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 פרוטוקול ישיבת הנהלת "צוות" סניף אילת
.סניף אילת בבית החייל באילת" צוות"נערכה ישיבת הנהלת  2011יולי  20ביום רביעי   

 בישיבה נוכחים:

 

ר הסניף"יו –מר רוברט סיבוני   
מזכיר הסניף –מר נתן גרינברג   

מחשבים ואינטרנט –מר דביר אליעזר   
גזברית הסניף –ענת לוזון ' הגב  
חברת הנהלה –לנדסמן רותי ' הגב  

חבר הנהלה –מר משה מלכה   
חבר הנהלה –מר יעקב כהן   

חבר הנהלה –מר ועקנין מימון   
 

:הנושאים שהועלו לדיון  
 1. הרמת כוסית לראש השנה: תתקיים  בבית החייל בחדר האוכל בתאום עם יו"ר הסניף לקביעת יום ותאריך,

.נתן גרינברג, כהן יעקב, ןועקנין מימו: ובטיפולם של החברים      
 

2. מסיבת סוף השנה: נבחנות מספר אופציות לקיים מסיבת סוף השנה ובטיפולם של ועקנין מימון, כהן יעקב, נתן 
.גרינברג          

 
 3.  מענקי החג : בטיפולה של הגב' רותי לנדסמן.

 
4. קליטת חברים חדשים: נקלטו ארבעה חברים חדשים בטיפולו של מר נתן גרינברג: מר אריק סגל, מר פרכנר 

.מר ביסמוט שלמה, מר בן גיגי מרדכי, אפי  
 

5. דוא"ל:  טיפול מעמיק באיסוף נתוניי דואר אלקטרוני של החברים בסניף אילת – נאספו עד עכשיו כ 140         
.נתן גרינברגבטיפולם של מר דביר אליעזר ומר  .והנושא יטופלל "ישנם חברים ללא דוא ל מחברים אך"דוא      

 
 6. קורס להכרת המחשב: סוכם והוחלט לקיים קורס הכרת המחשב ברמות שונות, עבור חברי "צוות" ובנות

.ביוזמת מר דביר אליעזר ובהדרכתו , זוגם      
 

 7. מסיבת ימי הולדת: בנוסף למכתב "מזל טוב" לחברים בחודש יום הולדתם תתקיים מסיבה בכל יום ה' בסוף
עוגה או בקבוק(ן כל חוגג יביא עימו מנחה קטנה כל חודש לכבוד החברים החוגגים את יום הולדתם וכמוב      
.לתאום והכנהרינברג יטפל בכל הנושא מר נתן ג. לשמחה ולרווחתם של החוגגים) יין או כיבוד קל אחר      

 
דביר אליעזר –עורך ומגיש לאינטרט , נתן גרינברג –כותב                                                                     

ר סניף אילת מר סיבוני רוברט"יו                                                                                  


