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יום רביעי  16ספטמבר 2020
פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 21ק'2

נוכחים:
עו"ד עאדל בדיר
מר' אחמד סרסור
מר' ריאן טאהא
מר' סבע בדיר
מר' וסים סרסור
מר' ראוף עיסא
מר' מוסלח בדווי
מר' תאאר עיסא
מר' נמר עאמר
מר' אייל קנץ
מר' מוחמד סרסור
מר' עזמי בדיר
נעדרים :
 .1מר' איוב אבן ברי  -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
 .2מר' חמאדה עאמר  -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
 .3מר' עבדרחים טאהא  -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
 .4מר' עומר אבו סעלוק  -חבר מועצת העיר ,כפר קאסם.
 חבר מועצת העיר ,כפר קאסם. .5מר' עהד בדיר

 ראש העיר ,כפר קאסם. מ.מ ראש העיר  ,כפר קאסם סגן ראש העיר  ,כפר קאסם . חבר מועצת העיר,כפר קאסם. חבר מועצת העיר ,כפר קאסם. חבר מועצת העיר ,כפר קאסם. חבר מועצת העיר ,כפר קאסם. חבר מועצת העיר ,כפר קאסם. חבר מועצת העיר ,כפר קאסם. מנכ"ל העירייה .כפר קאסם. גזבר העירייה  .כפר קאסם. -יועץ ראש העיר ,כפר קאסם  .רשם את הפרוטוקול.

הישיבה נפתחה בשעה  18:00בזום בתאריך 16/09/2020
עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר :
על סדר היום :

.1

.2
.3
.4
.5

סקירה על מצב תחלואת הקורונה בעיר .ועמידה על העשייה לפי תוכנית
הפיילוט של גמזו.
אישור תב"ר חדש עבודות פיתוח בלב הארץ ב' בסך  1מיליון . ₪מקור
מימון :קרן לעבודות פיתוח.
אישור הגדלת אשראי.
אישור תב"רים חדשים  :הצטיידות לקיום למידה דיגיטלית.מקור מימון :
משרד החינוך.
אישור תב"ר חדש " :סימון כבישים והתקני בטיחות ."2019

תחילת הדין,

עו"ד עאדל בדיר-ראש העיר:
 .1סקירה על מצב תחלואת הקורונה בעיר .ועמידה על העשייה לפי תוכנית
הפיילוט של גאמזו.
ראש העיר סקר בפני חברי המועצה את עיקרי ההתפחויות האחרונות ואת הצעדים
שננקטו ע"י העירייה להקטנת התחלואה בעיר ובכלל זה אופן יישום תכנית של צוות
גמזו שנקראת – "אנשי חייל".
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ראש העיר הציג את נתוני התחלואה האחרונים שמראים ירידה ניכרת בנדבקים אל
מול עלייה במספר המחלימים.
בירך את הנוכחים את המאמצים של כל הצוות המקצועי והניהולי של העירייה על
העבודה המסורה שהם עשו בימים קשים אלו.
עו"ד עאדל בדיר-ראש העיר:
 .2אישור תב"ר חדש עבודות פיתוח בלב הארץ ב'  1מיליון  ₪מקור מימון קרן
לעבודות פיתוח.
גזבר :בהתאם למחלקת ההנדסה  ,נדרשות עבודות פיתוח משלימות באזור התעשייה
לב הארץ.
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 תב"ר חדש – "השלמת עבודות פיתוח לב
הארץ ב'" .
עו"ד עאדל בדיר-ראש העיר:
 .3הגדלת חח"ד – אשראי לשנת .2020
בנק מוניציפלי  2מיליון . ₪
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר :לקראת סוף כל שנת תקציב אנו צריכים לאשר את
מסגרת האשראי לשנת התקציב העוקבת במועצת העיר ,צריך לקחת בחשבון
שהנחיות משרד הפנים שהמסגרת תהיה עד  7.5%מסך התקציב המאושר בשנה
הקודמת  .אנו מבקשים לאשר תוספת מסגרת  2מיליון  . ₪כמובן הבקשה תועבר
למשרד הפנים יחד עם פרוטוקול ישיבה זו להפקת "היתר אשראי" ממשרד הפנים.
סה"כ אשראי קיים לשנת  2020הינו  9מיליון  ₪שמחולקים בין הבנקים הבאים
כדלקמן ,
בנק דיקסיה )מוניציפלי(  7.5מיליון . ₪
א.
בנק לאומי –  1.5מיליון . ₪
ב.
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תקציב העירייה המאושר לשנת  183 <= 2020מיליון  ₪כפול  13.725= 7.5%מיליון₪
)תקרה מקסימאלית(
כאשר הבקשה הינה כאמור על  2מיליון .₪
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 תוספת חח"ד – מסגרת אשראי לשנת .2020
בנק מוניציפלי  2מיליון . ₪
עו"ד עאדל בדיר-ראש העיר:
 .4אישור תב"רים הצטיידות לקיום למידה דיגיטלית.
גזבר :על סמך הרשאות שהתקבלה ממשרד החינוך לקידום נושא זה ולמידה מרחוק
לשם התמודדות תשתיתית לצורך רכישת ציוד מחשוב ואמצעי קצה ועוד ללימוד
מרחוק ,נדרש לאשר תב"רים חדשים כדלקמן ,
  260אלפי ₪ .1למידה דיגיטלית בי"ס מקיך כפר קאסם
  160אלפי ₪ .2למידה דיגיטליתבי"ס יסודי אלמנאר
  120אלפי ₪ .3למידה דיגיטלית בי"ס ח"מ אלג'ינאן
  120אלפי ₪ .4למידה דיגיטלית חט"ב אבן סינא
  80אלפי ₪ .5למידה דיגיטלית בי"ס יסודי אבן ח'ולדון
  100אלפי ₪ .6למידה דיגיטלית בי"ס אבן רושד
  100אלפי ₪ .7למידה דיגיטלית בי"ס חדש אלזהרא
  80אלפי ₪ .8למידה דיגיטלית בי"ס אל עומריה
  100אלפי ₪ .9למידה דיגיטלית בי"ס אל גזאלי
  100אלפי ₪ .10למידה דיגיטלית בי"ס כפר קאסם ז
עו"ד עאדל בדיר -ראש העיר:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נגד :אף אחד
נמנע :אף אחד
בעד :כולם
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"רים חדשים:
  260אלפי ₪ למידה דיגיטלית – מקיף  160אלפי ₪ למידה דיגיטלית – אלמנאר  120אלפי ₪ למידה דיגיטלית – אלג'ינאן  120אלפי ₪ למידה דיגיטלית חט"ב אבן סינא  80אלפי ₪ למידה דיגיטלית בי"ס יסודי אבן ח'ולדון  100אלפי ₪ למידה דיגיטלית בי"ס אבן רושד  100אלפי ₪ למידה דיגיטלית בי"ס חדש אלזהרא  80אלפי ₪ למידה דיגיטלית בי"ס אל עומריה  100אלפי ₪ למידה דיגיטלית בי"ס אל גזאלי  100אלפי ₪ למידה דיגיטלית בי"ס כפר קאסם זעו"ד עאדל בדיר-ראש העיר:
 .5אישור תב"ר חדש " :סימון כבישים והתקני בטיחות  "2019בסך ₪ 108,533
מקורות מימון  :משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בסך  + ₪ 97,680קרן
כבישים בסך של ₪ 10,853
גזבר :על סמך הרשאה שהתקבלה ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים שצורפה
לזימון נדרש לאשר תב"ר לביצוע עבודות סימון כבישים והתקני בטיחות.
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 תב"ר חדש " :סימון כבישים והתקני
בטיחות  "2019בסך  ₪ 108,533מקורות מימון  :משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים סך  + ₪ 97,680קרן כבישים בסך ₪ 10,853

_________________
בברכה,
עו"ד עאדל בדיר
ראש העירייה
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