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 2020 נובמבר 26 חמישי 
 
 

  2ק' 25 פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס'
 :נוכחים

 ראש העיר, כפר קאסם. -    עו"ד עאדל בדיר
 מ.מ ראש העיר , כפר קאסם -    מר' אחמד סרסור

 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -          מר' תאאר עיסא    
 חבר מועצת העיר,כפר קאסם. -     מר' סבע בדיר

 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -    מר' וסים סרסור
 סגן ראש העיר , כפר קאסם . -    מר' ריאן טאהא

 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -    מר' מוסלח בדווי
 כפר קאסם. חבר מועצת העיר, -      מר' עומר אבו סעלוק 

 חבר מועצת  העיר, כפר קאסם. -מר' ראוף  עיסא               
 מטעם סיעת אלפג'ר, כפר קאסם .  -    מר' עאיד אלטורי          

 יועץ משפטי , כפר קאסם. - עו"ד ואיל ראבי                
 

 נעדרים :
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -      עבדרחים טאהא  מר .1
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -עאמר            חמאדה  מר .2
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -איוב אבן ברי              מר .3
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -                  עהד בדיר מר .4
  חבר מועצת העיר , כפר קאסם.  -      מר נימר עומר עאמר .5

 26/11/2020בתאריך בחדר הישיבות  17:00הישיבה נפתחה בשעה 
 

 ראש העיר : –עו"ד עאדל בדיר 
 

 על סדר היום : 
כפר ברא בסך  –תב"ר חדש תכנון סטטוטורי כביש מחבר כפר קאסם  אישור .1

+  ₪ 275,853, מקורות מימון: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  ₪ 306,503
 קרן לעבודות פיתוח.  ₪ 30,650

 מתחם אלג'בל כפר קאסם.  - 451-0812016מפורטת מס'  אישור תוכנית .2
 דיון ואישור המלצות ועדת תמיכות מקצועית .  .3
אישור עדכון שכרו של מנכ"ל העירייה בהתאם לטבלת היסוד של עובדים בכירים  .4

  1/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 
 אישור פרוטוקל ישיבת ועדת השמות .  .5

 
 

 , תחילת הדין
 

 ראש העיר:-עאדל בדירעו"ד 

כפר ברא בסך  –אישור תב"ר חדש תכנון סטטוטורי כביש מחבר כפר קאסם  .1
+  ₪ 275,853, מקורות מימון: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  ₪ 306,503

 קרן לעבודות פיתוח.  ₪ 30,650
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 ראש העיר: -עו"ד עאדל בדיר

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
 נגד: אף אחד

 נמנע: אף אחד
 בעד: כולם

 

 –תב"ר חדש תכנון סטטוטורי כביש מחבר כפר קאסם לאשר הוחלט פה אחד החלטה: 
 275,853, מקורות מימון: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  ₪ 306,503כפר ברא בסך 

 קרן לעבודות פיתוח.  ₪ 30,650+  ₪

 

 ראש העיר: -עו"ד עאדל בדיר

 מתחם אלג'בל כפר קאסם.  - 451-0812016מפורטת מס'  אישור תוכנית .2
 
יזומה על ידי הרשות המקומית כחלק מקידום תכנון מרחבי בישוב והשלמת תכנון  התוכנית

המרקם הצפוני המכיל כל השטחים עד גבול השיפוט של הישוב . לתכנית זו קדם תכנון שלדי 

ופיתוח לפי התוכנית השלדית כאשר בראיה כללית הצופה כיווני פיתוח שלביות תכנון 

 "א" צמוד דופן למרקם המאושר . בהתוכנית שבפנינו מהווה של

 ראש העיר: -עו"ד עאדל בדיר
 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 נגד: אף אחד
 נמנע: אף אחד

 בעד: כולם
מתחם אלג'בל כפר  - 451-0812016תוכנית מפורטת מס' הוחלט פה אחד לאשר החלטה: 

 קאסם.

 

 ראש העיר:-עו"ד עאדל בדיר

 דיון ואישור המלצות ועדת תמיכות מקצועית .  .3

  08/11/2020אשר נערכה ביום  3מס'  מיוחדת לתמיכות עירוניותהמקצועית הועדה ה
 של כולל בסכום הספורט תקוות לעמותת תמיכה אישור בעד אחד פה הצביעו החברים
 והמליצה למועצת העיר לאשר את ההחלטה של הועדה המקצועית  ₪ 263,200

 .העירייה של התזרימית ליכולת כפוף יועבר הסכום
 

 ראש העיר: -עו"ד עאדל בדיר
 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 נגד: אף אחד
 אף אחד נמנע: 
 כולםבעד: 

תמיכה לעמותת  המלצות ועדת תמיכות מקצועית . פה אחד לאשרהחלטה: הוחלט 
 ₪ 263,200תקוות הספורט בסכום כולל של 
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 ראש העיר:-עו"ד עאדל בדיר

אישור עדכון שכרו של מנכ"ל העירייה בהתאם לטבלת היסוד של עובדים בכירים  .4
  1/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

כבר שנה וחצי והוא הוכיח את עצמו כיום שכרו עומד על  מר אייל קנץ עובד איתנו
אני מציע לעדכן  1/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' שכר בכירים .  80%

מטבלת  95% -אחוז כיום ל 80% -משכרו של מנכ"ל העירייה מר' אייל קנץ  את
 .   1.12.2020וזאת החל מתאריך    1/2011היסוד ולפי חוזר מנכ"ל 

 ראש העיר: -עאדל בדיר עו"ד

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
 נגד: אף אחד

  מסלח בדווינמנע: 

לת עדכון שכרו של מנכ"ל העירייה בהתאם לטבלאשר  ב קולות וברהחלטה: הוחלט 
 1/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' היסוד של עובדים בכירים בהתאם

 .  1.12.2020שכר בכירים החל מיום  95%דהיינו  
 

 ראש העיר:-עו"ד עאדל בדיר

 אישור פרוטוקל ישיבת ועדת השמות . .5
אנו מתבקשים לאשר את רשימת השמות שבפניכם  אשר אושרו בישיבות ועדת 

 .   25.11.2020מיום  3וישיבה מס'  26.12.2019מיום  2השמות : ישיבה מס' 

 רחובות חדשים  

 שם רחוב מספר

 אל.ארז 7001

 אלמחמודיה 7002

 אלמווילח 7003

 עבד אלרחים אסמעיל 7004

 עיסא  סלימאן עבדאללה 7005

 חבאיב 7006

 לטיפה דאוד עיסא 7007

 אלתופאח  7008

 אלמזירעה 7009

 אלנסרין 7010

 אלשג'רה  7011

 אלזעתר 7012

 אלריחאן 7013

 אלבהאא 7014

 אלסנאא 7015

 ודיע סרסור 7017

 אלנסים 7018
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 אלנבע 7019

 אלפאנוס 7020

 אלסיאד 7021

 סרסור עבדאללה מוחמד 7025

 יוסף מוחמד סרסור  7026

 אלסרוו 7027

 חנדלה 7028

 עכה 7031

 אל_לוז  7034

 ג'ומעא מוחמד סרסור 7037

 ריאד רג'א דאוד 7038

 אמנה קאסם טהה   7039

 מוחמד סלים סרסור 7042

 עדן 7043

 מחמד פריג'  אחמד 7045

 אל.עפוו 7046

 אלהודהוד 7047

 זקי ג'בריל 7048

 עות'מאן עבד עיסא 7049

 עלי עותמאן טאהא 7050

 גאזי מחמוד עיסא 7051

 אלגאר 7052

 אל.וואחה 7053

 קבאא 7054

 אלקוות'ר 7056

 אלהלאל 7057

 אלמג'ד 7059

 ג'מאל סלים טהה  7060

 ראס אלח'רוב 7061

 ראס אלח'רוב  7061

 אלבולבול 7062

 דמשק 7064

 סמיח אלקאסם 7065

 זג'לולה אחמד בדיר 7066

 מרים אלמג'דליה 7068

 אלמונא 7069

 מחמוד ח'דר סרסור 7072

 אלחמראא 7073

 סמיר בדיר  עבד אלרחים 7079

 פאטמה סאלח סרסור  7080

 סאלח סלאמה עאמר 7083
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 מוחמד אבו אסמעיל 7084

 אבן סירין 7085

 אלערביאבן  7086

 אבן קת'יר 7087

 אלעדל 7088

 אל.אוח'ווה 7089

 חלווה מוחמד בדיר 7092

 אחמד בן חנבל 7093

 פאטמה דאוד סרסור 7094

 מוחמד ד'יב סרסור 7095

 אבראהים ח'ליל אללה 7097

 טהה זינב עבד אלרוחמאן 7098

 אלראשדון 7099

 אלמידאן 7100

 אלמקתבא 7101

 מחמוד בדיר פאטמה  7102

 תופיק טובי 7103

 לב העיר 7105

 עבדאללה עבד אלגאפר בדיר  7108

 אלסאחאר 7110

 מחמוד עבד ג'עפר 7112

 זין 7113

 ספד  7114

 אלפוראת 7121

 אלמעראג'  7122

 אלדיוואן 7123

 אלעטאא 7125

 ספא עבדאללה סרסור   7126

 סאלח מוסטפא עיסא 7128

 אל.פל 7130

 עבד סלים עיסא 7133

 אלדאהר 7134

 אלוורוד 7135

 אלספסאף  7136

 אחמד מוחמד עאמר  7137

 עבדאללה חאג' מוסא 7138

 פתחי עותמאן עיסא 7142

 עמאן 7143

 מחמוד דרוויש 7144

 אלסנאבל 7145

 אלבראעם 7148

mailto:Adelb@kfar-qassem.muni.il


  9754900-03: هاتفטלפון/ לשכת ראש העיר                                 بلدية كفر قاسم

 9370420-03: فاكسפקס/        עיריית כפר קאסם
 qassem.muni.il-Adelb@kfar                 0048810מיקוד  م /رق منطقه

 

___________________________________________________________ 
 4881000, כפר קאסם  1אלשוהדא רח' עיריית כפר קאסם כתובת : 

 03-9754900טל:   500206347ח.פ. 
 

 אליסמין 7149

 אלחבק  7150

 אלג'בל 7152

 מוסא דיאב פריג'  7154

 סאלח מחמוד עאמר 7155

 בגדאד 7156

 אלאנפאל  7157

 בירות 7158

 ח'מיסה פרג' עאמר  7159

 אלסוק 7160

 רשיקה פאיק בדיר 7161

 אל.קריה 7162

 סרסור מחמוד עבד אלראזק 7163

 עיסא אברהים עבד אלהאדי 7164

 מוסא דיב פריג'  7165

 הדקלים 7166

 הזית 7167

 התאנה 7168

 התאנה 7168

 עבד סלים פריג' 7169

 התמר 7170

 אלקנארי  7171

 אלמרח 7172

 אלסנובר 7173

 אלבלוט 7174

 אלסלאח 7175

 חיפה 7176

 אלבאבור 7179

 אלג'ליל 7180

 אלסאמרה 7181

 אלשווטיא 7182

 אלג'ורי 7183

 אלמערפה 7184

 בקריה מחמוד טהה 7185

 פאטמה מוסטפא עיסא 7190

 תופיק עיסאג'ומעא  7191

 עבדאללה נמר דרוויש 7193

 אלגרוב  7194

 אלג'ולאן 7196

 אלמלעב 7197

 הרימון 7198
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 הפרדס 7200

 אלנקאא 7201

 אליאקוט 7202

 עבדאללה אחמד עיסא 7203

 עבד מוחמד עיסא  7204

 עטא יעקוב סרסור 7206

 סלים אחמד בדיר 7207

 טלאל שאקר עיסא 7300

 שאקר עיסא טלאל  7300

 אלג'נאין 7301

 לשבונה  7304

 אלשאם 7305

 אשביליה 7306

 אלבוראק 7307

 גרנאטא 7308

 אלסנדיאן 7309

 אברהם למדן 7310

 

 

 ראש העיר: -עו"ד עאדל בדיר

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
 נגד: אף אחד

 אף אחדנמנע: 
 ת ועדת השמות על שמות הרחובות לעיל ובפה אחד לאשר את המלצהחלטה: הוחלט 

 

 בברכה,
 עו"ד עאדל בדיר

 ראש העירייה
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