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   2001 ספטמברב 00   
   
   

   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
   088/  'ין מסין המנמ

 
 

 . באולם הישיבות בבניין המועצה  0081:  בשעה  08/0904/ חמישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה -מר נביה נסראלדין 

 מועצהחבר ה - אנם'סלימאן ג שיך
 חבר המועצה -אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה  - כמאל שווימר 

 חבר המועצה  –דבאן 'מר סאהר ג
 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 

 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה   -מר אמל עבדאללה 

 חבר המועצה -מר עפיף נאסר 
 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 

 חבר המועצה  -מר יוסף עלואן 
 
 

 : ם משתתפי
 גזבר המועצה / מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 

 .  01//30/0ח רבעוני תקופתי עד "אישור דו .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית מהרשות לפיתוח הגליל כהשתתפות  .2

 .  30בביצוע כביש      

 .ט "ל תשס"גביית אגרת חינוך לשנה .3

 . אישור התקשרות בחוזים שונים  .4
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בירך את הנוכחים והתחיל את הדיון , פתח את הישיבה   –ראש המועצה  -נביה נסראלדין 

 . בסעיפים לפי סדר היום 
 

 : הוחלט כדלקמן , לאחר התדיינות בין הנוכחים 
 

 .  01//30/0ח הרבעוני התקופתי עד "לאשר את הדו .1
 
₪  65,000ס של  "לאשר קבלת הרשאה תקציבית מהרשות לפיתוח הגליל ע .2

 .  30' כביש מס כהשתתפות בביצוע
 

 3כל תלמיד החל מגיל  פר₪  64ס של "ט ע"ל תשס"לאשר גביית אגרת חינוך לשנה .3
 . עבור ביטוח תאונות אישיות ושירות בריאות השיניים , ב "עד כיתה י

 
 3 לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .4

 

 . מ "לפני מע₪  30,000בכסרא בעלות של  3,4תכנון כבישים  –עמוס דנק  (א)
 

, סמיע  –שיקום כבישים כסרא ,  01//0' מכרז מספיקוח על  –סר וליד נא (ב)
סמיע  ופיקוח על הקמת שני  /1' כביש מס,  00/01' מכרז מספיקוח על 

 .עבור כל פרוייקט  3%סמיע וזאת בשיעור של  –מגרשי ספורט בכסרא 
 

שיפוץ , סלילה ' ביצוע עב,  01//0' במכרז מסזכה  –הקבלן רושדי חלבי  (ג)
 . מ "כולל מע₪  414,621וריפוד כבישים בעלות של 

 

ס אלמנארה כסרא "זכתה במכרז שיפוצים בבי –מ "קרינה בנייה ופיתוח בע (ד)
 . ₪  48,914בעלות של 

 

גישה לבית העם  שביל הרחבת,  01/01' זכה במכרז מס –ס חסן אהקבלן עב (ה)
 . מ "כולל מע₪  130,786כסרא בעלות של 

 

בכסרא  30' שיקום כביש מס,  02/01' זכה במכרז מס –הקבלן רושדי חלבי  (ו)
 . מ "כולל מע₪  164,645בעלות של 

 

הקמת שני מגרשי ספורט ,  10/01' זכתה במכרז מס –סונא חברה קבלנית  (ז)
 . מ "כולל מע₪  746,918סמיע בעלות של  –בכסרא 

 

ה נוספת עם מובילי הוורדים ואמנון חידוש מכרז הסעות תלמידים לשנ (ח)
 .    י משרד החינוך "מ הכולל התייקרות מאושרת ע"מסילות מעלות בע

 

ביצוע פריצת כביש ,  00/01' זכה במכרז מס –מ "הקבלן כרים עבדאללה בע (ט)
 . מ "כולל מע₪  102,968בעלות של , בכפר סמיע  /1' מס
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 בעניין כביש  21/01/01נשלח מיום ראש המועצה התייחס למכתבם של חברי המועצה ש

 קיים צוו הפקעה , כמוכן , ע וקיים תקציב "י תב"וציין כי הכביש מאושר עפ,  /1' מס
דע שהדבר נו למרותי הבעלים "חוקי שנרשם בילקוט הפרסומים ללא קבלת אף ערעור ע

 . הייתה גם תוכנית מדידה מוסכמת על ידי הבעלים והמועצה , להם בכתובים 
 
 . מתנגד לפריצת הכביש עד שיהיה הסדר בין הצדדים המעורבים  –מאן שקור סלי 

 
 

  18:45הישיבה ננעלה בשעה  
 
 

 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין            נביה נסראלדין 

 גזבר המועצה /מזכיר                              ראש המועצה  

  

 3 יםהעתק
 עצה חברי המו

 ם"י -משרד הפנים 
 נצרת  -משרד הפנים 

 חיפה        -משרד מבקר המדינה 
- נ/ר-
 
 
 

 


