
 2006אוקטובר  18מיום  –פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 
וחני  קשל"ח החטיבה –, שילון ניסים שלום אהרון נרקיס, גרשון טוסק, יוני נוקד, נוכחים:

 )כהן( אורון

 אלון בל. ערן בראון, עובד מעוז, ו:אריה רייכנטל,נעדר

 

 החלטות:
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 העמוד הרלוונטי.
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   לא מכבר. רבינוביץ דוח המפרט הכנסות ממכירת הסרט נמסר לחיים .12
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