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אורחים נכבדים:
ד"ר ברוך לוי יו"ר "צוות" ארצי
מר דן נדיב מנהל "צוות" ארצי
מר גדעון שני יו"ר מחוז הדרום
מר לוגסי אברהם מנהל מחוז הדרום
שמחים אנו לארח אתכם במועדון "צוות" ערד ,הגעתם אלינו לביקור לאחר ששמעתם על הפעילויות הרב
גוניות שמתבצעות אצלנו בסניף ערד .וכמובן הצורך להיות בקשר עם כל סניף בארץ ,על כך אנו מברכים.
בעצם מה שמייחד אותנו "צוות" ערד זה ההון האנושי בו התברכנו .מעל  67%מחברינו הינם פעילים חברתית
ורובינו מתנדבים למען הקהילה בערד בסיירת שיטור ,סיירת הורים ועוד .כל פעילות שהתבקשנו תמיד אנו שם.
הריכוז נעשה ע"י יו"ר "צוות" ערד מר שלום כרמל ,אשר הוא המוביל והמרכז של כל הפעילויות ההתנדבותיות
והחברתיות ,ובעזרת חברי ההנהלה אשר לולא כרמל שלום חלק מהפעילויות ודאי לא היו מתבצעות כי צריך באמת
את האדם הנכון "המשוגע" לדבר ,הוא זה שדוחף ומזיז את הדברים לרווחת כולנו.
"צוות" ערד היה שונה בתחילת הדרך לכל פעילות שניסינו לארגן ,נתקלנו בחומות של התנגדות ואני עמלנו קשה
מאוד בשכנועים והפצרות ולא עזבנו אותם לנפשם וטיפין טיפין פוררנו את חומת ההתנגדות והחברים החלו להצביע
ברגלים ולקחו חלק בפעילויות השונות וחבר הביא עוד חבר וברגע שנהנים הן מהחברות ומהפעילות ,מספיק SMS
קטן וכולם מגיעים ויתרה מזאת ,אם לא ביצענו פעילות כלשהי באים אלינו בתלונות.
אנו חברי "צוות" ערד המגובשים שמחים וגאים להיות חלק מחבורה נפלאה זו ,אתם בודאי מזהים אותנו מיד בכל
אירוע מחוזי ,כן אנחנו החבורה שמסרבת לשבת בשתיקה אנחנו החבורה הרוח החיה בכל מסיבה.
"צוות" ערד רחוקים מבחינה גאוגרפית ממרכז העניינים ולכן אנו צריכים יותר תמיכה מכם על מנת להגיע לכל
מקום )וזה כדאי שנהיה שם(.
אנו מודים לכם על התמיכה לאורך השנים.
אנו מודים לחברים שתמיד באים ועוזרים ע"פ קריאה להצלחת הארועים השונים ובעיקר אנו מודים לכל הנהלת
"צוות" סניף ערד ובראשם מר שלום כרמל.
מר אליעזר דביר הממונה על התקשוב.
מר שיף אריה סגן יו"ר הסניף
מר רפי חיון הגזבר של הסניף
הגב' ריטה נחמיה מזכירת הסניף
מר גונדה יצחק אב הבית
הגב' מזל ברלב אם הבית

