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 2021אוגוסט  16
 לכבוד

 גזבר המועצהמ"מ  איחסאן כעביהמר   ראש המועצה מר מודר יונס

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   מ"מ ראש המועצה מר מחמוד כבהא

 פנים מבקר מר סאמר סעד  מועצהסגן ראש ה מר לואי מסעוד

 עוזר ראש המועצה מר נוואף דעייף  מועצההחבר  מר כמאל מלחם

 י. למעמד האישה גב' אנהאר מסארווה  חבר מועצה מסעוד עטאמר 

 מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא  חבר מועצה יונס מוחמדמר 

    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

    חבר מועצה מר מואנס ושאחי

    חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

    חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל

    חבר מועצה מר בלאל עקל

    חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

    חבר מועצה נאיל אבו רימהמר 

    חבר מועצה מר מוחמד מסארווה

 
,שלום רב  

 
 

 82/02021/0ין מן המנלא שלישיבה  ה מעודכנתהזמנהנדון: 
 

 בשעה, 18/08/2021 רביעי םביושתתקיים , מן המניןלא שלישיבה בזה  ניםמוזמכם ינה
 במשרדי המועצה. 18:00

 
 :על סדר היום

 תשובה לשאילתות של חברי המועצה  .1
מה נחרץ בגורל מכרז הגזברות, נא לפרט מהן הסיבות לעיכוב תוצאות  .1.1

רגיש. נא להציג את לו"ז לבחירת גזבר חדש בנוסף להציג  מכרז כל כך
 .כך עלאסמכתאות המעידים 

עומדת להסתיים ועד היום טרם הוגשה הצעת תקציב לשנה זו,  2021ת שנ .1.2
המשמעות באישור תקציב לשנה שאוטוטו הולכת להסתיים. האם  מהי

 .מאשר את העיכוב משרד הפנים
 .מה עם מכרז מנהל מחלקת חינוך, ומהי תגובת המועצה במתרחש בעניין .1.3
לניהול בית הספר  התקבלה החלטה בנושא שש שנתי, האם הוצא מכרז .1.4

 .השש שנתי
 אם הוצא מכרז לניהול בית ספר תיכון ערערהה .1.5

 ?הדברת וניכוש עשביה -היערכות לתרחיש השריפות .1.6
 

 לשאילתות של חבר המועצה כמאל דאר מלחםתשובה  .2
 .פסולת גזםדרכי הפעולה לטיפול בפסולת ביתית, פסולת בנין ובחינת  .2.1
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האודיטוריום והמבנה הישן של חיבת התקדמות בעניין השדרה המסחרית,  .2.2
 הביניים, איפה עומדים הדברים.

 עניין שיפוץ בתי הספר, איפה עומדים הדברים. .2.3
 קורסי למידה במרכז התעסוקה. .2.4
ברים שאושרו "בעבר הייתה בקשה של חברי המועצה, בקשת מידע לכל הת .2.5

 ועד היום, לצערי לא התקבל מידע כלשהו. 2019על ידיה משנת 
 מהשש שנתי בבית ספר חטיבת ביניים עארה. איפה אנחנו .2.6
 אנחנו באמצע השנה ואין לנו תקציב, איפה עומד התקציב ולמה העיכוב? .2.7
ללא מכרז, למה עדיין לא יצאנו למכרז  2019חברת הגבייה פועלת משנת  .2.8

 חדש, ועל סמך מה פועלת חברת הגבייה, מי האריך להם החוזה ומה תנאיו.
המליאה. ולמה אין עיקולי  אושר על ידילמה לא מופעל נוהל הגבייה ש .2.9

 בנקים?
 בית ספר החדש של אלנהדה, איפה עומדים הדברים. .2.10
 ה עם חוקי העזר למה לא רואים תוצאות למרות שהתמורה שולה מראש.מ .2.11
 מה עם הקניון ליד בית ספר חטיבת ביניים ערערה? .2.12
הנדסית  בעניין פארק ערערה בשכונה מזרחית, מתבקש הכנת תוכנית .2.13

 לצורכי קידומה בבוא העת.
 מה עם מנהל מחלקת רישוי עסקים וקידום העניין העסקי בכפר ערערה. .2.14
 תחנות המתנה לנוסעים. .2.15
 שיפור פארק ערערה, והשלמת פארק בשכונה הצפונית. .2.16
 פתיחת כביש אלג'רס שנסגר. .2.17

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 רוואידא יונס 
 מנכ"לית המועצה 


