ישיבת צוות

יום ראשון ,תאריך 15/12/19
נוכחים  :ח'אלד חוג'יראת)ראש המועצה( ,זכי טואענה )כוח אדם( אחמד
חוג'יראת)גזבר(שהאב חוסין)מנמ"ר( סלמא גדיר)רווחה( רמלה גדיר)נוער(חוסין
גדיר)קב"ט( עבדאללה חוג'יראת)מאבק באלימות,אלכוהול(
חסרים :ג'ומעה חוג'יראת)מזכיר( עאדל חריב)חינוך( ,עלי גדיר)תברואה(.
הערה:מהנדס המועצה ביקש אישור לצאת...
מחלקה

התייחסות מנהל המחלקה

הנדסה
בחודש
שעבר
כיכר דקלים-יש קבלן+יש אישור
ועדה).חוזה לחתימה(....

התייחסות ראש המועצה
חוזים לחתימה דחוףףףף
כיכר דקלים
כביש 25
חסניה
כביש9

צילום אויור-נבחרו יועצים-
תחבורה,שמאי
שכונה דרומית.....
כביש  -9חוזה לחתימה.

שכונה דרומית-פורסם מכרז
ונפתח ממרץ יש זכיין
לצערי לקח שמונה חודשים עד
שגפתח המכרז....

מדרגות-שלבי סיום ,מעקות ,תאורה

להכין חשבון סופי

משחקיות-חוזה לחתימה)משרד
השיכון(266000
היתר עבודת עפר-חסנין ומאמון חסן
כביש  -9מה עם הקיר התומך????
כיכרות-יש כתב כמויות ,חומר למכרז
עם תוכניות.
כיכר אלביר
משחקיות -בגיל הרך נדרש ועדת
שלושה אנחנו לפני ביצוע

לקבוע ישיבת סטטוס עם
חסנין ומאמון חסן
כביש:19האם הקבלן רוצה
לעבוד או לא??????

גני ילדים-יש אישור מהתאגיד-צריך
היתר לחשמל
גנים חדשים במוכמאן)יש אישור
מהתאגיד וממשרד בריאות(.

נגישות:יסוד"א" ויסודי"ב"

פארק :התחלנו לעבוד

ניקוי מפגעים-הגדלה
כלי אצירה-פחי אשפה)לחתום על
ההזמנה( מכולות נחתם

משחקיות :צריך לשלוח לבני
תמים.

צריך להתחיל לעבוד
צריך לנצל כל הכספים שיש לנו
במשרד הסביבה...
הזמנה לקבלן פרג' חסן+טארק
פאהום...
צריך להכין פיתוח בית ספר
מוכמאן-הכסף הועבר ,כניסת
בית ספר מוכמאן+רמפה....

ניהול ופיקוח-נשלח למכון העתקות

צריך להכין דיווח למשרד הגנת
הסביבה)(94,000אלחנאתי,מולכו
תכנון פארקים....

חשבון סופי של בית ספר תיכון
הקבלן שלח הסתייגות...

עלי יטפל בדיווחים עד סוף
החודש....

סקר  GISעדיין )צריך לפרסם(....

אולם הספורט)בעניין הפקח-נדרש
הגדלת הנספח למפקח....

------צריך לטפל בסוגייה

תקשורת בית ספר חדש.......
שילוט רחוב עדיין אין תוצאות-ועדת
שמות התכנסה...
חשבון סופי בית ספר תיכון)מיקום
הקיוסקים...
מחלף יפחאל-כביש78
בניין רב תכליתי
התייעלות אנרגטית....

-1צריך לקדם עניין הקיוסקים
-2צריך לשחרר החשבון למפעל
הפיס...

רווחה

ראש המועצה:מציע להרחיב
ההסעות יתחיל מ.1/1/20

התייחסות למכרז 360
מכרז ההסעות לחינוך מיוחד מדובר
2קוים חיפה 2,כפר מנדא 2 ,שפרעם.
מרכז עוצמה:הרצאות על בריאות,
עקרונות המשפחה.
מופ"ת+משעול-חידוש ל 6חדשים.

מציע חידוש ל 6חודשים.

עו"ס שכונתי.....

לצאת למשפחות ביישוב.

יש תקן של רכז תעסוקה

סוגיית האיחורים של העו"סיות
מחלקת רווחה צריכה להפגין
יחסי אנוש ,לצערי מקבל הרבה
טלפונים..
מנהלת המחלקה צריכה להכין
אזהרה לעובדות על האיחורים.

חינוך

חסר דיווח ממנהל המחלקה...

נוער

פרוייקט ג'דולה......

הפעילות לא מקובלת מבחינה
דתית..

קייטנת חורף 24/12-2/1-כיתות ד-ה
חוגים שונים:עברית מדוברת...
אומנות ,מוסיקה...

מבקש שמדריכי הקייטנה יהיו
מהיישוב.

תוכנית אסטרטגית לחינוך..

כוח אדם

נושא שעונים-עדיין תקוע...

לגבי מרכז צעירים :מציע להכין
מכרז למנהל מרכז צעירים,,,
הצעירים הם פוטנציאל שלא
מנוצל...
צריך לשבת עם עבדאללה
ג'נדאוי
מבקש להכין נוהל נוכחות
מסודר ,גם לגבי מורים...

קב"ט

 25/12יהיה יום האזרח הוותיק ביישוב
המטרה אסיפה כללית ,הצעות ,נחלק
מתנה...
קיוסקים...

-1חשוב לנו העתיד של היישוב
צריכים להתקדם קדימה,,,

ביישוב שלנו קיימות כמה
תופעות שליליות אלימות ,סמים
צריכים לעודד ועדת שתגביר
השייכות לישוב...

 -1אנו במחלקה תורמים המון
מאבק באלימות
למגוון פעילויות לבתי הספר..
 -2צריכים להקים ועדה עממית.
 -3פעילות יצירתית...
 -1פינוי אשפה
תברואה
 -2ניקיון היישוב.
 -3ניקוי מפגעים.
 -4הדברה וריסוס.
 -5פיקוח
 -6רישוי עסקים
הערות ראש המועצה:
-1תוכנית מפורטת :כל המתחמים מטופלים...
 -2תוכנית חלוקת תפקידים..
-3מציע פסטיבל :להגביר את הערכים ,הכבוד ,השייכות.
-4צריכים להכין טיוטת תקציב ל.2020
-5תב"רים "755,000ראש שטח"
-6תקציב דיגטציה ממשרד הפנים.
-7המוקד...
-8ארנונה-תיקי רווחה.
-9מכרזים על הפרק :יועצים ,מקדם בריאות,מנהל מוקד ,מבקר פנים,מנהל רכש,
משאבי אנוש ,מנהל ספורט ,מנמ"ר ,מנהל שפ"י ,שירותים משפטיים.

מאושר ע"י

נרשם ע"י:

חוג'יראת ח'אלד

חוג'יראת עבדאללה

ראש המועצה

