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         01/10 – E 
     2010נואר יב 13  

 
   

 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  1//01' מן המניין מס

 
 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   81//0בשעה   1/0/1011 שלישיהישיבה התקיימה ביום  

 
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  - אסעדמר נביה 

 ראש המועצה   א מקוםממל –עבדאללה  סמיחמר 
 המועצה  סגן ראש – עבדאללה אברהיםמר 
 המועצה סגן ראש – פאדי טרודימר 

 חבר המועצה   -שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  - עלי סבאחמר 
 חבר המועצה  - סלאח שומרימר 
 חבר המועצה  - פנדי פלאחמר 

 חבר המועצה –מר סלמאן טרודי 
 
 
 

 0חסרים 
 המועצה חבר - מישיל נאסרמר 

 
 
 

 0משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 
 

 0על סדר היום 
 . אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון לביצוע שיקום כבישים .1

 .הפעלת מועדונית טיפולית  – 00/00' מסירת מכרז מס .2

 .  2010ביטוחי המועצה לשנת  – 10/00' מסירת מכרז מס .3

 . החלפת סמל המועצה .4

 .התקשרות בחוזים שונים  .5
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ברך את הנוכחים ואחל כי השנה החדשה , פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
שנת בטחון ושנת עשייה מבורכת וקווה כי המועצה תמשיך ,תהיה שנת שלום החלה עלינו 

 . ותמשיך להוביל מבחינת ניהול תקין לשגשג כדרכה וכמנהגה 
 

והוא אישור קבלת הרשאה  לסדר היום ףסעיהוספת קש ובייו ראש המועצה המשיך בדבר
 . ן להקמת מגרש ספורט משולב בסמיע ותקציבית ממשרד הבינוי והשיכ

 
 . ( 6)' כסעיף מסלסדר היום  ל"הנ ףהוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעי 0החלטה 

 
 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
לביצוע ₪  ///,/00ס של "הבינוי והשיכון ע אה תקציבית ממשרדשלאשר קבלת הר .1

 . סמיע  –שיקום כבישים פנימיים בכסרא 

   

לביניפיט קידום הפעלת מועדונית טיפולית כסרא סמיע  – 00/00' למסור את מכרז מס .2
 .מ "פרויקטים בע

 
מ בסכום של "ביטוחי המועצה להראל חברה לביטוח בע – 10/00' למסור את מכרז מס .3

12/,11/  ₪. 
 

 לעץ זית עם שני ענפי זית  בלבד לאשר ברוב חברי המועצה החלפת סמל המועצה .4
 . ושתי יונות 

 
 . התנגד וביקש לשנות את שם המועצה בנוסף לשינוי הסמל  0סלמאן טרודי      

 
 . התנגד לשינוי סמל המועצה  0סלאח שומרי      

 
 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .5
 

חידוש ההסכם עם חשמלאי המועצה לשנה נוספת דהיינו עד  – ב נסראלדין'ראג (א)
 ( .לפני הקיצוץ)₪  //0,0בעלות חודשית של  31/12/2010

 

ת החינוך כחידוש הסכם אחזקת מערכת המחשוב שבתחום מער –יב ברכאת 'נג (ב)
 ( .לפני הקיצוץ)₪  ///,0בעלות חודשית של  31/12/2010לשנה נוספת עד 

 

 .  31/12/2010כם ציוד משרדי לשנה נוספת עד חידוש הס –נסראלין ' רהיג (ג)
 

עארף אברהים ורביע , ובראן 'חאתם ג, ובראן 'אברהים ג –מודדים מוסמכים  (ד)
 .   31/12/2010תקופת החוזה עד , י הצורך "רבאח וזאת עפ

 

 .  31/12/2010חידוש הסכם כיבוד קל וחומרי ניקיון וזאת עד  –סקוט נסראלדין  (ה)
 

₪  //8ס מקיף מרכז הגליל בעלות של "יוסק ומזנון בביהפעלת ק –באסם מראד  (ו)
 .  31/12/2010לחודש עד 
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ס מקיף מרכז הגליל בעלות של  "הפעלת קיוסק ומזנון בבי -נסראלדין ' מרהג (ז)
 .  31/12/2010חודש עד ל₪  //8

                  

 .  31/12/2010עד וזאת אספקת קפה חידוש הסכם  – – עבדאללה סמיחה  (ח)
 
או /ומ "כולל מע₪  /0י הצורך לשעת עבודה "עבודות מחפר עפ –אנם 'ף געאר (ט)

 . מ "כולל מע₪  //0ליום עבודה 
 

חידוש הסכם העסקת עובדי ניקיון וטיאוט רחובות לשנת  –מ "ד השקעות בע.ד.נ (י)
 .  מ "כולל מע₪  /18יומית לעובד   2010

 
בעלות חודשית של  2010לשנת  פינוי אשפהחידוש הסכם  , מ"בע מרכז הגליל. ע.י (יא)

 ( .לפני הקיצוץ) ₪ ///,00
 

 . נמנע  0סלמאן טרודי      
 

 . התנגד לאישור החוזים  0סלאח שומרי      
 
לביצוע  ₪ ///,/00ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון ע .6

 . הקמת מגרש ספורט משולב בכפר סמיע 
 
 

  //100הישיבה ננעלה בשעה  
 
 

 בכבוד רב        את הפרוטוקול  רשם     

 נביה אסעד       מהדי נסראלדין          

 ראש המועצה       גזבר המועצה /מזכיר     

 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 נצרת , משרד הפנים 

      חיפה, משרד מבקר המדינה 
                                                נ/ר


