
 

 
 

 2019 בדצמבר 25 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 1909/ס' ין מין המנמלא 

 
 

, באולם הישיבות בבניין 00:81בשעה  20192/124/ שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 המועצה.

 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –יאסר ג'דבאןמר 

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

 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם
 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –נעים טרודימר 
 חבר המועצה  –ואפד שומרי מר 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן
 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 
 
 

 סדר היום :על 
 התרבות והספורט להקמת אולם ספורט .ממש' אישור קבלת הרשאה תקציבית  .1

 שיפוץ גני ילדים . 399הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .2

 שיפוץ אולם פיס וסגירתו.  385מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  ₪ 105,779העברת סכום של  .3

 התייעלות אנרגטית . 12/19מסירת מכרז מס'  .4

 התקשרות בחוזים שונים . .5

 
 
 



 

 
 את הדיון.  ילוהתחפתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –יאסר ג'דבאן

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט ע"ס של לאשר פה אחד  .1

 להקמת אולם ספורט בכפר סמיע . ₪ 6,427,600

 
שיפוץ גני ילידם עם  399פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב"ר מספר לאשר  .2

 . ₪ 405,044לסכום של  ₪ 325,412הקבלן כמיל מהנדסים בע"מ מסכום של 
 

שיפוץ  385מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מספר  ₪ 105,779לאשר פה אחד העברת סכום של  .3
 בגובה התקציב המאושר . וסגירת התב"ר ₪ 1,235,924אולם פיס, הביצוע היה ע"ס של 

 
התייעלות אנרגטית לקבלן סוליקס  12/2019מספר לאשר פה אחד מסירת מכרז  .4

 כולל מע"מ . ₪ 2,270,899פרויקטים בע"מ בעלות של 
 

עם אדר' נוף לוזאן זערורה לתכנון שצ"פ ג' בשכ"מ  חוזית לאשר פה אחד התקשרות .5
 . כולל מע"מ ₪ 40,950סמיע בסכום של 

 

 
 

 18:30נעלה בשעה הישיבה נ
 

 בכבוד רב         רשם את הפרוטוקול   

 יאסר ג'דבאן        מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה        מזכיר / גזבר המועצה   

 

 
 
 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
  2019רנא 


