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 ישיבת צוות

 15/09/2019תאריך  ,יום ראשון
עואד  רמזי, ג'ומעה חוג'יראת ) מזכיר המועצה(אלד חוג'יראת)ראש המועצה(': חנוכחים 

 זכי )מאבק באלימות,חוג'יראת עבדאללהגדיר עלי )תברואה( )רווחה( גדיר סלמא)מהנדס(
 רמלה גדיר)נוער( שהאב חוסין)מנמ"ר(. ח אדם( )כו טואענה

 חוסין גדיר )קב"ט( (.חינוך)מעאדל חריבחסרים: 

 התייחסות ראש המועצה  מנהל המחלקההתייחסות  מחלקה

 הנדסה
צרות יש לבטל וועדת שלושה ח-1

 .יש נוהל חדשקודמות, כי 
נדרש מתקדמים  :מדרגות -2

 קונסרקטור לגבי השינויים.

קבלן צריך לתאם ה -9כביש  -3
הריסת קיר והשלמת העבודה בכביש, 

 .תאורהעמודי 

: המצב עדיין אותו בית הספר החדש-4
 דבר, לא דוווח למפעל הפיס

אחמד נכנס לבצע מצעים  :19כביש  -5
 ואספלט.

 : מתחילים בביצוע.הצללות בגנים -6

לשלוח, צריך לצלם ו פארק מוכמאן:-7
 עם תיקון כמה ליקויים.

מגרש ספורט ליד מגרש כדורגל:  -8
לאישור צריך לנקות ולהזמין בודק 

 החשבון.

 

חכרוש חתם, צריך לחתום : 25כביש-9
 צריך לשלוח חשבון על חוזה, 

 עדיין אין חוזה חתום.

: טיפול בגני הילדים, עדיין טבעוני -10
 חסר חוזה חכירה למתחם החדש.

 צילום אויר-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היום תהיה פתיחת -*** 
 מערבי. כביש עוקף

צריך להוציא :חצרות -2
 (57המים והביוב)פרק

נדרש עדיין לא זז,  -3
 תקדמותה
 
?)בית מה עם החסמים -4

להכין מכתב ספר תיכון(צריך 
י היועץ המשפטי על ע"

השתלשלות הדברים, זה 
 יעלה להם בקנס.

 
ה של מה עם הבדיק -5

 טבעוני לגני הילדים) היתר(?
 

: צריך עניין תוספת למועצה
לקבל המידע התכנוני ולהריץ 

 את זה.
 

: נשלח למועצה עניין מועתז
מכתב ע"י עורך דין לגבי 

גלישה מצד הכביש, נדרש 
מהמועצה להחזיר תשובה 

 מקצועית.
 

צריך להתקדם בנושא  -11
 הזה.

לשלוח שני קבצים: מכסור 
 ומוכמאן.
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 שילוט -12

, 41ע מזרחי לכביש סימון קט: 41כביש  -13
 ע"י מודד של שלמה חביב.

)מציע דרך ת: יש כתב כמויו28/24כיכר  -14
 משכ"ל( 

נגישות בבתי הספר: נדרש יועץ נגישות,  -15
 אדריכל.)פניית משרד המשפטים(

רמזי: נכין תשובה למשרד המשפטים  
 בעניין.

 סניה: יש הרשאה צריך לצאת למכרזח -16

גני הילדים במוכמאן יש לנו היתר אבל יש 
  "4בעייה עם טופס "

 

 

: צריך לשלוח למכון שילוט
ש להתקדם העתקות, מבק

 בנושא הזה.

 

עברת הביוב ע"מ לחבר ה -13
 בתים.

 

:צריך לצאת למכרז רגיל 14
מדובר בתקציב ממשרד 

 הפנים.

  

 

 

 

 

גבי מכרז ניהול: ל -:ראש המועצה
יש לנו מכרז מוכן, צריך לבנות 

מאגר: יועצים, פיקוח, ליווי, 
 ניהול, קידום תכנון, היתרים.

 

 איפה עומד)תכנון( )כיכרות(

 

 

 

 

 היום יצא טיול לאזרחים ותיקים-1 רווחה
 לים המלח.

ש"ח 470,000עמיות:פתוכנויות חד  -2
 צריך לדווח על הכסף הנ"ל .

 ניתן להיכנסית חם: לצערי לא ב -3
 חודש יעדים לצפוןלבית ...שולם ע"י 

6/7/8. 
 בודה שוטפת)עומס(ע -4
 לייה באלימות במשפחהע -5
 יעשו פעילות ניק משעול: -6

 

 

 

 

נדרש שירות  אש המועצה:ר
שינוי ויחס, גישה אחרת, 

 בגישה.

 

מה עם עובדות הרווחה האם  
 הן באות בזמן.
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  .נת מעגל שיח לאזרחים ותיקיםסד -7

זמן זה חשוב צריכים לכבד 
 זמן.

ה:  ביקשתי ראש המועצ   חינוך
לעשות סיור לגנים ע"י  מנהל 

מחלקת חינוך שהוא אחראי 
   על כל דבר ביחס לחינוך,

 צריך לדאוג לכל.

קבות הסיור נדרש טיפול בע
ם, לצערי עדיין בכל הליקויי

 מעוזרות. מקבל טלפונים

 

אנו עובדים במתחם מגרש בית ספר -1 תברואה:
 יסודי"ב"ו"ג" מנקים המגרש.

אתר הרמפה והשמירה, מכולות -2
 הפסדים.

 -נדרש טיפול במכתב של אורוז-3
 היועץ המשפטי.

עשה ניקיון מפנים ומבחוץ, נ -גנים-4
 מדביר מוסמך.נכנס לגנים 

 רישוי עסקים:-5

צריך לבדוק אפשרות של  
 פירוק המסלעה ובניית  

 

 נדרש ישיבה בעניין עם אורוז.

 

 

כתבים לקיוסקים לקבל מלשלוח 
 ...רישיון עסק

 קורס עברית נגמר. נוער:

 קורס צילום.

עדיין -אישור בהגבלה אתגרים:יש
 החשבון לא נסגר.

נעשה סבב לבתי הספר לבדוק מה כל 
 בית ספר מקבל לשנת תש"פ.

  

 עון כפיילוט.ש-נושא שעונים כוח אדם

 שרתים בבית הספר

 עדכון עובדים לגבי השתלמות.

 

 

כל עובדי מנהלה צריכים *** 
 כרטיס. להדפיס 

סוגיית הדרגות לשרתים ***
 לפי כיתות לימוד.
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 חשב השכר מזכיר המועצה

 פרויקטים מול ההנדסה.

 

 

 

ריך צ -חשב שכר*** 
 ...להתקדם

 .פרויקטים הנדסיים***

 סטטוס מתחמים....*** 

 .זימון בעלי אדמות***

    

    

 פרסום אתר המועצה. מנמ"ר

 

צריך פרסום  ראש המועצה: 
אתר, טיפול בקולות קוראים, 

 אינטרנט בגנים.

    

מאבק 

באלימות,סמים 

 ואולכוהול

 טיפול בדוחות ביצוע..-1

זיכוי המועצה בתקציב ביצוע -2
 לתוכנית.

שיבת ועדת מיגור אלימות י -3
 במועצה,

 6/11/19רגיל חירום במועצה ת -4

יקור סטודנטים מארה"ב ב -5
 במועצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רכז המוגנות צריך להיות ** 
 רק בבית הספר.

צריך לבדוק רכז המוגנות  **
 בתיכון.

 

 נרשם ע"י                                 מאושר ע"י 

 ראת  עבדאללהחוג'י                חוג'יראת  ח'אלד                                            

 ראש המועצה
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