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  שבע-חברי הנהלת סניף באר

  
  

   3.5.15 -שבע - סיכום ישיבת הנהלת סניף באר: הנדון                             
  
  

מר ברנד מנחם , ר הסניף"שבע בראשות יו- ניף בארהתקיימה ישיבת הנהלת ס 3.5.15בתאריך  .1
 :ובהשתתפות החברים להלן  
  .אביסרור מוטי, נגאוקר יונה, רויטמן אריה, ארצי מאיר, שלוש איילה, חדד אילנה  

  
 :להלן הנושאים שהועלו במהלך הישיבה   .2

ם ר הסניף וחברי ועדת תרבות מחוזית באולמי נרניה לסכו"ביום רביעי הקרוב יבקרו יו .א
 .סופי של ארוע נשף עצמאות

 .בארוע הבא לא תצורף מפת האולם לכרטיסים .ב

 .בלטרון, ן על גרמניה הנאציתושנה לנצח 70תערך עצרת לציון  7.5.15-ב .ג

בנושא  שעות 3הרצאה בת : בתוכנית . ם המלחמתוכנן יום כייף במלון הוד י 1.7.15-ב .ד
יונה יציג את שמות המתנדבים  נגאוקר. ארוחת צהרים ופעילות חופשית בספא, ההתנדבות

 .שייצאו ליום זה
פ נוהל יציאה "ארצי מאיר יגיש טופס ע .משתתפים 40 – 14.6-הטיול לרומניה יצא ב .ה

 .של חברת הנסיעותטופס + היוצאים לרומניה " צוות"י חברי "חתום ע, ל"לחו

אין כוונה להשקיע . בחודש דצמבר, שבע לערוך ארוע לחברי הסניף-יש בכוונת סניף באר .ו
 .באומן יקר

ל לוי "לזכרו של רא, באזור הבטחון ל"שנה להיערכות צה 30יתקיים כנס לציון  1.6.15-ב .ז
הרשמה . מזכירות המחוז הוציאה מייל בנושא. אביב-באוניברסיטת תל, ל"משה ז

 .במזכירות המחוז

תהיה שונה  מתכונת הבחירות". צוות"יתקיימו בחירות בארגון  2016בחודש פברואר  .ח
 .משהיה בשנים קודמות

יוגב , זגורי יהושוע –זוגות נזקקים למסיבת עצמאות  2מר ארצי מאיר מבקש להזמין  .ט
 .מזרחי דוד, אלמקייס שאול, יעקב

 .בבוקר 0800לא תתקיים בשעה  ,אביסרור מוטי מבקש שמכירת הכרטיסים להבא .י

 .נו מאודנה. אוטובוסים לטיול לקברות צדיקים 2יצאו  –חדד אילנה  .יא

 ,כמו שלא נכנסים למיתר ועומרהוחלט שלא להיכנס לישוב להבים לאיסוף נוסעים  .יב
בשאר המקרים ייאספו החברים בתחנת האוטובוס שעל . נוסעים 10אלא אם יהיו מעל 

  . הכביש הראשי ליד להבים
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הסדנא לא ". מודעות אישית"היתה אמורה להיפתח סדנא ביום שישי האחרון בנושא  .יג
יש אפשרות לפתוח אותה בימי ראשון משעה . ר ותוכננה להתקיים בימי שישינפתחה מאח

 . המחיר יבדק בשנית. יום נוסף של מפגש כפול+ מפגש כפול  –שעות  3למשך  1600

, "נהורה"מ: הצעות מחיר 4הוגשו . ימים 15בכוונת הסניף לצאת לטיול בתאילנד למשך  .יד
החלטה . י ההנהלה עברו על ההצעותחבר. "איסתא"ו "איילה תיירות", "אשת טורס"מ

  .תתקבל בהמשך
  
  
  
  
  
  
  

        
  

   –בברכה                            
  

  ברנד   מנחם                                 
   שבע-באר" צוות"ר סניף "יו                                   


