
 

 
 2022 בדצמבר 07 

 
 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

 2022/12ס' ין מין המנמ
 

  
 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.12.06שלישי 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 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

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

 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 
 

 היום :על סדר 
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש עבור פעילות לגיל הרך . .1

 אשור קבלת הרשאה תקציבית ממש' החקלאות עבור ביצוע דרכים חקלאיות . .2

 בפני המליאה . 03/22הנחת המלצות ועדת הנחות מס'  .3

 של פארק תעשייה כ.ס.פ בע"מ . 2021ביקורת דו"ח כספי לשנת  .4

 סגירת תב"רים סופיים . .5

 התקשרויות בחוזים שונים .  .6

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

יל את הדיון בסעיפים לפי התחופתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן
 סדר היום .

 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 הרך.פעילות מרכז גיל עבור  476,746₪ע"ס של  ממשב"שתקציבית  הקבלת הרשאלאשר פה אחד  .1

 

ביצוע דרכים עבור ₪  553,491"ס של ממשרד החקלאות עלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  .2
 . מהתקציב הרגילהיתרה תבוצע  , ₪ 614,990 מההשקעה הכוללת 90% החקלאיות אשר מהוו

 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חברי המליאה .  03/22המלצות ועדת הנחות מס'  .3
 

 של פארק התעשייה כ.ס.פ בע"מ . 2021מליאת המועצה דנה בדוחות הכספיים לשנת  .4
 

 ים סופיים : לאשר פה אחד סגירת תב"ר .5
 
קיים עודף  , ₪ 497,115הביצוע היה ע"ס של  , עבודות איטום מבני ציבור - 456מס' תב"ר  (א)

 אשר יועבר לקרן לעבודות פיתוח . ₪ 2,885ע"ס של בתב"ר 

 

 קיים עודף₪ ,  124,960צמצום התרבות חתולי רחוב , הביצוע היה ע"ס של  – 457תב"ר מס'  (ב)
 אשר יועבר לקרן לעבודות פיתוח .₪  40 בתב"ר ע"ס של

 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :  .6
 

 עמאד עבדאללה ובניו בע"מסימון כבישים והתקני בטיחות לקבלן  25/22מסירת מכרז מס'  (א)
 מע"מ . כולל₪  126,213בסכום של 

 

 עמאד עבדאללה ובניו בע"מפיתוח תשתיות מבני ציבור לקבלן  26/22מסירת מכרז מס'  (ב)
 כולל מע"מ .₪  436,000בסכום של 

 

 עמאד עבדאללה ובניו בע"משיקום וסלילת דרכים חקלאיות לקבלן  27/22מסירת מכרז מס'  (ג)
 כולל מע"מ .₪  528,840בסכום של 

 

וכניסה לשכונת החיילים  תכנון מעגל תנועה בצומת בי"ס אלבסמה – ח.ר. שירותי הנדסה (ד)
 לפני מע"מ . ₪ 47,000בסכום של  המשוחררים

 
ניהול הקמת מגרש כדורגל שחבק עם משטח דשא סינטטי  – מבט קדימה ניהול ייזמות בע"מ (ה)

 לפני מע"מ .₪  43,000בסכום 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 


