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         11/11 – E 
     2011 ולייב 06  

 
   

 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  11/06' מן המניין מס

 
 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   0705//11 שלישיהישיבה התקיימה ביום  

 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  - אסעדמר נביה 

 אש המועצהסגן ר –מר פאדי טרודי 
 חבר המועצה   -שיך סלמאן אלמן 

 חבר המועצה  -מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  -מר פנדי פלאח 

 חבר המועצה -מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –אנם 'מר נשאב ג

 חבר המועצה –מר סלמאן טרודי 
 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה  –מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה -מר זיד פלאח 
 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 .אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לשיפוץ בית ספר אלמנארה כסרא  .1

 .ס אלבסמה "תוספת בנייה לבי – 06/11' מסירת מכרז מס .2

 . הנגשת כיתות לימוד לליקויי שמיעה  – 08/11' מסירת מכרז מס .3

 .ספורט ציבוריים  מתקני – 09/11' מסירת מכרז מס .4

 . ס אלמנארה "שיפוצים בבי – 10/11' מסירת מכרז מס .5

 .התקשרות בחוזים שונים  .6
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וביקש הוספת שני סעיפים ברך את הנוכחים , פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
 :לסדר היום 

 
 והעברתם יל מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגל ₪ 300044אישור קבלת סך של ( א)

 .שיפוץ בית ספר אלמנארה כסרא  – 283' ר מס"לתב      
 
 .שיפוץ בתי עלמין כסרא סמיע  – 278' מסר "פיתוח לתב' מקרן לעב ₪ 318העברת סך של ( ב)
 

כסעיף ( א)' סעיף מס, ל לסדר היום "הוחלט פה אחד לאשר הוספת שני הסעיפים הנ :החלטה 
 .    8' בסדר היום יועבר לסעיף מס( 6)' וסעיף מס 7 'כסעיף מס( ב)' וסעיף מס 6' מס

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
לשיפוץ בית ₪  100000000ס של "לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע .1

 .ספר אלמנארה כסרא 

 

 סמה תוספת בנייה לבית ספר אלב – 06/11' לאשר ברוב חברי המליאה מסירת מכרז מס .2
  . מ"כולל מע₪  303240570מ בסכום של "קרינה בנייה ופיתוח בעלחברת 

 
 .  מלהצביע נמנע – סלמאן טרודי

 
הנגשת כיתות לימוד לליקויי שמיעה  – 08/11' לאשר ברוב חברי המליאה מסירת מכרז מס .3

 .מ "כולל מע₪  1790785פדיל זבידאת בסכום של קבלן ל

 
  . מלהצביע נמנע – סלמאן טרודי

 
עולם הספורט חברת מתקני ספורט ציבוריים ל – 09/11' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .4

 . מ"כולל מע₪  1820451בסכום של 

 

שיפוצים בבית ספר אלמנארה  – 10/11' לאשר ברוב חברי המליאה מסירת מכרז מס .5
  .מ "כולל מע₪  9600000מ בסכום של "קרינה בנייה ופיתוח בעחברת ל

 
 .  מלהצביע נמנע – סלמאן טרודי

 
מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל ₪  300044לאשר פה אחד קבלת סך של  .6

 . שיפוץ בית ספר אלמנארה  – 283' ר מס"והעברתם לתב

 

שיפוץ בתי עלמין  – 278' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב ₪ 318לאשר פה אחד העברת סך של  .7
 . בגובה התקציב  ₪ 940175ס של "הביצוע היה ע. כסרא סמיע וסגירתו 
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 : התקשרות בחוזים כדלקמן  פה אחדלאשר  .8
 

 בעלות של( א)שלב הכנת תכנון שיפוץ בית ספר אלמנארה  – אדריכל מחמוד בריק (א)
 .מ "כולל מע₪  400000 

 

 . מ"כולל מע₪  110955הדברת מזיקים בעלות חודשית של  –יר 'דאהר ח (ב)

 
תוספת בנייה לבית ספר  – 06/11' ז מספיקוח על מכר –מ "כמיל מהנדסים בע (ג)

 .  מערך חשבונות הקבלן המאושרים  2.5%אלבסמה בשיעור של 

 
במרכז  (2)בניית גן ילדים  – 07/11' פיקוח על מכרז מס –מ "כמיל מהנדסים בע (ד)

 . מערך חשבונות הקבלן המאושרים  3%בשיעור של , הכפר כסרא 

 
 7%ש בית ספר אחווה בשיעור של תכנון טריבונה במגר –מ "כמיל מהנדסים בע (ה)

 .זוכה מהצעת הקבלן ה

 
 

 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב         רשם את הפרוטוקול      

 נביה אסעד        מהדי נסראלדין          

 ראש המועצה       גזבר המועצה /מזכיר     

 

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 צרת נ, משרד הפנים 

      חיפה, משרד מבקר המדינה 
  2011נ /ר


