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    בסבסבסבס""""דדדד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21212121/12/12/12/12/10/10/10/10
    
    

    פרוטוקול ישיבת הנהלת פרוטוקול ישיבת הנהלת פרוטוקול ישיבת הנהלת פרוטוקול ישיבת הנהלת """"צוותצוותצוותצוות" " " " סניף אילת מתאריך סניף אילת מתאריך סניף אילת מתאריך סניף אילת מתאריך 28282828/11/11/11/11/10/10/10/10
    
    

    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 יהודה בן שימולמר יהודה בן שימולמר יהודה בן שימולמר יהודה בן שימול    ––––ילת ילת ילת ילת סניף אסניף אסניף אסניף א" " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת      
מר מימון וקניןמר מימון וקניןמר מימון וקניןמר מימון וקנין    ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת      

....ענת לוזוןענת לוזוןענת לוזוןענת לוזון' ' ' ' גבגבגבגב    ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חברת הנהלת חברת הנהלת חברת הנהלת חברת הנהלת      
....מר נתן גרינברגמר נתן גרינברגמר נתן גרינברגמר נתן גרינברג    ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת      
....מר יעקב כהןמר יעקב כהןמר יעקב כהןמר יעקב כהן    ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת      
....מר דביר אליעזרמר דביר אליעזרמר דביר אליעזרמר דביר אליעזר    ––––סניף אילת סניף אילת סניף אילת סניף אילת " " " " צוותצוותצוותצוות""""חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת חבר הנהלת      

    
    

....ז לאותו היוםז לאותו היוםז לאותו היוםז לאותו היום""""לולולולו    ––––    23232323/12/12/12/12/10/10/10/10סיבוני מעדכן לגבי יום האירוע סיבוני מעדכן לגבי יום האירוע סיבוני מעדכן לגבי יום האירוע סיבוני מעדכן לגבי יום האירוע     מר רוברטמר רוברטמר רוברטמר רוברט     
    מר בוגי יעלוןמר בוגי יעלוןמר בוגי יעלוןמר בוגי יעלון

    מר דן נתיבמר דן נתיבמר דן נתיבמר דן נתיב
    מר גדעון שנימר גדעון שנימר גדעון שנימר גדעון שני

    מר אברהם לחוגסימר אברהם לחוגסימר אברהם לחוגסימר אברהם לחוגסי
    

....אילתאילתאילתאילת" " " " צוותצוותצוותצוות""""ביקור של מר רפי הוכמן במועדון ביקור של מר רפי הוכמן במועדון ביקור של מר רפי הוכמן במועדון ביקור של מר רפי הוכמן במועדון : : : : 10:0010:0010:0010:00    ––––    11:0011:0011:0011:00     
....אאאא....אאאא....צצצצ....ביקור בקביקור בקביקור בקביקור בק: : : : 11:0011:0011:0011:00    ––––    12:0012:0012:0012:00     
....צביקור בחווה סולרית סמרצביקור בחווה סולרית סמרצביקור בחווה סולרית סמרצביקור בחווה סולרית סמר: : : : 12:0012:0012:0012:00    ––––    14:0014:0014:0014:00     
....אורחים עם חברי ההנהלהאורחים עם חברי ההנהלהאורחים עם חברי ההנהלהאורחים עם חברי ההנהלה    ––––ארוחת צהריים ארוחת צהריים ארוחת צהריים ארוחת צהריים     ::::14:0014:0014:0014:00    ––––    15:0015:0015:0015:00     
....אילת לנשף השנתי בהרודסאילת לנשף השנתי בהרודסאילת לנשף השנתי בהרודסאילת לנשף השנתי בהרודס" " " " צוותצוותצוותצוות""""אילת וחברי אילת וחברי אילת וחברי אילת וחברי " " " " צוותצוותצוותצוות""""הנהלת הנהלת הנהלת הנהלת , , , , התכנסות של האורחיםהתכנסות של האורחיםהתכנסות של האורחיםהתכנסות של האורחים: : : : 19:0019:0019:0019:00     

    
    

....רשימת מתנדבים לבית החוליםרשימת מתנדבים לבית החוליםרשימת מתנדבים לבית החוליםרשימת מתנדבים לבית החולים    יעביר אל נתןיעביר אל נתןיעביר אל נתןיעביר אל נתן    ––––מר מימון וקנין מר מימון וקנין מר מימון וקנין מר מימון וקנין      
".".".".גדולים מהחייםגדולים מהחייםגדולים מהחייםגדולים מהחיים""""מטפל בנושא מטפל בנושא מטפל בנושא מטפל בנושא     ––––מר דוד שריקי מר דוד שריקי מר דוד שריקי מר דוד שריקי      

....תעודות למתנדבים יערכו בארוחת צהריים במועדוןתעודות למתנדבים יערכו בארוחת צהריים במועדוןתעודות למתנדבים יערכו בארוחת צהריים במועדוןתעודות למתנדבים יערכו בארוחת צהריים במועדוןחלוקת חלוקת חלוקת חלוקת      
....משפחות שכולותמשפחות שכולותמשפחות שכולותמשפחות שכולות    ––––מטפלת בנושא משרד הביטחון מטפלת בנושא משרד הביטחון מטפלת בנושא משרד הביטחון מטפלת בנושא משרד הביטחון     ––––גב ענת לוזון גב ענת לוזון גב ענת לוזון גב ענת לוזון      

....יידחה לשנה הבאהיידחה לשנה הבאהיידחה לשנה הבאהיידחה לשנה הבאה    ––––חלוקת תעודות הוקרה על התנדבויות חלוקת תעודות הוקרה על התנדבויות חלוקת תעודות הוקרה על התנדבויות חלוקת תעודות הוקרה על התנדבויות      
 
 
 
 

 
 
 
 

 


