
 

 
  2022 באוגוסט 03 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2022/08ס' ין מין המנמ

 
  

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.08.02שלישי 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 

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

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
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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( . . 30.06.2022לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד  .1

 

לביצוע עב' ₪  500,000קבלת הרשאה תקציבית ממש' הכלכלה ע"ס של לאשר פה אחד  .2
 פיתוח באז"ת כ.ס.פ בע"מ . 

 

עבור נגישות  ₪ 46,221תקציביות ממש' החינוך ע"ס של קבלת הרשאות לאשר פה אחד  .3
 גן צמוד ריהוט מותאם ₪ , 17,310עמל אלוג'דאן כסרא סמיע בי"ס )פיזית פרטנית 

 ( .₪  23,681 נגישות פיזית פרטנית גן צמוד ב' ₪ 5,230
 

 ₪ 348,387שיפוץ מגרש כדורגל סמיע מסכום של  463לאשר פה אחד הגדלת תקציב תב"ר  .4
 ₪ . 382,890לסכום של 

 
שיפוץ מגרש כדורגל סמיע עם הקבלן  463הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר לאשר פה אחד  .5

 . ₪  382,890לסכום של  ₪ 320,229מסכום של  שריף גדבאן
 

, ביצוע עב' קונסטרוקציה תאורה ושקישוט לחג  466סגירת תב"ר מס' לאשר פה אחד  .6
אשר יועבר לקרן  ₪ 1,088קיים עודף בפרוייקט ע"ס של  ₪ , 218,912הביצוע היה ע"ס של 

 לעב' פיתוח .
 

 כדלקמן :  התקשרות בחוזים, לאשר פה אחד  .7
 
קבלן עמאד עבדאללה בוניו בע"מ ל ביצוע סלילת כבישים,  22/22מס' כרז מסירת מ -

 כולל מע"מ .₪  1,371,591בסכום של 

 
 256,232מגרש  19203הכנת תוכנית מפורטת ושינוי יעוד קרקע בגוש  –פאדל פאעור  -

  . לפני מע"מ₪  26,000בסכום של 
 

 
  18:40הישיבה ננעלה בשעה 

 

 בכבוד רב            רשם את הפרוטוקול   

 יאסר ג'דבאן                                 מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה            / גזבר המועצה  מנכ"ל  
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 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
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