ישיבת צוות

יום ראשון ,תאריך 29/09/19
נוכחים  :ח'אלד חוג'יראת(ראש המועצה) ,ג'ומעה חוג'יראת ( מזכיר המועצה)רמזי
עואד (מהנדס) סלמא גדיר(רווחה) עבדאללה חוג'יראת(מאבק באלימות ,זכי
טואענה (כוח אדם) רמלי גדיר((נוער) אחמד חוג'יראת(גזבר)שהאב
חוסין(מנמ"ר)סולימאן חמד(קב"ס).
חברי מועצה :סאלח גדיר ,רביע גדיר ,חסן גדיר ,אנואר חוג'יראת
חסרים :חוסין גדיר (קב"ט) עלי גדיר(תברואה).
מחלקה

הנדסה

התייחסות מנהל המחלקה
-1מגרש כדורגל :צריך לשטוף-לצלם
ולשלוח28/9/19-
מגרש כדורגל-חדרים (צריך לערוך
חשבון סופי עד )5/10/19
 -2בית ספר "ג" "ב" נדרש חשבון
סופי עד עד.30/10
כביש -41סיום תיקונים עד .30/9 -3כביש  -37הריסת קיר והשלמת
העבודה בכביש ,עמודי תאורה.
-4כביש(-9מכסור)-סימון
צומת,הריסת קיר חדש(תאורה)
 -5מדרגות-לקראת סיום+בדיקת
חשבון.
 -6תאורת רחובות סיום עד30/11
 -7תאורת מוסדות-השלמה עד .30/11
 -8גנארטור חירום צריך להפעיל.
-9כביש :19פסי האטה ,בדיקת חשבון
סופי עד .30/9/19
עדיין אין חוזה חתום.
-10כביש-8
 -11כביש  -25סיום חשבון
סופי+מסירה סופית...
-12עמריה.....
-11כביש"-"9מוכמאן-עדיין לא
קיבלנו חוזה חתום.
-12כיכר -28נעשה תמחור+אי תנועה-
פירוק אספלט.
-13קונסרקטור לכיכר
-14פארק צפון ע"י בית קברות ,
צריכים להעביר חומר(תכנון ראשוני)
לצאת למכרז(.עדיין אין אומדן וכתב
כמויות)
 -15מכרז גיל רך -מכרז דרך משכ"ל-
קבלן זכיין-טופס משרד הבריאות,
הרחבת טיפת חלב.

התייחסות ראש המועצה
*** -נדרש סיור לחוסרים.
 -1עדיין לא זז ,נדרש התקדמות
מה עם החסמים?(בית ספר
תיכון)צריך להכין מכתב ע"י היועץ
המשפטי על השתלשלות הדברים,
זה יעלה להם בקנס.
תאורת עמודים+מעקה(השלמת
מדרגות למעלה)
-5הזמנה לשכונה דרומית ,נדרש
אישור מרכזיה)
תהליך הכנה+הזמנת חברת
חשמל.
צריך אומדן למוקד  24/7אומדן
למגרש כדורגל -צריך להתקדם.
כביש-8הייתי בסיור יש להשלים
ניקוז תשתית+תאורה -והכנה
לאספלט
לגבי כביש  19נעשה
קרצוף+ריפוד.
סוגיית התאגיד ביחס לכביש 8+19
כביש -19נדרש תאורת ליד+כמה
תיקונים.
-11לגבי כביש  25אם נשאר יתרה-
או לעשות תמחור מחדש.
עמריה :דחוףףףףלקבוע ישיבה כי
צריך להתקדם.
 -13להכין הזמנת עבודה ,צריך
לצאת למכרז.
 -15נקבעה ישיבה עם משרד
הבריאות לגבי הרחבת טיפת חלב,
אם נקבל תקציב נוסיף אותו לבניין
הרב תכליתי.
-16צריך טיפול בפנייה של מר
לוטפי חוג'יראת לגבי בקשת
חנייה....
 -19צריך ישיבה דחופה עם טבעוני
לגבי היתרים לגנים.

 -16משחקיות בגנים-היה סיור ביום
חמישי ,תהיה הצללה בגני ילדים
מערבי.
-17בית ספר חדש ,נעשה ניקיון ,היום
יהיה מוכן.
 -18חצר בבית ספר תיכון...
 -19טבעוני -נדרש תיאום עם טבעוני
 -20מגרשים מוכמאן מערבי
 -21שילוט
 -22צילום אויר-יש הזמנה-נדרש
תוספת.
 -23הכנה לחורף
-24בניין תכליתי....
 -25מאמון חסן ..הרחבת בניין
המועצה.
 -26חניון לבית ספר יסודי "א":נשלח
מייל לשולמית ממשרד החינוך+תיקון
כתב כמויות.
-27
 -28נדרש אומדן שצפ"ים-מדרגות.
 -29שלוחה למתנ"ס -משרד
השיכון.1.400.000:
 -30פרוייקט סולארי:
 -31נשלחו בקשות להצעת מחיר
להנגשות,
 -32הנגשת תחנות אוטבוסים
 -33חצרות והיקפיות-מפעל הפיס

 -20לגבי ( )9המגרשים צריך
לשווק אותם.
 -21שילוט רחובות והכוונה :צריך
לכנס ישיבה עם נציגי ציבור לקבוע
שמות לכבישים.
 -22מדובר בצילום חמשה
מתחמים.
 -23נדרש הכנה לחורף -השכונה
הדרומית +מוכמאן מערבי ,צריך
לעבור על כל התעלות.
ניקיון קולטים...
 -27בדיקת הרשאות ויתרות ,ניצול
מול ביצוע16/17/18.
 -29דרשתי ממשרד השיכון 5
מליון.
 -30למה אין חוזה עם קבלן ,צריך
לסיים הפרוייקטים האלו.
 -31טפסים למרכב"ה-כספים
להנגשת בתי הספר +בניין
המועצה.
 -32הנגשת תחנות אוטבוסים צריך
סיור עם יועץ נגישות
עניין תוספת למועצה :צריך לקבל
המידע התכנוני ולהריץ את זה.

שילוט :צריך לשלוח למכון
העתקות ,מבקש להתקדם בנושא

ראש המועצה -:לגבי מכרז ניהול:
יש לנו מכרז מוכן ,צריך לבנות
מאגר :יועצים ,פיקוח ,ליווי,
ניהול ,קידום תכנון ,היתרים.
איפה עומד(תכנון) (כיכרות)

תברואה
שבוע לפני

עניין הרמפה :השליטה מאוד קשה,
נדרש מתווה לאחזקתה ,פיקוח.
ניקיון הרחובות

ראש המועצה:
קיימת בעיה במחלקה,נעזור
לעובדים לפרוש ,אין ספק שאפשר
להעביר לקבלן את העבודות אבל
זה לא הפתרון ,לצערי בית הקברות
קיימת בעיית ניקיון ,יש כמה
עובדים שלא מבצעים עבודתם,
צריכים למצוא פתרון לסוגייה,
אנחנו נקרא להם לישיבה או
שימוע ,שלחנו מכתבים לעובדים,

כל מי שיעבוד מכל הלב צריך
לעזור ומי שלא עובד חבל מאוד,
נדרש לנקות בית הקברות ,כיכרות,
ניקיון ליישוב ,אם העובדים יהיו
ביחד או יעבדו ביחד אז תהיה
תוצאה.
פתיחת מגרש :מדובר בסוגייה
קשה -מחלקת הנדסה.
המועצה מחוייבת לשמור על ניקיון
הכפר ,צריך לקבוע ישיבת עם מס'
עובדים.
*יש הרבה דברים שהם על סדר
היום-חינוך
*ניקיון הרחובות(נדרש ריסוס
וניקיון לכבישים.
*בית הקברות נדרש ניקיון.
*-מגרש בית ספר "ב" " ג"
* -הכנת הקולטנים לחורף.
* -שטיפת המגרש ע"י מגרש
הגדול.

חינוך

-1
-2
-3
-4
-5
-6

מזכיר המועצה

נוער:

תוכנית שנתית עד נובמבר
שיבוץ תלמידים והשלמת
רישום עד5/10
מיפוי יישובי-גיל הרך-עד
יסודי..
סיור על תלמידי חוץ.
מיפוי גנים-כמה תלמידים
מיפוי נשירה.

 -1מכרז טרקטור-פרסום מכרז
 -2מכרז יועץ משפטי...
 -3יועצים=תחבורה+נוף חסניה+
-1
-2
-3
-4
-5

הכנה לתוכנית אתגרים-
התוכנית לא רצה-חסר עדיין
הרשאות.
היה סיור עם עמירם+מהנדס
החברה בקשר למתנ"ס.
ישיבה עם הגנת הטבע
מדצ"ים.
תקציב אומנות תרבות וספורט.

ראש המועצה :מיפוי גני
ילדים-כמה ילדים נמצא...
כמה נשירה יש ביישוב מחוץ
ליישוב.
מעקב יומי על נוכחות יומית
עד .22/10
נשירה סמויה לבדוק ,נדאג
לפתיחת חשמלאות רכב,
שלפונים ,עיצוב.
עד  20/10לבקר בבתי הספר
חייבים למצוא נוסחה איך
להחזיר תלמידים()365
תלמידים.
המנכ"ל יבקר ביישוב.
הכנת מצגת...
הרשאה לבית ספר חדש.
בית ספר אזורי
ראש המועצה:
נדרש מכרז כולל

כוח אדם

נושא שעונים-שעון כפיילוט.

***כל עובדי מנהלה צריכים
להדפיס כרטיס.
***סוגיית הדרגות לשרתים
לפי כיתות לימוד.

מזכיר המועצה
שבוע לפני...

חשב השכר
פרויקטים מול ההנדסה.

***חשב שכר -צריך
להתקדם...
***פרויקטים הנדסיים.
*** סטטוס מתחמים....
***זימון בעלי אדמות.

רווחה

סדנת מעגל שיח...
קורס גישור
סדנא במשעול
ביקור מפקחים
תוכנית -360חדר שלווה(איזה בית
ספר ישתתפו)
תנאי נופש להורות
השתלמות ועדי הורים
עוצמה-כלכלת משפחה-קונ' העצמה.

מנמ"ר

פרסום אתר המועצה.

גזברות

ארנונה(חסר גביית 600,000
כינוס ועדת הנחות
סקר נכסיםGIS+

-1מעגל שיח....
מאבק
-2הכוונה מקצועית לתלמידי י"ב.
באלימות,סמים  -3ישיבת ועדת מיגור אלימות
במועצה,
ואולכוהול
תרגיל חירום במועצה 6/11/19
פר"ח יוצאים לדרך...
סדנאות לתלמידי תיכון.

ראש המועצה :צריך פרסום
אתר ,טיפול בקולות קוראים,
אינטרנט בגנים.

סיכום ראש המועצה:
-1צריך לפתור סוגיית חלק מהעובדים.
 -2ניקיון כבישים-עבודה שוטפת.
-3שעונים להדפסת כרטיס.
-4מוקד עירוני---צריך להתקדם.
-5מנהל רכש(מכרז)----מנהל מחלקת ספורט -מנהל מוקד.
-6לעבוד לפי הנוהל.
-7קיים עומס לגבי מכרזים
-8ספקים מהיישוב-באישור מליאה.

מאושר ע"י

נרשם ע"י

חוג'יראת ח'אלד

חוג'יראת עבדאללה

ראש המועצה

