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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 1703/ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה   201703/07/שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן 

 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין
 חבר המועצה  –מר סאפימדאח
 חבר המועצה  –מר עאדלגדבאן
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 
 חסרים :

 חבר המועצה  –מר פאיזאברהים
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור

 
 משתתפים :

 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין
 

 על סדר היום :
 . 31.12.2016דוח רבעוני תקופתי עד אישור  .1

 . אש"ח 40,000 -ל אש"ח 39,000מ  2017אישור תיקון הצעת תקציב לשנת  .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממנהל התכנון להשלמת תהליך תכנון מתחמים . .3

מעבדות מדעים בי"ס אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך להצטיידות  .4

 מקיף.

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך להתאמת נגישות פרטנית . .5

 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד הפנים עבור מרכיבי בטחון . .6

 שדרוג תאורת רחוב . 357הגדלת היקף ביצוע תב"ר מס'  .7

 שולבים .שיפוץ ושדרוג מגרשים מ 343העברת כספים מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  .8

 העתקת עמודי חשמל . 305העברת כספיים מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  .9

 שינוי בהרכב ועדות המועצה . .10

 התקשרות בחוזים שונים .  .11

 



והתחיל את הדיון בסעיפים פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –נביה אסעד 
 לפי סדר היום : 

 
 : לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן

 
. )מצ"ב העתק  31.12.2016את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1

 מהפרוטוקול(. 

 

 40,000 -לאש"ח  39,000 -מ 20017לאשר פה אחד תיקון הצעת התקציב הרגיל לשנת  .2
 אש"ח . 

 

להשלמת  ₪ 871,100ע"ס של  מינהל התכנוןלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  מ .3
 בשני היישובים .תהליך תכנון מתחמים 

 
להצטיידות  ₪ 175,124קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס של לאשר פה אחד  .4

 מעבדות מדעים בבי"ס מקיף .
 

להתאמת  ₪ 89,000הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס של  קבלתלאשר פה אחד  .5
 נגישות פרטנית .

 
 כלהלן :בטחון, לאשר פה אחד קבלת הרשאות תקציביות ממשרד הפנים עבור מרכיבי  .6

 
 . ₪ 60,000רכישת מערכת קשר פנימית ע"ס של   (א)

 . ₪ 50,000שדרוג מחסן חירום ע"ס של   (ב)

 . ₪ 50,000ע"ס של  הפעלהאבזור מרכז   (ג)

 .   ₪ 40,000רכישת ערכת חפ"ק תאורה ע"ס של   (ד)
 

שדרוג תאורת רחוב לקבלן  357מס'  הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"רלאשר פה אחד  .7
 . ₪ 924,704לסך של  ₪ 863,595זיק ברק קבלני חשמל בע"מ מסך של 

 

שיפוץ  343קרן לעב' פיתוח לתב"ר מס' מ ₪ 80,000אחד העברת סכום של  לאשר פה .8
לסכום של  ₪ 452,054ושדרוג מגרשים משולבים והגדלת תקציב התב"ר מסכום של 

532,054 ₪. 
 

העתקת  305מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  ₪ 130,000סכום של העברת  לאשר פה אחד .9
 . ₪ 800,000לסכום של  ₪ 670,000עמודי חשמל והגדלת תקציב התב"ר מסכום של 

 
 ות וועדת הקצאות .י מר עלאםנסראלדין חבר בועדת קנילאשר פה אחד מינו .10

 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן : .11

 
ם לחתום על הסכם עם עמותת הקצינים הדרוזילרשות מליאת המועצה מאשרת   (א)

נוסח לפי  הדרוזי, ללוחםלבניית בית המורשת  בישראל בעניין הקצאת קרקע
 הבאתו לאישור סופי של משרד הפנים.ההסכם שהוצג בפני חבריה לשם 

 



 
 

הרחבת בי"ס  03/2017 פיקוח על מכרז –חץ הגליל אדריכלים ומהנדסים בע"מ  (ב)
 מערך חשבון הקבלן . 3% מקיף בשיעור של

 

 רכישת כלי אצירה לדולב מוצרי פלסטיק בסכום של05/2017 מסירת מכרז מס' (ג)
381,164 ₪ . 

 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב                      רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                  נסראלדיןמהדי     

 ראש המועצה          מזכיר / גזבר המועצה 

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה          

  2017ר/נ 

 


