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7/10/10
/10/10

בס"ד
5/10/10
הנדון :פרוטוקול ישיבת הנהלה /10/10
הנדון:
נוכחים:
יו"ר "צוות" סניף אילת – מר רוברט סיבוני
סגן יו"ר הנהלה – מר אלי בן הרוש
מזכיר – מר נתן גרינברגר
חברת הנהלה – גב' ענת לוזון
חברת הנהלה – גב' רותי לנדסמן
חבר הנהלה – מר יעקב כהן
חבר הנהלה – מר אליעזר דביר
חבר הנהלה – מר מימון ועקנין

 .1היו"ר מר רוברט סיבוני נתן הסבר והתייחסות לאירוע של הרמת כוסית לראש השנה שנערך ב"מתחם
אלמוג" באילת ,כל חברי ההנהלה הסכימו איתו על ההערכות הגרועה שהייתה ומזה נלמד לקח.
 19/10וההכנות יתבצעו לכל הנוגעים לביקורת.
19/10/10
 .2הביקורת בתאריך /10/10
א .יש להכין פרוטוקולים לגבי שכירות המועדון.
 ,1/1/10יתקבל על כך דו"ח מב"ש.
ב .לדאוג לקבל העתק רשימת חברים חדשים שנקלטו באילת מה /1/10
כמו כן לבקש מסמך לגבי תקציב לשנת  2010עד אוקטובר ומנובמבר עד סוף שנת הכספים של .2010
ג .לדאוג שכל ישיבות ההנהלה יתויקו לקלסר המיועד לכך.
ד .קופה קטנה – תנוהל ע"י חברת ההנהלה גב' ענת לוזון והסכום המאושר לכך הוא ₪ 300 :לחודש.
19/10
19/10/10
ה .חבר ההנהלה – מר מימון ועקנין ידאג להערכות של הביקורת והביקור שייערך ב /10/10
 – 26/10כיבוד קל.
26/10/10
ובתאריך /10/10
ו .מסיבת חנוכה:
23/12
23/12/10
המסיבה תערך ב /12/10
הוסבר ע"י יו"ר "צוות" אילת – מר רוברט סיבוני על המהלכים למסיבה זו והמוזמנים לאירוע זה,
מקום המסיבה ייקבע לאחר שרוברט יחזור מחו"ל – כל חברי ההנהלה מאחלים למר רוברט סיבוני
ולאישתו נסיעה נעימה ושיחזרו בשלום.
ז .נקלט חבר הנהלה חדש – מר אליעזר דביר אשר תפקידו יהיה כל נושא המיחשוב ל"צוות" אילת,
כמו כן מר אליעזר דביר יטפל בכל תאריכי ימי ההולדת של חברי "צוות" סניף אילת ויישלחו מכתבי
ברכה לחברים.
ח .נשלחו לכל חברי "צוות" בארץ חוברות לגבי קורסי העשרה שונים כשאילת לא נכללת בכלל,
יש להעביר את הנושא למנכ"ל "צוות" – מחוז דרום.
 10/10אשר אורגן וטופל ע"י חברי ההנהלה
10/10/10
ט .הוסבר לכל חברי ההנהלה על הנסיעה להיכל "נוקיה" ב /10/10
מר נתן גרינברג ויעקב כהן – נסיעה נעימה.
בברכה
נתן גרינברג
מזכיר "צוות" אילת
אתר האינטרנט של "צוות" ארגןן גמלאי צה"ל http://www.tzevet.co.il/Index.asp?CategoryID=112
http://www.tzevet.org.il/Index.asp?CategoryID=257
אתר האינטרנט של "צוות" אילת

