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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2021/03ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.03.02שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –עבדאללה  מר איאד

 חבר המועצה  – נשאב ג'אנםמר 
 חבר המועצה  –מר יוסף שומרי 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –עלי סבאח מר 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדיןמר 

 מבקר המועצה  –עבדאללה  מר מעד'א
 
 

 על סדר היום :
 לצורך פריצת כביש. 19225בגוש  1,2ביטול החלטה בעניין רכישת קרקע בחלקה  .1
 . 19225בגוש  2ביטול החלטה בעניין תשלום פיצוי בגין ביצוע עב' בחלקה  .2
 נגישות גנים . 424הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר  .3
 ובריכת שחייה .ביצוע עב' שיפוצים במועדון נוער  .4

 רכישת קרקע לצורך פריצת כביש . 442סגירת תב"ר  .5

   התקשרות בחוזים שונים .  .6
 

 
 
 
 
 



 

 
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 :
 

מיום  02/2021 ההחלטה שנתקבלה בישיבה לא מן המניין מס'ביטול לאשר פה אחד  .1
לצורך פריצת כביש וזאת  19225בגוש  1,2 בעניין רכישת קרקע בחלקה 15.02.2021

המועצה חוזרת בה מכוונתה עם המוכרים הגיע למבוי סתום,  שמשא ומתןלאחר 
 לרכוש את הקרקע .

 

מיום  02/2021 המניין מס'ביטול ההחלטה שנתקבלה בישיבה לא מן לאשר פה אחד  .2
וזאת לאחר שמשא  19225בגוש  2בעניין תשלום פיצוי ביצוע עב' בחלקה  15.02.2021

 ומתן עם המוכרים הגיע למבוי סתום, המועצה חוזרת בה מכוונתה לרכוש את הקרקע.

 

נגישות גנים עם הקבלן כמיל  424הגדלת ביצוע העבודה בתב"ר מס' לאשר פה אחד  .3
 ₪ . 188,282לסך של ₪  162,778מהנדסים בע"מ מסך של 

 
ביצוע עבודת שיפוצים במועדון נוער ובריכת שחייה מכספי קרן לעב' לאשר פה אחד  .4

 ₪ . 650,000פיתוח בסכום של 
 

בגוש  1,2 רכישת קרקע לצורך פריצת כביש בחלקה 442חד סגירת תב"ר לאשר פה א .5
את לאחר שמשא ומתן עם המוכרים הגיע למבוי סתום, המועצה חוזרת בה זו 19225

 מכוונתה לרכוש את הקרקע .
 

שירותי הנדסה ויעוץ למתן רוני ספא  התקשרות חוזית עם המהנדסלאשר פה אחד   .6
 . 2021חודשי וזאת החל מינואר ₪  20,000לרשות בסכום של 

 

 
  

  18:30הישיבה 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 


