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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2022/06ס' ין מין המנמ

 
  

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.06.07שלישי 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 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

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

 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 
 

 היום :על סדר 
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבטחון עבור גן ירוק וכיתה ירוקה קורונה . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה עבור סימון כבישים והתקני בטיחות . .2

 איטום גגות בי"ס תיכון . 461הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר  .3

 רי .לצורך חניון ציבו 19228בגוש  27השכרת קרקע בחלקה  .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 :

 
ירוק ממש' הבטחון עבור גן  ₪ 77,000קבלת הרשאה תקציבית ע"ס של לאשר פה אחד  .1

 וכיתה ירוקה קורונה .

 

ממש' התחבורה עבור סימון  ₪  126,213תקציבית ע"ס של  הלאשר פה אחד קבלת הרשא .2
 כבישים והתקני בטיחות .

 
איטום גגות בי"ס תיכון מסכום של  461הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר לאשר פה אחד  .3

 ₪ . 1,000,000לסכום של ₪  941,955

 

ממר ראג'י מחמד מ"ר  452בשטח של  19228בגוש  27השכרת קרקע בחלקה לאשר פה אחד  .4
נסראלדין לצורך חניון ציבורי בצמוד לבית אלקומידי לעם בכפר כסרא וזאת החל מחודש 

חודשי עם אופציה לרכישה בעת ייעוד תקציב ₪  3,500, בסכום של  2022מרץ ועד סוף שנת 
 מתאים למטרה הנ"ל .

 
 ה אחד סגירת תב"רים סופיים, כדלקמן : לאשר פ .5

 
 , הביצוע היה ע"ס של הרחבת חנייה ליד אולם ספורט סמיע,  452תב"ר מס'  -

 . אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח, ₪  681קיים עודף בפרוייקט ע"ס של ,  ₪ 458,200

 
בגובה  ₪ 1,000,000, הביצוע היה ע"ס של  איטום גגות בי"ס תיכון,  461תב"ר מס'  -

 התקציב המאושר .
 

 קיים עודף בסך₪  298,359, הביצוע היה ע"ס של  עב' תיקון אספלט – 458תב"ר מס'  -
 לעב' פיתוח . אשר יועבר₪  1,641 של

 

 
  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

  נוף הגלילמשרד הפנים , 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              

            2022רנא 


