
 

 
 

 2021 בספטמבר 08 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2021/09ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.09.07שלישי 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 
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יל את הדיון בסעיפים התחופתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ה ראש המועצ – מר יאסר ג'דבאן
 לפי סדר היום .

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן:

 
 . )מצ"ב העתק מהדו"ח( . 2020את הדו"ח הכספי השנתי לשנת לאשר פה אחד  .1

 

לתקנות  2מליאת המועצה מחליטה כי תנאי הזכאות ושיעורי ההנחה הקבועים בתקנה  .2
, ישמשו כללים לצורך מחיקת 1993ההסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( התשס"ג 

חובות של חייבים יחדים בארנונה ואשר עליהם התקנה האמורה במועד המחיקה אך לא 
 ב .הייתה לה שיעור תחילה במועד היווצרות החו

 
 ועדת ההנחות היא הוועדה המוסמכת לדון במחיקת החובות .

 
שיעור המחיקה לא יעלה על שיעור ההנחה, בכל מקרה מחיקת חובות כאמור לעיל, יהיה 

 כפוף ליתר התנאים שנקבעו ע"י משרד הפנים .

 

קבלת כספי היטל השבחה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל לאשר פה אחד  .3
 שיקום כבישים . לביצוע פרוייקט₪  98,000בסכום של  2021ת עבור שנ

 

 של שיקום כבישים מסכום  449 מס' הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"רלאשר פה אחד  .4
 עם הקבלן אספלט אלפא בע"מ .₪  294,000לסכום של ₪  235,333

 
איטום גגות מבני ציבור מסכום  437לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .5

 ס.בניה פרפקט בע"מ .עם הקבלן ₪  1,116,572לסכום של ₪  931,892של 

  

 ויוויאן פלאח ת"ז מס'ועו"ד  049840556נעמאן ג'דבאן ת"ז מס' עו"ד מינוי לאשר פה אחד  .6
 מטעם המועצה כחברי דירקטוריון בתאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ . 301183695

 
 הונחו על שולחן המליאה בפני חברי המליאה . 02/2021צות ועדת הנחות מס' המל .7

 
לאשר פה אחד שינוי בעלי זכות החתימה בבי"ס חט"ב אלוג'דאן כסרא סמיע המחייבים את  .8

 חשבונות ביה"ס , אשר יהיו בעלי זכות החתימה :
 
 בעל זכות חתימה ראשון . –מנהל ביה"ס  – 028347326רפי נסראלדין ת"ז   (א)

 בעל זכות חתימה שני . –מזכיר ביה"ס  – 029201746ת"ז  –אדהם פלאח   (ב)

 בעל זכות חתימה שלישי . –יו"ר ועד הורים  – 037182250ת"ז –אמל עבדאללה  (ג)
 

של  היה ע"סהביצוע  –חידוש מבנים בי"ס אלמנארה  441 מס'לאשר פה אחד סגירת תב"ר  .9
  ר יועבר לקרן עב' פיתוח .אש₪  111קיים עודף בפרוייקט בסך של , ₪  191314

 



 

 
 
 
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן : .10
 
 סונא חברה קבלנית בע"מ לקבלן שיפוץ בית העם סמיע 17/2021 מסירת מכרז מס'  (א)

 כולל מע"מ .₪  571,329בסכום של 

 

 נגישות פיזית ביה"ס ח'רובית לקבלן החברהים א.ס.ע 18/2021מסירת מכרז מס'  (ב)
 כולל מע"מ .₪  473,967בסכום של לבנייה והשקעות בע"מ 

 

בסכום  אספלט אלפא בע"מ לקבלן שיקום כבישים 19/2021 מס'זוטא מסירת מכרז   (ג)
 כולל מע"מ .₪  235,333של 

 
 

  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 


