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         11/01– E 

   2001 ברנובמב 06   
   

   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
   0810/  'ין מסין המנמ

 
 . באולם הישיבות בבניין המועצה  0081:  בשעה  0811/04/ שלישיהישיבה התקיימה ביום  

 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  -מר נביה נסראלדין 
 המועצה   סגן ראש -מר אמל עבדאללה 

 חבר המועצה -אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 

 חבר המועצה  - כמאל שווימר 
 חבר המועצה  -מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 
 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 

 חבר המועצה - אנם'סלימאן ג שיך
 חבר המועצה  –דבאן 'מר סאהר ג

 
 

 :שתתפים מ
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 : על סדר היום 
 

 .הכנת יציאות ביוב ,  04/04' הגדלת היקף ביצוע מכרז מס .1

 . בניית גן ילדים סמיע ,  236' ר מס"תב והיקף הגדלת תקציב .2

 .כסרא  3,4השלמת פיתוח כבישים ,  05/01' הגדלת היקף ביצוע מכרז מס .3

 . רים סופיים "סגירת תב .4
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בירך את הנוכחים וביקש הוספת שני סעיפים , פתח את הישיבה  –ראש המועצה  -נביה נסראלדין 

 : לסדר היום 
 

 .  51' סלילת כביש מס – 03/03' הגדלת היקף ביצוע מכרז מס (א)

מ למימוש הקצבת פיס ירוק "בע( מימון ציבורי)פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל  (ב)

 . ממפעל הפיס 

 
 5' כסעיף מס( א)' סעיף מס, ל לסדר היום "הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיפים הנ : החלטה

 .  6' כסעף מס( ב)' וסעיף מס
 

 : לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
 הכנת יציאות ביוב עם הקבלן אחים  – 04/04' לאשר הגדלת היקף ביצוע העבודה במכרז מס. 1

  .₪  910,000לסך של ₪  750,000מ מסך של "סעידה בע     
 
 מ "בניית גן ילדים בכפר סמיע עם הקבלן אחים קיס בע – 236' ר מס"לאשר הגדלת תקציב תב. 2

 .₪  766,943לסך של  ₪ 587,224והיקף ביצוע מסך של  ₪ 841,229לסך של ₪  584,593מסך של      
 
 בכסרא עם  3,4מת פיתוח כבישים השל – 05/01' לאשר הגדלת היקף ביצוע העבודה במכרז מס. 3

 .₪  225,018לסך של  ₪ 158,951מ מסך של "עבודות עפר בע. ס.הקבלן שואח מ    
 

 . התנגד להגדלה  :סלימאן שקור 
 
 .רים סופיים מסדר היום "סגירת תב – 4' להוריד את סעיף מס. 4
 
 עם הקבלן ישראל  51' ביצוע כביש מס – 03/03' לאשר הגדלת היקף ביצוע העבודה במכרז מס. 5

 .₪  3,868,864לסך של  ₪ 3,195,209מרדכי מסך של     
 
 מ למימוש הקצבת פיס ירוק "בע( מימון ציבורי)לאשר פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל . 6

 / מזכיר ,ומהדי נסראלדין  35328202ז "ת, ראש המועצה,ש מר נביה נסראלדין "ממפעל הפיס ע     
 .  24740789ז "ת, ועצה גזבר המ     

  
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה  
 

 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין            נביה נסראלדין 

 גזבר המועצה /מזכיר                              ראש המועצה  

  
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 ם"י -משרד הפנים 
 נצרת  -משרד הפנים 

 חיפה        -ד מבקר המדינה משר
             ...נ/ר


