
 

 
  2022 באפריל 06 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2022/04ס' ין מין המנמ

 
  

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.04.05שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר יוסף שומרי 

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממש' החינוך לבניית בי"ס מרכז מחוננים. .1
 נגישות פיזית פרטנית בי"ס ח'רובית . 448הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .2

 התקנת מזגנים . 455העברת כספים מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר מס'  .3

 התקנת מזגנים . 455מס'  הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר .4

 מינוי נציג ציבור כחבר דירקטוריון בפארק התעשייה כ.ס.פ בע"מ . .5

 מינוי חבר דירקטוריון מטעם המועצה לתאגיד מעיינות זיו בע"מ . .6

 הפקדת תוכנית כביש מחבר סמיע כפר ורדים . .7

 הפקדת תוכנית כביש מחבר כסרא תפן . .8

 התקשרות בחוזים שונים . .9
 



 

 
 

 

יל את הדיון התחופתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – אןמר יאסר ג'דב

 בסעיפים לפי סדר היום .

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
ממשרד החינוך לבניית  ₪  7,112,408לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ע"ס של  .1

 בית ספר  מרכז מחוננים .

 

נגישות פיזית פרטנית  448מס'  לתב"רהגדלת היקף ביצוע העבודה לאשר פה אחד  .2
 מסכום של החברים א.ס.ע לבנייה והשקעות בע"מעם הקבלן בי"ס ח'רובית 

 כולל מע"מ .₪  592,000לסכום של  ₪ 473,967 
 

 455מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר מס' ₪  27,944לאשר פה אחד העברת סכום של  .3
 אלקומידי לעם כסרא ובבי"ס אחווה סמיע .התקנת מזגנים בבית 

 
התקנת מזגנים בבית  445הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס' לאשר פה אחד  .4

סכום של מ טוב קור בע"מעם הקבלן אלקומידי לעם כסרא ובבי"ס אחווה סמיע 
 .כולל מע"מ ₪  314,659לסכום של ₪ 284,766

 
כחברת נציגת ציבור  301183695ת"ז גב' ויוויאן פלאח  עו"דמינוי לאשר פה אחד  .5

 דירקטוריון בפארק התעשייה כ.ס.פ. בע"מ . 
 

חבר דירקטוריון מטעם  029201746מר אדהם פלאח ת"ז מינוי  פה אחד לאשר .6
 המועצה בתאגיד מעיינות זיו בע"מ .

  
מפורטת כביש מחבר סמיע כפר ורדים , לתכנון וביצוע הפקדת תוכנית לאשר פה אחד  .7

, ( 19כפר ורדים )כביש  854ש מחבר סמיע מערב לכיוון כביש יטרוקה , כבכביש ע"ב מ
 צרכי האוכלוסייה .לאור 

 
לאשר פה אחד הפקדת תוכנית מפורטת כביש כסרא תפן, לתכנון וביצוע כביש מחבר  .8

וזאת כביש אזורי תעשייה  –אז"ת כסרא סמיע פקיעין לשכ"מ כסרא לאז"ת מגדל תפן 
 והתעשייה .צרכי האוכלוסייה לאור 

 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : .9

 
 בסכום של החברה להגנת הטבעלמציע  סקר טבע 01/22מסירת מכרז מס'   (א)

 כולל מע"מ .₪  84,500 

 

 עמאדלקבלן בכסרא  4פריצה וסלילת כביש מס'  07/22מסירת מכרז מס'  (ב)
 כולל מע"מ .₪  1,336,863בסכום של  עבדאללה ובניו בע"מ



 

 
 

 

 ד"ר אשרף שיבאן למציע עיקור / סירוס חתולי רחוב 08/22מסירת מכרז מס'  (ג)
 לחתול .כולל מע"מ ₪  160בסכום של 

 
 החבריםמיגון מחלקת רווחה )מקלט ציבורי( למציע  09/22מסירת מכרז מס'  (ד)

 כולל מע"מ .₪  433,075בסכום של  א.ס.ע לבנייה והשקעות בע"מ

 

בסכום של  ג'ואד סבאחביצוע עב' תיקון אספלט למציע  13/22מסירת מכרז מס'   (ה)
 כולל מע"מ .₪  285,924

 
מסכום תוצאות  3.5%תכנון תמרורי תנועה בשיעור של  – קליבר מהנדסים בע"מ (ו)

 המכרז .
 
ניהול הפעלה ותחזוקת בי"ס שש שנתי אלוג'דאן כסרא  – 11/22מסירת מכרז מס'  (ז)

 . לרשת עמלסמיע 

 
 

 
 

  19:00 הישיבה 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

  נוף הגלילמשרד הפנים , 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              

            2022רנא 


