מידע לגבי מקבלי אותות התנדבות )ברמה הארצית והמקומית(.יוזן 

 .נמשיך להיות בקשר עם הממונים על המחשוב ב"צוות" לשיפור אופני השימוש במערכת 

 :בתחום תקשורת .6.2

  מחברי הסניף. במהלך המיפוי  87% -חברים בעלי תיבות דוא"ל פעילות. סה"כ כ 1116בסניף

 כתובות קיימות. יעשה מאמץ לאתר כתובות חסרות ולעדכן

  תימשך התקשורת עם החברים באמצעות הדואר האלקטרוני ברמת העברת מידע, שיתוף

 בהחלטות ועוד. 

 

 רווחה: .7

 .המשך טיפול שוטף בפרט, על פי הצורך 

 טיפול במתן מענקים לחג הפסח תשע"ו ולחגי תשרי תשע"ז 

 

 

 

 



 
   

 

 :מועדון הסניף .8

  להכשיר מועדון לחברי "צוות" סניף כפר סבא, לאחר סיכומים עם עיריית כפר סבא יש בכוונתנו

בסמיכות לסניף. המועדון ישמש את חברי ההנהלה בישיבות החודשיות, את החוג לידע והעשרה 

כאולם הרצאות ואת חוג האלמנות בפגישותיהן. כמו כן נשקול פתיחת המקום כמועדון להתכנסויות 

 החברים.

 קולי ומשחקי חברה. -יהיה צורך להכשיר את המקום מבחינת ציוד אור 

 

 :גזברות .9

  ,150,000 יהיה בהיקףמבוקש התקציב הבהתחשב בהיקף הפעילויות המתקיימות בסניף ₪ 

 "דלעיל( 8)סעיף  ייקבע סעיף נוסף בתקציב עבור "מועדון החברים. 

 .סעיפי התקציב ייקבעו לאחר אישור התכנית השנתית 

 

 כיכר צוות: .10

 מהלך השנה.יעשו מהלכים לתכנון הכיכר ולהקמתה ב 

 

 :דוברות .11

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

 באתר צוות ובאתר העירוני של ארגוני המתנדבים.

 

 

 

 מגיש:

 אלי הקר, יו"ר צוות סניף כפר סבא

 

 


