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 ישיבת צוות
 24/11/19תאריך  ,יום ראשון

)מאבק חוג'יראת עבדאללה)מהנדס(עואד  רמזי ,אלד חוג'יראת)ראש המועצה(': חנוכחים 
למא ס שהאב חוסין)מנמ"ר(אחמד חוג'יראת)גזבר(ח אדם( )כו טואענה זכי (באלימות

 גדיר)רווחה( רמלה גדיר)נוער(חסן גדיר)חשבונות(

ג'ומעה חוג'יראת)מזכיר( עאדל חריב)חינוך(, חוסין גדיר)קב"ט( עלי חסרים: 
 גדיר)תברואה(.

 התייחסות ראש המועצה  מנהל המחלקההתייחסות  מחלקה

 הנדסה
יש קבלן+יש אישור -כיכר דקלים

 ועדה.
 

 ריך תשובה.....צ -צילום אויור
 

כתב  חתך לרוחב)יש-חסניהשכונת 
 כמויות, יהיה סיור קבלנים.

 
 ריך חוזה לחתימה.צ -9כביש 

 
לבי סיום, מעקות, תאורה, ש-מדרגות
 דיווים.

 
 ודים)יש עמ-19כביש 
 הקבלן צריך מימון()-8כביש

 
 ה עם הקיר התומך????מ -9כביש 

 
ת, חומר למכרז יש כתב כמויו-כיכרות

 עם תוכניות.
 

סגר בשלבי תכנון נלא  -כיכר אלביר
 (.500,000סופי אומדן)

 
רש ועדת בגיל הרך נד -משחקיות

 שלושה אנחנו לפני ביצוע
 

ל ענדרש חתימה  -משחקיות גני ילדים
 טופס: מוכמאן מערבי

ן ע"י הרחבה לחניו -דרך הגנים
 המסגד)סוגיית לוטפי(

 
יש אישור -גני ילדים טבעוני:

 ריך היתר לחשמלצ-מהתאגיד
א הקבלן סלטי ל-במוכמאןלגבי גנים 

 משתף פעולה....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:האם הקבלן רוצה 19כביש
 לעבוד או לא??????

 
 
 
 
 
 
 
 
 

משחקיות: צריך לשלוח לבני 
 תמים.

 
 
 
מה עם הבדיקה של טבעוני לגני  

 הילדים
 ) היתר(

 
:צריך לעצור סוגיית טבעוני

ההתקשרות עם טבעוני, אין 
חוזה חתום, אם יפנה לבית 
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גנים חדשים במוכמאן)יש אישור 
 מהתאגיד וממשרד בריאות(.

ת מחיר התכנון יש שתי הצעו -הנגשות
קצת יקר)בתי ספר( יש שני 

 יועצים:מאמון חסן, חסנין....
רביות וביטוחים)חוזה ע -פארק מכסור

 חכירה(
 

 -ניקוי ופינוי  מפגעים
 למכולות... מחיר הצעת-כלי אצירה

 
 
 
 

ועדת -שילוט רחוב עדיין אין תוצאות
 שמות התכנסה...

 ריך לפרסםצ-מכרז ניהול ופיקוח
חשבון סופי בית ספר תיכון)מיקום 

 הקיוסקים...
  78כביש-מחלף יפחאל

 
 .????GISמה עם פרוייקט 

 
 

 

 

 

משפט בעניין הגנים, ותוספת 
בית ספר "ג" ....אומנם יש 

 הכרה אבל עדיין אין הרשאה....
תיק, אין  גנים לצערנו אין 4לגבי 

 אימון....
קיימת בעיה בגנים חדשים 

במוכמאן, אני חושב צריך 
 להעביר המיקום שלהם...

צריך לנצל את הכסף באופן 
 דחוף....

יש למועצה תקציב של 
ממשרד יתרה 150,000

 הסביבה,צריך לנצל 
 לדבר עם אלחנאתי

 
 צריך להתחיל לעבוד

 
צריך לנצל כל הכספים שיש לנו 

 במשרד הסביבה...
 

ש"ח לרכישת ציוד 589.000לגבי 
עבור טרקטור זה יעלה 

 ש"ח עם עגלה...320,000
צריך לרכוש מטאטא כבישים 

ש"ח נמצא 438,000המחיר:
 מקור כספי....

מה עם ההרשאות של מפעל  
 ש"ח.450,000הפיס:

לגבי פירוק הגדר הציוד רכוש 
 המועצה והעמודים גם...

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:beirel@iula.org.il
mailto:beirel@iula.org.il


 المكمان-المجلس المحلي بيرالمكسور  ןאלמקמא-מית ביר אלמכסורומועצה מק                                    מועצה מק
   

 beirel@iula.org.il      049869849פקס :  - 900058904טל:  -  17900מיקוד    410 ת.ד

 

 

מכרז לגבי  -:ראש המועצה
ניהול: יש לנו מכרז מוכן, צריך 

לבנות מאגר: יועצים, פיקוח, 
ווי, ניהול, קידום תכנון, לי

 רים...הית

 

 

 

 

 

 

 

 

 לגבי בקשתך לתוכניות עבודה: רווחה
 -יש תוכנית לכל פרוייקט -1

 עוצמה, משעול, סיכום עבודה.
יגיע שלמה)סגן מנהל מחוז(  -2

לביקור, וגם אלי בוסקילה לגבי 
 יש מצ"ב...

 

 

 

 

 

:בעניין פקודת ראש המועצה
עו"סים למעשה עבודה לא 

קלה)יש מקרים של נזקקים 
 ביישוב שצריך למצוא דרך לעזור

 

נדרש הגדרת עבודה לאזרח 
 ...בעיקר לנושאי הרווחה

 

דורש לסיים -לגבי איחורים
 הנושא הזה....

 

 חסר דיווח ממנהל המחלקה... חינוך

 

 

 

 ה:ראש המועצ 

 

 החינוך  בראש היעדים שלנו:

פיתוח מוסדות החינוך, בנית -1 

mailto:beirel@iula.org.il
mailto:beirel@iula.org.il


 المكمان-المجلس المحلي بيرالمكسور  ןאלמקמא-מית ביר אלמכסורומועצה מק                                    מועצה מק
   

 beirel@iula.org.il      049869849פקס :  - 900058904טל:  -  17900מיקוד    410 ת.ד

ם...בתי ספר גני ילדי  

ת החינוך, גידול העלאת רמ-2
פתיחת מגמות , באחוז הבגרויות

..חדשות בבית הספר התיכון  

מתן מענה לתלמידים -3
החלשים ובעלי הצרכים 

...... המיוחדים  

 מה מצב הפרוייקטים:

 חוג לכל ילד: שיפור המענה...

 ניצנים.......

 מעבדות...

 מחשבים

 בחט"ב+תיכוןרישום תלמידים  

 .()כמה יצאו מחוץ ליישוב

נשירה -ידיםנדרש מיפוי תלמ
 כמה יצאו מחוץ ליישוב

 

 

מאבק 
 באלימות

 .2020הכנת תוכנית עבוד -1
 פעילות מניעת אלימות, בחט"ב. -2
ביקורת בטחון לאומי עבור  -3

 שירות לאומי לבנות שירות...
 הסלחנות.שבוע  -4

 
 

  

 דיין תקוע...ע-שעוניםנושא  כוח אדם

כמה בעיות לגבי סייעת שנייה בכמה 
 גנים, 

 

 מנמ"ר: סוגיית הסייבר במועצה

  

 

 

 

 מייסדים צריך להתקדם עם זה....-1 נוער
 פניים....או-אתגרים-2
 שלחו שמות יש-תוכנית אסטרטגית-3

 לכנס הועדות...
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   :חסר דיווח תברואה

 פינוי אשפה -1 
 ניקיון היישוב. -2
 ניקוי מפגעים. -3
 הדברה וריסוס. -4
 פיקוח -5
 רישוי עסקים -6

  

 :הערות ראש המועצה

 .....צערי חל עיקוב בתכנון מתחם ספורט ביישובל-1

 דרש דחוף נוהל קליטת משרות לגבי הסייעות)נדרש חוזה+הסברה לכל סייעת.נ-2

מוקד, מבקר פנים,מנהל רכש, משאבי ריאות,מנהל במקדם  מכרזים על הפרק: יועצים,-3
 אנוש, מנהל ספורט, מנמ"ר, מנהל שפ"י, שירותים משפטיים.

 מטרדים ומפגעים ברחביבנוגע ל אחראי לקבלת פניותש המוקד יש לזרז פתיחת -4
 .19:00עד  7:00, הוא יעבוד מהישובוהצעות שיפור ו ייעול מתושבי היישוב 

 

 נרשם ע"י                                 מאושר ע"י 

 ראת  עבדאללהחוג'י                חוג'יראת  ח'אלד                                            

 ראש המועצה
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