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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   201704/04/שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה  –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן 

 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר סאפי מדאח 
 חבר המועצה  –מר עאדל גדבאן 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 משתתפים :

 מזכיר / גזבר המועצה  –נסראלדין מהדי 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש להשלמת פיתוח וביצוע כבישים . .1

 קירוי מגרשים . 03/16 הגדלת היקף ביצוע העבודה מכרז מס' .2

 שינוי שם בי"ס מקיף עמל מרכז הגליל . .3

 חידוש מכרז ביטוחי המועצה . .4

 עם מכללת סכנין .הארכת תוקף להסכם הקצאת מקרקעין  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 

פיתוח להשלמת   ₪ 949,000ע"ס של  ממשב"שלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית   .1
 . היישוביםבשני וביצוע כבישים 

 
קירוי מגרשים וחצרות  03/16 הגדלת היקף ביצוע העבודה למכרז מספרלאשר פה אחד  .2

 כמיל מהנדסים בע"מ .עם הקבלן  ₪ 4,604,722לסך של  ₪ 4,000,000מסך של 
 

  אלוג'דאן רב תחומישינוי שם בית ספר מקיף מרכז הגליל לבי"ס לאשר פה אחד  .3
אשר בו סמיע  -וזאת בעקבות המקרה המצער שאירע בישובנו כסרא  סמיע -כסרא 

 נרצחה התלמידה וג'דאן אבו חמיד ז"ל .
 

לאשר פה אחד חידוש מכרז ביטוחי המועצה עם מגדל חברה לביטוח בע"מ לשנה נוספת  .4
 . ₪ 398,980בסכום של  31.03.2018עד  01.04.2017מיום 

 
הארכת תוקף להסכם הקצאת מקרקעין עם המכללה הארצית לחינוך לאשר פה אחד  .5

 . 30.06.2021עד  01.07.2016בע"מ סכנין להפעלת בית ספר טכנולוגי לחמש שנים מיום 
 
 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב                                 רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                       נסראלדין מהדי      

 ראש המועצה              מזכיר / גזבר המועצה   

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה          

  2017ר/נ 

 


