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

 ישיבת צוות
 17/11/19תאריך  ,יום ראשון

ג'ומעה חוג'יראת)מזכיר( )גזבר( חוג'יראת : חאלד חוג'יראת)ראש המועצה( אחמדנוכחים 
(חוסין )מאבק באלימותחוג'יראת עבדאללה)רווחה( גדיר סלמא)מהנדס(עואד  רמזי

עאדל חריב)חינוך( רמלה גדיר)נוער( שהאב ח אדם( )כו טואענה זכיגדיר)קב"ט(
 חוסין)מנמ"ר(.

 התייחסות ראש המועצה  מנהל המחלקההתייחסות  מחלקה

 הנדסה
יהיה סיור קבלנים  :25כביש 
 11:00שעה 

 

וצאות ת-היה סיורכיכר דקלים:
 מכרז....

 

תקבל ונשלח תוך ה-צילום אוויר
 שבועיים יעביר כל החומר.

 

 ותכתב כמי-חסניה

 

לבי יביא חוזה ח-9כביש 
 לחתימה.

 

רכבת ה-יוםסשלבי -מדרגות
 עמודי תאורה.

 
עמודי תאורה, נדרש אבן  16

 שפה...

 

כיכרות)הקונ' העביר להם חומר 
 למכרז(...

 

משחקיות:מוכמאן מערבי, 
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 מוכמאן מזרחי....

 

 טבעוני:התייחסות לתאגיד

בית ספר יסודי חדש )אין 
 התקדמות(...

 

 הנגשות:יש הצעת מחיר אחת

 מרמנת קיימת התייחסות.

 ריסת הקיר.הלגבי  -9כביש

 מחלף יפתחאל:

 

: טיפול בגני הילדים, טבעוני 
עדיין חסר חוזה חכירה למתחם 

 החדש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: נדרשת ישיבה עם נתיבי מחלף יפתאל
 ישראל)מיכאל( 

 מה בעצם התוכנית שלהם.....

 ...78נדרוש סלילת כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התייחסות:חסר 

 תכנון הפארקים.... -1
 תאורת הרחוב... -2
 תחזוקה שוטפת.... -3
 יחידות גנים.... -4
תכנון מבנים...רב תכליתי, בית  -5

 ספר...

 תחזוקת מעקות..... -6
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 תכנון כבישים עתידיים. -7

 פרוייקט חצרות.... -8

חברת מגיער לדיור)עזרה -1 רווחה
 בשכירות(...

נדרש -בתוכנית יש מצ" -2
תלמידים(  40דמות גברית)

הרשימה במעקב)נוער על רצף 
 נשירה(

 ספיים:דוחות כ-3

 יש הכנסות)חסר ריהוט(

  מצלמים עתיד סדנאות-4

 موضوع التنمر()

 וכנית עבודה...ת -5

 ...לרשות השתלמות-6

 

 

 

 

עובדות  3מה עם   אש המועצה:ר
 המחלקה בלי מכרז....

 צריך לפתור את הסוגייה...

 קולות קוראים:-1 חינוך

מתחמי כושר גופני 
)חסר חט"ע-יטופל(.....חט"ב)

 חתימות(...

 דעים....מציוד -2

 חדרי מורים....שיפוץ -3

 מטר( 50מטר) 70)

ראים של בלתי יש קולות קו -4
 פורמלי....)מניח שהן מטופלות(

 תקציב דוקאטוס -5

 ש"ח68000      

 ש"ח62000      

ה ש תוכנית עם מדריכי-6
מיוחד מחוזית...)יש אישור 

 תוכנית(......ל

כלה+השתלבות:יש נוהלים ה-7
 ברורים

מבקש לרשום הערות   ראש המועצה: 
 אם יש חוזה שצריך לבדוק אותם....

 

אתה נעדר  לעאדל: הרבה פרוייקטים
 מהם, יש מצ"ב, פתיחת גיל רך...
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 ועדת היגוי"סל תרבות" -8

 עבדת ביולוגיה וכימיהמ-9

חוזה עדיין לא ה-יצניםנ -10
 יימת חריגה בסכום...ק-נחתם

 :ההתייחסות ראש המועצ   

 עניין תוכנית כלכלית:-1

צריך לנצל -מעל מליון שנה:סביבה -2
 ...12עד סוף 

 מבקש לעקוב אחרי חוזים....-3

לגבי ניצנים)ישן( קיימת יתרה צריך -4
 לשחרר את הכסף...

 )ציוד מדעים(

לפתור את  קש:מבסל תרבות ישן
הבעיות של הספקים שלא קיבלו 

 כסף.....

נעשתה עבודה בלי לצערי  אחמד:
 הזמנה....

 פרוייקטים מחייבים גביה

נוהל:אין לבצע שום פעולה בלי 
 מהזמנה....

-נוהל הצעות מחיר:מפרט+דרישה
 בקשה...

 הצעות מחיר

 ש"ח.8000מנהל מחלקה יכין הצעה עד 

 מכרזים: מזכיר המועצה

 יועצים

 מכרז מתחמים

 מוכן-מבקר

 מוכן-רכש

 מוכן-מנהל מוקד

 אלי:משה יחהפרוייקטור  

 לקבל אחריות...וצריך לעבוד  

 בניין הרב תכליתי

מבקש לא לטפל בסוגיית : לג'ומעה
 המכרזים )כוח אדם(

 נביא יועץ שיכין כל הדברים... 
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GIS-...פיקוח+ניהול 

 סקר נכסים...

 מה עם מכרז שירותים משפטיים....

 דרש הדרכותנ -:מוכןמוקד קב"ט

 ציוד+תקשורת

 סוגיית הקיוסקים.

 הפנים... חירום משרד-זי ראזח

 קול קורא חירום

 קיים איבזור+שיפוץ...

 

 

  

שעונים:שני ספקים שלחו  כ"א
 הצעות

 

ה:לקיים ועדה ולבחור ראש המועצ 
 ספק...

ים ולכל מבקש להכין מכתב מסודר למור
לגבי הצוותים, שרתים, מזכירות, 

 חתימת כרטיס....

 :תוכנית אתגרים נוער
ומנות א-עברית מדוברת

 מוסיקה...
נטפל בקולות קוראים,מנהל, 
 ...קייטנת חורף,נוער בוחר בערך

  

מאבק באלימות,סמים 

 ואולכוהול

 2020עבודה תוכנית

 שבוע הסלחנות

 חלוקת תקנון בתיכון

לאומי מטעם  ביקורת שירות
 בטחון פנים...

הפרקליטות על  הרצאות מטעם
 טוהר הבחינות...

 תוכנית משרד הבריאות. 

טיפול בקול קורא השכלת 
 מבוגרים...
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 נרשם ע"י                                 מאושר ע"י 

 ראת  עבדאללהחוג'י                חוג'יראת  ח'אלד                                            

 ראש המועצה
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