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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

 2040/ס' ין מין המנמ
 
 

 . , באולם הישיבות בבניין המועצה00:81בשעה  05.05.2020שלישי  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 עלי סבאח 

 
 חסרים :

 חבר המועצה  –מר נעים טרודי
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין

 
 

 על סדר היום :
 

 קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עבור שיקום כבישים . אישור .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עבור רכישת אמצעי חירום . .2

 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד הפנים עבור פיתוח ארגוני וחיזוק  .3
 ההון האנושי.

 שיפוץ גנים . 399העברת כספים מקרן עב' פיתוח לתב"ר מס'  .4

 שיפוץ בית לוויות . 392ם מקרן עב' פיתוח לתב"ר מס' העברת כספי .5

 סגירת תב"רים סופיים . .6

 התקשרות בחוזים שונים .  .7
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 עבור שיקום כבישים . ₪ 922,000 של  קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס לאשר פה אחד .1

 
  .עבור רכישת אמצעי חירום ₪ 144,000 של קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"סלאשר פה אחד  .2

 

עבור פיתוח ארגוני  ₪  463,028לאשר פה אחד קבלת שתי הרשאות תקציביות ממשרד הפנים ע"ס של  .3
 וחיזוק ההון האנושי .

 

שיפוץ גנים והגדלת התקציב  399מקרן עב' פיתוח לתב"ר מס'  ₪ 110,000סך של העברת לאשר פה אחד  .4
 . ₪ 646,088לסך  ₪ 536,088מסך של 

 

שיפוץ בית לוויות וסגירת  392מקרן עב' פיתוח לתב"ר מס'  ₪ 2,226לאשר פה אחד העברת סך של  .5
 בגובה התקציב המאושר . התב"ר

 

 כדלקמן : לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים  .6

 בגובה התקציב המאושר. ₪ 201,147שיפוץ בית עלמין הביצוע היה ע"ס  394 מס'  תב"ר .א

 בגובה התקציב המאושר . ₪ 103,919פיתוח בית עלמין הביצוע היה ע"ס  396תב"ר מס'  .ב

 
 :לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן . 7

בסכום  בע"מ 1987פיברן קדימה  מתקני משחקים בגנים ציבוריים 2/20לאשר פה אחד מסירת מכרז  .א
 . ₪ 1,466,919של 

 . ₪ 320,568בסכום של  31/3/21עד  1/4/20חידוש מכרז ביטוחי המועצה לשנה נוספת דהיינו מתאריך  .ב

 לשנה נוספת . דאהר ח'יר –חידוש מכרז הדברת מזיקים עם מגה מגן הדברות  .ג
 

 
 

 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/


