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7/6/2018 
 

 טלפונית – 66 מס' –החלטה שלא בישיבת מועצה פרוטוקול 
 

 :לטלפוןענו 
 .כפר קאסם ,ראש העיר -עאדל בדירעו"ד 

 . כפר קאסם ,ראש העיר סגן-חכמת טאהא  מר
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם.-נעים עיסא  מר
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם.-חוסני עאמר  מר
 חבר מועצת העיר , כפר קאסם.–עאמר  מוחמד מר
  עיסא חבר מועצת  העיר, כפר קאסם. חכמת "עמאד"  מר
 .כפר קאסם ,חבר מועצת העיר-פריג'  עדנאן מר
 חבר מועצת העיר,כפר קאסם.-בשיר בדיר מר
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -חאלד בן ברי מר
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -ראסם בדיר מר
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם.-עדנאן פריג'  מר
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם-עזאלדין צרצור מר

 
 
 :ענו לטלפוןא ל

 . כפר קאסם ,מועצת העירחבר  -מוחמד טהה מר
 מ.מ ראש העיר, כפר קאסם.–האני טאהא  מר
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -ילי ימאן עקסל מר

 
עשיתי מספר ניסיונות , התקשרתי מספר פעמים לשלושת החברים   :רמדאןשריפה 

אך אינם זמינים , טלפונים סגורים ולא ניתן להשיג אותם בכל דרך אחרת גם 
 .אפ צעות הוואבאמצ

 
היות ומדובר בתשלום משכורות והעירייה נמצאת במצב  :(חוות דעת)ראבי ואיל 

כלכלי לא פשוט בגלל שחלק לא קטן מכספי הרשות המגיעים לה ממוסדות 
ההחלטה התקבלו והעירייה חייבת לשלם משכורות הרי שממשלתיים עדיין לא 

ובגלל  "דרושה על פי כל דין"בישיבת מועצה נופלת בגדר בל החלטה שלא לק
ועל כן אני ממליץ  האין אפשרות מעשית לכנס את המועצ הרמדאן הרי שברור כי

  הלן , הסעיףל . לפק' העיריות 43ול בהתאם לסעיף שאכן אפשר לפע

ראה ראש העיריה צורך בקבלת החלטה דחופה של המועצה הקשורה   )א(  .47
בנושאים כגון: הצלת נפש או רכוש או שההחלטה דרושה על פי כל דין, ושאין אפשרות 
מעשית לכנס את המועצה ולאחר שניתנה חוות דעת היועץ המשפטי לעיריה, רשאי הוא, 

עצה להביא נוסח הצעה על פי חוות דעת היועץ המשפטי, להורות למרכז ישיבות המו
ודברי הסבר לפני חברי המועצה, ולשאול אותם מה עמדתם להצעה, או לפנות בכתב, 
בצירוף נוסח ההצעה ודברי ההסבר, אל חברי המועצה ולבקש את תשובתם להצעה, 
כפוף לכך שווידא טלפונית כי חברי המועצה קיבלו את נוסח ההצעה ונרשמה עמדתם; 

שעות לכל הפחות ובהתקיים  24ף להודעה מראש של החלטה כאמור תתקבל בכפו
 התנאים האמורים בסעיף קטן זה.

הצעה כאמור בסעיף קטן )א( תיחשב מאושרת אם תמכו בה כל חברי המועצה   )ב(          
 שניתן היה להשיגם.
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דין החלטה שהתקבלה לפי סעיף קטן )א( כדין החלטה שהתקבלה בישיבת    )ג(          
חלטה שהתקבלה לפי סעיף קטן )א(, בעל פה, תיכלל בפרוטוקול ישיבת המועצה; ה

 המועצה הבאה.

 
היועץ המשפטי  שריפה רמדאן לפעול בהתאם להמלצת מורה לגב' :ד עאדל בדיר"עו

 .4/6/2018וליצור קשר עם חברי המועצה וזאת לאשר שנשלח אליהם סדר היום ב 
 על סדר היום : 

  ₪מיליון  1סך  נטילת הלוואה לזמן קצר עלישור א .1

וצגו הכאשר לכל חברי העירייה י מזכירת ראש העיר "עטלפונית בוצעו הפניות 
 , הנתונים הלן ל ו לאשר/לא לאשר.והתבקש בפעם נוספת  ניהם הנתונים הבאיםבפ

 נטילת הלוואה  :  מהות
 לזמן קצר  :ההלוואה סוג 

 חודשים  12 :  התקופ
 P+2% :  תריבי
 דיקסיה ישראל :  בנק 

 
  :מזכירת ראש העיר הצליחה להשיג חברה המועצה ששל התוצאות להלן 

  
 מאשר   . כפר קאסם ,ראש העיר סגן-חכמת טאהא  מר
 מאשר   חבר מועצת העיר, כפר קאסם.-נעים עיסא  מר
 מאשר   חבר מועצת העיר, כפר קאסם.-חוסני עאמר  מר
 מאשר   חבר מועצת העיר , כפר קאסם.–עאמר  מוחמד מר
 מאשר   עיסא חבר מועצת  העיר, כפר קאסם. חכמת "עמאד"  מר
 מאשר   .כפר קאסם ,חבר מועצת העיר-פריג'  עדנאן מר
 מאשר   חבר מועצת העיר,כפר קאסם.-בשיר בדיר מר
 מאשר   חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -חאלד בן ברי מר
 מאשר   חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -ראסם בדיר מר
 מאשר   חבר מועצת העיר, כפר קאסם.-עדנאן פריג'  מר
 מאשר   חבר מועצת העיר, כפר קאסם-עזאלדין צרצור מר

 
 

ק בהתאם לנתונים הבאים "לזנטילחת הלוואה ר פה אחד לאשהוחלט החלטה: 
 שהוצגו, 

 
 נטילת הלוואה  :  מהות

 לזמן קצר  :ההלוואה סוג 
 חודשים  12 :  התקופ
 P+2% :  תריבי
 דיקסיה ישראל :  בנק 

 
 

 חתימות                                                         
 ראש העיר –עו"ד עאדל בדיר 


