ישיבת צוות

יום ראשון ,תאריך 1/12/19
נוכחים  :ח'אלד חוג'יראת(ראש המועצה) ,רמזי עואד (מהנדס)עבדאללה
חוג'יראת(מאבק באלימות) זכי טואענה (כוח אדם) אחמד חוג'יראת(גזבר)שהאב
חוסין(מנמ"ר) רמלה גדיר(נוער)חסין גדיר(קב"ט)עאדל חריב(חינוך).
חסרים :ג'ומעה חוג'יראת(מזכיר) סלמא גדיר(רווחה)עלי גדיר(תברואה).
מחלקה

הנדסה

התייחסות מנהל המחלקה
כיכר-24/28יש חומר למכרז-יש זכיין-
ח'אלדי....
צומת דקלים-יש חוזה-תכנון מפורט.
צילום אוויר-יריב מאופק (לא עונה)

התייחסות ראש המועצה

----לבדוק לקדם...

צילום אויור -צריך תשובה.....
שכונת חסניה-החומר הועבר למשכ"ל
יש ועדת שלושה(לרר זכה)....
כביש  25גם לרר זכה...
כיכרות :כניסה ליישום-יש חומר
למכרז ,תכנון-כתב כמויות-
ריצוף( )300,000אומדן
משחקיות-גיל רך(ועדת שלושה) נשלח
החומר

מה עם כיכר אלביר עדיין לא
התקדמנו.
עדיף לשבת ולסדר העניין.
חלופה לאשר במשרד השיכון...
הצללות.....

משחקיות גני ילדים-יש טופס חתום
יש מתקן –נשלח אישור הצללה+דשא
סינטטי.

טבעוני:העברתי לאחלאם-משרד
הבריאות...
מדרגות-שלבי סיום ,מעקות ,תאורה,
דיווחים...

הנגשות-עדיין אין התקדמות
נדרש הצעות מחיר לשירותים מונגשים
נעשה עכשיו שני בתי ספר:יסודי"א"
יסודי"ב".

ראש המועצה:
נדרש חלופה לגנים-קשה לקבל
היתר
מכרז תכנון לגנים
במוכמאן+מכסור
ראש המועצה:
צריך להכין תיק תכנון לגני
ילדים "לצערי אין התקדמות
בעניין".
הנגשות לשני בתי ספר צריכים
להתקדם בעניין הזה.......
במוכמאן עדיין אין תכנון

פארק:צריכים להתחיל-לבחור מפקח
גם כניסה לאולם ספורט.
חצרות :כתב כמויות מוכן
מחלף יפתחאל

מכרז ניהול ופיקוח

צריך להתחיל לעבוד.....
נדרש סיור בשטח
כביש -78צריכים דרך גישה-
תאורה...
תכנון+מדרכות עד הצומת...
נדרש תעודות של מהנדס מוסמך
דחוףףףף לקדם את זה(.....חוזה
פיקוח).....

סקר : GISלפרסם מכרז
עדיין יש כמה השלמות....
שילוט רחוב (עדיין תקוע)
כביש8/9

חשבון סופי של בית ספר חדש...
בניין רב תכליתי.......
עניין:
כלי אצירה-הצעת מחיר למכולות...
מכרז ניהול ופיקוח-צריך לפרסם
חשבון סופי בית ספר תיכון(מיקום
הקיוסקים...

החלפת תאורה :תיקון עמודי
חשמל......
צריך לנצל כל הכספים שיש לנו
במשרד הסביבה...
לגבי 589.000ש"ח לרכישת ציוד
עבור טרקטור זה יעלה
320,000ש"ח עם עגלה...
צריך לרכוש מטאטא כבישים
המחיר438,000:ש"ח נמצא
מקור כספי....
מה עם ההרשאות של מפעל
הפיס450,000:ש"ח.
לגבי פירוק הגדר הציוד רכוש
המועצה והעמודים גם...

רווחה(בשבוע
שעבר)

לגבי בקשתך לתוכניות עבודה:
 -1יש תוכנית לכל פרוייקט-
עוצמה ,משעול ,סיכום עבודה.
 -2יגיע שלמה(סגן מנהל מחוז)
לביקור ,וגם אלי בוסקילה לגבי
יש מצ"ב...

חינוך

-1צריך נציג נגישות מטעם
המועצה(חט"ב,תיכון-נגישות פיזית....
-2קול קורא מתחמי כושר מקיף-בקשה
לתקציב...
-3שיפוץ חדרי מורים:בית ספר אחד
שלח בקשה:בית ספר "ג"
עבודה שוטפת.
סל תרבות.....
מעבדה ביולוגית-חוות דעת יועץ משפטי
מעבדת מחשבים(...מפרט לא תקין)...
קולות קוראים(צריך לקדם את זה....
עדיין אין לי מערכת אישית לכל מורה
-10מערכת ניהול בית ספר תיכון ושעות
תקן(השעות מעל התקן)

נוער

-1ביום שישי ביקרו קבוצת תלמידים.
בחיפה-פעילות בטיחות בדרכים.
-2סגרנו קולות קוראים...
-3כניסה לחברה למתנס"ים-נשלח
חומר לחברה.
-4אתגרים-יש כמה חוגים....
-5תוכנית אסטרטגית-התקיימו כמה
ועדות...

חינוך סביבתי

חינוך סביבתי)8(-פרויקטים בשטח.
קבוצת נוער מודעות סביבתית.
נומסטק (פרוייקט)-גינות אקלוגית.
למידה אקולוגית סביבתית
פרוייקט סייעות-גיבוש סייעות.
פרוייקט עם אגודות הגליל.
גינה סביבתית ליד המועצה
שקי רב פערים()3000שק-חומר
הסברה.

ראש המועצה:בעניין פקודת
עו"סים למעשה עבודה לא
קלה(יש מקרים של נזקקים
ביישוב שצריך למצוא דרך לעזור
נדרש הגדרת עבודה לאזרח
בעיקר לנושאי הרווחה...
לגבי איחורים-דורש לסיים
הנושא הזה....
ראש המועצה:
מה עם נושא גריפאת.....

היועץ יתן תמונה ברורה
דו"ח

קב"ט

סוגיית הקיוסקים....
מוקד-הצעות מחשוב+תקשורת
הדרכות לעובדים(....מכרז מנהל מוקד)
קולות קוראים(הגשנו).
סוגיית המגרש(ההצעות טופלו)
עניין הגביה(עדיין חסר )200,000
בטיחות בבתי הספר
קבלנו ציוד ס.ע.ר
דלתות בית ספר חט"ב...

תברואה
-1
-2
-3
-4
-5

ניקיון היישוב.
ניקוי מפגעים.
הדברה וריסוס.
פיקוח
רישוי עסקים
הערות וסיכום ראש המועצה:

-1סוגיית עורכי דין-לצערי המועצה משלמת הרבה כספים לעורכי דין ,כל נושאי
מכרזים ,אנחנו צריכים לשרת ציבור ,להוציא לכל נושא מיילים(עדכון).
-2הרבה תקציבים שוכבים ולא מנוצלים ,צריכים להתקדם יותר.......
-3מכרז המבקר(פנימי) דרישות לא קלות...
-4ניקיון מגרש (ב-ג )צריכים לנקות-למה בתי הספר לא מלמדים התלמידים
לשייכות.
-5תאורת הרחוב-סולארי למבנים-תאורות מוסדות...
-6תוכנית כלכלית)5,000,000(...
-7לצערי יש עדיין( )45,000,000תקועים במשרדים שונים.
-8מכרזים על הפרק :יועצים ,מקדם בריאות,מנהל מוקד ,מבקר פנים,מנהל רכש,
משאבי אנוש ,מנהל ספורט ,מנמ"ר ,מנהל שפ"י ,שירותים משפטיים.
-9יש לזרז פתיחת המוקד שיהיה אחראי על קבלת פניות בנוגע למטרדים ומפגעים
ברחבי היישוב והצעות שיפור ו ייעול מתושבי הישוב ,הוא יעבוד מ 7:00עד .19:00

מאושר ע"י

נרשם ע"י

חוג'יראת ח'אלד

חוג'יראת עבדאללה

ראש המועצה

