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         01/09 – E 
       2009ינואר ב 07  

   
   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא

  09/10  'ן המנין מסמ
 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   09/01/06 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  -מר נביה נסראלדין 
 ראש המועצה  סגן  -מר אמל עבדאללה 

 חבר המועצה  -אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה - כמאל שווימר 
 חבר המועצה   - אנם'סלימאן גמר 
 חבר המועצה  - יוסף עלואןמר 
 חבר המועצה  - כמאל נסראלדיןמר 
 חבר המועצה  - סלימאן שקורמר 

 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה  -דבאן 'מר סאהר ג

 חבר המועצה - סלמאן אבו חמידמר 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 .  2009אישור צוו מיסים לשנת  .1

 . חידוש מינוי ועדת ערר  .2

 . חידוש מינוי מנהל הארנונה  .3

 . חידוש מכרז ביטוחי המועצה עם הכשרת היישוב  .4

 . מ בעניין פינוי אשפה "מרכז הגליל בע. ע.לאשר התקשרות עם י .5

 .  28/12/08מיום  03/08' טת ועדת תמיכות מסאישור החל .6
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החלה ברך את הנוכחים ואחל כי השנה החדשה , פתח את הישיבה ראש המועצה  –נביה נסראלדין 
שנת בטחון ושנת עשייה מבורכת וקווה כי המועצה תמשיך לשגשג כדרכה ,תהיה שנת שלום עלינו 

 . ותמשיך להוביל מבחינת ניהול תקין וכמנהגה 
 

 :  לסדר היום פיםסעישלושה הוספת קש וביראש המועצה המשיך בדבריו 
 
 . בניית מוסד חינוכי בכפר סמיע ,  208' ר מס"תב עבודה הגדלת תקציב והיקף ביצוע (א)
 . אישור קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד להגנת הסביבה להכנת תוכנית אב לתברואה (ב)
 . התקשרות בחוזים שונים  (ג)
 

, ( 7)' כסעיף מס( א)' סעיף מס, לסדר היום  ל"הנ פיםהוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעי :החלטה 
 . ( 9)' כסעיף מס( ג)' וסעיף מס( 8)' כסעיף מס( ב)' סעיף מס

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 

ר "למ ₪ 29.10שיעור הארנונה יעמוד על , במתכונת שנה שעברה  2009לאשר את צוו המיסים לשנת  .1
 ( . ב העתק מהצוו "מצ. )גורים מ

   

 : לאשר חידוש מינוי ועדת ערר והנחות לפי ההרכב הבא  .2
 

 . סלמאן אלמן  :ר הוועדה  "יו     
 . יוסף סאלח טרודי , יב עבדאללה 'נג :חברי הוועדה      

 
 .  2009לאשר חידוש מינוי מר סמיח נסראלדין כמנהל הארנונה לשנת  .3

 
עם הכשרת היישוב  2009עד סוף שנת  דהיינו מכרז ביטוחי המועצה לשנה נוספתלאשר חידוש  .4

 .  ₪ 180,000בסך של , ( ביטוחית , אריה כהן )מ "ביטוח בעלחברה 
 
₪  77,000בעלות של  2009עד סוף שנת בעניין פינוי אשפה מרכז הגליל . ע.עם י התקשרותלאשר  .5

 .  לחודש
חרגה באופן מאחר וההצעה הזולה  11/08' וי אשפה מסמכרז פינאת יודגש כי הרשות ביטלה 

מ חופשי עם קבלנים שונים ולבסוף סיכמה עם המציע "כמוכן ניהלה מו, בלתי סביר מהאומדן 
 . ₪  77,000 -ל₪  93,555שהיה זול במכרז לרדת ממחיר ל "הנ
 

 ( . ב העתק מהפרוטוקול "מצ. ) 03/08' לאשר החלטת ועדת תמיכות מס .6
 

בניית מוסד חינוכי בכפר סמיע מסך ,  208' ר מס"תב ,לאשר הגדלת תקציב והיקף ביצוע העבודה  .7
 . ₪  7,306,583סך של ל₪  5,199,242של 

 
להכנת תוכנית אב ₪  54,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד להגנת הסביבה ע .8

 . תברואה ל
 

 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .9

 

חידוש ההסכם עם היועץ המשפטי למועצה לשנה נוספת עד  – אןובר'ד נזאר ג"עו (א)
 . ₪  16,000בעלות חודשית של  31/12/2009

 
חידוש הסכם מתן שירותים חשבונאים לשנה נוספת דהיינו עד  – ח וליד טרודי"רו (ב)

 .  ₪  3,500בעלות חודשית של  31/12/2009
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ה נוספת דהיינו עד חידוש ההסכם עם חשמלאי המועצה לשנ – ב נסראלדין'ראג (ג)
 . ₪  5,500בעלות חודשית של  31/12/2009

 

ת החינוך לשנה כחידוש הסכם אחזקת מערכת המחשוב שבתחום מער –יב ברכאת 'נג (ד)
 . ₪  3,500בעלות חודשית של  31/12/009נוספת עד 

 

 .  31/12/2009חידוש הסכם ציוד משרדי לשנה נוספת עד  –נסראלין ' רהיג (ה)
 

עארף אברהים ורביע רבאח וזאת , ובראן 'חאתם ג, ובראן 'אברהים ג –מודדים מוסמכים  (ו)
 .   31/12/2009תקופת החוזה עד , י הצורך "עפ

 

 .  31/12/2009חידוש הסכם כיבוד קל וחומרי ניקיון וזאת עד  –סקוט נסראלדין  (ז)
 

 . 31/12/2009חידוש הסכם אביזרי צנרת מים עד  –י 'עבדאללה נאג, הכל לבניין כסרא  (ח)
 

לחודש עד ₪  800ס מקיף מרכז הגליל בעלות של "הפעלת קיוסק ומזנון בבי –באסם מראד  (ט)
31/12/2009  . 

 

₪  800ס מקיף מרכז הגליל בעלות של  "הפעלת קיוסק ומזנון בבי -נסראלדין ' מרהג (י)
 .  31/12/2009חודש עד ל

 

 .  31/12/2009עד וזאת אספקת קפה חידוש הסכם  – – כל בו נסיב עבדאללה  (יא)
 

 4, י קריאות "אחזקת מערכת הביוב והניקוז עפ –מ "אחים סאלח משאבות וניקיון בע (יב)
וזאת עד מ "כולל מע₪  1,300שעות במחיר של  8 -ו מ "כולל מע₪  700שעות במחיר של 

31/12/2009  . 
 

או ליום עבודה /ומ "כולל מע₪  90י הצורך לשעת עבודה "עבודות מחפר עפ –אנם 'עארף ג (יג)
 . מ "מעכולל ₪  700

 

  2009חידוש הסכם העסקת עובדי ניקיון וטיאוט רחובות לשנת  –מ "ד השקעות בע.ד.נ (יד)
 .  מ "כולל מע₪  280יומית לעובד 

 

קידום ניהול פרוייקטים . פ.נ.עם קחידוש הסכם  –קידום ניהול פרוייקטים . פ.נ.ק  (טו)
 .מ "י מעלפנ₪  28,000בעלות של  2009חינוכיים לשנה נוספת דהיינו עד סוף שנת 

 
 . התנגדו לאישור ההתקשרויות  :סלימאן שקור

 
  19:00הישיבה ננעלה בשעה  

 
 רשם את הפרוטוקול        בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין            נביה נסראלדין 

 גזבר המועצה /מזכיר                            ראש המועצה  

 : יםהעתק
 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 

 נצרת , שרד הפנים מ
    חיפה                                                 , משרד מבקר המדינה 

- נ/ר-


