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  18.09.2014:תאריך
  

  ל אופקים"ע עם ארגון נכי צה"פ סיכום :הנדון
  

  :משתתפים
  אורן אקרמן 'מר -ל"נכי צה ארגון  ר מחוז דרום'יו

  ביטון 'מר-ר מחוז'עוזר יו
  משעלי  תמר ' הגב –אופקים  ל "נכי צהארגון רכזת מ

  יוסף ישי  ימר -סניף אופקים חבר הנהלה
  רעייעקב ד ר סניף אופקים "יו- מ"הח

  
  

  :הנושאים

התכנית כוללת טיולים וימי כיף בנפרד מנכי  ,תוגש תכנית שנתית עם צפי לעלויות .1
 .אחריות תמר משעלי -ל"ל ובשיתוף גמלאי צה"צה

למספר חוליות קטנות כמו  ,ל שאינם גמלאים"החברים בארגון נכי צה 40חלוקת  .2
אשר לכל כ, החבריםבכדי להגיע עד אחרון ) ל"נכס( ,ל"בקריאה שקטה בצה

 .אחריות תמר משעלי -ר אחראי עם רשימת טלפונים עדכנית"קבוצה ימונה יו

מזי  'בלגק של מיילים והעברתם י רישום מדוי"ת הקשר עם החברים עהעמק .3
אלמוג מזכירת סניף צוות בכדי לעדכן אותם בנעשה בסניף וצירופם לפעילויות 

 .מזי אלמוג, אחריות תמר משעלי -הגמלאים

 - ,כח סוס כולל התקנתו במועדון סניף הגמלאים 3.5מזגן  רכישת האושר .4
' מאשר סופי מר-יגיש החבר יוסף ישיאת הצעות מחיר , ל "מתקציב ארגון נכי צה

 .אחריות יוסף ישי מול אורן אקרמן - אקרמן

והוצאות שוטפות ,ל בשגרה לכל פעילות נדרשת "המועדון ישמש את נכי צה .5
 .מ"הח בתאום

שיתוף פעולה של   בכדי לאפשרמשעלי תצורף לסניף צוות אופקים  החברה תמר  .6
 .גמלאים במהלך כל השנההל ו"נכי צה

ל והן "מ  מברך על הפגישה ובטוח ששיתוף הפעולה יתרום רבות הן לנכי צה"הח .7
 .לגמלאים

שנה , איתנהאופקים והגמלאים בריאות  ל "נכי צהחברי ארגון מ מאחל לכל "הח .8
                         .      ומתוקהטובה 

  
  ,בברכה

  יעקב דרעי
וחבר הוועד  אופקים" צוות"ר סניף "יו

  המנהל הארצי

Yakovb2@gmail.com 
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 :העתקים

  גדעון שני' מר - ר מחוז הדרום "יו .1

 אורן אקרמן' מר - ל דרום"ר מחוז ארגון נכי צה"יו .2

 יסן בגולהנ' מר - גזבר המחוז .3

 אברהם לוגסי' מר  - מנהל המחוז .4

  תמר משעלי' הגב -ל אופקים"רכזת ארגון נכי צה .5

  הנהלת סניף צוות אופקיםחברי  .6

  ל"פ ארגון נכי צה"תיק שת .7
  

  
  

  

 


