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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  10/2020ס' ין מין המנמ

 
 

 . , באולם הישיבות בבניין המועצה00:81בשעה  202012.01.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

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

 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה –מר ואפד שומרי 

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין

 
 

 על סדר היום :
 . 30.09.2020אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .1
 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך לעיצוב מרחבי למידה בבתי ספר. .2

 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך לשדרוג ציוד בתי ספר . .3

 . 4ורי כביש וטטטסאישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה לתכנון  .4

 שיקום כבישים . 425הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר מס'  .5

 . רווחה קמפוסבניית  375הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב"ר מס'  .6

 התקשרות בחוזים שונים. .7
 
 

     
 
 
 

 



 
התחיל הדיון בסעיפים לפי ופתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 
 )מצ"ב העתק מהדו"ח( . . 30.09.2020לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד  .1
 
לעיצוב מרחבי למידה  ₪ 320,000ע"ס  החינוךת ממשרד ותקציבי קבלת הרשאות לאשר פה אחד .2

 בבתי הספר בכסרא סמיע .
 

ציוד הלשדרוג  ₪ 320,000ע"ס של  החינוךת ממשרד ותקציביות הרשאלאשר פה אחד קבלת  .3
 בבתי הספר בכסרא סמיע .

 

לתכנון סטטוטורי   ₪ 318,006ע"ס של  התחבורהלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד  .4
 בכסרא . 4כביש 

 

אלפא קבלן שיקום כבישים עם ה 425מס'  בתב"רלאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה  .5
 . ₪ 1,878,000לסך של  ₪ 1,596,250בע"מ מסך של  אספלט

 
כנרי קבלן עם הרווחה קמפוס  בניית 375מס'  בתב"רלאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה  .6

 . ₪  11,000,000לסך של  ₪ 9,855,652בע"מ מסך של  בנייה ופיתוח

 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : .7

 

התייעלות אנרגטית לקבלן סוליקס פרויקטים בע"מ בסכום של  18/20מסירת מכרז מס'  .א
 כולל מע"מ . ₪ 348,477

 

 . ₪ 673,000תכנון בקרקע פרטית ע"ס של  –אדריכל מחמד חסן  .ב
 

 
 

 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                                              

  2020רנא 


