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 ח מזכיר:"דו .2

 . הצעות מחיר  2ש" עם  1000 -ל 500  -מדינה מבקשת להעלות את הסכום בנוהל רכש נוהל  .א

 מאושר.   –החלטה 

 יש לבדוק את נושא הביטוחים בישוב של הפארקים, בריכה עתידית ונושאי משרה.   –ביטוחים  .ב

 דינה וזיו יבדקו את הנושא.   –החלטה 

   –פגישה עם ועדת ביקורת  .3

 הכרות  .א

 פגש עם עם דינה לגזירת נהלי עבודה מהחוק. על פי החוק.  הועדה תי –נהלי עבודה  .ב

 האם זה טוב לישוב או לא.    – כל נושא יבחן בוועדה לפי כלל אחד עיקרי  .ג

 ם היא הנבדקת(.כל השאילתות שלה דרך דינה )למעט אועדת ביקורת התבקשה להעביר את  .ד

ת לוחות זמנים עם דינה )שלא יבואו לבדוק ביום של  ועדת ביקורת התבקשה לתאם את הבדיקות מבחינ .ה

 (  חיובים או משכורות או בשעה שיש לחץ של עבודה במשרד

 

 ועדות: מהעדכון  .4

 עידכון  רפרנט  ועדה 

הפארק האתגרי כמעט והושלם. החלק השני שלו יוצא למכרז. השחבק יצא   נצח  בינוי 

 נערכים סיורי מסירת עבודות הקבלניות בישוב.  תוצאות.  12/7 -למכרז ב

ישה ואין התקדמות עם מבני החינוך  עוד אין התקדמות עם המועצה לפג נצח  חינוך

 ואין התקדמות עם גיוס מתנדבים. 

 אין שני קהילה 

 אין שני בטיחות



 היתה קליטה של משפחה אחת.  צביקה   קליטה

 אין צביקה   ערבות הדדית

 אין צביקה  ביטחון

 אין זיו  מסורת 

  המשך עבודות במטמנה.  זיו  איכות הסביבה 

 אין אושר ניהול גנים
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 עידכון  נציג צוות 

 אין זיו  וותמ"ל /מחלף

 ממשכים במאמץ להחתים אנשים על הבריכה. מדלת דלת.  בורבא  /נצח בריכה
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