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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2021/06ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.06.01שלישי 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 מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –עלי סבאח מר 

 
 

 חסרים : 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 

 היום : על סדר
 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד להגנת הסביבה . .1

 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך . .2

 . 31.03.2021אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .3

 שיקום כבישים . 436הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר  .4

 סגירת תב"רים סופיים . .5

 התקשרות בחוזים שונים .  .6
 

 
 
 
 
 



 

 
 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 קבלת הרשאות תקציביות מהמשרד להגנת הסביבה כדלקמן :לאשר פה אחד  .1

 
 ₪ . 100,000ע"ס של  לתשתיותפרוייקט מפרט מסד נתוניים   (א)

 ₪ . 50,000מסמך הנחיות לטיפוח תשתיות טבע ע"ס של  פרוייקט (ב)

 ₪ . 25,000פרוייקט תמיכה בביצוע יום עיון ארצי ע"ס של  (ג)

 ₪ . 10,000פרוייקט הכנת מיפוי מפגעים סביבתיים ע"ס של  (ד)
 

 קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך כדלקמן :לאשר פה אחד  .2
 

 ₪ . 40,950ע"ס של  אינטרקום לגני ילדיםפרוייקט )א( 

 ₪ . 8,000ע"ס של  רכישת מרכיבי בטחוןפרוייקט  (ב)
 

 . )מצ"ב העתק מהדו"ח( . 31.03.2021לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד  .3

 

הקבלן אספלט שיקום כבישים עם  436העבודה לתב"ר  לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע .4
 . ₪  1,260,000לסכום של ₪  1,011,757אלפא בע"מ מסכום של 

 
 כדלקמן :  סגירת תב"רים סופייםחד לאשר פה א .5

 
וח לתב"ר מקרן לעב' פית, ₪  8,661של  העברת סך,  השלמת פיתוח כבישים 401 תב"ר  , (א)

 ₪ . 1,870,845וסגירתו באיזון תקציבי, אשר הביצוע היה ע"ס של 

 

מקרן לעב' פיתוח , ₪  3,809של  העברת סך,  שיפוץ פנים  מבנה המועצה 404תב"ר   (ב)
 ₪ . 1,378,809לתב"ר וסגירתו באיזון תקציבי אשר הביצוע היה ע"ס של 

 
קיים עודף בפרוייקט  ₪ 3,784,479, הביצוע היה ע"ס של התייעלות אנרגטית  405תב"ר  (ג)

 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח ., ₪  12,173בסך של 
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן : .6
 

בסכום פורנט אינטגרציה מציע ל 21Mמרחבי למידה  עיצוב 08/2021מסירת מכרז מס'    (א)
 ₪ . 400,000של 

 

מג'אז למציע שדרוג תפעול ותחזוקה של מיזים דיגיטליים  13/2021מסירת מכרז מס'   (ב)
 ₪ . 376,272בסכום של בע"מ  פרויקטים

 



 

 
 

לשנה נוספת דהיינו מ  דאהר ח'יר מגן הדברותעם מגה  הדברת מזיקיםחידוש מכרז  (ג)
 . 30.10.2021 עד 01.06.2021

 
 
 

 
  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 
. 


