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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 03/20ס' ין מין המנמ

 
 

 . , באולם הישיבות בבניין המועצה00:81בשעה  20.03.01שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 סגן וממלא מקום  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

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

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן
 

 חסרים :
 חבר המועצה –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין

 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 
 
 
 

 על סדר היום :
 .31/12/2019אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .1

 סמיע . –אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים שיפוץ בתי לוויות כסרא  .2

 פתיחת חשבון בבנק מרכנתיל בגין הלוואות בונוס לעובדים . .3

 המתנ"ס . הקמת שלוחת השתתפות המועצה בתקציב .4

 כחבר דירקטוריון בתאגיד מעיינות זיו בע"מ . מינוי חבר מטעם המועצה .5

 התקשרות בחוזים שונים .  .6
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן
 בסעיפים לפי סדר היום .

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 

.)מצ"ב העתק 31.12.2019את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1
 מהדו"ח(. 

 
לשיפוץ  ₪ 241,377ע"ס   הפניםמשרד מלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  .2

 סמיע . –בתי לוויות כסרא 

 

 פתיחת חשבון בבנק מרכנתיל בגין הלוואות בונוס לעובדים .לאשר פה אחד  .3

 

 סמיע –בכסרא המתנ"ס הקמת שלוחת לאשר פה אחד השתתפות המועצה בתקציב  .4
 . ₪ 350,000בסכום של  2020לשנת 

 

לאשר פה אחד מינוי מר יאסר ג'דבאן ראש המועצה כנציג מטעם הרשות חבר  .5
 בדירקטוריון תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ .

 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן : .6

' חיילים סמיע לקבלן ר.מ ראם שיקום כבישים בשכ 1/20מסירת מכרז מס'  -א
 . ₪ 1,405,991הנדסה בע"מ ע"ס 

התקשרות חוזית עם עו"ד נזאר ג'ובראן לייצוג המועצה בשתי תביעות נזק גוף  -ב
 כולל מע"מ . ₪ 24,000יל ספדי ועסאם נסראלדין בסכום של יע"ש א

 
 
  

 19:00הישיבה ננעלה בשעה 
 

 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                                              

 
 20נרגס/


