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  12/0215/ישיבת הנהלה סניף צוות אופקים שהתקיימה : הנדון

  
  

  22/01/12 אושר פרוטוקול מישיבה קודמת
  
  

  :משתתפים
  ר"יו –יעקב דרעי 

  ר הסניף עמר חיים"סגן יו
  יוסף ישיגזבר 

  מזכיר בסניף יפרח מאיר
  רכז מתנדבים ניסים זוהר

  יאיר ישיחבר הנהלה 
  

  :הנושאים

 .לימי הולדת פברוארים לחודש נשלחו כרטיסי ברכה לחבר .1

לאה ' ז גבומזכירת המח, הל המחוז מר אברהם לוגסינהשתתפו בישיבה מ .2

להלן התוצאות . ןיחנה ברנשטי' ר ועדת הבחירות במחוז הדרום הגב"יו, ישראל

  :בבחירות

  .ר הסניף נבחר החבר עמר חיים"סגן יו. א

  .גזבר הסניף נבחר החבר יוסף ישי. ב

 .בחר החבר יפרח מאירמזכיר הסניף נ. ג

י נציגי "ר הסניף נבחר ע"החבר יעקב דרעי יו. מנהל המחוז עדכן בנושא הבחירות .3

 .המנהל הארצי דבווע המחוז כחבר הנהלה ארצית

מ מודה לחברים שתמכו בי והביעו את אמונם המלא בעשייה המשותפת "הח .4

 .שלנו

 .בסניףלרווחת החברים  האיחלתי לחברים המשך עבודה משותפת ופוריי .5

שנערכה בסניף בצורה  טמודה לכל החברים שהשתתפו ותמכו במסיבת טו בשב .6

 .08/02/12מצוינת בתאריך 

ל "מנכ, ר צוות מוטי בר דגן"ר צוות ארצי מר ברוך לוי וסגן יו"מ מודה ליו"הח .7

המחוז שהשתתפו  תחברי הנהל, ר המחוז מר גדעון שני"יו, צוות מר דן נדיב

וכיבדו אותנו באירוע ולכל החברות והחברים בסניף על שהגיעו לאירוע ונהנו 
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במסגרת מסיבת טו בשבט שנערכה בסניף חולקו תעודות לחברים מתנדבים בכל  .8

 .ברכות להמשך ההתנדבות .התחומים

 .דברי ברכה לכבוד החג מפי הרב יגאל שריקי .9

  :התייחסות החברים .10

  :הרניסים זו

  .זהו כבוד לנו ולחברי הסניף. כחבר הנהלה ארצית בחירתךמברך על  .א

ר "משתתפים יו. באופקים תרגיל מוסדות חינוך יתקיים 20/02/12בתאריך . ב

 .הסניף ואנוכי

  :חיים עמר

אמלא את  .תודה רבה על הענקת תעודת התנדבות .מצטרף לברכות של חברים .ג

  .תפקידי בצורה הטובה ביותר

  :ישייוסף 

מצטרף לברכות של חבריי ומקווה לבצע את תפקידי כגזבר הסניף בצורה . ד

  .הטובה ביותר

  :יפרח מאיר

  .טובה רה נאמנהואמלא את תפקידי בצמצטרף לברכות של חבריי ו. ה

 .מ מודה לכל החברים והחברות שהגיעו למסיבת טו בשבט"הח .11

 .מברך את החברים בשיתוף עבודה פוריה ובריאות טובה .12

  
 

  ברכהב
  יעקב דרעי

  אופקים" צוות"ר סניף "יו
  
  

  גדעון שנימר ר מחוז הדרום "יו. 1: העתקים
  אברהם לוגסימר מנהל המחוז . 2       

  חברי הנהלה. 3     
  תיק ישיבות הנהלה. 4     


