 13במרץ 2019
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא  -סמיע
מן המניין מס' 03/19
הישיבה התקיימה ביום שלישי  12.03.19בשעה  ,18:00באולם הישיבות בבניין המועצה .
נוכחים :
מר יאסר ג'דבאן– ראש המועצה
מר מחסן נסראלדין– סגן וממלא מקום
מר ואפד שומרי – חבר המועצה
מר איאד עבדאללה – חבר המועצה
מר נשאב ג'אנם– חבר המועצה
מר נעים טרודי– חבר המועצה
מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר רזק אלמן– חבר המועצה
חסרים :
מר מישיל נאסר – חבר המועצה
משתתפים :
מר מהדי נסראלדין– מזכיר  /גזבר המועצה
מר מעד'א עבדאללה – מבקר המועצה
על סדר היום :
 .1אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד . 31.12.2018
 .2אישור קבלת הרשאה תקציבית ממש' הפנים אגף לעדות לפיתוח בית עלמין למוסלמים.
 .3אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים אגף לעדות לפיתוח מבנה דת כנסייה .
 .4אישור המלצות ועדת שמות .
 .5אישור ועדת תמיכות מס' . 01/2019
 .6עדכון שכר מנהל משאבי אנוש ומנהל מחלקת הגביה .
 .7הגדלת תקציב תב"ר מס'  364תוספת כיתות בי"ס מקיף .
 .8הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר מס'  364תוספת כיתות בי"ס מקיף .
 .9סגירת תב"ר מס'  378איטום מוסדות חינוך .
 .10הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב"ר מס'  385שיפוץ אולם פיס .
 .11התקשרות בחוזים שונים .

מר יאסר ג'דבאן– ראש המועצה פתח את הישיבה  ,ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון
בסעיפים לפי סדר היום .
לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 .1לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד (.31.12.2018מצ"ב העתק מהדו"ח) .
 .2לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים אגף לעדות ע"ס של
 ₪ 103,919לפיתוח בית עלמין למוסלמים .
 .3לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים אגף לעדות ע"ס של
 ₪ 92,236לפיתוח מבנה דת כנסייה .
 .4לאשר פה אחד קבלת המלצות ועדת שמות מס'  01/19בנוגע לסימון ומספור כבישים
בתחום הרשות .
 .5לאשר פה אחד קבלת המלצות ועדת תמיכות מס'  01/19בנוגע למתן תמיכה כספית
לאגודת הספורט העמותה לחינוך תרבות וספורט בכפר סמיע לכדורגל .
 .6לאשר פה אחד עדכון שכר מר סאלח סבאח מנהל משאבי אנוש ומר סמיח נסראלדין
מנהל מחלקת הגביה מ  60%ל  70%משכר מנכ"ל אשר ההעלאה תתבצע בשתי
פעימות  ,כל שנתיים העלאה  , 5%פנייה על כך תועבר למשרד הפנים בהתאם .
 .7לאשר פה אחד הגדלת תקציב תב"ר מס'  , 364תוספת כיתות בי"ס אלוג'דאן עמל
מרכז הגליל מסך של  ₪ 2,407,790לסך של  ₪ 2,727,245וזאת בהתאם לתקבול
בפועל ממשרד החינוך עד כה .
 .8לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר מס'  , 364תוספת כיתות בי"ס
אלוג'דאן עמל מרכז הגליל עם הקבלן פדיל זידאת בע"מ מסך של ₪ 2,381,698
לסך של . ₪ 2,976,183
 .9לאשר פה אחד סגירת תב"ר מס'  378איטום מוסדות חינוך  ,הביצוע היה ע"ס של
 , ₪ 503,153קיים עודף בפרוייקט בסך של  , ₪ 32,935אשר יועבר לקרן לעב'
פיתוח .
 .10לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב"ר מס'  ,385שיפוץ אולם פיס
לקבלן ספדי רכאד בע"מ  ,מסך של  ₪ 796,676לסך של . ₪ 995,020

 .11לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :
(א) מסירת מכרז ביטוח מס'  – 03/9ביטוחי המועצה – לחברת איילון חברה לביטוח
בע"מ  ,בסכום של . ₪ 304,608
(ב) קליבר מהנדסים בע"מ – הכנת תוכנית תנועה סימון ושילוט בסכום של ₪ 40,000
לא כולל מע"מ .
(ג) ח.ר שירות הנדסה – ליווי תוכנית מתאר ,ייעוץ תנועה וליווי התנגדויות בסכום
של  ₪ 60,000לא כולל מע"מ .
(ד) חץ הגליל אדריכלים ומהנדסים בע"מ – משרד לשירותי הנדסה אזרחית בתכנון
אדריכלי ניהול ופיקוח בסכום של  ₪ 10,000חודשי כולל מע"מ החל מ
 01.04.2019עד  31.12.2019במסגרת תקציב ייעוץ ארגוני .
(ה) עמוס דנק – תכנון  ,ניקוז בכביש  23בשיעור של  4%מתוצאות המכרז .
הישיבה ננעלה בשעה 18:30
רשם את הפרוטוקול

בכבוד רב

מהדי נסראלדין

יאסר ג'דבאן

מזכיר  /גזבר המועצה
העתקים :
חברי המועצה
משרד הפנים  ,י"ם
משרד הפנים  ,נצרת
משרד מבקר המדינה  ,חיפה
רנא 2019

ראש המועצה

