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

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  16.09.18 ראשוןהישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

 חבר המועצה  –רזק אלמןמר 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים

 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר פאדי עלואן 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 
 
 

 על סדר היום :
 שיפוץ חוץ בניין המועצה . 06/18הגדלת מכרז מס'  .1

 . 2017כספי שנתי מבוקר לשנת אישור דו"ח  .2

 . 2017ביקורת דו"חות כספיים לשנת  .3

 גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשע"ט .  .4

 בפני המליאה . 04/18הנחת המלצות ועד הנחות מס'  .5

 . התקשרות בחוזים שונים .6



 

 
יל את הדיון בסעיפים והתחפתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –ביה אסעד נ

 לפי סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

שיפוץ מבנה המועצה  06/2018לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה למכרז מס'  .1
 מסכום המכרז.  25%עד ל ל ₪ 473,091לקבלן כמיל מהנדסים בע"מ מסך של 

 
)מצ"ב העתק מהדו"ח(  . 2017לאשר פה אחד את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת  .2

. 
 

המבוקרים ע"י רו"ח  2017מליאת המועצה דנה בדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת  .3
 מיום 04/18 דנה בהמלצת ועדת הביקורת מס'סמיר חסן מטעם משרד הפנים, כמוכן, 

 )מצ"ב העתק מהדו"ח( ..  16.09.2018
 

פר כל תלמיד, החל  ₪ 80ע"ס של  טלאשר פה אחד גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשע" .4
 עד כיתה י"ב עבור ביטוח תאונות אישיות ושירות בריאות השיניים . 3מגיל 

 
 על שולחן המליאה בפני חבריה .הונחו  04/18ות ועדת ההנחות מס' צהמל .5

 
 לקמן :לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כד .6

 לביניפיט קידום פרויקטים בע"מ. הפעלת מרכז חכ"מ – 09/18מסירת מכרז מס'  (א)

 

לקבלן כנרי בניין ופיתוח בע"מ בעלות בניית קמפוס  – 10/18 מסירת מכרז מס' (ב)
 ₪ 6,600,000חוזה בסכום של על הרשות תחתום  הנוכחיבשלב , ₪ 9,855,652של 

 .עד לגיוס תקציב נוסף משלים כולל מע"מ , 

 

לקבלן רוני ספא בעלות  הנגשה והסדרת חצרות בתי ספר 12/18 מסירת מכרז מס' (ג)
 . ₪ 379,720של 

 
 

 18:30הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב            רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                  מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה           מזכיר / גזבר המועצה   

 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
   2018ר/נ 


