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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.04.06שלישי 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 רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 
 

 על סדר היום :
 . 31.12.2020אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .1

 . 01/2021אישור החלטת ועדת תמיכות מס'  .2

 עב' שיפוצים במועדון נוער . 12/21הגדלת היקף ביצוע מכרז מס'  .3

 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת מעבר . .4

    התקשרות בחוזים שונים .  .5
 

 
 
 
 



 

 

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

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 .)מצ"ב העתק מהדו"ח( .  31.12.2020 את הדו"ח הרבעוני התקופתי עדלאשר פה אחד  .1
 

בנוגע למתן תמיכה כספית לאגודת הספורט  01/21 קבלת המלצת ועדת תמיכות מס'לאשר פה אחד  .2
 העמותה לחינוך תרבות וספורט בכפר סמיע לכדורגל .

 

 כוםמסעבודות שיפוצים במועדון נוער  12/21מס' ההיקף בביצוע העבודה למכרז הגדלת לאשר פה אחד  .3
 ₪ . 325,000של  כוםלס₪  299,516של 

 
שתוגש בשם המועצה על ידי מר עפיף פלאח  255-0881797תוכנית מפורטת מספר  הכנתלאשר פה אחד  .4

קלאי לשטח תחנת מעבר לגזם חמ שטח שינוי יעוד,  52,45,51,54,56,57,61,75,118חלקות  19198בגוש 
דרך גישה וכל התשתיות הדרושות קיימות  קיימתולפסולת גושית, התכנית תיתן פתרון למצוקת הפסולת, 

 .למועצההיזם יחתום על כתב שיפוי  הסמוכים ואמור לשרת אותם,ישובים והמיקום אינו מהווה פגיעה בי
 

 התקשרות בחוזים כדלקמן : חד לאשר פה א .5
 

 עד 01.04.2021חידוש מכרז ביטוחי המועצה עם איילון חברה לביטוח בע"מ דהיינו מתאריך   (א)
 ₪ . 357,756בסכום של  31.03.2022

 

עבור כל ₪  1,600למציע גרייטסון בע"מ בעלות של  כסראהפעלת מעון יום  02/21 מסירת מכרז מס' (ב)
 . 01.09.2021 ילד , תאריך הפעלה

 
 בסכוםהשלמת עב' בית העם כסרא לקבלן סונא חברה קבלנית בע"מ  04/21 מסירת מכרז זוטא מס' (ג)

 ₪ . 359,978של 
 
של התייעלות אנרגטית לקבלן סוליקס פרוייקטים בע"מ בסכום  07/2021מסירת מכרז זוטא מס'  (ד)

301,712  ₪. 
 
שיפוץ חדר מורים בי"ס ח'רובית לקבלן אבו זהיה נזיה בסכום של  09/21מסירת מכרז זוטא מס'  (ה)

100,000 . ₪ 
 
חידוש מבנים בית ספר אלבסמה למציע חשמל אלהייתם בע"מ בסכום של  10/21מסירת מכרז מס'   (ו)

296,729 . ₪ 
 
 אלמנארה למציע איאד גביש בסכום חידוש מבנים גני ילדים בי"ס  11/21מסירת מכרז מס'  (ז)

 ₪ . 121,949של 
 
 ₪ . 299,516עב' שיפוצים במועדון נוער למציע אבו זהיה בסכום של  12/21מסירת מכרז זוטא מס'  (ח)

   
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב              רשם את הפרוטוקול    
 ג'דבאןיאסר                          מהדי נסראלדין      
 ראש המועצה             / גזבר המועצה  מנכ"ל   

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
  2021רנא 


