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 סמיע -פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  1410/מן המניין מס'  

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  18:00בשעה   1412/02/שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 

 נוכחים : 
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 ש המועצה סגן רא –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר נשאב גאנם 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה – זיד פלאחמר 

 
 

 חסרים : 
 חבר המועצה –מר ברוסלי שקור 

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –הדי נסראלדין מ
  

 
 על סדר היום :

 . 30.09.2014אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .1

 אישור חתימת חוזה טיאוט רחובות וניקיון מוסדות ציבור . .2

 חידוש התקשרות עם מטפלות משפחתונים . .3

 . 2015חידוש מינוי מנהל הארנונה לשנת  .4

 בניית מועדון נוער בכסרא . 274הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .5

 בניית מועדונית נוער בסמיע .  292הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .6

 בניית מעון יום בסמיע . 296הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .7

 בניית מעון יום . 296הגדלת תקציב תב"ר  .8

 הכנת תוכנית מפורטת להסדרת כבישים בשני הישובים . .9

 ות המועצה .שינוי בהרכב ועד .10

 התקשרות בחוזים שונים . .11

 

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



 

 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 . )מצ"ב העתק מהדוח( .  30.09.2014את הדוח הרבעוני התקופתי עד  לאשר פה אחד  .1
 

חתימת חוזה טיאוט רחובות וניקיון מוסדות ציבור עם חברת ו.ש.ס מרכז הגליל בעלות חד לאשר פה א .2
 . 01.01.2015וזאת החל מיום שעות  8עבור יומית עבודה של  כולל מע"מ ₪ 395של 

 

חידוש התקשרות עם מטפלות משפחתונים: נואל ח'טיב, כרמלה שקור, תמימה לאשר פה אחד  .3
יבה מדאח, אמאליה רבאח, מונא נסראלדין, אלמאזה עבדאללה, חתאם עבדאללה, למיא אבו חמיד, סכ

 . שקור, מהא סבאח והוידה עבדאללה

 

 .  2015חידוש מינוי מר סמיח נסראלדין מנהל הארנונה לשנת חד פה אלאשר  .4
 

 ₪ 5,500,000בניית מועדון נוער מסך של  274לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .5
 עם הקבלן כנרי בניין ופיתוח בע"מ . ₪ 5,846,081לסך של 

 
בניית מועדונית נוער בסמיע מסך של  292לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .6

 עם הקבלן כמיל מהנדסים בע"מ . ₪ 1,437,332לסך של  ₪ 1,026,666
 

 בסמיע מסך שלבניית מעון יום  296לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .7
 עם הקבלן רכאד ספדי בע"מ . ₪ 2,929,454סך של ל ₪ 2,200,881

 
עפ"י  ₪ 724,700בסך של  בכפר סמיע בניית מעון יום 296לאשר פה אחד הגדלת תקציב לתב"ר מס'  .8

 .אישור מפעל הפיס
 

הוחלט פה אחד לאשר הכנת תוכנית מפורטת שתסדיר דרכי גישה מאושרות עפ"י ת.ב.ע בתחום  .9
מוסכמת  ממוחשבת יחידות דיור על אותו כביש כולל הכנת תוכנית מדידה 5עצה בתנאי המצאת המו

 בין הבעלים .
 

מינוי מר זיד פלאח חבר בוועדת הנהלה וכספים, מכרזים, מינוי מר סאלח נסראלדין לאשר פה אחד  .10
 . חבר בוועדת בריאות ותברואה ומינוי מר פאיז אברהים חבר בוועדת שימור אתרים

 
 אשר פה אחד מסירת מכרזים כדלקמן : ל .11

 

 . ₪ 565,127קירות תומכים למועדונית לקבלן כמיל מהנדסים בע"מ ע"ס של  02/14מכרז מס'  (א)
 

 . ₪ 305,355רכאד בע"מ ע"ס של קירות תומכים מעון יום סמיע לקבלן ספדי  03/14מכרז מס'  (ב)
 

   . ₪ 300,117מ ע"ס של עבודות פיתוח מעון יום לקבלן ספדי רכאד בע" 04/14מכרז מס'  (ג)
 

   19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב                          רשם את הפרוטוקול   
 נביה אסעד                                מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה                       מזכיר / גזבר המועצה   
 

 : העתקים
 חברי המועצה 

 , י"ם משרד הפנים
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה         
  2014ר/נ 


