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, באולם הישיבות בבניין 00:81בשעה  202011.30.שלישי  הישיבה התקיימה ביום  
 . המועצה

 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 סגן וממלא מקום  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם

 חבר המועצה  –יוסף שומרימר 
 חבר המועצה –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 
 משתתפים :

 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין
  המועצה מר מעד'א עבדאללה , מבקר 

 
 

 על סדר היום :

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים יישום הרפורמה ברישוי עסקים . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד לחיזוק וקידום קהילתי עבור קרן חילוט.  .2

 בני חיל . אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבטחון עבור פרוייקט .3

 הקדמת תקציבי תוכנית חומש ממפעל הפיס . .4

 הסרת חסמים עם כמיל מהנדסים בע"מ . 08/2020הגדלת היקף מכרז מס'  .5

 סגירת תב"רים סופיים . .6

 התקשרות בחוזים שונים. .7
 
 

     
 
 
 



בקש לעמוד דקת דומיה לזכרו של המנוח פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים וראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן
שי האחרון יאשר הלך לעולמו ביום שחסן חלבי מנהיג דתי דגול בן העדה הדרוזית ממגדל שמס  ן אלדיןשיך אבו זי

התחיל הדיון בסעיפים לפי והמשיך בדבריו , אנו שולחים את תנחומינו הכנים למשפחה ולכלל בני העדה הדרוזית 
 סדר היום .

 
 התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :לאחר 

 
 ליישום הרפורמה ברישוי עסקים . ₪ 302,954קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס  לאשר פה אחד .1

 
 עבור קרן חילוט . ₪ 70,000הרשאה תקציבית ממשרד לחיזוק וקידום קהילתי ע"ס של לאשר פה אחד קבלת  .2

 

 עבור פרוייקט בני חיל .  ₪ 51,200לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון ע"ס של  .3

 

)ציוד מעון יום  ₪ 866,000ע"ס של  2020-2023הקדמת תקציבי החומש ממפעל הפיס לשנים לאשר פה אחד  .4
 ( .₪ 129,900 -פעולות בתחום הרווחה  ,₪ 150,000 -, מלגות   ₪  229,000 - םיו ןמעו תיי, בנ₪ 357,100

 

הסרת חסמים לקבלן כמיל מהנדסים בע"מ מסך  8/20לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה למכרז מס'  .5
 . ₪ 376,861לסך של  ₪ 350,298של 

 

 לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים : .6

אשר  ₪ 39קיים עודף בסך של  ₪ 92,197פיתוח מבנה דת כניסייה הביצוע היה ע"ס של  – 397תב"ר מס'  .א
 יועבר לקרן לעב' פיתוח .

 בגובה התקציב המאושר . ₪ 500,000ביצוע דרכים חקלאיות הביצוע היה ע"ס של  – 407תב"ר מס'  .ב

קיים עודף בפרוייקט  ₪ 230,601שיפוץ בתי לוויות כסרא סמיע הביצוע היה ע"ס של  – 416תב"ר מס'  .ג
 אשר יועבר לקרן לעב' הפיתוח . ₪ 10,776בסך של 

 ₪ 329קיים עודף בפרויקט בסך של  ₪ 676,671הסרת חסמי תכנון הביצוע היה ע"ס של  – 417תב"ר מס'  .ד
 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .

 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : .7

 ליעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י . הפעלת מעון יום סמיע 11/20מסירת מכרז מס'  .א
 . ₪ 1,007,800ן קק"ל לקבלן עמאד עבדאללה ובניו בע"מ בסכום של ג 12/20מסירת מכרז מס'  .ב
 . ₪ 706,048 סונא חברה קבלנית בע"מ בסכום של 'הרחבת בית העם כסרא לחב 13/20מסירת מכרז מס'  .ג
 . ₪ 149,514י בסכום של לקבלן יוסף סאט השיפוץ מח' רווח 15/20מסירת מכרז מס'  .ד
 . ₪ 500,000שיפוץ מבנה המועצה לסונא חברה קבלנית בע"מ בסכום של  16/20מסירת מכרז מס'  .ה
פקוח על מכרז עב' קווי ניקוז וביצוע שצפים ועב' בשכונת חיילים משוחררים סמיע בשיעור  –יוסף אסעד  .ו

 מחשבון הקבלן המאושר. 3%

 .המאושרמסכום חשבון הקבלן  5%צה בשיעור תכנון שיפוץ מבנה המוע -חדאד נביל  .ז

 . המאושר מסכום החשבון הסופי של הקבלן 10%ת גן ילדים בשיעור שתכנון פרויקט הנג –מחמד זידאן  .ח

 . 2020הארכת הפעלת מועדוניות טיפולית עד סוף  –ביניפיט קידום פרוייקטים בע"מ  .ט

 
 

 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/


