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צוות" סניף אילת מיום  26אוקטובר 2010
"צוות"
פרוטוקול ישיבת הנהלת "צוות
ביום  26אוקטובר  2010נערכה ישיבת הנהלת "צוות " סניף אילת במועדון הסניף,הישיבה כללה את נציגות מחוז הדרום ואת חברי הנהלת הסניף:
מר לוגסי אברהם – מנהל צוות מחוז הדרום
הגב' רוזנצוויג שרית – ראש מינהל תעסוקת דרום
הגב' אזולאי רונית – רכזת תעסוקת דרום
מר סיבוני רוברט  -יו"ר צוות סניף אילת
מר בן הרוש אלי  -סגן יו"ר צוות סניף אילת
מר גרינברג נתן – מזכיר צוות סניף אילת
מר מלכה משה – חבר הנהלת צוות סניף אילת
הגב' לנדסמן רותי – חברת הנהלת צוות סניף אילת
מר דביר אליעזר – חבר הנהלת צוות סניף אילת
מר מימון ועקנין – חבר הנהלת צוות סניף אילת
מר בן שימול יהודה – חבר הנהלת צוות סניף אילת
צוות סניף אילת:
"ר צוות
מר סיבוני רוברט – יו"ר
הציג את חברי הנהלת הסניף מול חברי הנהלת המחוז ודיבר על פעילות הסניף לאורך השנים והזכיר את הקשר החיובי בין הנהלת המחוז
להנהלת סניף אילת ,בהמשך דבריו הסביר על הפעילות השנתית ועל התכניות אשר בוצעו במהלך השנה ,הדגש הושם על פעילות ההתנדבויות
באילת כאשר נבנו כיתות התנדבות בהתאם לצורכי העיר בסה"כ  64מתנדבים בגופים השונים בעיר אילת.
יו"ר הסניף הודה לארגון גמלאי צה"ל אשר זיכה אותו ל"יקיר צוות" וטען שלמעשה הסניף זכה בתואר.
הממצאים מההביקורת שנערכה בתחילת חודש אוקטובר טופלו וחלקם יטופלו בהמשך ,נושא ההשמה יטופל ויושם דגש על הליקויים.
יו"ר הסניף העלה את נושא התקציב שנשאר באותו הסכום תקופת שנים וביקש מהנהלת המחוז להגדלת התקציב השנתי.
בתאריך  23לדצמבר  2010מתוכנן ארוע מסיבת חנוכה אשר בה יוזמנו נציגים מהנהלת הארגון והמחוז ובכירים מהעיר אילת .
יו"ר הסניף הציג את חברי הנהלת הסניף אשר דיברו לפי סדר ישיבתם:
מר נתן גרינברג – מזכיר צוות סניף אילת:
ציין והודה ליו"ר הסניף על שירותי המשרד הפרטי שלו.
"ר צוות סניף אילת:
מר אלי בן הרוש – סגן יו"ר
טען שהוא נהנה להיות חבר בהנהלת הסניף ובירך את חברי ההנהלה שהצטרפו וכן את הסיוע שהם נותנים.
מר דביר אליעזר – חבר הנהלת צוות סניף אילת:
חבר הנהלה חדש אשר הגיע מערד לאילת והשמיש את נושא האינטרנט של סניף אילת ,ביקש להעביר לידיו חומר אשר יוכנס לאתר ,כמו כן יצר
נוהג חדש אשר בו נשלחים מכתבי ברכת יום הולדת לחברים מידי חודש ,וכן מתוכנן החל מהשנה החדשה לחגוג אחת לחודש ימי הולדת לחברים.
מר מימון ועקנין:
משתדל להמשיך ולתת כמיטב יכולתו לטובת הסניף וההנהלה.
הגב' רות לנדסמן:
הגב'
ציינה את פעילותה במסגרת הסניף.
הגב' שרית מהנהלת המחוז:
הגב'
ציינה את ההרמוניה ואת העבודה הטובה שנעשית בסניף "מחוז ב"ש הפך מרשות תעסוקה ליחידת תעסוקה ,העלתה את פרופיל דורשי העבודה
בסניף אילת כ  23דורשי עבודה" וציינה את יחס הגומלין בין המחוז למעסיקים כאשר המטרה שעומדת לנגד עיניה היא מציאת תעסוקה לדורשים.
 80%ע"י משרד החינוך ו"צוות" ,בתכנון לפתוח קורס טכנאי מכונאי רכב ,קיימת אפשרות נוספת לקבל סל הכשרה
נפתחה כיתה בב"ש במימון של 80%
ע"י "צוות" ובמידה והחבר ירצה יעבור ועדה אשר תאשר את המימון החלקי ,סדנאות העצמה מתקיימות בב"ש פעמיים בשנה ,כן ציינה שרית את
התרומה של יחידת התעסוקה במחוז הדרום לדורשי העבודה באילת ובמחוז בכלל.
מר לוגסי אברהם מנהל מחוז הדרום:
מר
ציין את עבודת הגזברות לטובה ויש לעודד את נושא עדכון הדואר האלקטרוני של החברים.
מר לוגסי הדגיש את ההענות וההשתתפות של חברי סניף אילת בהיכל נוקיה בארוע שהתקיים ב  10אוקטובר ..2010
הוסיף והעלה את נושא מענקי החג לחברים נצרכים ,כמו כן אישר את התקציב השנתי לשנה הבאה וביקש להכין תכנית עבודה בהתאם.
מר לוגסי ציין לטובה את הביקורת שנעשתה והעלה הצעה שמר דביר יעביר קורס מחשבים לחברים בסניף ואת ההוצאות הדרושות לכך.
שי לחברים שהגיעו לגבורות )בני  (75+יחולק במסיבת חנוכה שתערך בסניף וציין את היחס לגימלאים שהגיעו לגבורות.
מר לוגסי ישלח נוסח מכתב אשר יצורף לשי צנוע לחברים חולים.
סיכום:
יו"ר הסניף מר רוברט סיבוני ימנה את אחד מחברי ההנהלה אשר יפעל במקביל לגב' שרית רוזנצוויג בנושא דורשי העבודה.
בברכה
סניף אילת
נתן גרינברג  -מזכיר צוות סניף
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