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28/02/2021  
   2ק' 29פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 

  :וכחים
  ראש העיר, כפר קאסם. -  עו"ד עאדל בדיר
  מ.מ ראש העיר , כפר קאסם -  מר' אחמד סרסור
  סגן ראש העיר , כפר קאסם . -  מר' ריאן טאהא

  חבר מועצת העיר,כפר קאסם. -    בדירמר' סבע 
  חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -              מר' עהד בדיר

  חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -  מר' וסים סרסור
  חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -  מר' מוסלח בדווי
  חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -   מר' תאאר עיסא 

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

  חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -         עאמר  חמזה מר' 
  מטעם סיעת אלפג'ר, כפר קאסם .ציג  -  מר' עאיד אלטורי         

  יועץ משפטי, כפר קאסם. -  עו"ד ואיל ראבי 
  מבקר העירייה. כפר קאסם. -   מר' עאמר כיפאח 

  גזבר העירייה . כפר קאסם. -מוחמד סרסור       מר'
 יועץ ראש העיר, כפר קאסם . רשם את הפרוטוקול.  -מר' עזמי בדיר            
  מכ"ל העירייה  -מר' אייל קץ               

 עדרים :
 חבר מועצת  העיר, כפר קאסם. -          מר' ראוף  עיסא  .1
 מועצת העיר, כפר קאסם.חבר  -מר' איוב אבן ברי          .2
 חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -          מר' מוסלח בדווי .3
  חבר מועצת העיר, כפר קאסם. -     מר' עבדרחים טאהא  .4

  28/02/2021באולם הישיבות בביין העירייה בתאריך  19:00הישיבה פתחה בשעה 
  
  
  

  ראש העיר : –עו"ד עאדל בדיר 
  על סדר היום : 

  אישור שיויים בהרכב הועדות. . 1

  הרכב ועדת הכספים: 
  יו"ר הוועדה -עאמר  מרמר'   .1
  סגן יו"ר  -מר' וסים סרסור     .2
  חבר ועדה-מר' סבע בדיר    .3
  חבר ועדה-מר' ראוף  עיסא   .4
  חבר ועדה-מר' ריאן טהה    .5
  חבר ועדה-ברימר' איוב אבן   .6
  חבר ועדה-מר' עבד אלרחים  טהה    .7
  

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת הכספים
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  הרכב ועדת החות
  יו"ר הוועדה -מר' סבע בדיר   . 1
  סגן יו"ר  -עאמר   מרמר'   .2
  חבר ועדה-  מר' אחמד צרצור  .3
  חבר ועדה-גזבר \מר' מוחמד צרצור   .4
  חבר ועדה-רווחה \דר' רוודה צרצור   .5
  חבר ועדה-יועץ משפטי \עו"ד ואל ראבי   .6
  חבר ועדה   -גביהמהל  \מר' עלי טאהא   .7

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  ים בהרכב ועדת החותהחלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיוי

  
  הרכב ועדת למאבק בסמים

  יו"ר הוועדה -מר' ראוף עיסא    .1
  סגן יו"ר–מר' וסים סרסור   .2
  חבר ועדה-מר' עהד בדיר   .3
  חבר ועדה-רווחה \דר' רוודה צרצור   .4
  חבר ועדה-חיוך \מר' למעי עיסא   .5
  חברת ועדה-גב' אסמהאן עיסא  .6
  חבר ועדה–מהל בית ספר  \מר' מוחמד רמדאן צרצור   .7
  חבר ועדה-ציג הרשות הלאומית  .8

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת מאבק בסמים

  
  הרכב ועדת לקידום מעמד הילד

  יו"ר הוועדה –מכ"ל אייל קץ   .1
  חבר ועדה -חיוך \מר' למעי עיסא   .2
  חבר ועדה -רווחה \דר' רודה צרצור   .3
  חבר ועדה -ציג ארגון העל יסודי  .4
  חבר ועדה -ציג הסתדרות המורים  .5
  חבר ועדה -יו"ר מועצת התלמידים  .6
  חבר ועדה-יו"ר ועד הורים  .7
  חבר ועדה-מפקד תחת משטרת כפר קאסם -מר' אסף דורון   .8
  ועדה חבר -ציג תועת הוער  .9

  חבר ועדה-מר' עבד אלוהאב בדיר  ציג ציבור   .10
  חבר ועדה-מר' ג'מאל אבן ברי ציג ציבור    .11

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת לקידום מעמד הילד
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  ספורטההרכב ועדת 
  יו"ר הוועדה-מר' מר עאמר  .1
  סגן יו"ר –מר' עהד בדיר  .2
  חבר ועדה-מר' מוסלח בדווי    .3
  חבר ועדה-מר' ראוף עיסא    .4
  חבר ועדה-מר' וסים סרסור   .5
  חבר ועדה   -מר' סבע בדיר   .6
  חבר ועדה-מר' עבדאלרחים  טהה   .7

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת הספורטהחלטה: הוחלט פה 

  
  הרכב ועדת איכות הסביבה

  יו"ר הוועדה –מר' מוסלח בדווי     .1
  סגן יו"ר   -מר' איוב אבן ברי  .2
  חבר ועדה-מר' עבדאלרחים טהה   .3
  חבר ועדה -מר' עהד בדיר    .4
  חבר ועדה  –.       מר' תאאר עיסא 5
  חבר ועדה-מהל מחלקה  \מר' עארף עיסא    .6
  חבר ועדה-איש מקצוע \מר' עלי טאהא   .7
  חבר ועדה-מר' מג'ד לטיף עיסא  .8
  
  

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת איכות הסביבה

  
  הרכב ועדת רכש ובלאי

  יו"ר הוועדה -מר' אייל קץ מכ"ל  .1
  חבר ועדה-יעץ משפטי \עו"ד ואל ראבי   .2
  חבר ועדה-מהדס העירייה \מר' סמיר בדיר   .3
  חבר ועדה-גזבר  \מר' מוחמד צרצור   .4

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת רכש ובלאי

  
  בדרכיםהרכב ועדת בטיחות 

  יו"ר הוועדה -אאר עיסא תמר'  .1
  חבר ועדה–מר' עומר אבו צעלוק   .2
  חבר ועדה-עאמר חמזה מר'   .5
  חבר ועדה-מר' ראוף עיסא   .6
  חבר ועדה - מוסלח בדווי.       מר' 7
  חבר ועדה -מהדס העירייה \מר' סמיר בדיר   . 8



  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. 
 

  חבר ועדה-ציג ציבור ממדוח סרסור   .9
  ועדהחבר -ציג תחבורה  .10
  חבר ועדה -ציג משטרה  .11

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת בטיחות בדרכים

  
  הרכב ועדת הקצאות

  יו"ר הוועדה  -מר' אייל קץ  .1
  חבר ועדה -גזבר \מר' מוחמד צרצור   .2
  חבר ועדה -יועץ משפטי \עו"ד ואל ראבי   .3
  חבר ועדה -מהדס העירייה \מר' סמיר בדיר   .4
  חבר ועדה –.       מוהד טהה 5

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת ההקצאות

  
  הרכב ועדת מיגור האלימות

  יו"ר הועדה -מר' וסים צרצור   .1
  סגן יו"ר ועדה -מר' עבדאלרחים  טהה  .2
  חבר ועדה-עאמר   חמזה מר' .3
  חבר הועדה -מכ"ל \מר' אייל קץ   .2
  חבר ועדה-חיוך \מר' למעי עיסא   .3
  חבר ועדה-פיקוח \מר' עארף עיסא   .4
  חבר ועדה-מר' חאלד עיסא קב"ט  .5
  חבר ועדה-רווחה \דר' רוודה צרצור   .6
  חבר ועדה -סבית ציג ציבוראברהים אבו   .7
  חבר ועדה -ציג משטרה  .8

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת מיגור האלימות

  
  הרכב ועדת משה לתמיכות

  יו"ר הועדה –מר' ראוף עיסא     .1
  סגן יו"ר מועצת העיר. –מר' איוב אבן ברי  .       2
  חבר ועדה-עאמר  מזה חמר'   .3
  חבר ועדה-מר' ריאן  טהה  .4
  חבר ועדה-מר' אחמד סרסור   .5
  חבר ועדה-מר' עבדאלרחים טהה   .6
  חבר ועדה-בדיר  בעסמר'   .7

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
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  מע: אף אחד
  בעד: כולם

  אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת משה לתמיכות החלטה: הוחלט פה

  
  הרכב ועדת תמיכות מקצועית "ממליצה בפי הוועדה"

  יו"ר הועדה -מכ"ל \מר' אייל קץ    .1
  חבר ועדה -גזבר \מר' מוחמד צרצור   .2
  חבר ועדה -יועץ משפטי \עו"ד ואל ראבי   .3

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת תמיכות מקצועית

  
  ביקורתההרכב ועדת 

  יו"ר הוועדה - ומר אבו צעלוקעמר'  .1
  בר ועדהח -  תאאר עיסאמר'  .2
 חבר ועדה –מר' עהד בדיר   .3
 חבר ועדה-מר' וסים צרצור  .4
  חבר ועדה -מר' עבדאלרחים טהה  .5
  חבר ועדה-עאמר  מזה חמר'   .6

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת הביקורת

  
  הרכב ועדת המכרזים

  יו"ר הוועדה -מר' איוב אבן ברי  .1
 סגן יו"ר  ועדה-מר' אחמד צרצור .2
 חבר הועדה –עאמר מזה חמר'  .3
 חבר ועדה-מר' ראוף עיסא .4
 חבר ועדה –ריאן טאהא  מר' .5
 חבר ועדה-גזבר\מר' מוחמד צרצור  .6
 חבר ועדה-יועץ משפטי \עו"ד ואל ראבי  .7

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת המכרזים

  הרכב ועדת חיוך
  הוועדהיו"ר  -ראש העירייה\עו"ד עאדל בדיר  .1
  חבר ועדה-מר' וסים סרסור  .2
 חבר ועדה -מוסלח בדווימר'  .3
 חבר ועדה –מר' עהד בדיר  .4
 חבר ועדה –מר' סבע בדיר  .5
  חבר ועדה  –עאמר  מזהחמר'  .6
  חבר ועדה-מר' עומר אבו צעלוק     .7
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  חבר ועדה-מהל יסודי \מר' מוחמד רמדאן צרצור   .8
  ועדהחבר  -מהל על יסודי \מר' למעי עיסא   .9

  חבר ועדה-ראש ועד תלמידים  .10
  חבר ועדה-יו"ר ועד הורים  .11

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת החיוך

  
  וועדת מיוי בכירים

  יו"ר הוועדה  -עאמר מזה חמר'   .1
  ראש העירייהסגן  –מר' איוב אבן ברי    .2
  חבר מועצת העיר -מר' ריאן טהה    .3
  מכ"ל העירייה –מר' אייל קץ   .4
  ציג שימה השר   .5
  היועץ המשפטי של העירייה –מר' ואל  ראבי   .6

  מי בעד? מי גד? מי מע?
  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  יריםהחלטה: הוחלט פה אחד לאשר את השיויים בהרכב ועדת מיוי בכ

  ציגי העירייה בוועדת קסם
 ראש העיר –עאדל בדיר  .1
 חבר ועדה –עיסא   ראוף .2
 ציג ציבור –עיסא עלי  .3
  ציג ציבור  -סאלם אבו גאבר .4

  ראש העיר: -עו"ד עאדל בדיר
  מי בעד? מי גד? מי מע?

  גד: אף אחד
  מע: אף אחד

  בעד: כולם
  . הציבור בוועדת קסםהשיויים בהרכב ציגי החלטה: הוחלט פה אחד לאשר 

  
  
  
  

_________________  
  בברכה,

  עאדל בדירעו"ד 
  ראש העירייה


