
 
 2020יולי  08 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2060/ס' ין מין המנמ

 
 

, באולם הישיבות בבניין 00:81בשעה  20207.070.שלישי  הישיבה התקיימה ביום  
 . המועצה

 
 

 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 
 חבר המועצה  –יוסף שומרימר 

 חבר המועצה –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 
 משתתפים :

 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין
 
 

 על סדר היום :
 

 הרשאות תקציביות ממשרד הפנים .אישור קבלת  .1

 חתימת הסכם פשרה בעניין תביעת רוני ספא.  .2

 התקנת מערכת סולארית על גג בריכת השחייה. .3

 שינוי בהרכב ועדות המועצה. .4

 סגירת תב"רים סופיים. .5

 התקשרות בחוזים שונים. .6
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ואחל לחבר המועצה פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –ר יאסר ג'דבאןמ

וקווה כי יעבוד יחדיו עם כלל חברי המועצה החדש הנכנס מר יוסף שומרי הצלחה בתפקידו 
על  היוצא מר נעים טרודי המועצה כלל , כמו כן הודה לחבר תוף פעולה מלא לטובת היבש

 . מעשיו ותרומתו למען קידום ענייני המועצה ואחל לו הצלחה בחייו הפרטיים 
 והתחיל הדיון בסעיפים לפי סדר היום .המשיך בדבריו 

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 קבלת הרשאות תקציביות ממשרד הפנים לפי הפירוט הבא :לאשר פה אחד  .1

 . ₪ 641,740שיפוץ בית לוויות כסרא ע"ס של  .א
 . ₪ 154,089שיפוץ בית לוויות סמיע ע"ס של  .ב

 . ₪ 592,900 של ע"סכסרא שיפוץ בית לוויות  .ג
 . ₪ 289,586פיתוח ארגוני ע"ס של  .ד
 . ₪ 196,251פיתוח ארגוני ע"ס של  .ה
 . ₪ 24,793פיתוח ארגוני ע"ס של  .ו

 . ₪ 296,970לסך של  ₪ 269,970עדכון הרשאת פיתוח ארגוני מסך של  .ז

 

בבית  56973/04/19חתימת הסכם פשרה בעניין תביעת רוני ספא בתא לאשר פה אחד  .2
סילוק מוחלט , גמור וסופי של התביעה בסכום של כבעניין בעכו המשפט השלום 

 וזאת עפ"י בדיקתו של מהנדס המועצה . ₪ 130,000

 

מותנה בביצוע וזאת  התקנת מערכת סולארית על גג בריכת השחייה לאשר פה אחד  .3
 ..2/7/2020מיום ההתחייבות עבודות שונות בקאנטרי כמתחייב במכתב 

 
 

ביקורת , הנהלה מינוי מר יוסף שומרי יו"ר ועדת ביטחון וחבר בוועדות לאשר פה אחד  .4
 וכספים , מכרזים וועדת שמות .

 

 סגירת תב"רים סופיים :לאשר פה אחד  .5

 533,854דאן הביצוע היה ע"ס של 'חידוש מבנים בי"ס אלוג – 395תב"ר מס'  .א
 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח . 2,234קיים עודף בסך של  ₪

קיים עודף  ₪ 640,430שיפוץ גני ילדים הביצוע היה ע"ס של  – 399תב"ר מס'  .ב
 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח . ₪ 5,640בסך של 

בגובה  ₪ 50,000אבזור מערכת הפעלה הביצוע היה ע"ס של  – 372תב"ר מס'  .ג
 התקציב המאושר 

 
 
 
 



 
 

 התקשרות בחוזים כדלקמן :לאשר פה אחד  .6

שיפוץ מוסדות חינוך למ.ח רמות בנייה ופיתוח בע"מ :   6/20מסירת מכרז  .א
 . ₪ 971,514בסכום של 

כבישים לקבלן כנרי בניין בע"מ בסכום של  יקוםש:  7/20מסירת מכרז  .ב
930,761 ₪. 

חסמי תכנון לקבלן כמיל מהנדסים בע"מ בסכום של :  8/20מסירת מכרז  .ג
350,298 ₪. 

          ₪ 11,000בעלות של עבור הכנת נספח נופי סביבתי   - ייעוץ נופי –עירן געש  .ד

 .לא כולל מע"מ 

 
 

 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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