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  סניף ערד–ל "מלאי צהארגון ג" צוות"
 

tzevetarad@walla.co.il  דואר אלקטרוני–  
 

  ערד2רחוב בשור 
 

 

2007 מאי 15                                                         
 

פרוטוקול ישיבת הנהלת "צוות" סניף ערד
 

.סניף ערד במועדון החדש" צוות" נערכה ישיבת הנהלת 20:30 מאי בשעה 9ביום רביעי   
:השתתפו בישיבה  

 כרמל שלום
 אריה שיף

 אליעזר דביר
 יצחק גונדה
 ריטה נחמיה
 פנחס וקנין

 ראובן שניידר
 מזל בר לב

 

.אב הביתכ וקיד עקב תפלת הסניףאיציק גונדה הצטרף לאחרונה להנה  
. לארוע הפתיחההכנתוברלב הצטרפה לסיוע בנושא המזון ומזל   

 
 

אריה שיף באחריות  הביקורת  הכנת,15:00בשעה  2007 יוני 14תערך ביום " צוות"ביקורת חשב 
.ורפי חיון  

 בביקורת זו יבדקו הנושאים 18:00 יוני בשעה 3' ר ויעבור על המסמכים ביום אהררי ניק יבק
:הבאים  

 דוחות שוטפים
  צוותיהלונהתאמת 
  ניכוי מס במקור-ספקים

 קופה קטנה
 התאמות בנק

.ם נוספים בהתאם לצורךי כספיםונושאי  
 

...הודעות ועוד, ברכות לארועים, ישמש להעברת פעילות הסניף" צוות"אתר האינטרנט של   
.באחריות אליעזר דביר לעדכן את האתר בכל שינוי ותוספות  
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:יהיה כדלהלן  -ז"א סיון תשס" כ2007 יוני 7 עדוןערב פתיחת המו  
,  עיריית ערד,"צוות" לחברי הסניף ולכל האורחים הקרואים מהנהלת 18:00 הפתיחה בשעה טקס

. ואורחים נוספיםהרבנות  
.יש להכין שילוט הכוונה לאורחים  

:תפריט הכיבוד  
.יםפיצוחו בורקסים,  ופירותמגשי ירקות,  בירה,שתיה קלה וחמה, ייו  

 
: הפתיחהמוזמנים לטקס  

  ברוך לויר"ארצי ד" צוות"ר "יו
ארצי מר דן נדיב" צוות"ל "מנכ  

ל מר משה חזן"עוזר מנכ  
ל מר אפרים לב"סמנכ  
ל לתעסוקה מר בנצי נחל"סמנכ  

 מנהלי מחוזות
ר הנהלת המחוז"יו  

 הנהלת המחוז
ר סניפים בדרום"יו  

 מנהל התעסוקה בדרום
מוטי בריל ר"ראש עיריית ערד ד  

  אריאל הירטל עיריית ערד מר"מנכ
 ראשי מחלקות עיריית ערד

 הרב ליפסקר 
 הרב אלבו

ל הקניון מר שמשון לוי"מנכ  
:ס"הנהלת המתנ  

יהודית שרף' מחלקת תרבות הגב  
דורה' מנהלנית הגב  

 אחזקה מר אבל ונזטי
ר מועצת חיילים מר אלי יום טוב" יו  

 מפקד משטרת ערד
"לילך"דרור מחנות   
ג" מגימלאי קמרחל בצרתי  

 
:עיתונות  

מר אלי בר שדה" הצבי"עורך עיתון   
"מה קורה"עורך עיתון   
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. לחברי הסניף20:30נות ויין בשעה ערב גבי  
.2007 יוני 3 והמכירה תתבצע עד ליום .לאדם ₪ 25 במחיר לערב זה ימכרו כרטיסים  
:אחראים להכנת הערב  

 ראובן שניידר
 יואל סלע

נדהפאני ויצחק גו  
 מזל ברלב

 
:תפריט הערב  

.פלטות של גבינות/ארבעה סוגי גבינות קשות  
.מטבלים שוניםסלטים ו  
.ירקות ויין,חמוצים  

 
:פעילות המועדון לאחר הפתיחה  
..ועוד, לימודים, חוגים, הרצאות–לכל רעיון " צוות"המועדון יהיה פתוח לכל חברי   

צטרך לכסות את כל פעילות שתתבצע ת. שתתפים בכל נושא הינו עשרה חבריםכאשר מינימום מ
.י הסניף" פרט לאחזקה שוטפת שתמומן ע,עצמה   

 
  במועדון20:30 בשעה 2007 מאי 28ישיבת ההנהלה הבאה תערך ביום שני 

 
 בברכה

    כרמל שלום       
ר הסניף"    יו                                                                                                

 רשם
 אליעזר דביר

 
 

 
 
 


