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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2022/05ס' ין מין המנמ

 
  

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.05.17שלישי 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 נשאב ג'אנם 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 
 

 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 .

 
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 ) מצ"ב העתק מהדו"ח (. . 31.03.2022לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד  .1

 

לבטחון הפנים משרד המ ₪  591,376ת ע"ס של ותקציבי ותלאשר פה אחד קבלת הרשא .2
הקמת מערכים טכנולוגיים ,  ₪ 322,225עבור הפעלת עיר ללא אלימות )הפעלה שוטפת 

 . ₪ ( 100,000ועו"ס משטרה  ₪ 169,151
 

כהשתתפות  ₪ 4,500,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס ע"ס של  .3
 בבניית בית המורשת לחייל הדרוזי .

 

לאשר פה אחד קבלת כספי היטל השבחה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל  .4
 . סמיע עבור ביצוע שיפוץ מגרש כדורגל ₪ 348,387ע"ס של 

 
 . הונחו על שולחן המליאה בפני חברי המליאה ואושרו 01/22החלטות ועדת השמות מס'  .5

 
עבור פרוייקט בית דיסקונט בע"מ חת חשבון עזר בבנק מרכנתיל ילאשר פה אחד פת .6

   .וזאת בהתאם לבקשת מפעל הפיס  המורשת לחייל הדרוזי
 

לאשר פה אחד הגשת תוכנית מפורטת להכנת תחנת מעבר בכפר סמיע ע"ש עפיף פלאח,  .7
שיפוי מול המועצה והסכם עלויות המדידה והתכנון יחולו עליו, כמוכן, יחתום על כתב 

 שיוכן ע"י היועמ"ש של הרשות, אישור התוכניות מותנה בחתימתו על ההסכם .
 

 הונחו על שולחן המליאה פני חברי המליאה . 01/22המלצות ועדת הנחות מס'  .8
 

 לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים, כדלקמן :  .9
 
 , הביצוע היה ע"ס של התקנת מזגנים בבית אלקומידי לעם,  455תב"ר מס'  -

 בגובה התקציב המאושר . ₪ 327,944

 
בגובה התקציב  ₪ 100,000, הביצוע היה ע"ס של  רכישת קרקע,  459תב"ר מס'  -

 המאושר .
 

 
 



 

 
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : .10
 
 בסכום של יף גדבאןשר לקבלן איטום גגות בי"ס רב תחומי 06/22מסירת מכרז מס'   (א)

 כולל מע"מ .₪  941,955 

 

חידוש מכרז ביטוחי המועצה לשנה נוספת עם איילון חברה לביטוח בע"מ ע"ס של  (ב)
 וזאת מאחר ולא הוגשה אף הצעה למכרז שפורסם .₪  578,370

 
, לפני מע"מ  26,000הכנת תוכנית מפורטת למגרש כדורגל ע"ס של  –פאדל פאעור  (ג)

 .לפני מע"מ  24,000של  הכנת תוכנית לשימוש חורג והיתר בנייה ע"ס
 
הכנת תוכנית מפורטת לשינוי ייעוד קרקע ממסחרי למגורים  –כמיל מהנדסים בע"מ  (ד)

 לפני מע"מ .₪  25,000ע"ס של  19230בגוש  24חלקה 
 
הכנת תוכנית מפורטת לשינוי ייעוד קרקע מתעשייה למגורים  –כמיל מהנדסים בע"מ   (ה)

 לפני מע"מ .₪  25,000ע"ס של  19228בגוש  25חלקה 

 

הכנת תוכנית מפורטת לשינוי ייעוד קרקע מציבורי למגורים  –כמיל מהנדסים בע"מ  (ו)
 לפני מע"מ .₪  25,000ע"ס של  19225בגוש  46,47,48,49חלקות 

 
הכנת תגובה בשם המועצה באשר להמלצת הוועדה הגיאוגרפית  –עו"ד תומר מירז  (ז)

 מע"מ. לפני₪  20,000בעלות של למ.א. משגב להעברת שטחים פרטיים מתושבי כסרא 
 
 31.10.2022חידוש הסכם הדברה עם מגה מגן הדברות פקיעין לשנה נוספת דהיינו עד  (ח)

 . כולל מע"מ₪  40,994בעלות של 
 

 
 

  19:00הישיבה 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 


