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  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר סאפי מדאח 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה   –מר סאלח נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 
 חבר המועצה  –מר עאדל גדבאן 

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 

 על סדר היום :
 . 30.06.2017ח רבעוני תקופתי עד "אישור דו .1
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 הגשת תוכניות מפורטות למוסדות הדת בכסרא סמיע ע"י המועצה הדתית . .6

 מינוי ועדה למיגור אלימות ברשות . .7

 התקנת מעלית בית לוויות בכסרא .  340סגירת תב"ר מס'  .8

 התקשרות בחוזים שונים . .9

 
 



 
 

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

 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 . )מצ"ב העתק מהדו"ח( . 30.06.2017את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1
 

המבוקרים ע"י רו"ח סמיר חסן  2016מליאת המועצה דנה בדו"חות הכספיים לשנת  .2
.  08.08.2017מיום  03/17המלצת ועדת הביקורת מס' מטעם משרד הפנים, כמוכן, דנה ב

 )מצ"ב העתק מהדו"ח( .
 

להקמת אולם  ₪ 1,500,000הרשאה תקציבית ממשב"ש ע"ס של קבלת לאשר פה אחד  .3
 ספורט בכפר סמיע .

 
לשיפוץ בניין רב  ₪ 600,000קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש ע"ס של לאשר פה אחד  .4

 .תכליתי )מבנה המועצה ( 
 

עבור חידוש  ₪ 536,088לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס של  .5
 . מוסדות חינוך מבנים עב' איטום

 
רא סמיע להסדרת מקומות קדושים בכס תות מפורטולאשר פה אחד הגשת תוכני .6

שהוגשה ע"י המועצה הדתית הדרוזית . התוכניות יוגשו בשם המועצה המקומית מאחר 
 ף אחר להגיש שטחים ציבוריים למעט המועצה .ואין סמכות לגו

 
עלויות ההכנה תום על מכתב שיפוי לטובת המועצה, המועצה הדתית הדרוזית תח

 והיועצים ישולמו ע"י המועצה הדתית .
 

 חבריה :  ואלהלאשר פה אחד מינוי ועדה למיגור אלימות ברשות  .7

 ראש המועצה  –נביה אסעד   (א)

 ר המועצה מזכיר / גזב –מהדי נסראלדין   (ב)

 מנהל כ"א  –סאלח סבאח  (ג)

 מנהל מחלקת החינוך  –אנואר פלאח  (ד)

 עיר ללא אלימות  –פנדי נסראלדין   (ה)

 מנהל מחלקת תברואה  –חסן אבו חמיד  (ו)

 קב"ט המועצה  –רוקן אלמן  (ז)

 מנהל מחלקת רווחה  –מחמד רבאח  (ח)

 ביישוב נציג השיטור הקהילתי  (ט)

 

התקנת מעלית בבית לוויות כסרא , הביצוע היה  340לאשר פה אחד סגירת תב"ר מס'  .8
 בגובה התקציב המאושר . ₪ 90,446ע"ס של 

 
 
 
 

 



 
 
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים כדלקמן : .9

ציוד וריהוט גלובלי לבתי הספר לפורנט אינטגרציה בע"מ  15/17מסירת מכרז מס'   (א)
 . ₪ 250,896בעלות של 

 
 בגובה התקציב המאושר . ₪ 243,000יודגש כי ההזמנה שתצא ע"ס של 

 

הכנת פרוגרמה עדכנית עבור תוכנית מתאר כסרא סמיע בעלות של  –טובי לפנדארי   (ב)
 לפני מע"מ . ₪ 18,000

 
 
 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב                                 רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                       נסראלדין מהדי      

 ראש המועצה              מזכיר / גזבר המועצה   

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה          

  2017ר/נ 


