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    נוכחיםנוכחיםנוכחיםנוכחים::::
מר רוברט סיבונימר רוברט סיבונימר רוברט סיבונימר רוברט סיבוני    ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""ר ר ר ר """"יויויויו     

מר מימון וקניןמר מימון וקניןמר מימון וקניןמר מימון וקנין            ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה      
ענת לוזון ענת לוזון ענת לוזון ענת לוזון ' ' ' ' גבגבגבגב    ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חברת הנהלה חברת הנהלה חברת הנהלה חברת הנהלה      

מר יעקב כהןמר יעקב כהןמר יעקב כהןמר יעקב כהן            ––––יף אילת יף אילת יף אילת יף אילת סנסנסנסנ" " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה   
מר משה מלכהמר משה מלכהמר משה מלכהמר משה מלכה            ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה   
מר עזרא ארבלימר עזרא ארבלימר עזרא ארבלימר עזרא ארבלי            ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה   
מר נתן גרינברגמר נתן גרינברגמר נתן גרינברגמר נתן גרינברג            ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה      

    
    

....מר רוברט סיבוני העלה את נושא הטיול שהיה אמור להתבצע ואת הטיול הקרובמר רוברט סיבוני העלה את נושא הטיול שהיה אמור להתבצע ואת הטיול הקרובמר רוברט סיבוני העלה את נושא הטיול שהיה אמור להתבצע ואת הטיול הקרובמר רוברט סיבוני העלה את נושא הטיול שהיה אמור להתבצע ואת הטיול הקרוב    - - - - ר ר ר ר """"היוהיוהיוהיו. . . . 1111     
    

בפעמיים האחרונות הטיולים נכשלו ויש לבדוק  בפעמיים האחרונות הטיולים נכשלו ויש לבדוק  בפעמיים האחרונות הטיולים נכשלו ויש לבדוק  בפעמיים האחרונות הטיולים נכשלו ויש לבדוק      - - - - מר יעקב כהן העלה את נושא הטיול  מר יעקב כהן העלה את נושא הטיול  מר יעקב כהן העלה את נושא הטיול  מר יעקב כהן העלה את נושא הטיול      ––––חבר ההנהלה חבר ההנהלה חבר ההנהלה חבר ההנהלה . . . . 2222
....את הסיבה לכךאת הסיבה לכךאת הסיבה לכךאת הסיבה לכך                 

    
כל חברי ההנהלה  כל חברי ההנהלה  כל חברי ההנהלה  כל חברי ההנהלה  , , , , מר גדעון שנימר גדעון שנימר גדעון שנימר גדעון שני    ––––ר מחוז דרום ר מחוז דרום ר מחוז דרום ר מחוז דרום """"עם יועם יועם יועם יו" " " " צוותצוותצוותצוות""""תתקיים ישיבת הנהלת תתקיים ישיבת הנהלת תתקיים ישיבת הנהלת תתקיים ישיבת הנהלת     15151515/6/6/6/6/10/10/10/10בתאריך בתאריך בתאריך בתאריך . . . . 3333

....מתבקשים להיות נוכחיםמתבקשים להיות נוכחיםמתבקשים להיות נוכחיםמתבקשים להיות נוכחים                 

 
מר רוברט      מר רוברט      מר רוברט      מר רוברט          ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""ר ר ר ר """"ושא מועמדותו של יוושא מועמדותו של יוושא מועמדותו של יוושא מועמדותו של יונתן גרינברג יבדוק את ננתן גרינברג יבדוק את ננתן גרינברג יבדוק את ננתן גרינברג יבדוק את נמר מר מר מר     ––––חבר ההנהלה חבר ההנהלה חבר ההנהלה חבר ההנהלה . . . . 4444

....בהרצליהבהרצליהבהרצליהבהרצליה" " " " בית חיל האווירבית חיל האווירבית חיל האווירבית חיל האוויר""""בבבב    """"יקיר צוותיקיר צוותיקיר צוותיקיר צוות""""    סיבוני כסיבוני כסיבוני כסיבוני כ                 

 
....מר יעקב כהן לגבש את נושא ההתנדבויות באילתמר יעקב כהן לגבש את נושא ההתנדבויות באילתמר יעקב כהן לגבש את נושא ההתנדבויות באילתמר יעקב כהן לגבש את נושא ההתנדבויות באילת    ––––הוטל על חבר ההנהלה הוטל על חבר ההנהלה הוטל על חבר ההנהלה הוטל על חבר ההנהלה . . . . 5555     

 
".".".".בית לחייל הבודדבית לחייל הבודדבית לחייל הבודדבית לחייל הבודד""""מר יעקב כהן לגבש את נושא מר יעקב כהן לגבש את נושא מר יעקב כהן לגבש את נושא מר יעקב כהן לגבש את נושא     ––––הוטל על חבר ההנהלה הוטל על חבר ההנהלה הוטל על חבר ההנהלה הוטל על חבר ההנהלה . . . . 6666     
    

לגבי נושא הטיול המאורגן והעלויות לאותו לגבי נושא הטיול המאורגן והעלויות לאותו לגבי נושא הטיול המאורגן והעלויות לאותו לגבי נושא הטיול המאורגן והעלויות לאותו " " " " נוקיהנוקיהנוקיהנוקיה""""סניף אילת בהיכל סניף אילת בהיכל סניף אילת בהיכל סניף אילת בהיכל " " " " צוותצוותצוותצוות""""מפגש של כל חברי הנהלת מפגש של כל חברי הנהלת מפגש של כל חברי הנהלת מפגש של כל חברי הנהלת ....7777
....סניף אילת ונגבש הענותסניף אילת ונגבש הענותסניף אילת ונגבש הענותסניף אילת ונגבש הענות" " " " צוותצוותצוותצוות""""היום יצא מכתב לכל חברי היום יצא מכתב לכל חברי היום יצא מכתב לכל חברי היום יצא מכתב לכל חברי           
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