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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 2023/02ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2023.02.07שלישי 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 עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 
 

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

 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 על סדר היום :

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור תוספת כיתות בי"ס ח'רובית . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור תוספת כיתות בי"ס אלמנארה. .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עבור תוכניות מתאר כסרא סמיע . .3

 עבור נגישות בי"ס יסודי סמיע .אישור קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס  .4

 . 01/23אישור החלטת ועדת תמיכות מס'  .5

 ביצוע עבודות פיתוח כבישים כסרא סמיע . .6

 הכנת תוכנית מפורטת שינוי קוו בניין בכפר כסרא.  .7

 סגירת תב"רים סופיים . .8

 התקשרויות בחוזים שונים .  .9

 
 



 

 
יל את הדיון התחו, הנוכחיםפתח את הישיבה , ברך את ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן

 בסעיפים לפי סדר היום .
 
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 
 
 תוספת עבור ₪  1,600,864ע"ס של החינוך ממשרד  ה תקציביתלאשר פה אחד קבלת הרשא .1

 כיתות בי"ס ח'רובית .     

 
 עבור השלמת ₪  583,990קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס של לאשר פה אחד  .2

 בנייה תוספת כיתות בי"ס אלמנארה . מטרג    
 
  עבור תוכניות₪  516,001 לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס של. 3

 מתאר כסרא סמיע .    
 
 עבור נגישות ₪  247,044הרשאה תקציבית ממפעל הפיס ע"ס של לאשר פה אחד קבלת . 4

 בי"ס יסודי כפר סמיע .     
 
 בנוגע למתן  07.02.2023מיום  01/23לאשר פה אחד קבלת המלצת ועדת תמיכות מס'  .5

 תמיכה כספית לאגודת הספורט העמותה לחינוך תרבות וספורט לכדורגל בכפר סמיע .     
 
      סמיע מכספי העודף המצטבר בשוטף  כבישים בכסראפיתוח לאשר פה אחד ביצוע עבודות  .6

 ₪ . 1,000,000בסכום של      
 
 
 בכסרא     73 החלק 19227בגוש  2558181902הגשת תוכנית מפורטת מס'  לאשר פה אחד. 7

 שינוי קוו בניין קדמי.     
 
 לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים , כדלקמן : . 8 

 
קיים עודף בתב"ר ₪   1,036,656הביצוע היה ע"ס של  – תוכניות מתאר 222תב"ר מס'  (א)

 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  13,344 של ע"ס
 

מקרן לעב' פיתוח  ₪ 4,680העברת סכום של  – עיצוב מרחבי למידה 431תב"ר מס'  (ב)
 באיזון תקציבי .ו וסגירתלתב"ר 

 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :  .9
 

לקבלן פ.ר. עבודה בע"מ בסכום  2022פיתוח ושיקום כבישים  28/22מסירת מכרז מס'  (א)
 כולל מע"מ .₪  335,000של 

 
 
 
 
 
 



 

 
הכנת תוכנית מפורטת לשינוי יעוד קרקע משטח ציבורי לשטח מגורים  - פאדל פאעור (ב)

 מע"מ .כולל  30,000בסכום של  80,79חלקה  19206בגוש 
 

,סימון ,שילוט ומספור מבנים בישובים כסרא תכנון , תיעוד  – גיאו פורמציה בע"מ (ג)
 .כולל מע"מ₪  30,000סמיע בסכום של 

 
 
 
 

  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

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              

            2023רנא 


