
 

 
 

  2021 בפברואר 03 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2021/02ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.02.02שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –איאד עבדאללה מר 
 חבר המועצה  – נשאב ג'אנםמר 

 חבר המועצה  –מר יוסף שומרי 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –עלי סבאח מר 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדיןמר 
 מבקר המועצה  –מעד'א עבדאללה מר 

 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור חידוש מבנים בי"ס אלבסמה . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור שיפוץ חדר מורים בי"ס ח'רובית. .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עבור הקמת מרכז הפעלה . .3

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור חידוש גני ילדים בי"ס אלמנארה. .4

 שיפוץ בית הלוויות כסרא . 421הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר מס' .5

 שיפוץ מבנה המועצה . 404הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר מס'  .6

 שיפוץ מוסדות חינוך . 410העברת כספים מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  .7

 סגירת תב"רים סופיים . .8

 התקשרות בחוזים שונים .9

 

 
 



 

 
 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
עבור ₪  380,000ע"ס של ממשרד החינוך  ה תקציביתלאשר פה אחד קבלת הרשא .1

 חידוש מבנים בית ספר אלבסמה .
 

עבור ₪  100,000ע"ס של  ממשרד החינוךקבלת הרשאה תקציבית לאשר פה אחד  .2
 שיפוץ חדר מורים בי"ס ח'רובית .

 
עבור ₪  100,000ע"ס של  ממשרד הפניםלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  .3

 הקמת מרכז הפעלה .
 

עבור ₪  191,425ע"ס של  החינוךממשרד לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  .4
 חידוש מבנים בגני ילדים בי"ס אלמנארה .

 
שיפוץ בית הלוויות כסרא  421לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב"ר מס'  .5

 ₪ . 831,546לסך של ₪  706,048מסך של  סונא חברה קבלנית בע"מעם הקבלן 
 

שיפוץ מבנה המועצה עם  404לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב"ר מס'  .6
 ₪. 580,532לסך של ₪  500,000מסך של  סונא חברה קבלנית בע"מהקבלן 

 

שיפוץ  410מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס' ₪  69,393לאשר פה אחד העברת סכום של  .7
 הגדלת תקציב התב"ר בהתאם .מוסדות חינוך ו

 
 לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים, כדלקמן : .8

 
קיים עודף , ₪  371,000תכנון שח"מ מזרח, הביצוע היה ע"ס של  351תב"ר מס'   (א)

 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  28,999בסך של 

 

 קיים עודף₪,  657,540רכישת כלי אצירה , הביצוע היה ע"ס של  352תב"ר מס'  (ב)
 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  30,000בסך של 

 
בגובה ₪  1,060,392שיפוץ מוסדות חינוך , הביצוע היה ע"ס של  410תב"ר מס'  (ג)

 התקציב המאושר .
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :  .8
 

 בעלות  אספלט אלפא בע"מלקבלן   – שיקום כבישים 22/2020מס'  מסירת מכרז* 
 כולל מע"מ . ₪  347,209 לש   
 
 



 

 
 

 אספלט אלפא בע"מלקבלן  –שיקום כבישים  23/2020 מס' מסירת מכרז* 
 כולל מע"מ .₪  398,445בסכום של     
 

 –אספקה והתקנת הצטיידות ותשתיות בבתי ספר  24/2020מס'  מסירת מכרז* 
 כולל מע"מ .₪  353,187 בסכום שללפורנט אנטגרציה בע"מ    
 
 לקבלן אופק יבוא  –הצטיידות וריהוט יח' התפתחותית  01/2021 מס' מסירת מכרז* 
 כולל מע"מ .₪  467,892ושיווק כסאות בע"מ בסכום של    
 
 תכנון קירוי חצר בי"ס טכנולוגי ובי"ס אחווה סמיע בשיעור של  – כמיל מהנדסים בע"מ* 
  מתוצאות המכרז . 5.5%   

  
  

  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                                              

  2021רנא 


