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Bir El-Maksur local council 
elmaksor.muni.il-www.bir 

 
 ישיבת צוות

 13/10/19תאריך  יום ראשון,
רמזי עואד , ג'ומעה חוג'יראת ) מזכיר המועצה(אלד חוג'יראת)ראש המועצה(': חנוכחים 

 רמלי גדיר))נוער( את)מאבק באלימות,עבדאללה חוג'ירסלמא גדיר)רווחה(  )מהנדס(
 .שהאב חוסין)מנמ"ר(אחמד חוג'יראת)גזבר(

 עלי גדיר)תברואה(זכיטואענה)כוח אדם( חוסין גדיר )קב"ט(חסרים: 

 התייחסות ראש המועצה  מנהל המחלקההתייחסות  מחלקה

 הנדסה
נעשתה  :מגרש כדורגל-1 

נשלחו שטיפה  וצילום, 
 תמונות.

 

ים חדר-מגרש כדורגל-2
 .צריך לערוך חשבון סופי)

 ית ספר "ג" ו"ב"  ב-3

 
 . סיום תיקונים-41כביש -4
 
 וק, ולסיים.לבד -37כביש  -5

 .נהרוס הקיר..-9כביש-6

ם, לקראת סיו-מדרגות -7
 נדרשת תאורה...

 .יוםסתאורת רחובות  -8

 השלמה -תתאורת מוסדו -9

)עדיין גנארטור חירום  -10
 לא הופעל(

 

פסי האטה, : 20-19כביש-11
 ...בדיקת חשבון סופי 

 עדיין אין חוזה חתום.

 ...צנרת וניקוז -8כביש-12

יתקיים סיור  -25כביש  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום שני תהיה ישיבה עם נתיב אקספרס 
 לבקשת תחבורה פנימית.

 נשחרר חשבון.-1

 

 נא להשלים כל מחסור.-2

 

 לבדוק יתרות.-3

 ם(.ש רשימה)תוואי הכביש חסוי-6

 דרגות: צריך לשים תאורה.מ-7

 

 האם הוחלפו כל הפנסים ביישוב?-8

 

פשרות בבית הקברות מבקש לבדוק א-9
 .במוכמאן, מתנ"ס עדיין וגם בניין הרווחה

 

ה תיקונים, גם יש עדיין כמ סיור מסירה, -11
 הארת מדרגות, נדרש חשבון סופי למשכ"ל.

 
 ריך לבחור צבע+סוג עמוד,שלט.צ -23

ש"ח 200,000וקיבלנ-* 
אחזקת 100,000כיכרות,100,000מהוועדה:

 כבישים.

מודים+מעקה)השלמת מדרגות עתאורת 
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סופי+מסירה  למסירה..
 סופית...

: מחר יגיע עמריה-14
 למועצה.

 

עדיין -מוכמאן-"9כביש"-51
 לא קיבלנו חוזה חתום.

נעשה -28יכר כ-16
ירוק פ-תמחור+אי תנועה

 אספלט.

: קיבל קטור לכיכרקונסר-71
 חומר.

ארק צפון ע"י בית פ-18
קברות , צריכים להעביר 

 חומר)תכנון ראשוני(

לצאת למכרז.)עדיין אין 
 אומדן וכתב כמויות(

 -ז גיל רךרכמל הצללה -19
סיור עם  מכרז דרך משכ"ל

טופס -בלן זכייןק-עבד רבאח
משרד הבריאות, הרחבת 

 טיפת חלב.

יה ה-ת בגניםמשחקיו -20
יום חמישי, תהיה סיור ב

 הצללה בגני ילדים מערבי.

ית ספר חדש, נעשה ב-21
 ניקיון, היום יהיה מוכן.

  ות+ אולם ספורטחצר -22

שילוט: מכרז פומפי לגבי  -23
 לטי הכוונהש -עמודים

 אן מערבימגרשים מוכמ -24

 שילוט -25

, יש הזמנה-צילום אויר -72
נדרש יש זכיין, 

 למעלה(

 
 

 תהליך הכנה+הזמנת חברת חשמל.
 -אומדן למגרש כדורגל 24/7צריך אומדן למוקד 

 צריך להתקדם.
 

 8+19סוגיית התאגיד ביחס לכביש 
 דרש תאורת ליד+כמה תיקונים.נ-19כביש 

ו לעשות א-רהאם נשאר ית 25ש לגבי כבי-11
 תמחור מחדש.

 
בניין צריך לקבוע ישיבת סטטוס ועדכון לגבי  

 .רב תכליתי
למה  24/7ר:נמסרה הודעה מפרוייקט סולא-***

 עדיין אין ביצוע
צריך טיפול בפנייה של מר לוטפי חוג'יראת -**

 לגבי בקשת חנייה....
צריך ישיבה דחופה עם טבעוני לגבי היתרים  **

 ים.לגנ
 ( המגרשים צריך לשווק אותם.9לגבי ) ***
: צריך לכנס ישיבה שילוט רחובות והכוונה -23

 עם נציגי ציבור לקבוע שמות לכבישים.
 תחמים.ממדובר בצילום חמשה  -27
מית+ מוכמאן השכונה הדרו -הכנה לחורף-28

 מערבי, צריך לעבור על כל התעלות.
 ניקיון קולטים...

בדיקת הרשאות ויתרות, ניצול מול  
 16/17/18ביצוע.

 מליון. 5דרשתי ממשרד השיכון -**
 

 צריך לסיים פרויקטים 
 
הנגשת תחנות אוטבוסים צריך סיור עם יועץ  

 נגישות
 

: צריך לקבל המידע עניין תוספת למועצה
 התכנוני ולהריץ את זה.

יהול: יש לנו מכרז לגבי מכרז נ -ראש המועצה: 
צריך לבנות מאגר: יועצים, פיקוח, ליווי, מוכן, 

 ניהול, קידום תכנון, היתרים.

 

 איפה עומד)תכנון( )כיכרות(
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)מתעקב בגלל תוספת.
 החגים(

 חורףהכנה ל -82

 .בניין תכליתי...-92

אמון חסן.. הרחבת מ -30
 בניין המועצה.

ניון לבית ספר יסודי ח -31
"א":נשלח מייל לשולמית 

ממשרד החינוך+תיקון כתב 
 כמויות.

 נגישות שירותים בתיכון. -32

-דרש אומדן שצפ"יםנ --33
 מדרגות.

משרד   -לוחה למתנ"סש -34
 .1.400.000השיכון:

 קט סולארי:פרויי -35

  

שלחו בקשות להצעת נ -36
 מחיר להנגשות,

 

 ת אוטבוסיםהנגשת תחנו -73

 

 

פעל מ-והיקפיות  חצרות -83
 הפיס

 

 

 

 

וכן ה-חשביםמעבדות+ מ-1 חינוך
 חומר

יש שתי הצעות, לגבי תקציב 
מפעל הפיס צריך להפוך 

 

 

 

 ראש המועצה:

 

בתיכון הכללי אני לא מבין  שעות התיגבורלגבי 
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למחשבים, מניח עד סוף 
 החודש יהיה מכרז.

-וסתוכנית דוקאט-2
ש"ח החלוקה 257,000תקציב

 פעילות. 20%גבוריםת-80%

היה ישיבה ת 12:00בשעה -3
 בעניין ניתוח בגרות.

יור)לצערי גנים נעשה ס -4
 עדיין חסר עבודה(

 בעיקר מוכמאן מערבי.

שתפים בתיכון לא מ -5
פעולה בקשר ליומן מסודר, 

אפילו עדיין אין מערכת שעות 
 למורים.

ספקים  6-כרז ניצניםמ -6

 .השתתפו

 רויקט הצללות.פ -7

 שעות.1700איך השעות מתחלקות מדובר ב 

 

 בעניין מיפוי: חט"ב+תיכון

 נדרש רישום עדכני.

נדרש נתונים מדויקים, לצערי קיימת חריגה 
 בתקן.

 נדרש יומן מסודר

 רישום מסודר          

 הפיקוח צריך להתערב

 

ריך לבחור בספק רציני ולפי במכרז ניצנים צ
 הנהלים.

חוננים צריך לעשות סדר מ-לגבי הנסיעות
 בהסעה זו.

 

 

 20ורות ה-פרויקט זוגיות רווחה
 משתתפים.

בדיקת שמיעה לאזרחים 
 ותיקים.

-תכניות חד פעמיות.
(538,000) 

 לדים.י-מרכז הורים
 תחנה לטיפול משפחתי.

תוכנית יש מצ"ב בשיתוף עם 
 בתי הספר

ה: מבקש מהעו"ס לבקר אצל כמה ועצראש המ 
 משפחות.

להגביר סדנאות לאימהות בעיקר מבחינה 
 כלכלית.

 

 

 

ופקט פ-מכרז טרקטור מזכיר המועצה
 פרסום מכרז

 מכרז יועץ משפטי...

יועצים:תחבורה+נוף 
 חסניה...

 
 
 

 ראש המועצה: 

 נדרש מכרז כולל

 עניין שילוב מוגבליות)מקדם בריאות(

 חמישיישיבת מליאה ביום 
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סיור לבחירת מועצת  נוער:
 ...תלמידים

 .57%הרשאה לאתגרים
היה סיור עם עמירם+מהנדס 

 החברה בקשר למתנ"ס.
 ישיבה עם הגנת הטבע

 מדצ"ים.
תקציב אומנות תרבות 

 וספורט.
 

  

 כוח אדם

 שבוע שעבר.

 עון כפיילוט.ש-נושא שעונים

 

 

 

 כל עובדי מנהלה צריכים להדפיס  כרטיס.*** 

 יית הדרגות לשרתים לפי כיתות לימוד.סוג***

 

 מנמ"ר

 ישיבות קודמות

 פרסום אתר המועצה.

 

צריך פרסום אתר, טיפול  ראש המועצה: 
 בקולות קוראים, אינטרנט בגנים.

 גזברות

 ישיבה קודמת

 600,000ארנונה)חסר גביית 

 כינוס ועדת הנחות

 GISסקר נכסים+

 

  

מאבק 

באלימות,סמים 

 ואולכוהול

 שיח....מעגל -1
כוונה מקצועית לתלמידי ה-2

 י"ב.
יגור מישיבת ועדת  -3

 אלימות במועצה,
תרגיל חירום במועצה 

6/11/19 
 פר"ח יוצאים לדרך...

 סדנאות לתלמידי תיכון.
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 נרשם ע"י                                 מאושר ע"י 

 ראת  עבדאללהחוג'י                               חוג'יראת  ח'אלד                             

 ראש המועצה
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