
 

 
 
 

  2018 ביוני 06

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 18/06ס' ין מין המנמ

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  201806.05.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

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

 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים

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

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 
 
 

 על סדר היום :
 . 31.03.2018אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .1

 . 2017אישור דו"ח כספי שנתי לשנת  .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש להשלמת פיתוח וביצוע כבישים . .3

 בפני המליאה . 02/18הנחת המלצות ועדת הנחות מס'  .4

 דיון במתן הנחות בארנונה . .5

 בחוזים שונים .התקשרות  .6

 



 

 
בסעיפים והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –ביה אסעד נ

 לפי סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 
 )מצ"ב העתק מהדו"ח( ..  31.03.2018את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד . 1
 
 )מצ"ב העתק מהדו"ח( . . 2017את הדו"ח הכספי השנתי לשנת לאשר פה אחד . 2
 
להשלמת פיתוח  ₪ 949,000קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש ע"ס של לאשר פה אחד . 3

 וביצוע הכבישים בשני היישובים .
 
 הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה .  02/18הנחות מס'  המלצות ועדת. 4
 
חייל  שהוטל על מסכום הארנונה 5% של הארנונה בשיעורס מלאשר פה אחד מתן הנחה ב. 5

המדינה )הנחה בארנונה( )תיקון סדרים במשק הוזאת בהסתמך לתקנות ה פעיל מילואים
 . 2018 – התשע"ח ( 3מס' 

 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים כדלקמן : . 6
 

אי טי סולשינס דיגיטציה ואינטגרציה במחשוב לאלקסור  – 07/18מסירת מכרז מס'  (א)
 . ₪ 299,533בסכום של בע"מ 

 
כמיל מהנדסים בע"מ לשיפוץ ספריה ואולם בבניין המועצה  – 08/18מסירת מכרז מס'  (ב)

 . ₪ 429,120בסכום של 
 

שיפוץ מרכז פיס קהילתי לספדי רכאד בע"מ בסכום של  – 05/18מסירת מכרז מס'  (ג)
796,670 ₪ . 

 
שיפוץ חוץ מבנה המועצה, השלמת שיפוץ מבנה המועצה  – חדאד נביל אדריכלים תכנון (ד)

 מסכום החשבון הסופי. 7%ושיפוץ ספריה ואולם מבנה המועצה בשיעור של 
 

פיקוח על מכרז שיפוץ ספרייה ואולם בבניין  – הגליל אדריכלים ומהנדסים בע"מ ץח (ה)
מערך  3%המועצה, השלמת שיפוץ מבנה המועצה ושיפוץ מבנה המועצה בשיעור של 

  החשבון הסופי .
 

 18:30הישיבה 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                                              

  2018ר/נ 


