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         12/11 – E 
     2011 באוגוסט 02  

 
   

 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  11/07' מן המניין מס

 
 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   11/0802/ שלישיהישיבה התקיימה ביום  

 
 :נוכחים 

 ראש המועצה  - אסעדמר נביה 
 ראש המועצהסגן  –מר פאדי טרודי 
 חבר המועצה  -מר פנדי פלאח 

 חבר המועצה -מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –אנם 'מר נשאב ג

 חבר המועצה -מר זיד פלאח 
 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה  –מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה   -שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  -מר עלי סבאח 

 חבר המועצה –מר סלמאן טרודי 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון לפיתוח כבישים בשכונות  .1

 . משוחרים בכפר סמיע 

 .אישור קבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס להקמת פיס ירוק גינות ציבוריות  .2

 .שיפוץ מחלקת רווחה  – 12/11' מסירת מכרז מס .3

 .בניית טריבונה במגרש כדורגל בסמיע  – 13/11' ירת מכרז מסמס .4

 .בניית טריבונה במגרש משולב בסמיע  – 14/11' מסירת מכרז מס .5

 .שיפוץ בית לוויות כסרא  – 15/11' מסירת מכרז מס .6

 .הסעות תלמידים  – 16/11' מסירת מכרז מס .7

 . התקשרות בחוזים שונים  .8
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 הוקרא בפני הנוכחים את תוכן השאילתברך את הנוכחים , הישיבה פתח את ראש המועצה  – אסעדנביה 

כמוכן חולק לחברי , והתשובה לכך מאותו יום  31/7/2011י חבר המועצה מר זיד פלאח מיום "לחה עששנ
 .והתשובה לכך  ההמועצה העתק מהשאילת

 

ס "הרחבת בי 279 ר"והוא הגדלת תקציב תב לסדר היום ףוביקש הוספת סעיראש המועצה המשיך בדבריו 
 .לחינוך המיוחד 

 

 . 9' ל לסדר היום כסעיף מס"הנ ףהוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעי :החלטה 
 

 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
לפיתוח כבישים ₪  730,000ס של "לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון ע .1

 .בשכונת חיילים משוחררים סמיע 
 

להקמת פיס ירוק גינות ₪  564,300ס של "לאשר פה אחד קבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס ע .2
  . ציבוריות בכסרא סמיע

 

 . ₪  102,000ס של "שיפוץ מחלקת רווחה לקבלן רכאד ספדי ע – 12/11' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .3
 

מ "גל סמיע לכמיל מהנדסים בעבניית טריבונה במגרש כדור – 13/11' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .4
 .₪  181,033בסכום של 

 

ס אחווה סמיע לקבלן רכאד ספדי "טריבונה במגרש משולב בי – 14/11' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .5
 . ₪  150,037בסכום של 

 

 ₪  39,950שיפוץ בית לוויות כסרא לקבלן רכאד ספדי בסכום של  – 15/11' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .6
 

ל לפי הפירוט "הסעות תלמידים למסיעים הנ – 16/11' לאשר ברוב חברי המועצה מסירת מכרז מס .7
 : כדלקמן 

 ' מס
 קו 

 מסילות  –אמנון  מסלול                         
 ח "מחיר בש

 (מ"לא כולל מע)

 מובילי הורדים
 ח "מחיר בש

 מ "לא כולל מע 

 מסיעי הצפון 
 ח "מחיר בש

 מ "לא כולל מע
ס "משוחררים  לבי. ח' שכ+  ס מקיף "בי –כסרא סמיע  301

 אוטובוס  –( פ +א( + )פ + א)   -אלמנארה  
 

2957 
 
 

 

 264   טרנזיט  –( פ+א)  -מכסרא סמיע לאבו סנאן   700
   118 טרנזיט  –( פ) -מאבו סנאן  לכסרא  701
 ס אלבסמה "משוחררים בכסרא לבי.ח' משכ 703

 טרנזיט  –( פ+א)
 
97 

 
 

 

    78 טרנזיט  –( פ+א) -ס אלבסמה "מכסרא לבי 704
    78 טרנזיט  –( פ+א) -ס אלבסמה"מסמיע לבי 705
  224  רכב עם מעלון  -( פ+א) -ס אלבסמה  "מכסרא לבי 706
  224  רכב עם מעלון  -( פ+א) -ס אלבסמה "מסמיע לבי 707
    97 טרנזיט   –( פ+א) -ס אחווה  "מכסרא לבי 715
    97 טרנזיט  –( פ + א )  -ס אחווה "מסמיע לבי 940
    97 טרנזיט   –( פ + א )  -ס מקיף "מסמיע לבי 941
    97 טרנזיט   -(   פ+ א )   -ס  מקיף  "מכסרא לבי 942
   97 טרנזיט     -( פ+א)  -ס אלמנארה "מכסרא לבי 943
   97 טרנזיט  -(  פ+א) -רובית  'ס ח"מסמיע לבי 944
    97 טרנזיט  –( פ + א ) -  C.Pמכסרא לגן   945

  224  רכב עם מעלון  -(  פ + א )  -ס מקיף  "מכסרא לבי 708

 
 . מ "התנגד וביקש לפסול אמנון מעלות ולמסור את המכרז למובילי הוורדים בע :פאדי טרודי 
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ם משוחררים כסרא לאשר פה אחד מסירת תכנון מפורט לביצוע כבישים בשכונת חיילי .8
 .מעלות הפרוייקט  4.25%סמיע למתכנן ראמז חיר אלדין בעלות של 

 

ס לחינוך המיוחד מסך של "הרחבת בי – 279' ר מס"לאשר פה אחד הגדלת תקציב תב .9
 . ₪  3,745,192לסך של ₪  3,095,200

 
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב         רשם את הפרוטוקול      

 נביה אסעד        מהדי נסראלדין          

 ראש המועצה       גזבר המועצה /מזכיר     

 
 : יםהעתק

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

 חיפה     , משרד מבקר המדינה 
  2011נ /ר


