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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2022/07ס' ין מין המנמ

 
  

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.07.05שלישי 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 נשאב ג'אנם 

 
 
 

 חסרים : 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

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

 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 
 

 על סדר היום :
 .וסמיע אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש עבור תכנון מתחמים בכסרא  .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש עבור השלמת פיתוח כבישים . .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור נגישות פיזית לגן . .3

 הנגשה פיזית פרטנית בי"ס חרובית . 448 הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר .4

 עדכון תוכנית חומש ממפעל הפיס . .5

 קישוטים לרגל חג הקורבן .קונסטרוקציה תאורה ו ביצוע עבודות .6

 התקשרות בחוזים שונים . .7



 

 

 
 

איחל חג קורבן שמח לכל בני ופתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן
יל את הדיון בסעיפים התחלמית בכלל ולתושבי כסרא סמיע בפרט, המשיך בדבריו והעדה הדרוזית והמוס

 לפי סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

תכנון מתחמים עבור  ₪ 5,718,000ע"ס של ממשב"ש קבלת הרשאה תקציבית לאשר פה אחד  .1
 סמיע .ובכסרא 

 

השלמת פיתוח עבור ₪  1,862,000ע"ס של  ממשב"ש תקציבית הלאשר פה אחד קבלת הרשא .2
 . 2022כבישים 

 
עבור נגישות פיזית  ₪ 55,212לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממש' החינוך ע"ס של  .3

 פרטנית לגן .
 

 הנגשה פיזית פרטנית בי"ס ח'רובית 448תב"ר להגדלת היקף ביצוע העבודה לאשר פה אחד  .4
 .כולל מע"מ ₪  590,000לסכום של ₪  473,967מסכום של 

 

 ע"ס של 2022-2023עדכון תוכנית החומש ממפעל הפיס לשנים לאשר פה אחד  .5
 . ₪ ( 150,000 - 2022מלגות  ₪ , 122,484 )ציוד וריהוט מוסדות חינוך ₪ 1,344,484

 
קישוטים לרגל חג הקורבן מכספי קרן תאורה ו לאשר פה אחד ביצוע עבודות קונסטרוקציה .6

 ₪ . 220,000בסכום של  תרבות
 

 כדלקמן :  התקשרות בחוזים, לאשר פה אחד  .7
 
זכה הקבלן עמאד עבדאללה בוניו בע"מ בסכום של ,  תמרור ושילוט,  16/22מס'  מכרז זוטא -

 כולל מע"מ .₪  140,400

 
זכה הקבלן ג'דבאן שריף בסכום של , שיפוץ מגרש כדורגל סמיע ,  19/22מס'  מכרז זוטא -

 כולל מע"מ .₪  320,229
 

 
 

  18:40הישיבה 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 


