"צוות" ארגון גמלאי צה"ל – סניף אילת
דואר אלקטרוני – tzeveteilat@walla.com
אילת מיקוד  676 88000שד' התמרים – ביה"ס אלון ת.ד.
משרד "צוות" טלפקס 08-6317552

27.9.1
הנדון:פרוטוקול ישיבת הנהלת סניף אילת
בקור בסניף אילת  -סכום
בתאריך  25.9.11התקיימה ישיבת הנהלת הסניף הכוללת ביקור הנהלת מחוז הדרום
.1
בהשתתפות -
יו"ר המחוז  -מר גדעון שני
מנהל המחוז  -מר לוגסי אברהם
יו"ר הסניף  -מר רוברט סיבוני
חברי הנהלת הסניף
.2

להלן לוח הזמנים לבקור -

הצגת הנושאים להלן ע"י יו"ר הסניף
 הצגת פעילות הסניף עד היום תוכנית עבודה עד סוף השנה תקציב הסניף הצגת נושא המתנדבים הצגת התקדמות איסוף מיילים של החברים ארוע הרמת כוסיתעדכוני יו"ר המחוז
עדכוני מנהל המחוז
התייחסות חברי הנהלת הסניף
.3

סכום הבקור
א.

יו"ר הסניף – מר רוברט סיבוני
סקר בפני יו"ר המחוז והנהלת הסניף את הפעילות שנעשתה
(1
בחצי השנה האחרונה וכן את המשך תוכנית העבודה עד סוף השנה.
הציג את חברי הנהלת הסניף ותחומי אחריותם .הודה לחברים
(2
על פעילותם ואיחל לכולם שנה טובה.

ב.

מר דביר אליעזר
הסתיים עדכון אתר "צוות" לפי הפורמט המחוזי.
(1
מבקש לרכוש מספר מחשבים ולערוך קורס מחשבים לחברים בסניף.
(2
מאחל לחברים שנה טובה.
(3
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ג.

מר חנוך בר נוב
סיפר על בעיה אישית שבעקבותיה נאלץ לבלות בבי"ח הדסה כחודש וחצי .לדבריו אין
(1
התייחסות של רמ'  2כמו שיש בדרום וחבל מאוד .מבקש להכניס גם את נשות הגימלאים
להסדר מול רמ' .2
הציג את נושא התעסוקה לגימלאים בסניף אילת וביקש לערב את ר' העיר ,זאת בעקבות
(2
תוכניות התפתחות העיר.

ד.

התיחסות יו"ר המחוז
דיווח על פגישתו עם קרפ"ר לפני כ 20-שנה והסיכום בדרום שרמ'  2יתייחסו למאושפזי "צוות" כמו
לחיילים סדירים .לצערנו אין סידור כזה בארץ וכל מאמצינו להחיל את הסידור לא צלח.

ה.

מר מלכה משה
בסניף אילת יש פעילות רבה .דיווח על האפשרות לאכול ארוחת בוקר וצהרים בבית החייל
(1
באילת בעלויות נמוכות.
מאחל לכולם שנה טובה וחג שמח.
(2

ו.

מר כהן יעקב
חברי הסניף אינם נהנים מהארועים ש"חבר" עושה .מבקש התייחסות לנושא.
(1

ז.

מנהל המחוז
 (1מנהל המחוז הודה לחברים על פעילותם ההתנדבותית לרווחת החברים ומודה על שיתוף
הפעולה ומאחל שנה טובה וחג שמח.
(2

מספר עדכונים
סניף אילת מונה  308חברים.
א.
מתוכם  9אלמנות )כולן מתחת לגיל  (75ו 8-גימלאים בני
ב.
.+75
השנה הצטרפו לסניף  4חברים חדשים -
ג.
בן גיגי מרדכי ,ג'ובני אמנון ,חלפון אילן ואזולאי מרדכי.
השנה נפטרו  3מחברי הסניף –
ד.
רובין יוסף ,שולזינגר יצחק ,שורץ יצחק
 יהיה זכרם ברוך.ה.

ו.
ז.

נתונים לגבי המיילים
מתוך  308חברי הסניף –
ל 158-חברים יש מייל
ל 102-חברים אין מייל
לגבי  48חברים המהווים  15.6%מחברי הסניף – עדיין אין נתונים.
תקציב הסניף עומד על .₪ 38,708
עד כה נוצלו  ₪ 20,000המהווים  51.6%מהתקציב.
השנה אושרו  7מענקי חג לקראת ראש השנה התשע"ב.
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(3
(4

(5
(6

בתאריך  25.10.11תערך בקורת בסניף .מבקש מיו"ר הסניף להיערך לביקורת בצורה קפדנית
)נמסר שאלון הביקורת( ולעבור על הליקויים משנה קודמת.
הח"מ מוכן לסייע ולהדריך בכל בקשה בנושא ובכלל.
רכישת מחשבים עבור קורס – יו"ר המחוז יתייחס ומזכירות
המחוז תעביר מחשב אחד נוסף לסניף.
נעשתה בדיקה בנושא פרויקט להב"ה )צמצום הפער הדיגיטאלי בחברה הישראלית( – עדיין לא
נפתח סניף באילת .ממליץ ליו"ר הסניף להפנות את הנושא לר' העיר לטפולו.
לוקש ראובן )חבר הסניף בן  (87הועבר באמבולנס לאילת .פונה לגב' רותי ,חברת הנהלת הסניף
לשמור על קשר עם החבר.
נשף חנוכה – נקבע מועד לנשף חנוכה בסניף – .26.12.11

.4

סכום יו"ר המחוז – מר גדעון שני
ציין את חברי ההנהלה ובירך על הפעילות שהם עושים.
א.
הנהלת הסניף טובה מאוד ומגיעה להישגים.
ב.
תיערך פניה למנכ"ל "צוות" בנושא שיתוף חברי הסניף באירועי "חבר".
ג.
בנושא התעסוקה – דיווח על זכייתה של הגב' שרית בתפקיד סמנכ"ל
ד.
עידכן את החברים בנושא הגימלה.
ה.
מודה לחברי הנהלת הסניף על הפעילות הברוכה ומאחל לכל חברי הסניף
ו.
שנה טובה ופוריה ,בריאות והצלחה.

.5

בערב התקיימה הרמת כוסית לכבוד החג בהשתתפות ר' העיר וחברי הסניף עם תוכנית אומנותית.

רוברט סיבוני
יו"ר סניף אילת

נתן גרינברג
מזכיר הסניף

תעסוקה.

דביר אליעזר
מחשוב ובקרה
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