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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא  -סמיע
מן המניין מס' 05/19
הישיבה התקיימה ביום שלישי  07.05.19בשעה  ,18:00באולם הישיבות בבניין המועצה.
נוכחים :
מר יאסר ג'דבאן– ראש המועצה
מר מחסן נסראלדין– סגן וממלא מקום
מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר איאד עבדאללה – חבר המועצה
מר נשאב ג'אנם– חבר המועצה
מר מישיל נאסר – חבר המועצה
מר נעים טרודי – חבר המועצה
חסרים :
מר ואפד שומרי – חבר המועצה
מר רזק אלמן– חבר המועצה
משתתפים :
מר מהדי נסראלדין– מזכיר  /גזבר המועצה
על סדר היום :

 .1קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך למימון תשתיות היקפיות בי"ס מקיף עמל מרה"ג .
 .2קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך למימון תשתיות היקפיות גן אחווה כסרא .
 .3העברת סכום של  ₪ 186,283מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  305העתקת עמודי חשמל וסגירתו .
 .4העברת סכום של  ₪ 529,671מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר מס'  350שיפוץ מבנה המועצה וסגירתו.
 .5העברת סכום של  ₪ 100,000מהקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  365הקמת חניון ציבורי והרחבת כביש .
 .6העברת סכום של  ₪ 8,589מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  384מוכנות לחירום מחסן מל"ח וסגירתו.
 .7הגדלת תקציב תב"ר מס'  381גן ילדים בכסרא .
 .8הגדלת תקציב תב"ר מס'  385שיפוץ אולם פיס .
 .9סילוק תביעת מחאמיד תופיק בבימ"ש מחוזי תל אביב .
 .10מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנו"ב כנציג ציבור .
 .11יציאת הקשישים בכסרא סמיע לטיול .
 .12התקשרות בחוזים שונים .

מר יאסר ג'דבאן– ראש המועצה פתח את הישיבה  ,ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון
בסעיפים לפי סדר היום .
לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 .1לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס של  ₪ 249,034למימון
תשתיות היקפיות בבי"ס מקיף אלוג'דאן עמל מרה"ג .
 .2לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס  ₪ 133,215למימון
תשתיות היקפיות גן אחווה כסרא .
 .3לאשר פה אחד העברת סכום של  ₪ 186,283מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס' 305
העתקת עמודי חשמל וסגירת התב"ר באיזון תקציבי .
 .4לאשר פה אחד העברת סכום של  ₪ 529,671מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר מס'
 350שיפוץ מבנה המועצה וסגירת התב"ר באיזון תקציבי .
 .5לאשר פה אחד העברת סכום של  ₪ 100,000מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס' 365
הקמת חניון ציבורי והרחבת כביש .
 .6לאשר פה אחד העברת סכום של  ₪ 8,589מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  384מוכנות
לחירום מחסן מל"ח וסגירת התב"ר באיזון תקציבי .
 .7לאשר פה אחד הגדלת תקציב תב"ר מס'  381גן אחווה בכסרא מסך של ₪ 751,919
לסך של  ₪ 1,117,428עפ"י אישור מש' החינוך .
 .8לאשר פה אחד הגדלת תקציב תב"ר מס'  385שיפוץ אולם פיס מסך של ₪ 788,121
לסך של  ₪ 1,147,580ע"פ אישור מפעל הפיס .
 .9לאשר פה אחד הסמכת ראש וגזבר המועצה לחתום בשם המועצה על הסכם פשרה
בתביעת מחאמיד תופיק המתנהלת בבימ"ש מחוזי בתל אביב בתיק אזרחי מס'
 ,29521/09/14לפיו תשלם המועצה לחברה התובעת סכום של  ₪ 400,000במלים
(ארבע מאות אלף  , ) ₪לסילוק מלא וסופי של התביעה .
הסכום האמור כולל בתוכו שכ"ט עו"ד ,הוצאות משפט ,עמלת החברה למשק
וכלכלה אם בכלל מגיע לחברה עמלה כלשהיא .
התשלום לפריסה לפי ראות עיניו של הגזבר והכל כפוף להוראות החוק החלות
במקרים של פשרה .
האמור לעיל ,מבוסס על ההנחה כי החברה התובעת מסכימה לפשרה וזאת לאחר
הליך גישור .
במידה ויתברר כי אין הסכמה כזו ,אזי החלטת המליאה בטלה ומבוטלת מעיקרה .

 .10לאשר פה אחד מינוי מר חסין נאיף נסראלדין חבר בוועדת התכנון והבנייה מעלה
הגליל כנציג ציבור מטעם המועצה .
 .11לאשר פה אחד יציאת הקשישים בכסרא וסמיע לטיול מאורגן לים המלח בעלות של
 ₪ 124,400באמצעות חברת השטיח המעופף .
 .12לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :
(א) מסירת מכרז מס'  05/19שיפוץ הכנסייה בכפר סמיע לקבלן אמון גרוב בע"מ
בעלות של . ₪ 92,236
(ב) מסירת מכרז מס'  06/19הנגשה אקוסטית לליקויי שמיעה לקבלן אמון גרוב
בע"מ בעלות של . ₪ 144,648
(ג) מסירת מכרז מס'  07/19עבודות שיפוצים בי"ס רב תחומי לקבלן מ.ח .רמות
בנייה בעלות של . ₪ 460,874
(ד) ג'ואד סלימאן סבאח – עבודות מחפר עפ"י הצורך לשעת עבודה  ₪ 150לא כולל
מע"מ ו/או ליום עבודה בעלות של  ₪ 1200לא כולל מע"מ .
(ה) אדר' נביל חדאד – שינוי תכנון עב' פיתוח בניין רב תכליתי קמפוס בעלות של
. ₪ 75,000
(ו) אדר' מחמוד בריק – תכנון עבודות שיפוצים בי"ס רב תחומי בשיעור של 4%
מתוצאות הקבלן הזוכה כולל מע"מ .
(ז) אדר' עמוס דנק – תכנון כביש מחבר כפר סמיע תפן בעלות של  ₪ 100,000לפני
מע"מ .
הישיבה ננעלה בשעה 19:00
רשם את הפרוטוקול

בכבוד רב

מהדי נסראלדין

יאסר ג'דבאן

מזכיר  /גזבר המועצה
העתקים :
חברי המועצה
משרד הפנים  ,י"ם
משרד הפנים  ,נצרת
משרד מבקר המדינה  ,חיפה
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