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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2022/10ס' ין מין המנמ

 
  

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.10.04שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה –מר יוסף שומרי 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 

 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 
 
 
 

 חסרים 
 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 :
 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממש' החינוך עבור נגישות אקוסטיות במוס"ח . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממש' המדע ,התרבות והספורט עבור הקמת מתקן ספורט. .2

 גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"ג . .3

 שינוי בעלי זכות חתימה בגני הילדים . .4

 .מינוי יועץ לענייני אזרחים ותיקים  .5

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 :

 
עבור נגישות ₪  120,000החינוך ע"ס של  רדקבלת הרשאות תקציביות ממשלאשר פה אחד  .1

בי"ס עמל  ₪, 30,000בי"ס ח'רובית , ₪  60,000אקוסטיות לבתי ספר : ) בי"ס אלמנארה 
30,000  ₪)  . 

 

לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד המדע, התרבות והספורט ע"ס של  .2
 . קהילתי מתקן ספורט עבור פרוייקט הקמת₪  350,000

 

פר כל תלמיד , החל מגיל ₪  69גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"ג ע"ס של לאשר פה אחד  .3
 .עבור ביטוח תאונות אישיות  5עד גיל  3

 
שינוי בעלי זכות חתימה בגן אליאסמין כסרא ובגן אלמחבה סמיע  לאשר פה אחד .4

 המחייבים את חשבונות הגן אשר בעלי זכות החתימה יהיו כדלקמן :
 

מחלקת החינוך וגב'  למנה 035952373מר עבדאללה ג'אנם ת"ז  –גן אליאסמין כסרא 
 מנהלת הגן . 042820241רואאייה רבאח ת"ז 

 
מנהל מחלקת החינוך וגב' סוהיר  035952373מר עבדאללה ג'אנם ת"ז  –גן אלמחבה סמיע 

  מנהלת הגן . 043107234ג'ובראן ת"ז 
 

כיועץ לענייני אזרחים ותיקים  מינוי מר מחמד רבאח מנהל מחלקת הרווחהלאשר פה אחד  .5
 מטעם הרשות .

 
 

 
  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 


