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 .2015ראשונה לשנת , התקיימה ישיבת הנהלת סניף 1.1.15בתאריך   .1
 

 :מ"בנושאים הר ,מאסיפת נבחרים שהתקיימה ביום ראשוןמ "י הח"ע עדכונים הועברו .2
  .שנכנסו לקרנות הרווחה₪  700,000עם עודף של  2014הסתיימה שנת   .א  
  .₪ 530כרטיסי שי בשווי " צוות"נשלחו לחברי   .ב  
  .עדיין בתהליך ובמלחמות פנים. הגימלאות יועברו לידי האוצר  .ג  
  .2016ייערכו בפברואר " צוות"בחירות ל  .ד  
  .לא רצוי למנות אדם אחד למספר רב של תפקידים  .ה  
נוכה שנערכה אתמול נערכה ישיבת ועד מנהל מחוזית והועלה בה לקחים ממסיבת ח  .ו  
  .אופקים" אליבא"באולמי     

  
  –מר ארצי מאיר   .3

  ."צוות"לארועי  ממליץ להעלות את עלות מחיר הכרטיס  .א  
  .מלהכיל את כל המוזמנים היה קטן" אליבא"אולם   .ב  
  .ממליץ לעשות ארועים נפרדים משאר הסניפים  .ג  
" צוות"עדיין ישנם אנשי , "צוות"אנשי למרות שהכניסה למסיבה היתה מיועדת רק ל  .ד  
אין אפשרות לאכוף זאת מלבד לעמוד בכניסה ולדרוש . שמעבירים את הזכות לאזרחים    
  .מכל נכנס" צוות"תעודת חבר     
ח שולחן חינם "ע, ממליץ לתת לשני זוגות נזקקים כרטיסים למסיבות במחיר מוזל  .ה  
  .שמקבלים מהאולם    

  
שבע בלבד ולתת בכך אפשרות לכל - ממליצה לערוך ארוע לסניף באר – עידית סרברו' גב  .4

  .המעוניין להשתתף  
  
  .יש לדאוג לכך שכל מי שרוצה להגיע לארוע יוכל להשתתף בו –מר אביסרור מוטי   .5
  
  .לכל נושא ההתנדבות" צוות"אין היענות של חברי  –מר נגבקר יונה   .6
  
  
  
  



 

 

  –אילנה חדד ' גב  .7
  .נן מעכשיו למסיבת חנוכה בשנה הבאהיש להתכו  .א  
  .פ דרישת החברים"ע, ל בתאילנד"מתוכנן טיול לחו, השנה  .ב  
בעלות , בחודש פברואר' עד ג' מיום א. למגזר הדתי, ימים בקלאב מד אילת 3-הצעה ל  .ג  
    660  ₪)16-18.2.15.(  
עתה של חברת ההצעה שנבחרה הינה הצ. חברות 4-הצעות מ 8-ליום האישה הועלו כ  .ד  
  .11-12.3.15לתאריך " איסתא"    
  .המידע על הארועים המתוכננים יופץ לחברים בימים הקרובים  .ה  
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