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 2017תוכנית עבודה לשנת  –סניף   הרצליה 

 נתונים כלליים .1

 שנים. 33 –סניף הרצליה פועל בצורה שוטפת 

 חברים. 680 – 2017חברי סניף הרצליה מונים בשנת 

 אלמנות 67 –מתוך סה"כ החברים בסניף 

 עשית ממשרד מושכר במועצת הפועלים בהרצליה.נפעילות הסניף 

 

 ףהנהלת הסני .2

 חברים, כאשר לכל חבר הנהלה מוגדר תפקיד כמפורט להלן: 8 -הנהלת הסניף מורכבת מ

 יו"ר הסניף וגזבר הסניף, חבר בועידת יו"ר הסניפים של צוות. – לימונד ראובן .א

סגן יו"ר הסניף, איש קשר עם חברים ומשפחתם המאושפזים בבתי חולים, נציג  – יונש טיבי .ב

 ו לעולמם ומתן עזרה לאחר הפטירה.הסניף בלוויות של חברים שהלכ

יו"ר ועדת המתנדבים בסניף, חברה בועדת המתנדבים במחוז, ריכוז  – אילנה קובלסקי .ג

 להפעלת ההרצאות בבתי הספר התיכוניים בעיר הרצליה.

 מתאם טיולים ונופשים עבור חברי הסניף. – אביב שלמה .ד

 והמיחשוב בסניף. C.R.Mאחראי על מערכת  – גיזר נתן .ה

 הסניף.מזכיר  – אלי שובל .ו

 מתאם הרצאות. – חזי פלג .ז

 עוזר יו"ר הסניף. – אביב חיים .ח

 2017מטרות עיקריות לתפעול הסניף בשנת  .3

 הגברת הפעילות ההתנדבותית בקרב חברי הסניף. .א

 ת מספר חברי צוות המשתתפים בפעילות הסניף.להגברת  והגד .ב

 מעקב ועדכון שוטף של כתובות דוא"ל של חברי הסניף. .ג

חוזרים לידיעת החברים על פעילות הסניף. החוזרים מופצים באינטרנט או בדאר  הפצת .ד

 חודשים. 4לחברים שאין להם מחשב, כל 
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 בצורה יסודית לצורך יצירת קשר אמין ושוטף באגודת צוות.  C.R.Mהשקעה בלימוד מערכת  .ה

פשים יצירת קשר עם סניפים אחרים במחוז השרון לעריכת מסיבות, הרצאות, טיולים ונו .ו

משותפים, מצב בו ניתן יהיה להגדיל את מספר החברים המשתתפים באירוע וחסכון רב 

 בניצול התקציב.

ללימוד " בשביל ישראל "קשר רציף עם בתי ספר תיכוניים בעיר לצורך העברת פרויקט  .ז

 הנוער בכיתות יא'.

 2017תוכנית פעילות הסניף בשנת  .4

 :2017להלן פירוט הפעילות המתוכננת בסניף הרצליה לשנת 

 8 –טיולים  .א

  2 –נופשון  .ב

 10 –הרצאות  .ג

 )יום העצמאות וחנוכה(. 2 –אירועים מרכזיים  .ד

 1 –טיול לחו"ל  .ה

 ובהיכל בעיר.מכירת כרטיסים מוזלים להצגות בהיכל אומניות בהרצליה  –הצגות  .ו

 בר, ובנק לאומי.סיוע לחברים לקבלת הלוואות מאגודת צוות, מח .ז

 סיוע לחברים לקבלת טיפולים רפואיים או הקדמת תור בבי"ח מדיקל סנטר. .ח

 2017תכנון תקציב לשנת  .5

 :2017להלן פירוט תקציב נדרש לפעילות בשנת 

 9,720 תשלום עבור שכירת משרד א.

 2,220 תשלום עבור אולם הרצאות ב.

 24,000 סיבסוד טיולים ונופשים ג.

 15,000 הרצאותתשלום עבור  ד.

 2,000 רכישת ציוד משרדי ה.

 3,000 החזר הוצאות אישיות לפעילים ו.

 6,000 תשלום עבור טלפון ואינטרנט ז.

 1,500 כיבוד לאירועים וישיבות הנהלה ח.
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אבקש אישור התקציב הנדרש עקב עליית מחירים ל: אוטובוסים, ארוחות, כניסות לאתר, עלויות 

 ם, ושכירת אולם להופעות.טלפון, הופעת אמני

 

 

 

 ,בברכה               

 לימונד ראובן, יו"ר         

 הנהלת סניף צוות הרצליה         

 


