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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

 1605/ס' ין מין המנמ 
 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   201605.10.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה  –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר נשאב גאנם 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

 חבר המועצה  –מר ברוסלי שקור 
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 

 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –נסראלדין מהדי 

 
 
 

 על סדר היום :
 

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת מחשבים לבתי ספר . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת ציוד וריהוט . .2

 הקמת בית הלוחם הדרוזי . 300סגירת תב"ר  .3

 התקשרות בחוזים שונים . .4

 

 

 
 



 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
לרכישת   ₪ 220,800ע"ס של  ממפעל הפיסלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  .1

 מחשבים לבתי ספר יסודיים שבתחום הרשות .
 

לרכישת ציוד  ₪ 200,000קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס ע"ס של לאשר פה אחד  .2
 . לבתי ספר וריהוט

 

מאז  הקמת בית הלוחם הדרוזי מאחר ולא היה פעיל 300לאשר פה אחד סגירת תב"ר  .3
 . למטרה הנ"ל  ו כספיםהתקבל פתיחתו, כמוכן, לא

 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן: .4

 
חודשי  ₪ 23,979זכה במכרז הדברת זבובים ויתושים בעלות של  – הדברות פקיעין (א)

 . כולל כל עבודות ההדברה לתקופת הקיץ

 

 3%בעלות של  C.Pפיקוח על בניית גן  – חץ הגליל אדריכלים ומהנדסים בע"מ (ב)
 מחשבון הקבלן המאושר .

 
מהצעת  6%הכנת מכרז נגישות מוסדות חינוך בעלות של  –קליבר מהנדסים בע"מ  (ג)

 הקבלן הזוכה .
 

 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 
 בכבוד רב                                          רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                    מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה            מזכיר / גזבר המועצה   

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                                

  2016ר/נ 


