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16/12/2018
פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 2ק'2

נוכחים:
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר ,כפר קאסם.
מר' מוחמד פריג' -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' ריאן טאהא  -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם .
מר' אחמד סרסור – חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' וסים סרסור -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' עאדל עיסא -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' עאיד בדיר-חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' עאיד עאמר -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' כאמל עאמר – חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' איוב אבן ברי -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' חוסם בדיר -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' ת'איר עיסא -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' חוסאם טהה -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
מר' מוסא אבו זאיד -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
עו"ד ואיל ראבי – יועץ משפטי ,כפר קאסם.
מר' כפאח עאמר -מבקר העירייה ,כפר קאסם.

הישיבה נפתחה בשעה  17:00באולם הישיבות בבניין העירייה בתאריך 16/12/2018
עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר :
לפני שאנו נתחיל את הדיון על סדר היום הרגיל על פי הזימון שנשלח אליכם ,אני
מבקש להציף בפניכם סוגיה אקוטית מאד בעקבות רצח ראמי אבו ג'אבר ז"ל .על
אף שגורמי החוק והמשטרה שוקדים לפענוח מקרה הרצח והחקירה עוד לא תמה,
המקרה עצמו כפי שידוע לכל מהווה סכנה מוחשית לפתיחת הסכסוך המתגלגל בין
שתי המשפחות אבו דבי ומשפחת אבו ג'אבר .וזה עלול להוביל למקרים של נקמות
ותגובות נגד ,דבר שיוביל את העיר בכללותה לכאוס רציני .הרי ידוע לנו שהסכסוך
החל על דבר תפל סכסוך עסקי וגרם לאבדות בנפש ולנקמות הדדיות .בעקבות
המקרה האחרון התכנסה הועדה העממית וחברי מועצת העיר ומכובדי העיר
לישיבת חירום במתנ"ס לפני יומיים  ,והוקמה ועדה מכל רבדי החברה בעיר על מנת
למצוא דרך לכפות את השקט ולמצוא פתרונות  .הופץ כרוז לכל תושבי העיר ושם
צוינו המהלכים והסנקציות שננקוט על מנת להביא להפסקת שפיכות הדמים בין
הצדדים ולעיר בכללותה .אני מציג בפניכם את פרטי הסנקציות כפי שסוכמו
בישיבת "ועד אכיפת הסולחה" על מנת לאשרר את ההחלטה במועצת העיר .החלטת
מועצת העיר תועבר לגורמי המשטרה הרלוונטיים ולמשרד הפנים.
א .תוך שבועיים מהיום יש להוציא מהעיר את בני שתי המשפחות הספציפיות
אשר החלו את הסכסוך עצמו והיו מקור לפתיחתו .וזה למשך שנה ,במקביל
תוקם ועדה לחקר האמת ותהיה בקשר מתמיד עם המשטרה על מנת לסיים
את הסכסוך .
ב .יש לסגור את עסקי בני שתי המשפחות הספציפיות אשר החלו את הסכסוך.
ג .יש להוציא את תלמידי בני שתי המשפחות הספציפיות מבתי הספר .
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עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
הצבעה :בעד פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הסנקציות לעיל.
עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר :
על סדר היום :
 .1אישור הגדלת תב"ר מס' : 515שיקום ג'בל דאר תאיה שלב א  ,סכום
ההגדלה  . ₪ 1,197,000מקור מימון  :משרד הפנים התחייבות מס'
 1001122383במסגרת תקציב פיתוח לשנת  . 2018מצ"ב הרשאה.
 .2אישור תב"ר חדש  :מבנה רב תכלתי באזור המזרחי  ,סכום התב"ר
 ₪ 4,500,000מקורות מימון :משרד הבינוי והשיכון .מצ"ב הרשאה
תקציבית .
 .3אישור תב"ר חדש  :מבנה רב תכלתי באזור המערבי ,סכום התב"ר
 ₪ 4,500,000מקורות מימון :משרד הבינוי והשיכון .מצ"ב הרשאה
תקציבית .
 .4אישור הלוואה לזמן קצר ,סכום  ₪ 1,000,000מבנק דקסיה בריבית שנתית
של .3.6%
 .5ביטול החלטת סגירת תב"ר  – 452גינה ציבורית אלחסן – פיס ירוק מישיבת
מליאה  68בקדנציה הקודמת ופתיחתו מחדש.
 .6אישור תב"ר חדש  : 522סימון והתקני בטיחות  ,2018סכום התב"ר 108,085
 .₪מקור מימון ₪ 97,276 :משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מקור
מימון ₪ 10,809 :קרן עבודות פיתוח .מס' התחייבות במרכבה 1001128946
מצ"ב הרשאה .
 .7אישור הגדלת תב"ר מס'  :493תכנון שלב ב' נוף הארץ בסך של , ₪ 250,000
מקור מימון  :משרד הפנים (תוכנית קידום מצוינות) .
 .8אישור תב"ר חדש  :הקמת חניון משא כבד בסך  , ₪ 4,350,000מקור מימון
 :משרד הפנים (תוכנית קידום מצוינות) .
 .9אישור הגדלת תב"ר  504עיצוב מרחבי למידה בסכום של  70,000ש"ח  ,מקור
מימון :משרד החינוך .
 .10אישור תבר חדש תכנון מפורט למתחמי מגורים  2-5על קרקעות פרטיות
בסכום של  2,597332.25ש"ח  ,מקורות מימון  :סכום של ₪ 2,337,599.25
מדירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ  +סכום של
 259,733ש"ח מתב"ר תכנון קיים מס' ( 387מסעיף .)2387021950
 .11אישור בחירת  3דירקטורים (ראש העיר ושני חברי מועצה) לחברה הכלכלית
כפר קאסם .
 .12אישור פתיחת חשבון בנק לגן אלסנאבל בבית ספר ז'
סרסור סוהאד ת.ז034440198 .
מורשי החתימה בחשבון יהיו :
טהה נעמה ת.ז052705100 .
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 .13אישור פתיחת חשבון בנק לגן חינוך מיוחד (ליד חט"ב אלחיאת) :
ת.ז035935592 .
עיסא גאדה
מורשי החתימה בחשבון יהיו :
ת.ז040367674 .
טהה טהנא
 .14אישור הארכת תוקף ההיתר לקבורה שבידי העמותה לדת ומעשה חסד.
 .15אישור נטילת אשראי לשנת ( 2019מסגרת אשראי מאושרת) כדלקמן  :בנק
לאומי לישראל בע"מ =  1.5מיליון  ,₪בנק מרכנתיל דיסקונט =  0.5מיליון
 , ₪בנק דקסיה =  6מיליון . ₪
 .16אישור פתיחת חשבון בנק ע"ש העירייה בבנק מזרחי טפחות סניף כפר
קאסם.
 .17אישור תב"רים שהסתיימו לסגירה בספרים לפי הטבלה הבאה :
תב"ר

שם

תקציב

הכנסות ביצוע

הוצאות ביצוע

עודף

גירעון

427

סימון כבישים

110,387

100,982

99,937

1,045

0

468

שדרוג תאורת
רחובות לד

262,000

262,000

262,000

0

0

469

שיקום כביש
הואדי וכביש
נוארה

2,902,000

2,902,000

2,900,929.35

1,070.65

0

470

שדרוג תאורה
לד התייעלות
אנרגטי

370,890

370,890

370,890

0

0

480

שיקום כביש
ד"ר אחסאן
פריג'

1,200,000

1,200,000

1,199,764

236

0

484

שיפוץ בי"ס
מקיף 2017
תאורת לדים
בכבישים

291,000

274,962

291,000

0

16,038

651,000

650,374

650,374

0

0

496

הנגשה
אקוסטית
חושית 2017
נגישות
אקוסטית /
חושית
שיפוצים
בבי"ס מקיף
כפר קאסם
פינות אופק
חדש בי"ס
אלג'נאן
מפגעים
סביבתיים
שדרוג תאורת

120,000

120,000

120,000

0

0

506,583

506,414

504,914

1500

0

300,000

294,408

294,00

408

0

35,000

0

0

0

0

800,000

800,000

799,852.89

147.11

0

600,000

600,000

599,461

539

0

486

443
444
471
495
521
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524
485

324
364

488

476

לד ברחבי
העיר
רכישת מבנים
יבילים לבי"ס
שיקום כביש
כיכר הנשים
וסביבתו
תכנון
הכנת תוכנית
בנין ערים ל-
 1000יחדות
סימון כבישים
והתקני
בטיחות
2017
סימון כבישים

150,000

150,000

150,000

0

0

800,000

800,000

800,646.80

0

646.80

2,150,000
1,150,000

2,150,000
1,168,199.71

2,149,558.39
1,150,000

441.6
18,199.71

0
0

110,105

110,105

109,746

359

0

110,387

110,387

109,044

1343

0

 .18אישור המלצת הועדה מקצועית לתמיכות עירוניות לאישור תבחינים לשנת
 2019מיום .30.8.2018
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .1אישור הגדלת תב"ר מס' : 515שיקום ג'בל דאר תאיה שלב א :סכום
ההגדלה  . ₪ 1,197,000מקור מימון  :משרד הפנים התחייבות מס'
 1001122383במסגרת תקציב פיתוח לשנת . 2018
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
הצבעה :בעד פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר אישור הגדלת תב"ר מס' : 515שיקום ג'בל דאר
תאיה שלב א  ,סכום ההגדלה  . ₪ 1,197,000מקור מימון  :משרד הפנים
התחייבות מס'  1001122383במסגרת תקציב פיתוח לשנת . 2018
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .2אישור תב"ר חדש מבנה רב תכלתי באזור המזרחי ,סכום התב"ר 4,500,000
 ₪מקירות מימון :משרד הבינוי והשיכון.
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש מבנה רב תכלתי באזור המזרחי ,סכום
התב"ר  ₪ 4,500,000מקורות מימון :משרד הבינוי והשיכון.
עמוד  4מתוך 17

هاتف 9754900-03 /
فاكس9370078-03 /
טל 03-9754900 /
פקס03-9370078 /

بلدية كفر قاسم منطقه رقم 48810
עיריית כפר קאסם ,מיקוד 48810

____________________________________________________________________

עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .3אישור תב"ר חדש מבנה רב תכלתי באזור המערבי ,סכום התב"ר 4,500,000
 ₪מקורות מימון :משרד הבינוי והשיכון .מצ"ב הרשאה תקציבית .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש מבנה רב תכלתי באזור המערבי ,סכום
התב"ר  ₪ 4,500,000מקירות מימון :משרד הבינוי והשיכון .מצ"ב הרשאה
תקציבית .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .4אישור הלוואה לזמן קצר ,סכום  ₪ 1,000,000מבנק דקסיה בריבית של
.3.6%
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הלוואה לזמן קצר ,סכום  ₪ 1,000,000מבנק
דקסיה בריבית של . 3.6%
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .5ביטול החלטת סגירת תב"ר  – 452גינה ציבורית אלחסן – פיס ירוק ישיבת
מליאה  68ופתיחתו מחדש  ,לאחר אישור סגירת התב"ר בישיבה מס' 68
התברר כי יש חשבונות שלא נקלטו עדיין ועל כן מתבקש לאשר פתיחת
התב"ר מחדש ובסיום כל הרישומים יובא שוב לסגירה .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לבטל החלטת סגירת תב"ר  – 452גינה ציבורית אלחסן –
פיס ירוק מישיבת מליאה  68ופתיחתו מחדש.
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .6אישור תב"ר חדש  : 522סימון והתקני בטיחות  ,2018סכום התב"ר 108,085
 .₪מקור מימון ₪ 97,276 :משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מקור
מימון ₪ 10,809 :קרן עבודות פיתוח .מס' התחייבות במרכבה 1001128946
מצ"ב הרשאה .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
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נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר חדש  : 522סימון והתקני בטיחות
 ,2018סכום התב"ר  .₪ 108,085מקור מימון ₪ 97,276 :משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים מקור מימון ₪ 10,809 :קרן עבודות פיתוח .מס' התחייבות
במרכבה . 1001128946
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .7אישור הגדלת תב"ר מס'  :493תכנון שלב ב' נוף הארץ בסך של , ₪ 250,000
מקור מימון  :משרד הפנים (תוכנית קידום מצוינות) .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מס'  :493תכנון שלב ב' נוף הארץ
בסך של  , ₪ 250,000מקור מימון  :משרד הפנים (תוכנית קידום מצוינות) .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .8אישור תב"ר חדש  :הקמת חניון משא כבד בסך  , ₪ 4,350,000מקור מימון
 :משרד הפנים (תוכנית קידום מצוינות) .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש  :הקמת חניון משא כבד בסך
 , ₪ 4,350,000מקור מימון  :משרד הפנים (תוכנית קידום מצוינות) .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .9אישור הגדלת תב"ר  504עיצוב מרחבי למידה אישור בסכום של  70,000ש"ח
מקור מימון :משרד החינוך .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  504עיצוב מרחבי למידה בסכום של
 70,000ש"ח  ,מקור מימון :משרד החינוך .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .10אישור תבר חדש תכנון מפורט למתחמי מגורים  2-5על קרקעות פרטיות
בסכום של  2,597332.25ש"ח  ,מקורות מימון  :סכום של ₪ 2,337,599.25
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מדירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ  +סכום של
 259,733ש"ח מתב"ר תכנון קיים מס' ( 387מסעיף .)2387021950
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תבר חדש תכנון מפורט למתחמי מגורים  2-5על
קרקעות פרטיות בסכום של  2,597332.25ש"ח ,מקורות מימון:סכום של
 ₪ 2,337,599.25מדירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ +
סכום של  259,733ש"ח מתב"ר תכנון קיים מס' ( 387מסעיף .)2387021950
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .11אישור בחירת  3דירקטורים (ראש העיר ושני חברי מועצה) לחברה הכלכלית
כפר קאסם  .בחברה הכלכלית צריך להיות בנוסף לראש העיר עוד שני חברי
עירייה .מי מבין חברי מועצת העיר מעמיד את עצמו להיות חבר דריקטריון.
א .עאדל בדיר-ראש העיר
ב .אחמד סרסור
ג .ריאן טאהא
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר כדירקטורים בחברה הכלכלית כפר קאסם את:
א .עאדל בדיר – ראש העיר.
ב .אחמד סרסור -חבר מועצת העיר.
ג .ריאן טאהא -חבר מועצת העיר.
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .12אישור פתיחת חשבון בנק לגן אלסנאבל בבית ספר ז'
סרסור סוהאד ת.ז034440198 .
מורשי החתימה בחשבון יהיו :
טהה נעמה ת.ז052705100 .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לגן אלסנאבל בבית ספר ז'
סרסור סוהאד ת.ז034440198 .
מורשי החתימה בחשבון יהיו :
טהה נעמה ת.ז052705100 .
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .13אישור פתיחת חשבון בנק לגן חינוך מיוחד (ליד חט"ב אלחיאת) :
ת.ז035935592 .
עיסא גאדה
מורשי החתימה בחשבון יהיו :
ת.ז040367674 .
טהה טהנא
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
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מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לגן חינוך מיוחד (ליד חט"ב
אלחיאת) :
ת.ז035935592 .
עיסא גאדה
מורשי החתימה בחשבון יהיו :
ת.ז040367674 .
טהה טהנא
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .14אישור הארכת תוקף ההיתר לקבורה שבידי העמותה לדת ומעשה חסד.
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :ת'איר עיסא
נמנע :אף אחד
בעד :רב קולות
החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר הארכת תוקף ההיתר לקבורה שבידי העמותה
לדת ומעשה חסד.
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .15אישור נטילת אשראי לשנת ( 2019מסגרת אשראי מאושרת) כדלקמן  :בנק
לאומי לישראל בע"מ =  1.5מיליון  , ₪בנק מרכנתיל דיסקונט =  0.5מיליון
 ₪בנק דקסיה =  6מיליון . ₪
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר נטילת אשראי לשנת ( 2019מסגרת אשראי
מאושרת) כדלקמן  :בנק לאומי לישראל בע"מ =  1.5מיליון  , ₪בנק מרכנתיל
דיסקונט =  0.5מיליון  , ₪בנק דקסיה =  6מיליון . ₪

עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .16אישור פתיחת חשבון בנק ע"ש העירייה בבנק מזרחי טפחות סניף מקומי
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק ע"ש העירייה בבנק מזרחי
טפחות סניף מקומי.
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עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .17אישור תב"רים לסגירה בספרים לפי הטבלה הבאה :
תב"ר

שם

תקציב

הכנסות
ביצוע

הוצאות ביצוע

עודף

גירעון

427

סימון כבישים

110,387

100,982

99,937

1,045

0

468

שדרוג תאורת
רחובות לד

262,000

262,000

262,000

0

0

469

שיקום כביש
הואדי וכביש
נוארה

2,902,000

2,902,000

2,900,929.35

1,070.65

0

470

שדרוג תאורה
לד התייעלות
אנרגטי

370,890

370,890

370,890

0

0

480

שיקום כביש
ד"ר אחסאן
פריג'

1,200,000

1,200,000

1,199,764

236

0

484

שיפוץ בי"ס
מקיף 2017
תאורת לדים
בכבישים

291,000

274,962

291,000

0

16,038

651,000

650,374

650,374

0

0

496

הנגשה
אקוסטית
חושית 2017
נגישות
אקוסטית /
חושית
שיפוצים
בבי"ס מקיף
כפר קאסם
פינות אופק
חדש בי"ס
אלג'נאן
מפגעים
סביבתיים
שדרוג תאורת
לד ברחבי
העיר
רכישת מבנים
יבילים לבי"ס
שיקום כביש
כיכר הנשים
וסביבתו

120,000

120,000

120,000

0

0

506,583

506,414

504,914

1500

0

300,000

294,408

294,00

408

0

35,000

0

0

0

0

800,000

800,000

799,852.89

147.11

0

600,000

600,000

599,461

539

0

150,000

150,000

150,000

0

0

800,000

800,000

800,646.80

0

646.80

486

443
444
471
495
521
524
485
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324
364

488

476

תכנון
הכנת תוכנית
בנין ערים ל-
 1000יחדות
סימון כבישים
והתקני
בטיחות
2017
סימון כבישים

2,150,000
1,150,000

2,150,000
1,168,199
.71

2,149,558.39
1,150,000

441.6
18,199.71

0
0

110,105

110,105

109,746

359

0

110,387

110,387

109,044

1343

0

עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לסגור את התב"רים בספרים לפי הטבלה לעיל ולרשום
את העודפים בקרן לעבודות פיתוח  ,לתב"רים ברשימה שהסתיימו בגירעון לסגור
את הגירעון מקרן לעבודות פיתוח.
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
 .18אישור המלצת הועדה מקצועית לתמיכות עירוניות לאישור תבחינים לשנת
 2019מיום .30.8.2018
מונח בפניכם  ,לאישורכם ולאישורכם פרוטוקול הועדה המקצועית לאישור
תבחינים לשנת הכספים 2019
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את המלצת הועדה המקצועית מיום 30.8.2018
לאישור תבחינים לשנת .2019
חתימות
עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר
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