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 צוות ישיבת פרוטוקול                                                                

 ראשון ביום

 2019אוגוסט 25

 (רווחה)גדיר סלמא(ר"מנמ)שהאב (מהנדס)רמזי (המועצה ראש)יראת'חוג אלד'ח  :נוכחים
 (חינוך) חריב עאדל(גזבר)יראת'חוג אחמד (ואולכוהול באלימות מאבק)יראת'חוג עבדאללה

 .(אדם כוח)טואענה זכי(ארגוני יועץ)צביקה (תברואה)גדיר עלי

 גדיר רמלי (ס"קב )סלימאן ,(ט"קב)גדיר חוסין(המועצה מזכיר)חוגיראת ומעה'ג :חסרים
 .(נוער)

 המועצה ראש עסאם אבו  של בזכרו הישיבה מתחילים אנחנו לכולם שלום:המועצה ראש
 .לזכרו משהו למצוא חשוב ,לברכה זכרונו הקודם

 היא המקומית המועצה כי לציין חשוב ,צוות מישיבת פקידים להיעדרות להתייחס ברצוני
 ,אחרים לתפקידים לכנס אין ,הנושאים בכל שמתערבים פקידים יש ,התושבים לכל שייכת
 במבנה ,ויכוחים של תופעות קיימים הציבורית בעבודה ,רב זמן לפני נעדר המועצה מזכיר

 כראש ,להיעדרות סיבה שום אצלי אין ,המועצה ראש אחרי בא המועצה מזכיר  הארגוני
 לא המקומי בשלטון העבודה אמין ,מקצועי אדם ומעה'ג ,העניין לפתור מנסה אני מועצה

  קלה

 המועצה ראש הערות    סטטוס / פרויקט /החלטה מחלקה

 דחופים עניינים כמה יש הנדסה
  :טיפול שצריכם

 חצרות קניין טופס-א
 הכנת :רווחה מבנה- ב

 (אכלוס טופס30000 )תשלום
 
 :ציבור מוסדות תאורת1-

 ,מועצה בניין ,גביה :בביצוע
 נוער מועדון ,הקשיש בית

 .חלב טיפת,ובמכסור במוכמאן
 העניין: רחובות תאורת2-

  .בטיפול עדיין
 לא עוד :סולרי חשמל3- 

 חוזה על לחתום  צריך התחלנו
. 

 הקבלן :מוכמאן מדרגות4-
 מלמטה התחילו הם עובד

 .לצפון מדרום
 נושא :מדרכות תיקוני5-

 .לכסף זקוק הקבלן -הכסף

 ילדים בגני משחקיות6-
 סיים הקבלן 41: כביש7-

 .משתלבת

 .סופי חשבון להגיש צריך1: 
 
 את לסיים כדי ללחוץ צריך2- 

 תאורות לספק יש ,החשבון
 פנס,25 מגרש ,הקברות לבית

 .בדרום

 צריך:זכייה הודעת יש3<
 .כמויות כתב לבדוק

 
 לשחרר כדי חשבונות לבדוק5:

 .השיכון ממשרד הכסף

 מדובר:המשחקיות לגבי6- 
 .הגנים בכל

 .אספלט תיקוני צריך7- 
 .תאורה עמודי ,ניקוז8- 
 
 השיכון משרד של ים"תבר9- 

 השיכון ממשרד לקחת אפשר

 אבו בית אצל לתקן ניתן10- 
 .מערבי מוכמאן כביש+מוהיב

 מכרז יש11- 
 פסי ,מדרכות תיקון12-  

 .האטה
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 עם סיור צריך 9  :כביש8-
 לאחר דחינו , הקבלן אחמד

 ....החג
 מחזירים ,(ניקוז קו19 )כביש9-

 קרצוף ,תאורה ,אספלט
 :אספלט תיקוני ,וריפוד

 יש (ל"משכ)מוכמאן 9 כביש10-
 .מכרז

:19,20,37 
 מחמוד)תנועה מעגל11-

 (אלמוסא
 
 .הכוונה+רחובות שילוט12-
 
 השיכון משרד-רך גיל260,000 

 .הרך לגיל הצללה
 חברת עמודי העתקת270,000 

 .חשמל
 הרשאה יש :גנים ר"תב

 
-פרוגרמה :תכליתי רב בניין
 .זמין רישוי תיק

 ניצן הגיע :מוכמאן מגרש
 .העמודים לגבי תרבות ממשרד

 
 

 .יכנס שהקבלן אפשר 37 כביש

 יש ,ראשוני תכנון יש11- 
 פאהום)כמויות כתב להכין
 ,ח"ש422,000מכרז (מתכנן
 .דקל עצי לשתול אפשר

 ממשרד תשובה קיבלנו12:
 ,הכוונה+שילוט לגבי הפנים
 צריך ,מכרז לקראת אנחנו
 ....לדרך לצאת

 
 

 ישיבת לתאם:דחוף נדרש
 :מתחמים לגבי סטטוס

 למגרש צפון מתחם :דראושה
 ספורט מתחם

 .חסניה מתחם
 :רוס'ג אסעד עם סטטוס

 דונם186 ב מדובר29,26 חלקה
 חוסין :אלביר מתחם

 .דונם60 עבדאלחלים

 מתחם :גרשין אבו נביל
 .ארמלי עלי מוחמד
 דונם:20 מפורטת תוכנית

 ל"רק
 סוגרים :זוטא מכרז
 דונם1100מעגל

 מתאר תוכנית הרחבת
 .ליישוב

 
 נושא לקדם מבקש

 הפרוייקטור
 .פתוחים רים"תב לסגור

 שושני לאילנית מכתב לשלוח
  50%.לשחרר כדי

 
 

 הישיבה להתחיל קשה אומנם חינוך
 :עסאם אבו של הפטירה אחרי

 בעזרת כרגיל יפתחו הספר בתי
 נתגבר ,משותף סיור נעשה ,השם

 .הקיימות הבעיות על
 למועצה שלח המשפטים משרד *-

 נגישות על התראה ,נגישות ח"דו
 ,היערכות נעשה ,תיכון ספר בבית
 .מנהלים עם מפגש נעשה

 כיתות לקליטת היערכות לקראת
 .וגנים "א"

 2/9/19.ב יתחילו הספר בתי
 .מוכן תלמידים ביטוח -1
 לבדוק צריך הניקיון קבלני עניין-2

 .החוזה לחדש צריך ,הסוגייה
 
 
 

 לבתי משותף סיור לעשות מבקש 
 .החדש הספר בית גם הספר

 העוזרות של מקום מילוי לגבי*-
 חדשות עוזרות נקלוט לא אנחנו
 לעובדות מאגר להיות צריך

 כוח תקלוט לא המועצה .מחליפות
 .חדש אדם
 המנהל אצל הסייעות לגבי

 .בעניין לטפל צריך איברהים
 .האדם כוח עניין להסדיר מבקש

 
 לגבי טבעוני עם סטטוס ישיבת
 הגנים יחידת

 תיק הגיש טבעוני :יסודי ספר בית
 .להכרה לוועדה

 ספר בית ,מיוחד לחינוך ספר בית
 .טכנולוגי

 ספר בית סטטוס ישיבת:נדרש
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 .ספורט אולם ,מקיף
 30000 לקבלו להעביר :רווחה בניין
 חשמל אישור צריך היתר אין עדיין
 .דחוף

 
 
 

 כוח
 אדם

 הרבה קיימים :נוכחות שעוני
 .ספקים

 .עובדים עם בעיות
 הדוחות נושא

 .חינוך עובדי של החופשה

 עם לגמור מבקש :המועצה ראש 
 .השעונים נושא
 .העובדים בסוגיית סדר נדרש
  :דוחות עניין

 לאשר צריך מחלקה מנהל כל-1
 .במחלקה העובדים של הדוחות

 לבדוק צריך :נוספות שעות -2
 .העניין

 צריך הספר בתי עובדי לכל -3
 .עבודה תוכנית להיות

 בסיכון לנוער קיץ מוגנות -1 רווחה
 .עניין מתקדמים:יתד2-

 ראוינות נקיים ב"מצ יש -3 
 .למדריכים

 עומס יש :שוטפת עבודה -4
 .לפניות

 לא עדיין מהמשפחתונים חלק -5
 .אושרו

 :הרווחה שירותי לגבי:המועצה ראש 
 עם בקשר יהיו סות"שהעו מבקש
 טלפונים הרבה מקבל אני ,אנשים

  .לחץ להוריד צריך מאנשים
 אישור אחרי לעקוב צריכה הרכזת

 .המשפחתונים

 ,קנסות ,אכיפה צריך ,הרמפה עניין תברואה
 .בעניין לטפל צריכים

 ראשון צעד :עזר חוק נדרש
 ,שעות 24 שמירה לגבי ,לאכיפה

 הרמפה ,טוב זה את לשקול צריך
 .קלה לא אחריות היא

 כדין העניין ולבדוק לשבת צריך 
 למנהלת מכתב תשלח המועצה

 בעיות 'מס הסביבהלגבי מחוז
 .ביישוב סביבתיות

 ,מצלמות ,חשמל להפעיל צריך
 .הקברות בבית לנקות מבקש

 מאבק
 באלימות

 .המצלמות פרוייקט ביצוע -1
 המשטרה מטעם ס"עו עם ישיבה -2

  

 

 

   י"ע נרשם                                  י"ע מאושר    

     ללהעבדא  יראת'חוג                                                                      אלד'ח  יראת'חוג

                                                                 המועצה ראש 
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