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 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 מישיל נאסר 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר נעים טרודי
 חבר המועצה –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 
 משתתפים :

 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין
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פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים והתחיל הדיון בסעיפים לפי ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 היום .סדר 
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 . )מצ"ב העתק מהדו"ח ( . 31/3/2020את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1

 

עבור  ₪ 2,000,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התיירות ע"ס של   .2
אשר  ₪ 2,500,000העלות הכוללת לפרוייקט   ום סמטאות וחזיתות בגרעין  הכפר,שיק

תילקח מהתקציב המיועד לרשות מתקציב הפיתוח של  ₪ 500,000תוספת התקציב דהיינו 
 . 4798עפ"י החלטת הממשלה משרד הפנים 

 

עבור  ₪ 283,617לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית מהמוסד לביטוח לאומי ע"ס  .3
 ₪ 31,513סך של הצטיידות ליחידה ההתפתחותית בקמפוס וזאת מותנה בתוספת תקציב ב

 מקרנות הרשות .
 

בנוגע למתן תמיכה כספית לאגודת  1/20לאשר פה אחד קבלת המלצות ועדת תמיכות מס'  .4
 הספורט העמותה לחינוך תרבות וספורט בכפר סמיע לכדורגל .

 

לאשר פה אחד שינוי בעלי זכות החתימה בבית ספר  ח'רובית המחייבים את חשבונות בי"ס  .5
 ת החתימה :עלי זכובאשר יהיו 

 .028264281א.  מר סקר שקור ת.ז 
 .  061285268ב.  גב' אכראם נסראלדין ת.ז 

 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חברי המליאה  . 2/20המלצות ועדת ההנחות מס'  .6

 

לאשר פה אחד לקרוא למרכז לגיל הרך שנמצא בשלבי בנייה סופיים בקמפוס הרווחה מרכז  .7
ת תודה , הוקרה והערכה לגב' זינאת ביסאן על עמלה  הרב " לגיל הרך וזאת כאו"זינאת

 ומאמציה הכבירים לשם הרמת הפרויקט הנ"ל .

 

לאשר פה אחד דחיית הרעיון בכלל עבור ביצוע  פרוייקט התקנת מערכת סולארית על גגות  .8
 מבני הציבור שנמצאים בתחום הרשות .

 

להתקנת טורבינות רוח וזאת הרחבת חזית התנגדות הרשות בצורה נחרצת  אשר פה אחד ל .9
  ין .ת מליאת המועצה בעניובישיבשכבר התקבלו ות ת קודמבהמשך להחלטו

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן : .10
 
 לא כולל מע"מ  ₪ 32,000בעלות של עבור תוכנית מיתאר כסרא  –ייעוץ נופי  –. עירן געש 1

 כולל מע"מ.לא  ₪ 15,000בעלות של תוכנית מיתאר כסרא עבור  -מים ביוב וניקוז  –. עמוס דנק 2

 לא כולל מע"מ  ₪ 20,000בעלות של עבור תוכנית מיתאר כסרא  –כבישים  –. מנדי חמזה 3

 חודשי.כולל מע"מ  ₪ 10,000משרד שירות הנדסי וייעוץ לרשות בסכום של  –. רוני ספא 4

 כולל מע"מ . ₪ 24,945התייעצות וטיפולים שונים בסכום של  –עו"ד דכואר סמואל . 5

 
 

 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                                              
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