
 

 
 

  2018אפריל  4

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 18/04ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  03.04.2018שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה –מר מחסן נסראלדין
  חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין

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

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים
 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –פאדי עלואן  מר
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס . .1

 . 25בחלקה  19228תשלום פיצוי עבור הרחבת שטח גני ילדים בגוש  .2

 נגישות מוסדות חינוך . 346העברת כספים מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  .3

 הכנת תוכנית מפורטת להקמת תחנת מעבר בכפר סמיע . .4

 בקביעת שעת סגירת בתי עסק בשני היישובים .שינוי  .5

 מינוי ועדת התקשרויות במועצה . .6

 שינוי שם בי"ס אחווה בכפר סמיע . .7

 התקשרות בחוזים שונים . .8

 
 

 



 

בסעיפים לפי והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –ביה אסעד נ
 סדר היום .

 
 דלקמן :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כ

 
לשיפוץ  ₪ 788,121ע"ס לאשר פה אחד קבלת שתי הרשאות תקציביות ממפעל הפיס , הראשונה . 1

 לשיפוץ שני גנים . ₪ 100,000ע"ס פיס , והשניה אולם 
 
לשיך אסמאעיל עלי בגין פיצוי עבור הרחבת שטח גני  ₪ 60,000לאשר פה אחד תשלום סכום של . 2

אלמנארה , הצמודה למתחם בית הספר היסודי מ"ר 300בשטח של  19228בגוש  25ילדים בחלקה 
 וגני הילדים .

 
נגישות מוסדות  346מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  ₪ 46,176 לאשר פה אחד העברת סכום של. 3

 חינוך וסגירת התב"ר באיזון תקציבי .
 
פלאח , עלויות    לאשר פה אחד הגשת תוכנית מפורטת להקמת תחנת מעבר בכפר סמיע ע"ש עפיף. 4

יוכן ע"י , בנוסף גם יחתום על כתב שיפוי מול המועצה והסכם ש עליווהתכנון יחולו המדידה 
 על ההסכם . ומותנה בחתימתאישור התוכנית היועץ המשפטי של הרשות , 

 
בלילה  12:00לאשר פה אחד שינוי זמן הגבלת בתי העסק בשני הישובים בסגירת בית העסק בשעה . 5

 אוחר , כל המפר ייענש בהתאם .לכל המ
 
מזכיר/גזבר , נהאד ח'טיב  –לאשר פה אחד מינוי ועדת התקשרויות , יו"ר הוועדה מהדי נסראלדין . 6

 .  נציג מטעם הגזבר ועו"ד נזאר ג'ובראן היועץ המשפטימהנדס המועצה ,  –
 
סמנכ"ל ,  פלאחחמוד סלמאן ד"ר לאשר פה אחד שינוי שם בי"ס אחווה בכפר סמיע ע"ש המנוח . 7

 משרד החינוך לשעבר .
 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :  .8
 

 31/3/2019עד  1/4/2018חידוש מכרז ביטוחי המועצה עם חברת מגדל לשנה נוספת מיום  (א)
 . ₪ 450,000בסכום כולל של 

   
ספדי בע"מ בסכום של  שיפוץ יחידת קידום נוער לקבלן רכאד – 3/18מסירת מכרז מס'  (ב)

 .כולל מע"מ  ₪ 140,341
 

 . כולל מע"מ  ₪ 473,091שיפוץ חוץ מבנה המועצה בסכום של  6/18מסירת מכרז מס'  (ג)
 

 כולל מע"מ. ₪ 23,979חידוש מכרז הדברת מזיקים עם דאהר ח'יר לשנה נוספת בעלות של  (ד)
 

 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב                        רשם את הפרוטוקול   
 נביה אסעד                                    מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה           מזכיר / גזבר המועצה   
 

 
 : העתקים

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              

 ו/נ 


