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 . מועצההבאולם הישיבות בבניין  0081:בשעה   0907/07/שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  –מר נביה נסראלדין 

 חבר המועצה  –אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 

 חבר המועצה –אנם 'שיך סלימאן ג
 חבר המועצה  –מר כמאל שווי 

 חבר המועצה  –בדאן 'מר סאהר ג
 חבר המועצה  –מר יוסף עלואן 

 
 

 : חסרים 
 סגן ראש המועצה –מר אמל עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר סלימאן שקור 
 חבר המועצה  –שיך סלאח שומרי 

 
 

 :משתתפים 
 ש "יועמ – ובראן'ד נזאר ג"עו

 גזבר המועצה/ מזכיר  –מהדי נסראלדין 
 
 

 :על סדר היום 
 .מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל ₪  200,000אישור קבלת סך של  .1

 . בניית מוסד חינוכי  – 208' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב₪  200,661העברת סך של  .2

 .בניית מוסד חינוכי סמיע  – 208' ר מס"סגירת תב .3

 .  4 -ו 3השלמת פיתוח כבישי   – 247' ר מס"ירת תבסג .4

 .השלמת פיתוח כבישים כסרא סמיע  – 253' ר מס"סגירת תב .5

 .  51ביצוע כביש  – 214' ר מס"הגדלת היקף ביצוע ותקציב תב .6

 .התקשרות בחוזים שונים  .7

 
 



 
 . ברך את הנוכחיםופתח את הישיבה  : ראש המועצהנביה נסראלדין 

 .ל הינה האחרונה בקדנציה הנוכחית"הישיבה הנ ,28/07/09מורות להתקיים ביום והבחירות א היות
 

הנני להודות מקרב לב לחברי המליאה על שיתוף הפעולה במשך כל הכהונה ועל הסבלנות שגיליתם כלפיי 
מהדי נסראלדין  דיכמוכן אני רוצה להודות באופן אישי לידי, ובמיוחד האהדה והתמיכה לאורך כל הדרך 

 . גזבר הרשות על עמלו הרב וליועץ המשפטי ולכל עובדי הרשות/ כיר מז
 

 להוביל ולהנהיג אני מקווה שנתראה תמיד בשמחות ואין לי שום ספק שהנהלת הרשות הנוכחית תמשיך
 .ולנהל את ענייניה בצורה נאותה  חוף מבטחיםלאת המועצה 

 

 . את הדיון בסעיפים לפי סדר היום  בדבריו והתחילראש המועצה המשיך 
 

 :הוחלט כדלקמן , לאחר התדיינות בין הנוכחים 
 

 ח היטל "מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל ע ₪ 200,000לאשר קבלת סך של . 1
 . פיתוח ' והעברתם לחשבון קרן לעב 2009השבחה לשנת      

 

 בניית מוסד חינוכי בכפר  – 208' ר מס"תוח לתבפי' מקרן לעב ₪ 200,661לאשר העברת סך של . 2
 . סמיע     

 

    ס של"הביצוע היה ע , ניית מוסד חינוכי בכפר סמיעב – 208' ר מס"לאשר סגירת תב. 3
 .בגובה התקציב המאושר  ₪ 7,507,244     

 
       ס של"הביצוע היה ע,  4,  3השלמת פיתוח כבישים  – 247' ר מס"לאשר סגירת תב. 4

 . ₪ 167קיים עודף בפרוייקט בסך של ,  ₪ 426,833     
 

 ס של "הביצוע היה ע, השלמת פיתוח כבישים בכסרא סמיע  – 253' ר מס"לאשר סגירת תב. 5
 .בגובה התקציב המאושר  ₪ 520,000      

 
 לסך  3,195,209מסך של  51ביצוע כביש  – 214' ר מס"לאשר הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב. 6

 . ₪ 3,999,549לסך של  ₪ 3,195,209והגדלת התקציב מסך של  ₪ 4,194,395של      
 

 . 7' ראש המועצה יצא מהישיבה לפני הדיון בסעיף מס: הערה 
 

 :לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן . 7
 

 לאשר הגדלת ההתקשרות עם המתכנן רודי ברגר בנוגע להרחבת תוכניות מתאר כסרא סמיע * 
 . מ "לפני מע ₪ 79,150לסך של מ "לפני מע ₪ 58,630סך של מ   

 
 ניקוז בכבישים ' בכפר סמיע ועב 16' פיקוח על ביצוע פרוייקט כביש מס –מ "כמיל מהדסים בע* 
 . עבור כל פרוייקט  2.5%וזאת בשיעור של  21,  14   

 
  18:30הישיבה ננעלה בשעה 

 
 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב   

 מהדי נסראלדין                דיןנביה נסראל
 גזבר המועצה / מזכיר         ראש המועצה 

 
 

 :העתקים 
 חברי המועצה
 ירושלים  –משרד הפנים 
 הצרת עילית  –משרד הפנים 

 חיפה  –משרד מבקר המדינה 
- נ/ר-


