
 

 
2019אוגוסט  07

 סמיע -יאת המועצה המקומית כסרא ישיבת מלפרוטוקול 
 08/19ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  06.08.19שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 סגן וממלא מקום  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 צה חבר המוע –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן
 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 

 
 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין

 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 
 
 

 על סדר היום :
 

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש ביצוע שצפים ועב' בשכונת סמיע . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך חיזוק מבנים מרעידת אדמה . .2

 ים .יאישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד לשיתוף פעולה אזורי ערב הוקרה לחיילים הדרוז .3

 .עם פטעם של אירוע פסטיבל אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד לשיתוף פעולה אזורי  .4

 התקשרות חוזית עם עו"ד מחמד ג'אנם לצורך טיפול בנושאים משפטיים .  .5

 מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנו"ב כנציג ציבור . .6

 השלמת פרוגרמה תוספת כיתות ביה"ס מקיף . 364סגירת תב"ר מס'  .7

 ים בכסרא וסגירתו .בניית גן ילד 381מקרן לעב' פיתוח לתב"ר  ₪ 15,844העברת סכום של  .8

 התקשרות בחוזים שונים . .9

          

  
 



 

 
פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון בסעיפים לפי ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

לביצוע שצפים ועבודות   ₪ 3,024,154ע"ס של  ממשב"ש לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  .1
 בשכונת סמיע .

 

לחיזוק מבנים   ₪ 107,085לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך  ע"ס של  .2
 מרעידת אדמה .

 

עבור  ₪ 75,000ע"ס של לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד לשיתוף פעולה אזורי  .3
 ים .יערב הוקרה לחיילים הדרוזקיום אירוע 

 

עבור  ₪ 50,000ע"ס של לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד לשיתוף פעולה אזורי  .4
 עם .פטעם של  קיום אירוע פסטיבל

 
 

לצורך טיפול ברישום  ₪ 40,000התקשרות חוזית עם עו"ד מחמד ג'אנם ע"ס של לאשר פה אחד  .5
נוגע לבניית המטרוקות ע"ש המועצה ורישום הערת אזהרה בהתאם להסכם החכירה עם רמ"י ב

 .משרד הבריאות  וזאת לבקשת תחנה לבריאות המשפחה 
 

חבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל כנציג  מר ראיף פלאחלאשר פה אחד מנוי  .6
 מטעם המועצה ולבטל את מנוי של שיח' רידאן אלמן .

 

השלמת פרוגרמה תוספת כיתות בי"ס מקיף הביצוע היה ע"ס  364לאשר פה אחד סגירת תב"ר  .7
 ר לקרן לעב' פיתוח .אשר יועב ₪ 3,591 קיים עודף בפרוייקט ע"ס ₪ 3,557,593של 

 

בניית גן ילדים  381מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  ₪ 15,844העברת סכום של לאשר פה אחד  .8
 וסגירת התב"ר באיזון תקציבי  .

 

כולל מע"מ לצורך  ₪ 30,000ות חוזית עם עו"ד נזאר ג'ובראן בסך של לאשר פה אחד  התקשר .9
 טיפול בשתי תביעות לרוני ספא ופריד נאסר .

 
  19:00הישיבה ננעלה בשעה 

 
 בכבוד רב                רשם את הפרוטוקול 

 יאסר ג'דבאן                          מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה                                       מזכיר / גזבר המועצה 

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              

 ..נ/ר 


