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 2018אפריל  29

 2018  3פרוטוקול ועדה -מלח

 

 

 2018לשנת  3פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 

 25/4/2018התכנסה בתאריך 
 

 פוגורליס יוסי, בני ויצמן, תמר שאול, שושי בן אתי רחמים,  מיכל דרוויש,משתתפים: יורם שמעון, גדעון כהן, 

 שולה גבאי, ורדה בן חורין, יעל ברק, דוד אסולין,בי אברהמי, שמעון, רחלה בן יהודה, ארז סוצקוירין, א               

 עדן לדאני, לירן אשכנזי, משה עובדיה, אבינועם ברוכים, , נריה יזרעאלי, ענת דביר               

 .פיקוד העורף-סא"ל רוני               

 , גבי אביסרור, יוסי גרשוני,, חיים כהן, לאה סבן, דוד אוחנה, יואב שורתמיר פרץ, נורית מזרחי נעדרו:

 נדב גביש, עדיאל ישראלי.         

  

פותח ומבהיר את חשיבות ההיערכות לחרום בכלל ולביקורת ראש המועצה יורם שמעון :
 בפרט. 26/6/18ב

 מבהיר כי לאגף הביטחון גיבוי מוחלט להוביל את ההיערכות לביקורת וכי מצופה מכולם
דכן תיקים ולהניס את כל החומרים שהתיקים יהיו מסודרים לשתף פעולה באופן מלא! יש לע

 ומוכנים לחרום!
 

 לו"ז ההיערכות לביקורות. חוזר ומדגיש את הצורך להיערך  מציג את גדעון:
 מבעוד מועד ולא להמתין לרגע האחרון!

פגישות מקדימות    ולתאם איתםמבקש לשוחח עם המקבילים במשרדי ממשלה 
 לביקורת! 

 ענת וגדעון יתנו כל סיוע שצריך אך בשום אופן לא בשבוע שלפני הביקורת!
נעזר במצגת כדי להראות את הנושאים שייבחנו במהלך רשות חרום לאומית:  -אבינועם

 מציג את פורמט הביקורת . הביקורת.
 

 סיכום: 
  ות ענתאחרי -.אגף הביטחון יפיץ מצגת ההנחיות שהועברה על ידי אבינועם ברוכים מרח"ל1

 דביר וגדעון
 אחריות ענת וגדעון -2014יפיץ את דוח הביקורת קודמת מ מ   .אגף הביטחון2
כרשימת   ראשי המכלולים וממוני התיקים במל"ח להשתמש בפורמט ובנושאים  .על3

באחריות כל מטה  -(2.ולהיעזר בדוח שנשלח )כאמור בסעיף 26/6/18ב נושאים לביקורת 
 מל"ח!

סיבה ואישור   עדה תעביר לראש המועצה רשימת נעדרים מוועדת מל"ח ללאמזכירת הוו  .4
 לטיפולו–מראש 

עם מקביליכם  ולשוחח , לפני הביקורת,  . יש ל התחיל ולעבוד על תיקי התכנון לחרום5
 בתוך המצגת(.  במשרדי הממשלה! )ע"פ הרשימה שתישלח אליכם במייל

 
 רשמה ענת דביר

 
 העתקים: חברי ועדת מל"ח

 
 

 
              

 


