פרוטוקול ישיבת הנהלת "צוות" סניף אילת
ביום רביעי  18מאי  2011נערכה ישיבת הנהלת "צוות" סניף אילת במועדון הסניף.
נכחו בישיבה:
יו"ר הסניף רוברט סיבוני.
נתן גרינברג
ענת לוזון
מלכה משה
דביר אליעזר
כהן יעקב
אלי בן הרוש
מימון ועקנין
ואורח בר נוב חנוך
בפתיחת הישיבה שיבח יו"ר הסניף את דביר אליעזר על פועלו לטובת אתר האינטרנט של "צוות" סניף
אילת.
כן ,חילק יו"ר הסניף את ספר הביטחון לחברי ההנהלה.
הנושאים שהועלו:
 .1מסיבת מחוז הדרום בבאר שבע :
המסיבה תיערך ביום  25מאי  2011בבאר שבע בעלות  ₪ 100לאדם ,לאחר הצבעת חברי
ההנהלה בעד או נגד להקצות אוטובוס להסעת החברים הצביעו בעד :
רוברט סיבוני
נתן גרינברג
ענת לוזון
מלכה משה
דביר אליעזר
כהן יעקב
הצביעו נגד:
אלי בן הרוש
מימון ועקנין
רותי לנדסמן
על החברים המעוניינים להגיע למסיבה המחוזית יש להעביר את התשלום לנתן.
 .2ביום  27יוני  2011יתקיים יום עיון לגבי עבודות יזומות של ברנוב חנוך בבית החייל שיתן
סקירה בנושא התעסוקה הכוללים הרצאות שבנושא מ  08:00ועד  16:00הכוללים ארוחה.
 .3בתאריך  23 -19ליוני יתקיים תרגיל מפנה .5
 .4ליום העצמאות חולקו בקבוקי יין לגמלאים בני  75ומעלה ע"י יו"ר הראש מר סיבוני.
 .5להלן הצעות של דביר אליעזר שהעלה בישיבה:
א .עקב חוסר פעילות הממשלה וחוסר התייחסות לנושא הגמלאים  ,הצעתי בזאת להפסיק
את כל פעולות ההתנדבות של הגמלאים בסניף אילת כאות ולמורת רוח ולתיקון המצב,
מקווה שסניפים אחרים ימשיכו את הדרך הזו כמחאה .
הנושא ייבדק ע"י יו"ר הסניף מר רוברט סיבוני ובהתייעצות עם הנהלת מחוז הדרום
והארצי.
ב .יש לכנס אחת לחודש את הגמלאים שבא עליהם יום הולדתם באותו החודש וכן כל
גמלאי המעוניין להצטרף לערב "יום הולדת" .
ג .הקמת קורס להכרת המחשב במועדון הסניף ולשם כך יינתן פרוט בנפרד.
 .6מימון יטפל בנושא הארוחות בבית החייל לגמלאים המעוניינים בכך.
 .7הוצעה לאחר שני אירועים המתוכננים לפי התוכנית השנתית ועקב פעילות של הכנות לבחירות
ב"צוות" ארצי ,ההצעה הינה ליזום אירוע גדול במהלך חודש ספטמבר בהרמת כוסית לראש
השנה במסיבת סיום סוף שנת הפעילות.
מזכיר הסניף "צוות" אילת  -נתן גרינגרג

רושם ומגיש לאתר  -דביר אליעזר

