מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان

Bir El-Maksur local council
www.bir-elmaksor.muni.il

ישיבת צוות

יום ראשון ,תאריך 20/10/19
נוכחים  :ח'אלד חוג'יראת(ראש המועצה) ,ג'ומעה חוג'יראת ( מזכיר המועצה)רמזי עואד
(מהנדס) סלמא גדיר(רווחה) עבדאללה חוג'יראת(מאבק באלימות ,רמלי גדיר((נוער)
אחמד חוג'יראת(גזבר)שהאב חוסין(מנמ"ר) זכי טואענה(כוח אדם)חסן גדיר(חשבונות).
חסרים :חוסין גדיר (קב"ט) עלי גדיר(תברואה)
מחלקה

התייחסות מנהל המחלקה

התייחסות ראש המועצה

הנדסה

-1מגרש כדורגל :נעשתה
שטיפה וצילום ,נשלחו
תמונות.

-1מבקש לעקוב אחרי החשבון....

-2מגרש כדורגל-חדרים (צריך
לערוך חשבון סופי.

-2חייבים לפתור את בעיית
המגרש,גיזום,ריתוכים(לקדם את ההצעה

-3בית ספר "ג" ו"ב"

עדיין אין חשבון סופי....

-4כביש -41סיום תיקונים .
 -5כביש37 -
-4האם סיימו התיקונים-נדרש חשבון
סופי.
-6כביש-9נהרוס הקיר...

-5לבדוק ולסיים

 -7מדרגות-לקראת סיום....
-7מדרגות :נדרש מעקות ,עמודי תאורה)
-8כביש 8

 -8תאורת רחובות סיום.

 -9תאורת מוסדות-השלמה

-8עדיין אין התקדמות-קו ניקוז אפשר
להצמיד לקו המים....
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 -10גנארטור חירום (עדיין לא
הופעל)

-11כביש :19-20פסי האטה,
בדיקת חשבון סופי ..

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
-9מבקש לבדוק אפשרות בבית הקברות
במוכמאן ,מתנ"ס עדיין וגם בניין
הרווחה.

 -11סיור עם חכרוש למסירה ,יש עדיין
כמה תיקונים ,גם הארת מדרגות ,נדרש
חשבון סופי למשכ"ל.

 -12כביש  -25יתקיים סיור
למסירה ..סופי+מסירה
סופית...
-13עמריה :הייתה ישיבה
איתו בקשר לחסניה,היה
דיווח.....

-14צריך לדאוג להיתרים.....

-14מאמון חסן+בניין רב
תכליתי.......

שלח מכתב למועצה ,צריך להתייחס
למכתב(בבניין הרב תכליתי הוא לא
מעורב)....

-15אשרף טבעוני:שלח
מכתב
-1מעון יום
-2ארבע גנים-בית ספר....

-16תכנון,תכנון

-17רושדי חלבי-חוזה כביש 9

-16נושא התכנון עד הוצאת היתרים-
ומכרז-והתחלת עבודה.
אני מייחס חשיבות לעניין הזה :מעקב-

ישיבת סטוטוס

מבקש להתקדם בעניין-צריך לבחור
במשרד פיקוח אשר יפקח ויעקוב
אחרי הביצוע.........
 -19חייבים לנצל לפני סוף השנה....
התקציב שעומד לרשותנו 1.800.000
מה עם חשבון סופי ע"י טארק
פאהום.
-20לצערי עדיין אין התקדמות
חייבים לקבל תוכנית כללית עם
אומדן

-18קונסרקטור לכיכר :קיבל
חומר.

רכישת כלי אצירה-מכולות
פינוי מפגעים:אפשר לקדם החוזה
ע"מ להתקדם-היתה ועדת
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-19פארק מוכמאן:קיימת
יתרה של 400,000ש"ח...

-20פארק צפון ע"י בית
קברות  ,צריכים להעביר
חומר(תכנון ראשוני)
לצאת למכרז(.עדיין אין אומדן
וכתב כמויות)
-21הצללה למרכז גיל רך-
מכרז דרך משכ"ל סיור עם
עבד רבאח-קבלן זכיין-טופס
משרד הבריאות ,הרחבת
טיפת חלב.
 -22משחקיות בגנים -תהיה
הצללה בגני ילדים מערבי.

-23כניסה ליישוב+כיכר
אלביר ניקיון ,היום יהיה
מוכן.
 -24חצרות +אולם ספורט

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
מכרזים,יש הרבה מפגעים.
 -23לגבי כניסה ליישוב +כיכר
אלביר אפשר לצאת למכרז
שיפור חזות היישוב(500,000ש"ח)
מע"צ:צריך לקבוע סיור ע"מ לשפר
את חזות היישוב.
 -25אפשר לנצל מהתקציב לגנים
בשכונת עפאפטה.....
 -26כביש ע"י נימר טאעון
הכביש צריך לפרוץ.....
יש כמה כניסות לבתים צריך לדאוג
לסלול הכניסות האלו....
 -27ביום חמישי תהיה ישיבה של
ועדת שמות:
צריך לבחור בסוג העמודים-גודל
השלט -שילוט הכוונה.
צריך לבחור צבע+סוג עמוד,סוג שלט.

-29ניקוי קולטנים הכנה לחורף -השכונה
הדרומית +מוכמאן מערבי ,צריך לעבור
על כל התעלות.

 -25טיפת חלב 266,000ש"ח

-26כביש ע"י נימר טאעון...

 -27שילוט------
 -28צילום אויר-מתחמים יש
הזמנה ,יש זכיין.......
 -29הכנה לחורף
-30בית ספר מוכמאן (מגרש
קירוי מאתגרים....יש אישור

*-קיבלנו200,000ש"ח
מהוועדה100,000:כיכרות100,000,אחזקת
כבישים.

הערה:בבית הקברות קבלן עשה
ניקיון+לידים
מבקש שמוסא אלחסן יבדוק שעונים
בגנים+במסגדים....

לבדוק תקציב בריאות ,רכישת ערכות
למסגדים....
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בעניין התקציב(...תקועים
בגלל טבעוני)

 -31נגישות שירותים בתיכון.
 --32נדרש אומדן שצפ"ים-
מדרגות.
 -33שלוחה למתנ"ס -משרד
השיכון.1.400.000:
 -34פרוייקט סולארי:
עדיין לא נחתם הנספח

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
מעבדות כימיה וביולוגיה---צריך לעקוב
אחרי ביצוע....

צריך אומדן למוקד 24/7
לגבי כביש  25אם נשאר יתרה-או לעשות
תמחור מחדש.
-34פרוייקט סולאר:נמסרה הודעה
מ 24/7למה עדיין אין ביצוע
**-צריך טיפול בפנייה של מר לוטפי
חוג'יראת לגבי בקשת חנייה....
צילום חמשה מתחמים.

-36פרוייקט נגישות :נשלחו
בקשות להצעת מחיר
להנגשות,
330,000ש"ח
170,000ש"ח
110,000ש"ח

-37הנגשת מועצה מקומית

הנגשת תחנות אוטבוסים צריך סיור עם
יועץ נגישות.......
עניין תוספת למועצה :צריך לקבל המידע
התכנוני ולהריץ את זה.
ראש המועצה -:לגבי מכרז ניהול :יש לנו
מכרז מוכן ,צריך לבנות מאגר :יועצים,
פיקוח ,ליווי ,ניהול ,קידום תכנון,
היתרים.

770,000ש"ח
150,000ש"ח
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חינוך
בשבוע שעבר

-1מעבדות +מחשבים-הוכן
חומר
יש שתי הצעות ,לגבי תקציב
מפעל הפיס צריך להפוך
למחשבים ,מניח עד סוף
החודש יהיה מכרז.
-2תוכנית דוקאטוס-
תקציב257,000ש"ח החלוקה
-80%תגבורים 20%פעילות.

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
ראש המועצה:
לגבי שעות התיגבור בתיכון הכללי אני לא
מבין איך השעות מתחלקות מדובר
ב1700שעות.

בעניין מיפוי :חט"ב+תיכון
נדרש רישום עדכני.
נדרש נתונים מדויקים ,לצערי קיימת
חריגה בתקן.

 -3גנים נעשה סיור(לצערי
עדיין חסר עבודה)
בעיקר מוכמאן מערבי.

נדרש יומן מסודר
רישום מסודר
הפיקוח צריך להתערב

 -4בתיכון לא משתפים פעולה
בקשר ליומן מסודר ,אפילו
עדיין אין מערכת שעות
למורים.

במכרז ניצנים צריך לבחור בספק רציני
ולפי הנהלים.

 -5מכרז ניצנים 6-ספקים
השתתפו.

לגבי הנסיעות-מחוננים צריך לעשות סדר
בהסעה זו.

 -6פרויקט הצללות.
סוגיית הפסיכולוגים והתקנים

רווחה

עבודה שוטפת-עלייה במקרי
אלימות בין זוגות.....
תוכנית יתד.....
תכניות חד פעמיות-.
()538,000
תוכנית יש מצ"ב----
תחנה לטיפול משפחתי.
מרכז עוצמה  20-משפחות

ראש המועצה:מבקש :
-1מהעו"ס לבקר אצל כמה משפחות.
-2להגביר סדנאות לאימהות בעיקר
מבחינה כלכלית.
-3מבקש שמות משפחות שמשתתפות
בתוכנית.
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מזכיר המועצה

מכרז טרקטור-פופקט פרסום
מכרזים של כמה תפקידים
במועצה(....רכש,מבקר,כוח
אדם,מקדם בריאות,ראש צוות
מוקד)....

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان

ראש המועצה:
נדרש מכרז כולל
עניין שילוב מוגבליות(מקדם בריאות)

מכרז יועץ משפטי...
יועצים:תחבורה+נוף
חסניה...
אשכולות משרד הפנים

התייחסות לאשכול משרד הפנים

התייחסות ליחידה סביבתית

יחידה סביבתית

נוער:

בחירת מועצת תלמידים...
הרשאה לאתגרים
תוכנית סביבה לכל השנה
יסודי+חט"ב
מדצ"ים.
מעקב אחרי ביצוע
תקציב(קיזוזים)
היתכנות יעבור פרוטוקול-עד
תחילת השנה

כוח אדם

נושא שעונים-שעון כפיילוט.

***כל עובדי מנהלה צריכים להדפיס
כרטיס.

שבוע שעבר.

גזברות
ישיבה קודמת

סקר נכסיםGIS+
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-1ביקור מפקד המחוז
מאבק
ביישוב..
באלימות,סמים -2מתחילים סדרת הכוונה
מקצועית לתלמידי י"ב.
 -3ישיבת ועדת מיגור אלימות
ואולכוהול
במועצה,
תרגיל חירום במועצה 6/11/19
פר"ח יוצאים לדרך...
סדנאות לתלמידי תיכון.
סדרת הרצאות להורים....
טיפול בבקשה של קרן
חילוט...

מאושר ע"י
חוג'יראת ח'אלד
ראש המועצה

נרשם ע"י
חוג'יראת עבדאללה
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