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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 אלי בן הרושמר אלי בן הרושמר אלי בן הרושמר אלי בן הרוש    ––––ר הנהלה ר הנהלה ר הנהלה ר הנהלה """"סגן יוסגן יוסגן יוסגן יו     
ינברגינברגינברגינברגמר נתן גרמר נתן גרמר נתן גרמר נתן גר    ––––מזכיר מזכיר מזכיר מזכיר      

בן שימולבן שימולבן שימולבן שימול    יהודהיהודהיהודהיהודה    מרמרמרמר    ––––חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה      
מר מימון ועקניןמר מימון ועקניןמר מימון ועקניןמר מימון ועקנין    ––––חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה      
מר יעקב כהןמר יעקב כהןמר יעקב כהןמר יעקב כהן    ––––חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה חבר הנהלה      

    
    נושאנושאנושאנושא::::

""""מצדיעים לישראלמצדיעים לישראלמצדיעים לישראלמצדיעים לישראל""""ל ל ל ל """"גמלאי צהגמלאי צהגמלאי צהגמלאי צה" " " " צוותצוותצוותצוות""""א למשתתפים בכנס הארצי של א למשתתפים בכנס הארצי של א למשתתפים בכנס הארצי של א למשתתפים בכנס הארצי של """"סיכום לנסיעה לתסיכום לנסיעה לתסיכום לנסיעה לתסיכום לנסיעה לת     
    
    

::::ש להלן המסלולש להלן המסלולש להלן המסלולש להלן המסלול""""בבבב" " " " צוותצוותצוותצוות""""ח ח ח ח """"הוחלט כי יוזמן אוטובוס להסעה עהוחלט כי יוזמן אוטובוס להסעה עהוחלט כי יוזמן אוטובוס להסעה עהוחלט כי יוזמן אוטובוס להסעה ע     
08:3008:3008:3008:30יציאה מבית רובין יציאה מבית רובין יציאה מבית רובין יציאה מבית רובין      

רה לארוחת בוקר עצמאית בחצבהרה לארוחת בוקר עצמאית בחצבהרה לארוחת בוקר עצמאית בחצבהרה לארוחת בוקר עצמאית בחצבהעציעציעציעצי  
....סודר עם החבר יהודה בן שימולסודר עם החבר יהודה בן שימולסודר עם החבר יהודה בן שימולסודר עם החבר יהודה בן שימול    ––––ש בבית החייל ש בבית החייל ש בבית החייל ש בבית החייל """"עצירה לארוחת צהריים בבעצירה לארוחת צהריים בבעצירה לארוחת צהריים בבעצירה לארוחת צהריים בב     

....מקום האירועמקום האירועמקום האירועמקום האירוע        - - - - " " " " נוקיהנוקיהנוקיהנוקיה""""א עד היכל א עד היכל א עד היכל א עד היכל """"ממשיכים לכיוון תממשיכים לכיוון תממשיכים לכיוון תממשיכים לכיוון ת     
....חוזרים לאילת בגמר האירועחוזרים לאילת בגמר האירועחוזרים לאילת בגמר האירועחוזרים לאילת בגמר האירוע     

....פיזור החברים לתחנה המרכזית באילתפיזור החברים לתחנה המרכזית באילתפיזור החברים לתחנה המרכזית באילתפיזור החברים לתחנה המרכזית באילת     
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