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 התשע" חשון 'ה
29/10/2014 

 184024סימוכין: 
 :לכבוד  
 ,לוח תפוצה  

    מזל  ,אליק מגורי כהן ,איציק יוחנן איתי פרס, אריאל הילדסהיימר, ,יובל אנוך :נוכחים

 והח"מ.דרורה נבון  הרשקוביץ,  יוסי  דמרי,

 .: טלי בן דודנעדרים

 

  תיקון ליקויים מביקורת רח"ל סיכום ישיבה להנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 29/10/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 3.3.2014 -מעקב אחר תיקון ליקויים מביקורת רח"ל שנערכה בתאריך   . 

 

 :עיקרי דברים .א

 בל את הממצאים מהביקורת ונקבע לו"ז בוצע פ.ע. עם כל מנהל מכלול בנפרד , כל מנהל קי

 .לתיקון הליקויים מהביקורת.

 רב  טיפול  מהביקורת במכלולים הינם תיקונים ברמתלטיפול  הליקויים שנותרו  כל שאר

 , ויוכנסו לתוכנית עבודה השנתית.שנתי

    להמשך טיפול מנהלי המכלולים ,מצורפת טבלה עם ליקויים .ב

                  

 לו"ז אחריות וט הליקוי והטיפול בופיר מכלול 

 2014סוף  איציק יוחנן העברת תיק פס"ח למכלול החינוך חינוך 1

תיק בריאות , יש לבנות את התיק  רווחה 2

מחדש , מטופל מול משרד 

 הבריאות ובת חן.

דרורה +בתחן 

 מכלסון פורת

בהליך מול 

משרד 

 הבריאות

יש להעביר את תיק המים  -מים הנדסה .3

 לפורמט החדש

סוף רבעון  

 2015ראשון 

יש להוסיף  לתיק תכנון את -דלק  

 . חישובי הדלק

 רפי כהן

 

 בוצע
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 חציוןיבוצע רכש ב -מכלי דלק

 2015הראשון של שנת עבודה 

 4/2015 אליק

רשימת טלפונים ומפות עדכניות.  חקלאות 4

שימוש במפות קיימות עד להוצאת 

 עדכניות. מפות 

עודכנו רשימות הטלפונים  של 

 משרד הבריאות נעשה בשוטף,

 2015מאי  יוסי

 בוצע אליק שימוש בניוזלטר -עלון לתושבים מידע לציבור 5

 בוצע טלי השלמת כתבי מינוי כ"א  6

 

אבקש לשמר את רמת תיקי המכלול ברמה גבוהה ולעדכנם אחת לחצי שנה או במקרה  .ג

 הצורך.

 שר בן מנהלי המכלול לבין נציגי משרדי הממשלה.יש לשמר את הק .ד

 בברכה,

 

 רחל בוקובזה.      

 מזכירת מחלקת בטחון


