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 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 מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –עלי סבאח מר 

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

 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 
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 45אנו משתתפים בצערם של  והודיע כיפתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן

יל את הדיון בסעיפים התחוהמשפחות שנפלו באסון הר מירון ומאחלים החלמה מהירה לפצועים, המשיך בדבריו 
 לפי סדר היום .

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
אלמנארה עם  חידוש מבנים גני ילדים ישנים בי"ס 441הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר לאשר פה אחד  .1

 .₪  152,000לסך של ₪  121,949הקבלן איאד גביש מסך של 

 

אלבסמה עם הקבלן חשמל  חידוש מבנים בי"ס 438לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר  .2
 ₪ . 370,000לסך של ₪  296,729להיתם בע"מ מסך של א
 

עבור שנת ₪  150,000סכום של השתתפות המועצה בתקציב פארק תעשיות כ.ס.פ בע"מ בלאשר פה אחד  .3
 .פעולות תומכות במסגרת פרוייקט ייעוץ ארגוני  366וזאת ע"ח תב"ר  2021

 

שיפוץ בית לוויות בכסרא וסגירת  421מקרן לעב' פיתוח לתב"ר ₪  7,021העברת סכום של לאשר פה אחד  .4
 התב"ר בגובה התקציב המאושר .

 
פיתוח ושיקום כבישים וסגירת  434מקרן לעב' פיתוח לתב"ר ₪  15,182העברת סכום של לאשר פה אחד  .5

 התב"ר בגובה התקציב המאושר .
 

ממר ראג'י מחמד נסראלדין מ"ר  452בשטח של  19228בגוש  27לאשר פה אחד השכרת קרקע בחלקה  .6
 2021מאי ועד סוף שנת לצורך חניון ציבורי בצמוד לבית אלקומידי לעם בכפר כסרא וזאת החל מחודש 

 חודשי עם אופצייה לרכישה בעת יעוד תקציב מתאים .₪  3,500כום של בס
 

מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ לתקופה של  ₪ 2,000,000לאשר פה אחד קבלת הלוואה לזמן ארוך ע"ס של  .7
 לצורך ביצוע עבודות פיתוח ושיקום כבישים בתחום המועצה . , 0.04פריים + בריבית משתנה  שנים 7
 

 כדלקמן :  סגירת תב"רים סופייםחד לאשר פה א .8
 
קיים עודף בתב"ר ע"ס , ₪  72,250הנגשת כיתות לליקויי שמיעה , הביצוע היה ע"ס של  409 תב"ר   (א)

 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  17,750ל ש

 

₪  343קיים עודף בתב"ר ע"ס של , ₪  233,657שיפוץ מחלקת רווחה , הביצוע היה ע"ס של  426תב"ר   (ב)
 יועבר לקרן לעב' פיתוח .אשר 

 
 בגובה התקציב המאושר .₪  52,700פרוייקט בני חיל , הביצוע היה ע"ס של  430תב"ר  (ג)

   
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה 
 

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

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              

  2021רנא 


