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 פרוטוקול ישיבת מנהלים מ"מ ירכא

 

במשרדי המועצה , התקיימה ישיבת מנהלי מחלקות, בה   :0008, שעה 2/6/2019ביום  -
 -נכחו:

 סלים אבוג'נב . –מנכ"ל המועצה  .1

 חברי המועצה : תופיק מועדי, נאהי זיאן. .2

אמאל אבויוסף, אמריקה סאלח, פאתן שלה, זיאד תקתוק, ואיל חג', דוקאן  -מנהלים: -
עטאללה, נדים ג'מאל, בסאם מועדי, סיף מועדי, נוהאד אבוטריף, פריד מולא, נסאר 

 שחאדה, אמיל ג'מאל, נאיל אבוחמדה, נדים סלמאן, נאיפה ח'רבאוי, נג'יב מועדי.

 

עלי  מולא, וליד  הודא ח'יר, מוניר סלאמה, מיסון אמון, פואד אבוריש, וליד -חסרים: -
 רשיד מולא .

 

 -הישיבה במספר עדכונים:מנכ"ל המועצה פתח  -

 ביקור ראש מועצת ג'וליס עם המפקחים במרכז גיל הרך ירכא. .1

 ₪ .מיליון  11הרשאה על כביש עוקף דרומי על סך  .2

 אישור תבר"ים חינוך על ידי המחוז. .3

 הכנת ניירת הקייטנות . .4

 תשלום מס' ארנונה עובדי המועצה. .5

 שיפוץ מועדונית בית סלמאן אבו סאלחה . .6

 

 בקש לשמוע את המנהלים . המועצהמנכ"ל  -

המועצה  דברה על נושא הבטיחות במרכז גיל הרך  ובקשה מחברי  –נאיפה ח'רבאוי  -
 הנוכחים לבקר אצלה במרכז.

בקשה לתגבר ממדוח חביש בעבודתו בגנים עקב לחץ העבודה שישלו,  –אמאל אבויוסף  -
 ורשת וסיכום שנתי.התייחסה לוועדת הרכש  ופתיחת הצעת המחיר, דברה על פעילות מ

התייחסה לתקלות שבמעליות שעלולים לפגוע באחד המשתמשים וכי  –אמריקה סאלח  -
 אותם כמו שצריך.צריך לשפץ 

והפרוטוקול שבכך, הערכת שימועים  דברה על וועדת כח אדם  רשותית -פאתן שלה : -
למספר עובדים/יציאה לפנסיה  מטעמי מחלה, הזמנת עובדי המועצה שעומדים 

 עידוד פרישה . ןבקריטריו

התייחס לתיקון המעליות/מנכ"ל המועצה העיר לו בכך על זימון  -זיאד תקתוק: -
 המנהלים לגבי תוכניות עבודה מגובות תקציב .

הניירות של הקייטנות, אישור קולות קוראים שהגיש בחודש  סיום הכנת כל –ואיל חג'  -
 שעבר אודות קייטנות .

דוקאן עטאללה : העיר בכך שזמן החשב במועצה הוא קצר מאוד דבר  שגורם להצטברות  -
עבודה/ מנכ"ל המועצה השיב בכך החשב קשור עד סוף שבוע במועצת עראבה כי שם הם  

 בצום, אך זה יסתדר אחרי החג .
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 ים ג'מאל: אני שמח על אישור התבר"ים כי צריך עכשיו להערך למכרזים.נד -

אלען  –נג'יב מועדי :  דבר על חזרת הקבלן לעבודה בכביש הראשי, הכנת כביש אלברכה  -
 לקרצוף ואספלט .

 

 על קולות קוראים .רשותית שתעבוד   פונקציהבסאם מועדי: התייחס שצריך לגייס  -

לגבי שיפוצי בתי ספר קנס  םעבודה  עם הגורמים הרלוונטייסיף מועדי : התייחס לישיבת  -
אחוה/שריפה בפארק התמוטטות  הקיר בבית ספר  –לחברת האבטחה של המועצה 

 הצפוני ליד מופיד אבוריש/התקנת קבל טלויזיה במועדון הקשישים במועצה .

 נוהאד אבוטריף: נשלח דוח עסקים . -

שפה )רשיד מולא( וכמות האשפה והפנוי התייחס לתחנת המעבר של הא -נסאר שחאדה : -
 על ידי הקבלן .

 

 א.מ.ל. -פריד מולא -

אמיל ג'מאל: סקירה כללית על הפסטיבלים בחודש שישי ושביעי , תחרות מסטר שיף  -
בבניין המועצה והתקנת נקודות חשמל מתאימות תוכנית אבטחה מסודרת לאירועים, 

שור חוזה מעט"ף/ניקיון הפארק ית הספורט ואישור ההזמנה, איהפיסול בקרפסטיבל 
המערבי והתקנת חשמל , הכנת צ'יק לסל התרבות, בקש שיתוף  ועזרת כל המנהלים 

 בנושא הפסטיבלים .

גביית ותשלום ארנונה לעובדי   13/6/2019נאיל אבוחמדה : התייחס למועד האחרון  -
 הרשות לפני מימוש עיקולים בבנקים.

להשבטת הטנדר , התייחס  לפינוי האשפה נדים סלמאן: בקש לעשות וועדת בלאי  -
 מהתחנה אצל רשיד מולא.

מנכ"ל המועצה עדכן נדים על הוצאת מכתב מנוי כפקח עבודה על כל עובדי מח' גינון  -
 ואחזקה בשטח.

מועדי: הודה למנהלים על עבודתם למען תושבי הכפר ובקש לנצל  חבר המועצה תופיק -
 את חברי המועצה ולשתף אותם בכדי לעזור .

חבר המועצה נאהי זיאן: התייחס לוויכוחים שמתנהלים בישיבה ואמר וויכוחים זה  -
במחלקות ולא בישיבת המנהלים, התייחס לעשבים ולצמחייה שבפארק וובית ספר 

שבכבישים והעבודה בכביש הראשי/קיר דרומי בבית ספר  חדשני, התייחס לבורות
 אחוה/בעיית החשמל במרכז גיל הרך/הצבת מכולה בבית ספר אלחדיקה כמחסן.

 

 החלטות -

 לעקוב אחרי הצבת מכולה/מחסן בבית ספר אלחדיקה. נדים ג'מאלבאחריות  .1

וצי קיץ לערוך ישיבת עבודה עם הקב"ט והנוגעים  בדבר לגבי שיפ נדים ג'מאלבאחריות  .2
 בבתי הספר.

לעקוב אחרי תיקון הבורות בכבישים/קרצוף ואספלט לכביש  נג'יב מועדיבאחריות  .3
 אלברכה אלעין.
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 הוצאת המכרזים ששייכים למח' החינוך. נדים ג'מאלבאחריות  .4

 להשלים את הצעות המחיר של הגנים/הזנה , הלבשה והסעות. ואיל חג'באחריות  .5

גובת תקציב ובאחריותו ת המנהלים לגבי תוכנית עבודה מלזמן א זיאד תקתוקבאחריות  .6
 לדאוג לצ'יק של סל התרבות ואישור הזמנות הפסטיבלים והקייטנות.

להוציא פרוטוקולים אודות וועדת כח אדם/וועדת שימוע לפורשים  פאתן שלהבאחריות  .7
 מטעמי מחלות.

 להשלים את כל הנדרש בנושא הפסטיבלים. אמיל ג'מאלבאחריות  .8

לדאוג לחיבור חשמל מתאימים לתחרות מסטר שיף ופארק  מוניר סלאמהיות באחר .9
 המערבי .

 

 באחריות כל המנהלים ליישם את החלטות המועצה . .10
 
 
  

 
 

 ב כ ב ו ד  ר ב,,
 
 סלים אבוג'נב  
 מנכ"ל המועצה  

 
 
 

 2.6.2019פ.מממ 


