מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان

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

ישיבת צוות

יום ראשון ,תאריך10/11/19
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) זכי טואענה(כוח אדם)חוסין גדיר(קב"ט)סולימאן חמד(קב"ס).
חסרים :עאדל חריב(חינוך) עלי גדיר(תברואה) שהאב(מנמ"ר).
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מחלקה

התייחסות מנהל המחלקה

הנדסה
אלמכסור-אלמקמאן
מועצה מקומית בירמוכמאן
פארקים:

מכסור

התייחסות ראש המועצה
-1ישיבה עם משכ"ל בעניין

المجلس .المحلي بيرالمكسور-المكمان
 1,819,000ביצוע

קיימת בעיית תכנון בפארק מכסור.
אתגרים :מוכמאן עדיין תקוע יותר מ10
חודשים.

כביש -41סיום תיקונים
אין יתרה
רמזי:לפעמים הבעייה
מהספקים למשל:אשרף
טבעוני...
מרמנת-משרד החינוך-
עדיין לא הועבר כספים.
רח' -19+20פסי האטה.

כביש 37

מדרגות-לקראת
סיום 30/11....חשבון
סופי-צריך לקנוס את
הקבלן.

כביש חסניה......

חכרוש כביש.25
המגרש-ע"י מגרש עירוני(עדיין לא הוגש
חשבון.
שילוט רחובות-לצערי הפרוייקט תקוע..
דרכים חקלאיות-היה קול קורא.

הערה חשובה:
צריך לטפל בסוגיית ניצול כספים
ממשרדי ממשלה.

הערה חשובה-יש הרבה נושאים
שכבר 11חודשים מדברים עליהם,
צריכים לסיים אותם...
א-מה גורם לעיכוב???????
ב -צריכים להתקדם.........

כיכרות..............
מוקד 3/12/19:ישיבה עם משרד הפנים.
חצרות....
שילוט רחובות-נמשיך עם
הוועדה...

רכישת מחשבים ,נדרש הכשרה והדרכה
לעובדים.
תקשורת
מס' טלפון חדשים.

קונסרקטור-יש חומר
למכרז.

(מרכז גיל רך)

משחקיות גנים(מוכמאן

מרכז גיל רך-פתיחה בשעה2:00יום שני.
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מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן
מערבי+מוכמאן
מזרחי+עפאפטה.

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
משרד שיכון+יעדים לצפון
קיוסקים (יש הצעות-קבלן בית הספר
יבצע....

נגישות............

נגישות צריך לקדם:
בתי ספר יסודיים,תיכון+חט"ב
צילום אוויר-עדיין לא
בוצע...............

(קבלן האולם יעשה את זה)

כביש חסנייה....

מוקד........

פרוייקטים עתידיים:
א-צריך לקדם מגרש בשכונת רויקאת
ב-סאח"בק.
ג-שכונת אבו נסרי צריך לקדם
פארק+מתקני משחק....

גן ילדים במוכמאן(לגבי
איטום)

טבעוני-גן ילדים במוכמאן
וגן ילדים במכסור

הערות חשובות:
נושא 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.........
תקציב הפארק חייבים לנצל לפני
סוף השנה....
התקציב שעומד לרשותנו 1.800.000
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מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן
חצרות(תיכון+חט"ב)
מפעל הפיס1.440-
תשתיות היקפיות(כביש
אולם)......

האולם בשלבים סופיים....

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
מה עם חשבון סופי ע"י טארק
פאהום.

לגבי כניסה ליישוב +כיכר אלביר
אפשר לצאת למכרז
שיפור חזות היישוב(500,000ש"ח)
מע"צ:צריך לקבוע סיור ע"מ לשפר
את חזות היישוב.

כביש ע"י נימר טאעון
הכביש צריך לפרוץ.....
צילום אויר.......

השלט -שילוט הכוונה.

צריך לבחור צבע+סוג עמוד,סוג שלט.

ניקוי קולטנים הכנה לחורף -השכונה
הדרומית +מוכמאן מערבי ,צריך לעבור
על כל התעלות.
קונסרקטור לכיכר :קיבל
חומר.
*-קיבלנו200,000ש"ח
מהוועדה100,000:כיכרות100,000,אחזקת
כבישים.
משחקיות בגנים -תהיה
הצללה בגני ילדים מערבי.

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.
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מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן
הכנה לחורף

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
ראש המועצה:חזות היישוב היא סוגייה
חשובה

נדרש אומדן שצפ"ים-
מדרגות.

רוצה התקדמות?????????
פרוייקט סולארי:

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

הנגשת מועצה מקומית
770,000ש"ח
150,000ש"ח
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מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן
חינוך
(לפני שבועיים)

-1נתונים במערכת קיימים
בפועל online

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان
ראש המועצה:
לגבי תלמידים בכל הכיתות בגנים...

 27/10נסגר הרישום לגבי
תקנים....
(כל הגנים כמעט
מלאים)...

-2מעבדות +מחשבים-הוכן
חומר יש שתי הצעות ,לגבי
תקציב מפעל הפיס צריך
להפוך למחשבים ,מניח עד
סוף החודש יהיה מכרז.

 -3מבחינת ציוד-גני
הילדים לא חסר כלום....

 -4ניצנים :יש חוזה עדיין
לא חתום(...יש מכרז)...
קייטנת חורף בסכנת
ביטול...

27,633 -5ש"תקציב לכל
בית ספר
יסודיים+חט"ב...

בעניין מיפוי :חט"ב+תיכון
נדרש רישום עדכני.
נדרש נתונים מדויקים ,לצערי קיימת
חריגה בתקן.
נדרש יומן מסודר
רישום מסודר
הפיקוח צריך להתערב

גנים(חוסרים) כסאות+שולחנות.....

**** -יש גנים שחסר להם כמה
כסאות(מבקש לטפל בעניין)...
**** -צריך להזמין  50כסאות ולחלק
אותם לגנים(השירות הזה הוא למען
הילדים שלנו......

-5חייבים לנצל את התקציב....

-6צריךלהפנות המכתב לתאגיד...
-6שני גנים-ביקורת משרד
הבריאות(התקבל מכתב)

סוגיית תחנת הפסיכולוגים והתקנים

(סוגיית הפרסום)
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מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

רווחה

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان

ראש המועצה מבקש מסלמא מ.רווחה:
-1תוכנית עבודה חודשית עבור מרכז
עוצמה.
-2תוכנית עבודה עבור תוכנית משעול.
-3פעולות תומכות-נדרש תוכנית
מסודרת.
-4חלוקת אזור לכל העובדות הסוציאליות
-5דיווח מעדוניות+ביתחם.
 -6למה לא היתה נוכחות בפעילות
נשים(نساء فعاالت)
-7עבודה שוטפת.

מזכיר המועצה

חינוך-:מכרזים(:מחשבים)

ראש המועצה:

מעבדות-ביולוגיה-כימיה.

מכרזי חינוך:

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

מכרזים דחופים:יועצים-חסניה-שכונה
דרומית.

מכרז יועץ משפטי...
יועצים:תחבורה+נוף
חסניה...
חוזה מתכנן עדיין....

מקדם בריאות יש פרסום...
מבקר פנים-מכרז חיצוני.
מוקד 50%-משרד הפנים-מנהל מוקד.
מדעים-לזרז-טרקטור-שירותים
משפטיים(ניקוד +ראיון).
צריך להתקדם בתבר"ים.
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מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان

קליטת משרד ניהול
סקר נכסיםGIS+
עדיין לא פורסם
ניהול פיקוח

התחלנו באתגרים
קורס עברית...
תוכנית יש מצ"ב(צריך
לשפר...

נוער:

חברה למתנ"סים הועבר
החומר.....
יהיה ביקור במועצה...
החלפת תאורות במתנ"ס.
כוח אדם

נושא שעונים

צריך לקדם את הנושא....

שבוע שעבר.
גזברות

סוגיית החשב של המועצה

חתימה על חוזים....

מאבק
באלימות,סמים
ואולכוהול

-1היה תרגיל חירום לדעתי
התרגיל היה מוצלח.
-2מתחילים סדרת הכוונה
מקצועית לתלמידי י"ב.
 -3הרצאה מעניית להורים
בחט"ב....
סדנאות לתלמידי תיכון
בנושא מניעת סמים
ואולכוהול...
סדרת הרצאות להורים....
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מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

מאושר ע"י
חוג'יראת ח'אלד
ראש המועצה

المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان

נרשם ע"י
חוג'יראת עבדאללה
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