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

 

 ישיבת צוות
 27/10/19ריךתא ,יום ראשון

עואד  רמזי, ג'ומעה חוג'יראת ) מזכיר המועצה(אלד חוג'יראת)ראש המועצה(': חנוכחים 
 רמלי גדיר))נוער( )מאבק באלימות,חוג'יראת עבדאללה סלמא גדיר)רווחה( )מהנדס(

 זכי טואענה)כוח אדם( שהאב חוסין)מנמ"ר(אחמד חוג'יראת)גזבר(

 י גדיר)תברואה(על חוסין גדיר )קב"ט(חסרים: 

 התייחסות ראש המועצה  מנהל המחלקההתייחסות  מחלקה

 הנדסה
 חשבונות סופיים...-1 

 

 "  בית ספר "ג" ו"ב-2

 
 . סיום תיקונים-41כביש -3
 
 37 -כביש -4

 

 (נהרוס הקיר...)-9כביש-5

 

 ם....קראת סיול-מדרגות -6

 

 פארק מוכמאן-7

 

 ים עדיין()תיקונ25כביש  -8

 

 ביש חסנייה....כ -9

 

 

 

)לגבי גן ילדים במוכמאן-10
 איטום(

 ריך לגמור חשבונות סופיים.צ-1 

 פר יסודיים.סבתי -73-41כביש

 בלן האחזקה צריך להשתמש בו....ק -2

 

 

 

הרבה נושאים יש -הערה חשובה
חודשים מדברים עליהם, 11שכבר 

 צריכים לסיים אותם...

 ה גורם לעיכוב???????מ-א

 ריכים להתקדם.........צ -ב

 

 טמנהל פרוייק -יש מפקח-7

 למה עניין הפארק לא מתקדם.....

 

 מה עדיין תקוע????????ל -8

 

 

 מה עם החשבונות של המתכננים????

 סן.....חמאמון ----סניןח----עמריה
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כמאן גן ילדים במו-טבעוני -11
 וגן ילדים במכסור

 

 וצא מכרז......י-יכרותכ-12

 

 -יורסנעשה —גיל רך -13
מכרז משכ"ל —הכנת שטח

 למתקנים......

 צרות)תיכון+חט"ב(ח-14

 1.440-מפעל הפיס

)כביש תשתיות היקפיות
 אולם(......

 

 .פיים...סובשלבים האולם -15

 

 פארק מכסור-16

 

 ---שילוט רחובות-17

 

 .......צילום אויר-18

 

 

 :שלח מכתבאשרף טבעוני

 מעון יום-1

 ית ספר....ב-רבע גניםא-2

 

 

 אבו רומי צריך להגיש חשבון......

 

 ה המצב שמה האם טופל?????מ -10

 

 ה עם ההיתר?????????מ -11

 

 

 

 

 
 
 
 
 

פארק מכסור:נשלחה הצעה 
 ש"ח8,000,000ב

 
 

 ת לשמותיש הצעו -17
 צריך לצאת למכרז........

 שובות....תרוצה  -18
 מוכמאןבאתגרים  -19
 נגישות -20
 רשתגידור -שצ"פ -21
 מגרש סאחב"ק -22
 ריך לקדם מגרש בשכונת רויקאתצ-23
י צריך לקדם שכונתאבו נסר-24

 פארק+מתקני משחק....
 
 

 :ותות חשובהער
-ומכרז-נושא התכנון עד הוצאת היתרים

 והתחלת עבודה.
 -אני מייחס חשיבות לעניין הזה: מעקב

 ישיבת סטוטוס
 

צריך לבחור -מבקש להתקדם בעניין
אשר יפקח ויעקוב במשרד פיקוח 

 אחרי הביצוע.........
 
 חייבים לנצל לפני סוף השנה.... 
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: קיבל קונסרקטור לכיכר
 חומר.

 

היה ת -שחקיות בגניםמ -25
 הצללה בגני ילדים מערבי.

 

ליישוב+כיכר כניסה -62
 ניקיון, היום יהיה מוכן.אלביר 

 

 

 

 

 

 

ספר מוכמאן )מגרש  בית-27
קירוי מאתגרים....יש אישור 

...)תקועים בעניין התקציב
 בגלל טבעוני(

 

 נגישות שירותים בתיכון. -28

 

-ומדן שצפ"יםאנדרש  --29
 מדרגות.

 

 פרוייקט סולארי: -30

 עדיין לא נחתם הנספח

  

נשלחו  :פרוייקט נגישות-31
בקשות להצעת מחיר 

 1.800.000התקציב שעומד לרשותנו 
מה עם חשבון סופי ע"י טארק 

 פאהום.
 

לצערי עדיין אין התקדמות חייבים 
 לקבל תוכנית כללית עם אומדן

 
 כולותמ-רכישת כלי אצירה

 
לקדם החוזה  פינוי מפגעים:אפשר

היתה ועדת -ע"מ להתקדם
 מכרזים,יש הרבה מפגעים.

 
לגבי כניסה ליישוב +כיכר אלביר  

 אפשר לצאת למכרז
 ש"ח(500,000שיפור חזות היישוב)

 
מע"צ:צריך לקבוע סיור ע"מ לשפר 

 את חזות היישוב.
 
 
 
 כביש ע"י נימר טאעון 

 הכביש צריך לפרוץ.....
 
 
ישיבה של ועדת  התהיביום חמישי  

 שמות:
גודל -צריך לבחור בסוג העמודים

 ילוט הכוונה.ש -השלט
 שלט.סוג צריך לבחור צבע+סוג עמוד, 

 
השכונה  -הכנה לחורף ניקוי קולטנים

הדרומית+ מוכמאן מערבי, צריך לעבור 
 על כל התעלות.

  
 
  

ש"ח 0200,00קיבלנו-*
אחזקת 100,000כיכרות,100,000מהוועדה:

 כבישים.
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 להנגשות,

 ש"ח330,000

 ש"ח170,000

 ש"ח110,000

 

 ומיתהנגשת מועצה מק-32

 ש"ח770,000

 ש"ח150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנה לחורף........

 

 
או לעשות -אם נשאר יתרה 25לגבי כביש 

 תמחור מחדש.
 
 
 
 
 ילום חמשה מתחמים.צ
  

 
 
הנגשת תחנות אוטבוסים צריך סיור עם  

 .......יועץ נגישות
 

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

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

פיקוח, ליווי, ניהול, קידום תכנון, 
 היתרים.

 

ראש המועצה:חזות היישוב היא סוגייה 
 חשובה 

 

 

 ?????????רוצה התקדמות

 

 חינוך

 

תונים במערכת קיימים נ-1
 onlineבפועל 

נסגר הרישום לגבי  27/10

 

 

 ראש המועצה:

 תלמידים בכל הכיתות בגנים... לגבי
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 תקנים....

 כל הגנים כמעט מלאים...()

 

וכן ה-מעבדות+ מחשבים-2
הצעות, לגבי יש שתי  חומר

תקציב מפעל הפיס צריך 
להפוך למחשבים, מניח עד 

 סוף החודש יהיה מכרז.

 

ני הילדים ג-מבחינת ציוד -3
 לא חסר כלום....

 

יש חוזה עדיין לא  ניצנים: -4
 חתום...)יש מכרז(...

 קייטנת חורף בסכנת ביטול...

 

החשב ביקש  :אחמד גזבר
 חוות דעת+ועדת מכרזים...

 צריך לעבוד.... נוהל לפי הנוהל

 

ש"תקציב לכל בית 27,633 -5
 ספר יסודיים+חט"ב...

 

ביקורת משרד -שני גנים-6
 הבריאות)התקבל מכתב(

 

 סוגיית התאגיד

 

 

 

 

 : חט"ב+תיכוןבעניין מיפוי

 נדרש רישום עדכני.

נדרש נתונים מדויקים, לצערי קיימת 
 בתקן.חריגה 

 נדרש יומן מסודר

 רישום מסודר          

 הפיקוח צריך להתערב

 

 גנים)חוסרים( כסאות+שולחנות.....

 

ש גנים שחסר להם  כמה י -****
 מבקש לטפל בעניין(...כסאות)

כסאות ולחלק  50 צריך להזמין -****
אותם לגנים)השירות הזה הוא למען 

 הילדים שלנו......

 

 

 התקציב....ל את חייבים לנצ-5

 

 ריךלהפנות המכתב לתאגיד...צ-6

 

 הפסיכולוגים והתקניםתחנת סוגיית 

 

 ()סוגיית הפרסום

 

 

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

 התחילה... ית יש מצ"בתוכנ-1 רווחה
 תוכנית יתד.....

-מיות.יות חד פעתכנאישור -2
וכנית יש ש"ח(ת647,995)

 )פעילות מוכנה(----מצ"ב
 הרצאהسرطان الثدي()-3

 סדנא ביטוח לאומי-4
 משפחות 20-מרכז עוצמה 

 ה:ראש המועצ 

הייתי במחוז במכרז מנהל אגד של -1
 ....360תוכנית 

 החלטה לפרסם מכרז מחדש...-2

 

 

 

פרסום טרקטור)-יועציםמכרז  מזכיר המועצה
ים של כמה תפקידים מכרז

)רכש,מבקר,כוח במועצה....
 אדם,מקדם בריאות,ראש צוות

 מוקד(....

 משפטי... יועץמכרז 

 יועצים:תחבורה+נוף חסניה...

 חוזה מתכנן עדיין....

 קליטת משרד ניהול

 GISסקר נכסים+

 עדיין לא פורסם

 ניהול פיקוח

 
 

 ראש המועצה: 

צריך לפרסם –קר נכסים ס-ניהול ופיקוח
 מכרז......

 לא צריך לפרסם מכרז–רכישת מטאטא 

 נרכוש דרך המשרד.......

 ש"חמשרד סביבה589,000

 טרקטורש"ח 320,000

 מטאטא 279,000

 

 

 

 נוער:

 בשבוע שעבר

 ...תלמידים בחירת מועצת
 הרשאה לאתגרים

 
 נההשתוכנית סביבה לכל 

 יסודי+חט"ב
 

 מדצ"ים.
מעקב אחרי ביצוע 

 קציב)קיזוזים(ת
עד -יעבור פרוטוקול היתכנות

 תחילת השנה
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 כוח אדם

 שבוע שעבר.

 .עון כפיילוטש-נושא שעונים

 

 

 

 פתרון.......עדיין אין *** 

 

 

 גזברות

 

 סוגיית החשב של המועצה

 

 חתימה על חוזים....

 

  

מאבק 

באלימות,סמים 

 ואולכוהול

הייתה ישיבה עם המשטרה -1
 לגבי הכנה לחורף-וכיבוי אש 

הכוונה מתחילים סדרת -2
 מקצועית לתלמידי י"ב.

הרצאה מעניית להורים  -3
 בחט"ב....

 6/11/19תרגיל חירום במועצה 
 

בנושא  סדנאות לתלמידי תיכון
 מניעת סמיםואולכוהול...

 סדרת הרצאות להורים....
טיפול בבקשה של קרן 

 חילוט...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נרשם ע"י                                 מאושר ע"י 
 ראת  עבדאללהחוג'י                חוג'יראת  ח'אלד                                            

 ראש המועצה
 

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

