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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.70.60שלישי 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 

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

 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 
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יל את הדיון בסעיפים התחופתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן

 לפי סדר היום .
 

 כדלקמן:לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט 
 

 :לפי הפירוט הבא קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך לאשר פה אחד  .1

 ₪. 616,000ע"ס של  נגישות פיזית פרטנית בי"ס חרובית )א( 

 ₪. 193,000ע"ס של נגישות פיזית פרטנית גן אלמחבה  (ב)

 .₪ 145,000נגישות פיזית פרטנית בי"ס עמל ע"ס של  (ג)

 ₪. 30,000כתת ליקויי שמיעה חרובית ע"ס של  הנגשת (ד)

 .₪ 30,000הנגשת גן ליקויי שמיעה אלמנארה ע"ס של  (ה)

 

עבור ₪  28,500הסביבה ע"ס של ממשרד להגנת  יתתקציב הלאשר פה אחד קבלת הרשא .2
 פרויקט ניקיון המרחב הציבורי.

 
 הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה. 1/21המלצות ועדת הנחות מס'  .3

 

תוכניות  341מקרן לעב' פתוח לתב"ר מס' ₪  219,830ר פה אחד העברת סכום של לאש .4
 וסגירת התב"ר בגובה התקציב המאושר.סמיע –מפורטות כסרא 

 
סכום  עבור תוכניות מפורטות נוצל ממנה₪  1,871,100יתה ע"ס של ייודגש כי ההרשאה שה

עבור מתחמים ₪  3,063,269 ע"ס של  אוחדה עם ההרשאההוסבה ווהיתרה ₪  300,000 של
 ₪. 4,634,364היתרה התקציבית עומדת ע"ס  , אי לכךע"ש הועדה המרחבית

 

עמאד הקבלן עם  גן קק"ל   400 מס' העבודה לתב"ר לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע .5
 . ₪ 1,260,000לסכום של ₪  1,007,800בע"מ מסכום של  עבדאללה ובניו

 
לאשר פה אחד ביצוע עב' שיפוצים בבית העם ובית לוויות סמיע מכספי העודף המצטבר  .6

 ₪. 1,000,000בשוטף בסכום 
 

  כדלקמן: סגירת תב"רים סופייםחד לאשר פה א .7

וח מקרן לעב' פית, ₪ 4,317של  העברת סך, רכישת אמצעי חירום -418 מס' תב"ר   (א)

 .₪  184,317ע"ס של  בגובה התקציב המאושר דהיינולתב"ר וסגירתו 

מקרן לעב' פיתוח לתב"ר , ₪   25,504של  העברת סך, נגישות גני ילדים – 424 מס' תב"ר  (ב)

 ₪. 188,282בגובה התקציב המאושר דהיינו וסגירתו 

בגובה  ₪ 320,000, הביצוע היה ע"ס של שדרוג הציוד בבתי ספר –432 מס' תב"ר (ג)

 התקציב המאושר. 



 

קיים עודף ₪  1,370,331 ע"ס של הכבישים, הביצוע הישיקום  -436תב"ר מס'  (ד)

 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח. ₪,  211בפרוייקט בסך של 

מקרן לעב' פיתוח ₪  690שיפוץ חדר מורים חרובית , העברת סכום של  – 439 מס'  תב"ר (ה)

  .₪ 100,690בגובה התקציב המאושר דהיינו לתב"ר וסגירתו 

 
 כדלקמן: לאשר פה אחד התקשרות בחוזים .8

בסכום  משחק לגן ולטףמציע ל הצטיידות מעון יום כסרא  05/21מסירת מכרז מס'  (א)

 ₪. 315,045של 

 א.מ. חסן ייעוץ ותכנון למציע  בסמיע C.Eתכנון מתחם  14/21מסירת מכרז מס'   (ב)

 ₪. 673,000בסכום של  בע"מ

 כולל מע"מ.₪  40,000תכנון הסדרי תנועה בתח"צ בסכום של   קליבר מהנדסים בע"מ (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                                              
 
 
 

 21/נרגס


