
 

 
 
 

  2018 במאי 02

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 18/05ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  201805.01.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

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

 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
 
 

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

 חבר המועצה  –עלואן פאדי מר
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 
 

 על סדר היום :
 שדרוג ותחזוקת אמצעים דיגיטליים .להקמה, אישור קבלת הרשאה תקציבית ממש' לשוויון חברתי . 1
 
 וסגירתו . C.Pבניית גן  344לתב"ר  מהעודף המצטבר בשוטף ₪ 208,716העברת סכום של . 2
 
 שיקום דרכים חקלאיות . – 363סגירת תב"ר . 3
 
 הצטיידות מעבדות מדעים . – 382סגירת תב"ר . 4
 
 שינוי בהרכב ועדות המועצה .. 5
 
 

 

 



 

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

 בסעיפים לפי סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 
 ₪ 236,988הרשאה תקציבית מהמשרד לשוויון חברתי ע"ס של לאשר פה אחד קבלת . 1

עבור )עבור הקמת, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשות המקומית 
, מערכת ממוחשבת לניהול פניות  ₪ 21,492, ניהול דף פייסבוק  ₪ 87,000 אתר אינטרנט

 .(₪ 80,004מערכות לניהול תהליכי ליבה ו ₪ 48,492התושבים 
 

דהיינו  ₪ 63,012בפרוייקט בסכום של מתקציבה הרשות חייבת להשתתף בנוסף לכך,      
 . ₪ 300,000התב"ר יהיה ע"ס של 

 
 
 344מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר מס'  ₪ 208,716 לאשר פה אחד העברת סכום של. 2

 וסגירת התב"ר באיזון תקציבי . C.Pבניית גן ילדים 
 
 שיקום דרכים חקלאיות בסכום של 363הקטנת תקציב תב"ר מס' לאשר פה אחד . 3

עפ"י תקבול בפועל ממשרד החקלאות וסגירת התב"ר בעודף תקציבי בסכום  ₪ 31,966
 . ₪ 438,300מאחר והביצוע היה ע"ס של  פיתוח אשר יועבר לקרן לעב' ₪ 29,734של 

 
הצטיידות מעבדות מדעים, הביצוע היה ע"ס של  382לאשר פה אחד סגירת תב"ר מס' . 4

 בגובה התקציב המאושר . ₪ 175,124
 
 לדחות את הדיון בסעיף שינוי בהרכב ועדות המועצה לישיבה הקרובה .. 5
 
 

 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 


