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 הרצאות: .2
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  להלן שמות המרצים והרצאותיהם ומספרי המשתתפים בהן:חיים ניסים, חבר ההנהלה. 
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 1013 (1-18סה"כ משתתפים בהרצאות )  

 57 בהרצאהמשתתפים ממוצע ה  



 \:ונופשונים טיולים .3

 רץטיולים בא 3.1

מהם התקיימו באמצע שלושה ברחבי הארץ.  מתוכנן. סה" 1+  טיולים 8כפר סבא  התקיימו בסניףעד כה 

מספר התקיימו בתדירות של אחת לחודש )לא כולל את חדשי הקיץ(. הטיולים השבוע והשאר בשבתות. 

להלן תנדבת הסניף. ארגון, תכנון ותאום הטיולים נעשה ע"י נעמי שחר, מ לטיול. 56ל  33המטיילים נע בין 

  :הטיוליםיעדי 

 משתתפים באמצעות יעד הטיול  מס

 52 אהרל'ה טיולים )שבת( בעקבות רכבת העמק: עמק הירדן 1

 56 זיו תיירות ונופש בע"מ  )שבת(בעקבות ד'אהר אל עומר, נסיך הגליל   2

 54 זיו תיירות ונופש בע"מ )שבת(ואדי ערה -תכשיט של טיול 3

 52 שימור אתרי מורשתה למועצה  )שבת( לבקוב םובים חייו של חיישלום על הר 4

 הפריצה והדהרה בין הירקון למגידו 5
 )אמצע שבוע(ה"ע הראשונה שנים למל 100

 33 שימור אתרי מורשתה למועצה

 50 זיו תיירות ונופש בע"מ )שבת( חי-טיול למטולה ולתל 6

 44 בע"מ תיירות ונופשזיו  )אמצע שבוע( טלייענקל'ס שטעי מוזיאון  7

 טיול בעקבות אורי אילן והחוליה-"לא בגדתי" 8
  )שבת(

 47 אהרל'ה טיולים

  מורשת המועצה לשימור אתרי (05.12) (בעקבות יגאל אלון )אמצע שבוע 9

-1סה"כ משתתפים בטיולים )  
8) 

388 

 49 טיולבמשתתפים ממוצע ה  

 

 סוף שבוע 3.2

סוף השבוע אירוס המדבר" בירוחם. "שבת במלון ו שישי בימים סוף שבועהתקיים  2017בחודש נובמבר 

חברי  47לקחו חלק בסוף השבוע יום טיול באזור נתיב העשרה ודימונה ויום טיול באזור ירוחם.  כלל

 הסניף.

 טיול לחו"ל 3.3

 , בריטאניצרפת, באזור נורמנדייף, בשני מחזורים, לטיול בנמחברי הס 70יצאו מעל  2017יולי  בחודש 

 לאה אופיר. ותאום עם החברה המבצעת, תכנון, ארגון באמצעות פגסוס.התבצע והלואר. הטיול 

 :תייחודיוופעולות  אירועים .4

 חנוכת כיכר צוות:  .4.1

במרכז כפר סבא כיכר "צוות" בה הוצב פסל בו נחנכה שנות פעילות, כשלוש  , לאחר2017מאי חודש  ב

 25.6.17ביום התקיים  , הראשונה והיחידה בארץ,קס חנוכת הכיכרמשולב סמל הארגון ושילוט מותאם. ט

והשתתפו בו בכירי העירייה, בכירי "צוות" ארצי, יושבי הראש של סניפי "צוות" בשרון ואורחים מכובדים 

רבים. במהלך הטקס הוענקו מגיני הוקרה למי שהיו מעורבים ותרמו למימוש היוזמה. בסיום הטקס הוסר 

ע"י יו"ר "צוות", מוטי בר דגן, יו"ר "צוות" כפ"ס אלי הקר, יו"ר מחוז השרון, עודד ארז  הלוט מעל הפסל,

 ונציג העירייה מ"מ ראש העיר צביקה צרפתי.

 תודתנו לברוך גזית ולעזרא שמיע על שפעלו ללא לאות לממש את היוזמה המבורכת.

 



 :אירוע חנוכה  .4.2

חברים ואורחים.  275כ של נוכחות צפי לסבא, תקיים אירוע חנוכה בסניף כפר י 2017בחודש דצמבר 

ברכו יו"ר הסניף, אלי הקר יפתח בברכה ובהדלקת נרות ע"י חבר ההנהלה, אפי שרון. בהמשך יהערב 

 בשירי אריס סאן. "להקה היוונית"הסיומו של הערב בהופעתם של נציג המחוז. ו

 :"בשביל הארץ" .4.3

בבתי ספר תיכוניים בכפר סבא בנושא יכים בה אנו מדרברציפות לישית השנה השהיא  2017שנת 

הלימודים תשע"ז  "בשביל הארץ". מרכז את התכנית מטעם הסניף, חבר ההנהלה, ברוך גזית. בשנת

י"ב בשלושה בתי ספר בכפר סבא. -י"אחמש כיתות חברי הסניף, בבין פעלו מתנדבים מ (2016/2017)

מפגש ב מאוד מצד התלמידים וצוות ההוראה.זכו למשוב טוב עבודת המתנדבים, הנושא ודרך ההעברה 

וכן מוטי בר דגן יוסק'ה ברנע, עודד ארז, במשרדי המחוז, בנוכחות  התקיימהלסיכום שנה"ל תשע"ז, אשר 

  . ולמובילי המיזם בסניפים הוענקו תעודות למדריכיםהסניפים והמדריכים במחוז,  נציגי

 :"גבורות בצוותא" .4.4

חברים מתנדבים אותרו . בני השמונים ומעלהחברי הסניף בה מיכלתסניף כפר סבא יזם מסגרת 

קשר ארוך טווח כולל ה"אימוץ" . על פי מידת הצורך והענייןוליווי בני גיל הגבורות, קשר שתפקידם יצירת 

עמיתינו ומסייעים עם שעיקר מטרתו ליווי חברתי וסיוע בעת שיידרש. המסר העולה ממיזם זה הוא, "אנו 

-כהתקיים במתנ"ס "בית אברהם" אירוע פתיחה בו השתתפו  2017בחודש ספטמבר ". להם, כאז כן עתה

מתנדבים במיזם וחברי הנהלת הסניף. במהלך האירוע , ובני משפחותיהם ומעלה 80חברים, בני  100

בעקבות משובים  .הוענקו תעודות הוקרה לחוגגים בני השמוניםהורמה כוסית לקראת השנה החדשה ו

תכננו והפיקו יזם יו"ר הסניף, אלי הקר. את האירוע  שהתקבלו יש בכוונתנו לקבוע אירוע זה כאירוע שנתי.

 סא"לו , סא"ל )מיל.( ברוך גזית אל"מ )מיל.( בנצי נחלסא"ל )מיל.( עזרא שמיעת הסניף, הנהל יברח

 )מיל.( אפי שרון. 

 :מועדון  "נשים בצוותא" .4.5

על אשר פמפגשים. החוג,  20-כ 2017קיים במהלך שנת יכוזה של אסתר שינווטר, "חוג הנשים", בר

תחילת פעילותו והוסב למועדון "נשים בצוותא". , כעשר שנים, הורחב, לבקשת החברותבסניף כפר סבא 

", אשר לייצר "אחוות נשים; ליצור מעגל נשים במרחב נעים ותומךמטרת המועדון . 2017בחודש אוקטובר 

האחת ות מקשיב; להקים מסגרת בה המשתתפות במועדון בית ומקום ליצירת קשר וחברויות תראינה

חברות "צוות", גימלאיות ונשות חברים  70למועדון נרשמו למעלה מ  בשעות הפנאי. ותלשנייה ונהנ

, במתנ"ס "בית אברהם" בעיר ולקחו בו 2017אירוע פתיחת המועדון התקיים בחודש אוקטובר בסניף. 

ריבלין, מנחת -המועדון יפעל בשתי קבוצות מקבילות, אחת לשבועיים, בהנחיית ורד טלחברות.  55חלק  

פגישות, עד לסוף השנה מתוכננות  2עד כה התקיימו . , ובריכוזן של אסתר שיינווטר ואורנה קוגמןקבוצות

 פגישות נוספות. 6

 :דיירי "דיור מוגן" .4.6

בבתי הדיור המוגן בכפר  "צוות"עם חברי ימת קשר קבוע רכזת הגיל השלישי בסניף, מקישמחה בניסטי, 

המתגוררים בהם, מארחת להם לחברה, מאזינה לצרכיהם החברים  בבתי סדיר. היא מבקרת באופן סבא

שמחה לוקחת חלק פעיל במיזם ומעבירה אותם, במידת הצורך, לידיעת הנהלת הסניף להמשך טיפול. 

 "גבורות בצוותא". 

 

 התנדבות: .5

רכז המתנדבים בסניף, מתנדבים פוטנציאליים.  162נה התקיים מבצע תשאול ובו אותרו כ במהלך הש

 238הסניף מונה היום  .השמהאפי שרון, שיבץ חלק גדול מהם במקומות התנדבות. האחרים מחכים ל

בתוך הארגון )צוות, גבורות בצוותא, ארגון פעילויות אלה מתנדבים מחברי הסניף(.  18%כ מתנדבים )

ם רבים פועלים בתחומימתנדבים ה. בקהילה )בריאות, חינוך, בטחון, סיוע לנזקקים ועוד(רים וכו'( ולחב



במסגרת פוש, ידיד לחינוך לתלמידים בבתי ספר בכפר סבא ובאלפי מנשה )סיוע  חינוך ומגוונים, ביניהם

ילה )סיוע תחום הבריאות )בתי חולים, אגודה למלחמה בסרטן, אקים ועוד(; בתחום הקהבועוד(; 

בתחום לנזקקים, מלבי, רכיבת אפניים ועוד(; שותפים לארגוני מתנדבים )רוטרי, ליונס, מועדון השרון(; 

חירום בשיתוף התרגילי ביחידות החירום בכפר סבא ובאלפי מנשה לוקחים חלק פעיל בהביטחון, פועלים 

 .יםובעוד מגוון רחב של תחומ משמשים כבקרים בבתי ספרו עם פיקוד העורף

 

 פעילות חרום .6

המתנדבים בכפר סבא . חברי הסניף מתנדבים ביחידות החירום השונות בכפר סבא ובאלפי מנשה 80כ 

פועלת בין השאר מאיישים את השולחן המרכזי במרכז ההפעלה וממלאים תפקידי מפתח נוספים במערך. 

בראשה עומד חבר ו חרים,, המורכבת ממתנדבי הסניף ואיחידת מנהלי האירועים בחירום, "כוח נפתול"

 הסניף, אל"מ ד"ר צביקה ימי. 

(; ובתרגיל חירום 2017מתנדבי החירום בעיר השתתפו בתרגיל חירום ארצי המדמה רעידת אדמה )יוני 

. כמו כן השתתפו המתנדבים ביחידות החירום  (2017)נובמבר  עירוני המדמה הרס בעקבות פגיעת טיל

התקיים  2017מת כוסית לקראת ראש השנה ופסח. בחודש ספטמבר בהרצאות בנושאים רלוונטיים ובהר

מתנדבי החירום שמשו כבקרים בתרגיל החירום הארצי שבדק מוכנות בתי הספר  סיור מקצועי בחיפה.

 (; 2017לתפקוד בעת חירום )פברואר 

יל של השתתפו בתרגרבים מחברי צוות, הגרים ביישוב,  וביניהם מתנדבי יחידות החירום באלפי מנשה

ראש , פיקד תרגיל, המדמה רעידת אדמהעל ה. 19/19.10.17פיקוד העורף ורחל שהתקיים בישוב בימים 

 .משמש רמ"ט מלח ישוביה ובנצי נחל, חבר הנהלת הסניף ,חבר הסניףשהוא שלמה קטן, המועצה 

 

 פנימית שטיינברג .7

 לצורך איתור צרכיהם במתנדבי הסניף. במהלך השנה קיימנו מספר מפגשים עם צוות ההוראה בפנימיית שטיינברג,

שובצו מדריכים לסיוע בתחומי הוראה: היסטוריה, מתמטיקה ופיזיקה. מתקיימת . עד כה אלי גרוס מונה רכז למיזם

 .ותתגבש יותר בשנה הקרובה הפעילות עדיין בשלביה הראשוניים מט.-בדיקה לשלוב מדריך בחוג לשח

 :"מבצע תשאול" .8

זיוה אורנה קוגמן ות הסניף, וזו השנה השניה במבצע לתשאול החברים. מתנדבסניף כפר סבא ממשיך, 

כתובות , טלפוןמספרי הלחברים בבקשה לעדכון פרטים. בין השאר מעודכנים פרטי המגורים,  ותקפלן, פונ

 התנדבות או נכונות להתנדב. , תחומי דוא"ל

 :"צוות"השתתפות באירועי  .9

 הבאים: חברי הסניף השתתפו באירועי "צוות"

  (09.03.17במרכז "רבין" בת"א ) ההעברייאירוע מחוזי: יום האישה 

 (22.06.17) , בנייני האומה בירושליםכנס הוקרה ללוחמי מלחמת ששת הימים  

 ( 04.09.17אירוע מחוזי) ,באירוע הוענקו תעודות הוקרה עפ"י הפירוט הבא: לעזרא שמיע וברוך גזית .

ען הסניף; יוחנן שלום, חבר הנהלת הסניף, קבל תעודת הוקרה על חברי הנהלת הסניף, על פועלם למ

 פועלו במחוז; אלי הקר, יו"ר הסניף קבל תעודת הוקרה על הובלתו את הסניף. 

 (10.10.17)חוה"מ סוכות  – צעדת ירושלים  

  (14.10.17להנהלת המחוז )ברמת הגולן טיול מאורגן 

 ( 27.11.17פאנל בהשתתפות אפרים לפיד). 

 

 

 

 

  



 :ותקשורת מחשוב .10

  תהליך של איתור כתובות חסרות ועדכון (.88%-חברים בעלי תיבות דוא"ל פעילות )כ 1160בסניף 

 כתובות קיימות מתקיים באופן קבוע ע"י מתנדבת.

  במערכת הרבים בשלבים השונים של עדכון פרטים לחברים עלו קשיים CRM בין הקשיים מתייחסים ,

אנו פועלים על מול נציגת "אלעד" ואל מול הגופים דכון פרטי מתנדבים. לעדכון אנשי הקשר, וע השאר,

 לתיקון הליקויים. "צוות"הרלוונטיים ב

  היה אמור להשתתף בפיילוט שימוש בכרטיסי אשראי לתשלום עבור אירועים. לאחר זיהוי הסניף

הסניף, אשר (, הנושא הובא לדיון בהנהלת CRMליקויים רבים במערכת )בין השאר העדר חיבור ל 

 החליטה על הפסקתו.

 לצערנו, אנו נתקלים חדשות "להושם דגש על קיום תקשורת עם החברים בסניף באמצעות הדוא .

 מערכת הדוא"ל. לבקרים בקשיים בכל הקשור ל

  ,ה מערכת ככללCRM ויעיל. אינה ידידותית והפעילים מתקשים לעשות בה שימוש מושכל 

 פו בהשתלמות סדנאית לשימוש מושכל בטלפון חכם. כעשרים וחמישה מחברי הסניף השתת

ההשתלמות התקיימה בחמש קבוצות שונות בהתאמה למערכת ההפעלה שבידי החבר )אנדרואיד או 

IOS) מתחילים או מתקדמים(. (לרמת הידע הקודם שלהםו 

 

 רווחה: .11

 התקיים טיפול שוטף בבעיות הפרט

 8 חברים נזקקים קבלו מענק לקראת חג הפסח 

 4 ם נזקקים קבלו מענק לקראת חגי תשריחברי 

 

 דוברות: .12

  בביטאון "רוח צוות" ובמקומונים בעיר.ומאמרים תקשורת כתובה: פורסמו כתבות 

  הסניף ובפייסבוק. תקשורת אלקטרונית: פורסמו כתבות באתר 

 

 בברכה,

 אלי הקר, יו"ר הסניף

 וחברי ההנהלה


