
 

  
 2022ספטמבר  70 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2022/90ס' ין מין המנמ

 
  

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.90.06שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 

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

 
 חסרים 

 חבר המועצה –מר יוסף שומרי 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 

 סדר היום :על 
 תוכניות מתאר .  222הגדלת תקציב תב"ר  .1

 ביצוע עבודות תכנון . 453הגדלת תקציב תב"ר  .2

 ביצוע עבודות איטום מבני ציבור . 456הגדלת תקציב תב"ר  .3

 השלמת פיתוח כבישים . 465הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר  .4

 יום .מיגון מוסדות רווחה ומרכזי  322הגדלת היקף ביצוע העבודה תב"ר  .5

 בפני המליאה . 02/22הנחת המלצות ועדת הנחות מס'  .6

 מינוי יועץ לענייני אזרחים ותיקים . .7

 שינוי בעלי זכות חתימה בחשבון ועד הורים בי"ס חט"ב כסרא סמיע . .8

 .השתתפות המועצה בתקציב פארק כ.ס.פ .9

 התקשרות בחוזים שונים . .10

 
 



 

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 :
 

₪  850,000מסכום של אר יתתוכניות מ 222 מס' הגדלת תקציב תב"רלאשר פה אחד  .1
 מעודף מצטבר בשוטף. ₪  1,050,000לסכום של 

 

₪  300,000ביצוע עבודות תכנון  מסכום של   453 מס' לאשר פה אחד הגדלת תקציב תב"ר .2
 מצטבר בשוטף.מעודף ₪   500,000 לסכום של

 
מסכום ביצוע עבודות איטום מבני ציבור   456 מס' תב"ר תקציב הגדלת לאשר פה אחד  .3

 .מעודף מצטבר בשוטף₪   500,000 לסכום של ₪ 300,000של 
 

עם השלמת פיתוח כבישים  465 מס'  לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע עבודה תב"ר .4
 ₪ .  1,700,000לסכום של ₪  1,371,591הקבלן עמאד עבדאללה ובניו בע"מ מסכום של 

 
יום  ימיגון מוסדות רווחה ומרכז 322 מס' לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע עבודה תב"ר .5

 לסכום של₪  433,075בע"מ מסכום של לבנייה והשקעות עם הקבלן החברים א.ס.ע. 
490,523  .₪  

 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חברי המליאה.  02/22המלצות ועדת הנחות מס'  .6
 

ותיקים לאשר פה אחד מינוי מר בהאא פראג' העו"ס במח' הרווחה כיועץ לענייני אזרחים  .7
 רשות.מטעם ה

 
חשבון וועד הורים חט"ב כסרא סמיע , אשר יהיו לאשר פה אחד שינוי בעלי זכות חתימה ב .8

 בעלי זכות החתימה :
 
 בעל זכות חתימה ראשון. –מנהל חט"ב  -  26412759ת.ז   –גאלב נסראלדין  .א

 . שניבעל זכות חתימה  –יו"ר ועד הורים  -  037182250ת.ז  – אמל עבדאללה  .ב

 .שלישיבעל זכות חתימה  -מזכיר בי"הס   - 029201746.ז ת  – אדהם פלאח  .ג
 
 

₪  70,000לאשר פה אחד השתתפות המועצה בתקציב פארק תעשיות כ.ס.פ בסכום של  .9
 .2022עבור שנת 

 
 כדלקמן :  התקשרות בחוזים, לאשר פה אחד  .10

 
בסכום  עאסלה חוסאם ח'יר קבלן ל איטום גגות מבני ציבור ,  18/22מס' כרז מסירת מ -

 כולל מע"מ .₪  249,444של 

 
ל א.מ. חסן איחוד וחלוקה בישוב סמיע לאדריכ מפורטותתוכניות   20/22מסירת מכרז  -

 . כולל מע"מ ₪ 1,648,442ייעוץ ותכנון בסכום של 

 



 

דני קידר  בסכום לכסרא  בישוב איחוד וחלוקה  תוכניות מפורטות  21/22מסירת מכרז  -
 . כולל מע"מ ₪ 2,626,000של 

 
עבדאללה ובניו  לקבלן עמאד סלילת כבישים שלב ב' 24/22מסירת מכרז זוטא מס'  -

 כולל מע"מ.₪  143,910בע"מ בסכום של 

 
משטח ציבורי לשטח מגורים הכנת תוכנית מפורטת ושינוי יעוד קרקע  –פאדל פאעור  -

  . לפני מע"מ₪  25,000בסכום של  25חלקה  19228בגוש 
 
הכנת תוכנית מפורטת ושינוי יעוד קרקע משטח ציבורי לשטח מגורים  –פאדל פאעור  -

 . לפני מע"מ₪  25,000בסכום של  26חלקה  19225בגוש 
 
הכנת תוכנית מפורטת ושינוי יעוד קרקע משטח ציבורי לשטח מגורים  –פאדל פאעור  -

 . לפני מע"מ₪  25,000בסכום של  23חלקה  19230בגוש 
 
הכנת תוכנית מפורטת ושינוי יעוד קרקע משטח ציבורי לשטח מגורים  –פאדל פאעור  -

 . לפני מע"מ₪  25,000בסכום של  2063 חלקה 19225בגוש 
 
יועץ ג'ובראן  בעו"ד ניזאר, בחרה חיצוני לרשות ועדת איתור לבחירת יועץ משפטי  -

 למועצה.חיצוני משפטי 
 
עד  1/9/22ההסעות לשנה נוספת דהיינו מתאריך  תוקף חוזההארכת  -רדים ומובילי הו -

30/6/23. 
 

 
  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          
                                     

            2022נרגס


