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 כפר סבאיף "צוות" סנ - 2019סיכום שנת העבודה הנדון: 

 . כללי:1

  אלמנות. 141 חברים, מהם 1333ום כפר סבא מונה כיב"צוות" סניף 

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

(, שאינם חברי "צוות" תושבי העיר)ידידים  54-ו ("צוות" מסניפים אחריםחברי )עמיתים  57 סניףב

  .הלוקחים חלק בפעילויות

 : חברים 9הנהלת הסניף מונה 

  יו"ר הסניף -אלי הקר 

  סגן יו"ר הסניף, רכז אירועים  –עזרא שמיע 

  צוותאב נשים"מועדון בהיגוי ועדת ה מרכזתומזכירת הסניף, רכזת טיולי חו"ל,  -לאה אופיר"   

  גזבר -עמי אופיר 

  רכז הטיפול בפרט, פרסום, יחצנות ודוברות, רכז "בשביל הארץ"  -ברוך גזית 

  רכז תעסוקה, רכז אלפי מנשה  -בנצי נחל 

  צור יגאל -, רכז כוכב יאיררכז החוג ליידע והעשרה -ד"ר חיים נסים 

  נציג הסניף בהנהלה הארצית  -יוחנן שלום 

  ות ומרכז פעילות לשומרי מסורתרכז התנדב -אפי שרון  

  פרוייקטורים: 5בנוסף עליהם 

  רכזת הגיל השלישי  -שמחה בניסטי 

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

  רכז "גבורות בצוותא" -דני ויינברגר   

  רכזת טיולים בארץ  -נעמי שחר 

  סיוע בנושא "ביטוח בצוות" -ישראל שפירא 

 המשרד: מתנדבות במזכירות

  לאה בן מנחם 

 ררחל לנטנ  

 אורנה קוגמן  

 רעיה שברו 

 

בראשית הדברים אני מבקש להודות לכל אחד מהרשומים לעיל על עשייתו 

ועל פעילותו המבורכת במגוון התחומים  ,למען הסניף והחברים בו

  ם לא היינו מגיעים הלום.כהמפורטים להלן. שכן, מבלעדי

mailto:ks-yor@tzevet.org.il%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20מזכירות
mailto:ks-snif@tzevet.org.il


 
   

 

 הרצאות:. 2

המתכנן, מתאם ומוציא לפועל את ההרצאות.  חיים נסים,ד"ר  בריכוזו שלפועל , תא""תרבות בצווחוג ה

נועדו להעשרה וחלקן למתן שירות. תדירות ההרצאות רוב  הרצאות. 24במהלך השנה התקיימו 

  .אקטואליההרצאות התקיימו  כמו כן .כולל את חדשי הקיץ(אחת לשבועיים )לא ההרצאות: 

 . 68 עמד עלממוצע משתתפים בהרצאה בהממוצע 

  ומספרי המשתתפים בהן: ,להלן שמות המרצים והרצאותיהם
 

 

 

 

 השתתפו שם ההרצאה שם המרצה תאריך 

 103 קורות המוזיקה היוונית בישראל ד"ר אריק קובריק 14.01.19 1

 49 א וד האותיות והשמות במקרס חיים נתנאל 28.01.19 2

 67 הרצאת "מתן שירות"() ייפוי כוח מתמשך עו"ד קרן רז 11.02.19 3

 91  על ישראל יוהאסלאם באירופה והשלכות רוזן. קוך וד"ר א. ד"ר א  25.02.19 4

בעקבות הצוענים מהונגריה עד מוזיקאלי מסע  ענת שרון 11.03.19 5
 נדלוסיהא

101 

תא"ל יוסי קופרווסר, סא"ל  25.03.19 6
 עילם שחר וד"ר אהוד רוזן

ותנועת   BDS-רשת קורי העכביש: שורשי ה
 " )אקטואליה(הדה לגיטימציה לישראל

52 

 58 דחק או עקה(=  Stress  -)באנגלית  סטרס ד"ר סיגל ביצור 08.04.19 7

 39 שואת יהודי צפון אפריקה פרופ' חיים סעדון 29.04.19 8

 72 זונות יהודיות בדרום אמריקה  גלנצר–חני ברקתד"ר  13.05.19 9

 42 סיפורים על תזונה כחוויה-חביתה של עשירים דוד רזניק 27.05.19 10

 66 זבאללה(י)מנהרות ח מצפון תפתח הרעה סא"ל שבתאי קו 10.06.19 11

 41 זירת האסון ההומניטרי החמור בעולם-תימן ענבל נסים 24.06.19 12

 62 אסדת זיקוק הגז של לוויתן ארנון הראל 08.07.19 13

 58 ווטסא הנימכ אורי דרומי 02.09.19 14

 69 הצוללת דקר אברהם בן זאב )זבו( 16.09.19 15

 52 אלביס פרסלי ארז בר 25.09.19 16

 138 הומור בפוליטיקה ד"ר רפי קישון 07.10.19 17

 49 "מתן שירות"(הרצאת ) השקעות אלטרנטיביות דניאל בכור 28.10.19 18

 109 מוזיקה יוונית מרובוטיקה ללאיקה אריק קובריק 05.11.19 19

 94 )הרצאת "מתן שירות"( וכאב אורתופדיותבעיות  ד"ר לייטנר וד"ר סנדלר 11.11.19 20

 41 הרמטכ"ל לסקוב ליאור בריכטה 25.11.19 21

 41 נוהגות בחסות המשטר ענבל נסים 09.12.19 22

 66 )אקטואליה( מדברים עם חמאס ג'קי חוגי 18.12.19 23

 37 " )על מלחמת יום הכיפורים(גדול היה כאןנס " עו"ד קובי סגל 30.12.19 24

 68 ממוצע משתתפים בהרצאה   



 
   

 

 סיורים במוזיאונים. 3

 :סיורים במוזיאונים 2תקיימו ה 

 מס משתתפים  
 56 מוזיאון הטבע בת"א 18.01.19

 39 מוזיאון מורשת יהדות בבל 05.04.19

 

 :ונופשונים טיולים . 4

 :טיולים בארץ 4.1

 חמישהשבת והתקיימו בה התקיימו שמונה טיולים ושני נופשונים. שלושה טיולים חד יומיים במהלך השנ

 כל אחד משני הנופשונים. ימי טיול נוספים שולבו ב 6מועדון הנשים. במסגרת אחד מהם , אמצע השבועב

 הטיולים התקיימו בתדירות של אחת לחודש )לא כולל את חדשי הקיץ(. 

  .נעמי שחרשה ע"י תכנון ותאום הטיולים נע

 : ומספרי המשתתפים בהם להלן יעדי הטיולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ונופשון: ף שבועסו 4.2

 ימי טיול בגליל העליון וברמת  3-שבת( משולב ב-שישי-)חמישיהתקיים סוף שבוע  2019רץ בחודש מ

 בהדרכת דניאל הניג. התקיימו הטיולים . חברים 47בסוף השבוע השתתפו  (. קיבוץ הגושריםהגולן )

  ול באזור עמק יזרעאל ימי טי 3-שלישי( משולב ב-שני-)ראשוןנופשון התקיים  2019בחודש נובמבר

הטיולים . מדריכים( 2-אוטובוסים ו 2)חברים  86בנופשון השתתפו והגליל המערבי )אחוזת אסיינדה(. 

 . טלמוןדניאל הניג ואבי בהדרכת 

 : טיול לחו"ל 4.3

טיול טיול באוזבקיסטאן. המחזורי לושה חברי הסניף לש 93 יצאוספטמבר ואוקטובר , אוגוסטבחודשים 

עפ"י התקיים ערים מרכזיות על דרך המשי )טשקנט, סמרקנד, בוכרה וחיווה(. הטיול בארבע  כלל ביקור

תכנון, תאום וארגון מול ע"י חברת "מסביב לעולם". יצוע הטיול בנהלי "צוות" וללא סבסוד של הארגון. 

 .ועזרא שמיע לאה אופירהחברה המבצעת, 

 משתתפים יעד הטיול

 50  באקה אל גרבייה  )שבת(

 51 הישוב היהודי בנגב המערבי   )שבת(

 47 שבת(-מלון בטבע" )חמישי –סוף שבוע ב"הגושרים

 42  )יום שלישי(  לילות רמדאן באום אל פחם

 38 )יום שלישי(ים  בעקבות אריק איינשטיין וחבר

 36 )שבת( מיפו לירושלים   -בדרך אל העיר 

 49 )יום חמישי( בעקבות מנהרות החיזבאללה 

 52 כרון יעקב )יום חמישי(י" לזנשים בצוותא"טיול 

 86 שלישי(-)ראשוןטיולים ונופשון באחוזת אסיינדה 

 54 )יום שלישי( בעקבות ההולך על המים



 
   

 

 אירועים:. 5

 :בצוותא" נשים"ט"ו בשבט במועדון   .5.1

שולחנות אירוע, שהתקיים סביב ל. טסדר ט"ו בשב, מועדון הנשיםחברות ב 47חגגו חודש ינואר ב

של  הקריאו קטעים מ"ההגדהבמועדון החברות . כוסות 4על ברכו חברי ההנהלה, אשר הצטרפו , ערוכים

אירוע ה. ברכו וטעמו מפירות הארץ ,שרו שירי ארץ ישראלוכולן ט"ו בשבט", שהוכנה במיוחד לאירוע, 

 המרגש מכל היה לשמוע חברות שזה היה להן ה"סדר" הראשון בחייהן.הייחודי ריגש ושימח. 

 אירוע מתנדבים:  .5.2

אורחים ובני ם, חברי 200מעל הסניף, בנוכחות  ערב הוקרה למתנדבות ומתנדביבחודש מאי קיימנו 

, יו"ר מחוז ארז עודד, יו"ר "צוות", דגן-בר מוטי, ראש העיר, סער רפיבאירוע לקחו חלק  .משפחה

, יו"ר ועדת ההתנדבות המחוזית, ברנע יוסקה, יו"ר ארגוני המתנדבים בעיר, אריאלי אפריםהשרון, 

המברכים ציינו את רוח ההתנדבות של גימלאי צה"ל,  .חברי מועצת המחוז, חברי ההנהלה ורבים אחרים

קרונות מנחים של הארגון. קהילתית ואת העזרה לזולת, שמאז ומתמיד היו ע-את הערבות ההדדית

ערב הופיעו חני לבנה הבהמשך . במהלך האירוע הוענקו תעודות הוקרה לשישה מתנדבים מצטיינים

 .עזרא שמיעארגון האירוע והפקתו:  .חתן פרס ישראל, נחום היימןלואורי הרפז במופע מרגש, מחווה 

 ביקור הנהלת "צוות" בעיר: .5.3

 נתיוסגנו  ארז עודד, יו"ר המחוז, נדיב דן, המנכ"ל, דגן-בר וטימיו"ר "צוות", ארחנו את  בחודש יולי

: בו פעילות הסניף ועם הפעיליםביקור נועד להכרות עם . הקראוס רחלואת מנהלת המחוז  פרישמן

, את העשייה וחברי ההנהלה הציגו, הקר אליסקר יו"ר הסניף,  ,חברי ההנהלה וראשי התחומים. בישיבה

בסניף, ציין  הוא אחראי. בדברי הסיכום שיבח יו"ר צוות את העשייה האיכותיתכל אחד את התחום עליו 

למד"א )מודיעין -כוח נפתולאת פעילות המתנדבים התורמים לחברה ולקהילה ובכלל זה את "יחידת 

. לדבריו, סער רפיבהמשך הצטרף ראש העיר, ענות לצרכים מקומיים. יכמודל ייחודי להאוכלוסייה(, 

סיונו רב השנים בכל תחום יהמעורב בעשייה העירונית ומעניק לה מנ ,איכותי פעיל"צוות" הוא ארגון 

 .אפשרי. האירוע הסתיים בהענקת ספר מורשת הסניף לראש העיר

   "גבורות בצוותא": .5.4

 או  80לגיל  מחברינו שהגיעו 13חגיגת "יום הולדת" ל , במסגרת "גבורות בצוותא"קיימנו,  בחודש אוגוסט

יו"ר הסניף, . האירוע נפתח בברכות מפי מחברי הסניף, אורחים ובני משפחה 140-, בהשתתפות כ90

הוענקו לחוגגים תעודות מטעם . בהמשך דגן-בר מוטי ,ויו"ר "צוות" ארז עודד ,, יו"ר המחוזהקר אלי

. 99יינה השנה מלאת צש מיכל אורבך,תשורה מיוחדת הוענקה ל. 80בני  10-ו 90 בנישני : "צוות"

אשר נשזרו האחד בשני  ,הענקת התעודות לוותה בסיפור חייהם של המקבלים. סיפורים מרגשים

ארגון האירוע  .ליוו את האירוע שלושה זמרי אופרה .והשתלבו עם הספור ההיסטורי של עמנו ומדינתנו

 .שמיע עזראוהפקתו: 

 הרמת כוסית לחג הפסח: .5.5

 חברי הסניף, הגרים בבתי הדיור המוגן בכפר סבא להרמת 25-התכנסו כבחודש אפריל, ערב חג הפסח, 

, יו"ר מחוז הקר אליכוסית לקראת חג הפסח. החברים נהנו מכיבוד קל והאזינו לברכות מפי יו"ר הסניף, 

, אשר עדכן במידע מהנעשה בארגון. בסוף האירוע קבל כל דגן-בר מוטיויו"ר "צוות"  ארז עודדהשרון 

 .ועמשתתף שי צנ

 

 :אירוע חנוכה. 5.6

פתח נואורחים. הערב  , מוזמניםחברים 300מעל השתתפו , בו תקיים אירוע חנוכהה בחודש דצמבר

יו"ר המחוז,  הקר אלי. בהמשך ברכו יו"ר הסניף, שרון אפיבברכה ובהדלקת נרות ע"י חבר ההנהלה, 

-"אשר, חבר "צוות-רה לדוד בןמגן הוק . במהלך הערב הוענקסער רפיוראש העיר כפר סבא,  ארז עודד

סיומו של הערב  את פעילויות הסניף. בעיתונות המקומית והארצית,  ,הוד השרון, המסקר בעקביות

 .שמיע עזראארגון האירוע והפקתו: ם של הזמרת אילנית והזמר דורון מזר. בהופעת



 
   

 

 שביל הארץ:. ב6

ף בנושא "בשביל הארץ" בבתי הספר בה הדריכו חברי הסני ,היתה השנה הרביעית ברציפות 2019שנת 

 25-(, הדריכו מתנדבים מטעם הסניף ב2018/19תשע"ט ) םבשנת הלימודיהתיכוניים בכפר סבא. 

דרום , בבית הספר האזורי במועצת ("נועם" ומדרשית "רבין"בתי ספר בכפר סבא )ני י"ב בש-כיתות י"א

ת המדריכים זכתה למשוב טוב מאוד. בהוד השרון. פעילו "1עמל "בבית הספר ( ו"עמיאסף"שרון )ה

חודש יולי ב שהתקיים באזור לטרון. ,יום גיבוש ייעודי ארצילמרצים המתנדבים במיזם, יצאו הבחודש מאי 

מחוז בכסניף המוביל צוין במפגש סניף כפר סבא . במחוז השרון מפגש לסיכום שנת הלימודיםהתקיים 

הוענקה לסניף תעודת הוקרה בזכות ספטמבר בחודש ארץ במספר הכיתות. באירוע המחוזי שהתקיים בו

 .אופיר לאה. מסייעת בתיאום ובשיבוץ המדריכים, גזית ברוךמרכז את התכנית מטעם הסניף, ההישג. 

 

 ועדון "נשים בצוותא":. מ7

בתדירות של אחת  מפגשים 15 התקיימו חברות. במהלך השנה 54-בצוותא" מונה כ נשים"מועדון 

ים הונחו ע"י נילי טלרמן, מנחת קבוצות, שעסקה בנושא המודעות העצמית "אישה מפגש 7. לשבועיים

מפגש יצירה , סדר ט"ו בשבטתזונאית ועם נומרולוגית, מפגש עם  :יודעת עצמה". פעילויות נוספות כללו

ועוד. חלק  לפורים; "סיפור אישי" ביום הזיכרון לשואה ולגבורה; סיפור של אם גאה לבת גאה ויצירתיות

מהמפגשים הונחו ע"י חברות המועדון, בהתנדבות וחלק אחר בתשלום. כמו כן התקיים ביום האישה 

המועדון נשים.  52לקחו חלק באזור זיכרון יעקב. בטיול , "בעקבות נשים לוחמות ויוזמות" הבינלאומי טיול

 .אופיר לאהצוות היגוי שבראשו עומדת ע"י מופעל 

 תנדבות:. ה8

רשומות נסגרו . CRMתשאול טלפוני לצורך עדכון נושא ההתנדבויות במערכת ה התקיים השנה במהלך 

  מתנדבים 236רשומים בסניף  ,ועודכנו התנדבויות חדשות. בשלב זה ,יותרשל מתנדבים שאינם פעילים 

מתנדבים  115: כוללים תחומי ההתנדבות. (ביותר ממקום אחד)מרביתם מתנדבים  ,התנדבויות 372-ב

  בסניף:המתנדבים בבריאות והשאר בתחומים שונים בסיוע לקהילה. מרכז  31בחינוך,  63בביטחון, 

 .קוגמן אורנהמסייעת לידו, , שרון אפי

  :"גבורות בצוותא". 9

ואשר במסגרתו מתנדבי הסניף מלווים חברים בני שמונים , השנה הרביעית, הפועל בסניף זו מיזם

מחברי הסניף.  10%-אוכלוסייה זו מונה למעלה מן קשבת. ומעלה, השוהים בביתם וזקוקים לליווי ואוז

קשר ארוך טווח שעיקר מטרתו ליווי חברתי וסיוע , כולל הקר אליהמיזם, פרי יוזמתו של יו"ר הסניף, 

אוכלוסיית הגיל השלישי על פי מצבם  ערך מיפוי של ,ויינברגר דני ,מרכז המיזם דרש.נבעת ש

מתקיימים ביקורים  ,במקביל .בביתםלביקור י ושיבץ מתנדבים הבריאותי, איתר את הזקוקים לליוו

 , רכזת הגיל השלישי בסניף.בניסתי שמחהסדירים אצל חברינו המתגוררים בבתי הדיור המוגן בעיר ע"י 

 פעילות חירום:. 10

חידת י 2019בשנת מחברי הסניף פעילים ביחידות החירום השונות בכפר סבא ובאלפי מנשה.  80-כ

 צביקהבהובלתו של חבר הסניף  עברה שדרוג משמעותיצוות כפר סבא" שנתה את ייעודה ו-ול"כוח נפת

 ,שפעלה בשנים האחרונות כ"יחידת מנהלי אירועים בחירום" ,היחידה ובשיתוף עם עיריית כפר סבא. ימי

 ,. החברים ביחידה השתתפו השנה בשלושה תרגילים"למד"א–ה ייחידת מודיעין אוכלוסי"פועלת עתה כ

נפגעים/נעדרים/ניצולים מבין והתנסו באיתור, תשאול ודיווח אודות אשר דימו פגיעת טיל בבית מגורים, 

את ששלבו הדיירים בבניין. התרגילים כללו התנסות במדיה ממוחשבת ובפעולה בצוותי עבודה ייעודיים, 

ן, הדרכה והשתלמויות נציגי העיריה ופיקוד העורף. לצורך שיפור התפקוד של החברים התקיימו ימי עיו

בחודש אפריל התקיים טיול גיבוש של חברי היחידה לגליל התחתון, כפר כמא ואתר ההנצחה  בתחום.

 במהלך הטיול התקיימה הרמת כוסית לחג הפסח. .והמוזיאון של חטיבת גולני

 

 



 
   

 

 השתתפות באירועי צוות:. 11

  השתתפו באירועי "צוות" הבאים:והנהלתו חברי הסניף 

 הרמת כוסית לראש השנה ולחג הפסח תשע"ט.הנהלה השתתפו בחברי ה 

  (2019חברי הסניף השתתפו באירוע מחוזי בבית חייל האוויר בהרצליה )ספטמבר 

 (2019 חברי ההנהלה השתתפו בטיול מאורגן לשומרון )נובמבר 

  (2019חברי הסניף השתתפו בכנס מחוזי בנושא זכויות גמלאים וכלכלה נבונה )נובמבר 

 ים מחברי ההנהלה לקחו חלק בהשתלמות בנושא מחשובנציג. 

 ותקשורת מחשוב. 12

 חברים חסרי  115ף. מחברי הסני 91.4% -חברים בעלי תיבות דוא"ל פעילות. סה"כ כ 1219 בסניף

  . ללא נגישות לאינטרנטוכן חברים  מהם הם בגיל גבורות 1/3, מייל

  והשלמת פרטים )בעיקר מספרי טלפון  ילהמשכנו בעדכון כתובות מי 2019במהלך שנת העבודה

 נייד( לגבי חברי הסניף.

  .מקבלים את חסרי דוא"ל התקשורת עם חברי הסניף מתקיימת בעיקרה באמצעות הדואר האלקטרוני

  דואר ישראל.המידע באמצעות 

  הועבר לחברים מידע אודות  םבה ,מידעונים )"קול צוות כפר סבא"( 3במהלך השנה פורסמו

 המידעונים נשלחו לחברים ופורסמו באתר הסניף.המתוכננות לסניף.  פעילויותה

 רווחה:. 13

 התקיים טיפול שוטף בבעיות הפרט:

 2 חברים נזקקים קבלו מענק לקראת חגי תשרי  

 2 חברים נזקקים קבלו מענק לקראת חג הפסח 

 :ויחצנות דוברות. 41

  :ובמקומוניםצוות שלנואון "בביט, כתבות ומאמרים פורסמו אירועי הסניףתקשורת כתובה ". 

 .תקשורת דיגיטאלית: פורסמו כתבות באתר הסניף ובפייסבוק 

 

 

 מגיש:

 אלי הקר, 

         סניף כפר סבא "צוות"יו"ר 

 

 


