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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 18/02ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  18.02.06שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה –מר מחסן נסראלדין
  חבר המועצה  –נסראלדיןמר סאלח 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים

 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –פאדי עלואן 

 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד לפיתוח הנגב והגליל שילוט שמות רחובות . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עבור מוכנות לחירום מחסן מל"ח . .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך להתאמת נגישות פרטנית . .3

 תקציבית מהחברה הממשלתית לתיירות לפיתוח פארק הסלעים.אישור קבלת הרשאה  .4

 . םאישור קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד לשוויון חברתי לשדרוג אמצעים דיגיטליי .5

 מינוי נציג ציבורי מטעם המועצה כחבר בועדת שמות . .6

 התקשרות בחוזים שונים . .7

 

 
 



 

 
והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –ביה אסעד נ

 בסעיפים לפי סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 
 ע"ס של לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל תקציבית ממשרד  הלאשר פה אחד קבלת הרשא. 1

 לביצוע פרוייקט שילוט שמות רחובות בכסרא סמיע . ₪ 575,424    
 
 למכונות  ₪ 80,000הפנים ע"ס של קבלת הרשאה תקציבית ממשרד לאשר פה אחד . 2

 לחירום מחסן מל"ח .     
 
 להתאמת  ₪ 58,927ממשרד החינוך ע"ס של לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית . 3

 נגישות פרטנית .    
 
 . לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית מהחברה הממשלתית לתיירות ע"ס של4

 ,  ₪ 200,000מותנה בהשתתפות הרשות בסך של לפיתוח פארק הסלעים  ₪ 785,000      
 , הביצוע יהיה באמצעות החברה הממשלתית  ₪ 985,000דהיינו הסכום הכולל הינו       
 לתיירות .      

 
  ₪ 87,000. לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד לשוויון חברתי ע"ס של 5

 תשתיתיים ברשות . דיגיטלייםשדרוג ותחזוקה אמצעים      
 
 פרופ' רפיק אברהים נציג ציבור מטעם הרשות כנציג גם בוועדת . לאשר פה אחד מינוי 6

 . של הרשות שמות     
 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :  .7
 

  ₪ 145,000חידוש מכרז פינוי האשפה עם י.ע.מרכז הגליל לשנה נוספת בסכום של )א( 
 .כולל מע"מ חודשי        

 
 חודשי כולל מע"מ . ₪ 12,000חידוש הסכם עם החברה לאוטומציה בסך של  )ב(

 
 

 18:30הישיבה ננעלה בשעה 
 בכבוד רב             רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                   מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה           מזכיר / גזבר המועצה   

 

 : העתקים
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
   2018ר/נ 


