
 

  2014 נובמבר 02 ראשון  יום 
  2014סיכום שנת עבודה  -ס"סניף כ :הנדון

  .אלמנות 120מהם . חברים 1263 מונה כיום ס"סניף צוות כ

  כללי

בת שבע יניב (חברי הנהלה הלכו לעולמם במהלך הקדנציה  2. חברים 10מונה כיום  -הנהלת הסניף

  )ל"ל ויצחק קלמן ז"ז

  :רכזי תחומים

  .ר"יו -נפתלי שגיא •

  .ר רכז מערכות מידע ומחשוב"סיו - אלי הקר •

  .רכז החוג לידע והעשרה, חבר הנהלה -  צבי דקל •

  .רכז הטיפול בפרט ,חבר הנהלה -  ברוך גזית •

  .רכזת התנדבות ,חברת הנהלה -  אורית רגב •

  .רועיםירכז א ,חבר הנהלה - שמיע עזרה •

  .צור יגאל-רכזת כוכב יאיר ,חברת הנהלה - אורנה רון •

  .רכז תעסוקה ,רכז אלפי מנשה, חבר הנהלה - בנצי נחל •

  .חבר הנהלה  - יוחנן שלום •

  .גזבר ,חבר הנהלה - עמי אופיר •

 .רכזת טיולים - נעמי שחר •

 ,אחראית לתקשורת עם חברים וגורמי חוץ ,C R M  ת מפעיל ,עוזרת המזכיר - לאה אופיר •

  .ל"רכזת טיולי חו

  התנדבות

  .רים מתנדבים ביותר ממקום אחדחב 65מהם . חברים רשומים 157 בסניף  •

  )'ידיד לחינוך וכו, פוש(בשנה החולפת היה תגבור של מתנדבים בתחומי החינוך הפורמאלי  •

  חוג לידע והעשרה

 .הרצאות במשך השנה 16התקיימו  •

  טיולים וניצול שעות הפנאי

  .טיולים בארץ 8התקיימו  •

  .יתקיים סוף שבוע בקיבוץ אלמוג •

  .קבוצות לטיול ביוון 2ו במהלך חודשי מאי יולי יצא •



 

  אירועים

  .ערב הוקרה למתנדבים נערך בחודש מאי •

  .ס"התקיים אירוע שכלל הרמת כוסית והשקת ספר מורשת סניף כאש השנה ערב ר •

  .אירוע חנוכה יתקיים במהלך חודש דצמבר •

  השתתפות באירועי צוות

  .ח"שכלל חלוקת אותות ללוחמי תש" דיור מוגן"הרמת כוסית לדיירי  •

  .השתתפות בצעדת ירושלים •

  מחשוב

אלה . בעיקר בתחום ניהול אירועים, ערכתמאותרו ליקויים ב ,C R Mנמשך תהליך הטמעת  •

  .ברמה האירגוניתכרגע מטופלים 

  .ר"נכתב אופיון  ניהול אירועים בשיתוף המנמ •

  .עם החברים בסניף דיגיטליתהושם דגש על קיום תקשורת  •

במהלך השנה אותרו  ) 85%- למעלה מ(ל פעילות "בות דואחברים בעלי תי 1101כיום בסניף  •

  .כתובות חסרות ועודכנו קיימות

  .מ עם מכללת דעת השרון לפתיחת קורסים מוזלים בתחום המחשוב לחברי צוות"התקיים מו •

  אלמנות/חוג חברות

  .כולל הרצאות. ככל שבוע במפגשים בעלי אופי חברתי טשו חברות החוג כמעגנפ במהלך השנה

  הרווח

  .התקיים טיפול שוטף בבעיות פרט •

  .מענקי חג לפסחחברים נזקקים קבלו  12 •

  . מענקי חג לראש השנהחברים נזקקים קבלו  13 •

  . החל משלב הרעיון עד לפרסום הספר )צבי דקל,ברוך גזית ( עריכת ספר מורשת

  דוברות

  ."ירוק"ובמקומון  "רוח צוות"ביטאון בפורסמו מספר כתבות  •

  .של העירייהאתר המתנדבים בות בהתפרסמו מספר כת •

  
על  ,סניףממלאי התפקידים השונים ב, תודות מיוחדות לחברים הנפלאים

  .נום הענקית לאיכות התפקוד שלכתרומת

  סבא-כפר "צוות"ר סניף "יו, נפתלי שגיא


