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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  14/01ס' ין מין המנמ 

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   0107..14שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 המועצה  ראשסגן  – נסראלדיןמחסן מר 
 חבר המועצה  – נשאב גאנם מר

 חבר המועצה  – ברוסלי שקורמר 
 חבר המועצה  – מחמד מראדמר 
 חבר המועצה  – מאלק פאעורמר 

 
 
 

 חסרים :
 המועצה  סגן ראש – בסאם נאסרמר 
 חבר המועצה  – עלי סבאחמר 

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר אייסר פלאח 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 מבקר המועצה  –מעדא עבדאללה  מר
 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש לבניית שלוחת מתנ"ס . .1

 .כבישים  אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש לפיתוח .2

 . שיפוץ בי"ס ח'רובית כסרא – 05/13הגדלת היקף ביצוע העבודה מכרז  .3

 עדכון חוקי עזר בהתאם לעלית האינדקס . .4

 מינוי ועדת שמות . .5

 התקשרות בחוזים שונים .  .6

 
 

 



 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 . לדחות את הדיון בסעיף הנ"ל לישיבה הבאה . 1
 
 להשלמת   ₪ 930,000ע"ס של הבינוי והשיכון . לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד 2

 .כבישים פיתוח     
 
 שיפוץ בית ספר ח'רובית כסרא   05/13. לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה למכרז מס' 3

 עם כמיל מהנדסים בע"מ . ₪ 363,022לסך של  ₪ 309,692מסך של      
 
 . לאשר פה אחד עדכון חוקי עזר בהתאם לעליית האינדקס לפי הפירוט הבא : 4
 

 תת סעיף סעיף חוק עזר  מס'

סכום 
ביום 

פרסום 
 החוק 

מדד בסיס* 
23.01.12 

מדד ידוע 
26.12.12  

סה"כ סכום 
 מעודכן

סכום 
 מעוגל 

1 

אגרת תעודת 
לכסרא  -אישור 
-התשנ"ב סמיע , 

 78 78.47 23.01.2012 16.11.1991 30 1-א 3 1991

 27 26.5     10 2-א      

 12 12.23       ב      

2 

 -אספקת מים 
לכסרא סמיע , 

 1277 1276.92 23.01.2012 15.01.1993 531.4 1(1) 1 1993 -התשנ"ג 

        637.6     1532.72 1533 

        69     166.11 166 

    2   34.5     82.55 83 

    3   60.5     145.73 146 

    4 

בעד הנחת 
צנרת לכל 

מ"ר של נכס 
 8 8.15     3.3 קרקע 

      

לכל מ"ר של 
בניה לכל 

 39 38.73     16 קומה 

      
בנין שאינו 

 47 46.88     19.3 למגורים

    6   55.15     132.48 132 

    7   40.75     97.83 98 

3 

 -היטל ביוב 
לכסרא סמיע , 

 312 1992 -התשנ"ב 

ביב ציבורי 
לכל מ"ר 

 4 4.08 23.01.2012 16.07.1992 1.65 קרקע

      
ביב ציבורי 

 67 67.26     27.1 לכל מ"ר בניה 

    
 

יב מאסף ב
לכל מ"ר 

 קרקע
 
 

0.77 
 
 
     

2.04 
 
 
 
 

2 
 
 
 



 

      
ביב מאסף 

 25 25.48     10.1 לכל מ"ר בניה 

      

מכון טיהור 
לכל מ"ר 

 2 2.04     0.84 קרקע

      
מכון טיהור 

 14 14.27     5.57 לכל מ"ר בניה 

4 

 -אגרת ביוב 
לכסרא סמיע , 

 2 2006-התשס"ו 

אגרה 
למגורים 
למסחר 

 1 1.02 23.01.2012 15.02.2006 1.22 ולמלאכה 

      
אגרת פחת 

 1 1.02     0.62 לכל מ"ק מים 

      
אגרת טיהור 

 1 1.02     1.1 לכל מ"ק מים 

5 

ניקוי מגרשים , 
חצרות וכניסות 

לכסרא  -לבניינים 
סמיע , התשנ"ב 

1992 5 

בעד ניקוי 
מגרש או חצר 

 653 653.24 23.01.2012 15.12.1991 250 מ"ר  500עד 

      
 -למעלה מ

 523 522.8     200 מ"ר  500

      

בעד ניקוי 
לבנין כניסה 

 392 392.35     150 משותף

6 

 -סלילת רחובות 
לכסרא סמיע , 

 19 19.36 23.01.2012 15.03.1993 8.14 1(1) 1 1993-התשנ"ג 

      (2)1 10     23.44 23 

      (1)2 1.5     3.06 3 

      (2)2 1.6     4.08 4 

    3   500     1174.1 1174 

7 

לכסרא  -רוכלות 
-התשנ"ב סמיע , 

 1829 1829.27 23.01.2012 15.12.1991 700 14-א 14 1992

 261 260.89     100 14-ב      

 27 26.5     10 14-ג      

    18   100     260.89 261 

8 

לכסרא  -שווקים 
סמיע , התשנ"ב 

 13 13.25 23.01.2012 16.02.1992 5  1-א 1 1992

 13 13.25     5  1-ב      

 39 38.73     15  1-ג      

    2             

    3   0.5     1.02 1 

    4   0.5     1.02 1 

    5   1     3.06 3 

    6             

    7             
 
 
 
 :  . לאשר פה מינוי ועדת שמות5
 



 

 יו"ר הוועדה   : נהאד ח'טיב     
     , רוקן אלמן , חמד עבדאללה   חברי הוועדה : חסן אבו חמיד    
 
 . לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן : 6
 
  103,000הקבלן י.ע. מרכז הגליל בע"מ בעלות של  חידוש הסכם לשנה נוספת עם –פינוי אשפה* 
  כולל מע"מ חודשי.₪   
 

  31/12/2014חידוש ההסכם עם חשמלאי המועצה לשנה נוספת דהיינו עד   – * ראג'ב נסראלדין
 . חודשית ₪ 5,500בעלות של    

 
 .  31/12/2014חידוש הסכם ציוד משרדי לשנה נוספת עד  –*  רהיג' נסראלין 

 
 אברהים ג'ובראן , חאתם ג'ובראן , עארף אברהים ורביע רבאח וזאת  –* מודדים מוסמכים 

 .   31/12/2014ך תקופת החוזה עד עפ"י הצור   

 
 .  31/12/2014חידוש הסכם כיבוד קל וחומרי ניקיון וזאת עד  –* סקוט נסראלדין 

 
 לחודש עד  ₪ 800הפעלת קיוסק ומזנון בבי"ס מקיף מרכז הגליל בעלות של  –* באסם מראד 

   31/12/2014  . 
 

 לחודש  ₪ 800רכז הגליל בעלות של  הפעלת קיוסק ומזנון בבי"ס מקיף מ -* מרהג' נסראלדין 
 .  31/12/2014עד    
 

 ו/או ליום עבודה כולל מע"מ  ₪ 150עבודות מחפר עפ"י הצורך לשעת עבודה  –* עארף ג'אנם 
 כולל מע"מ .  ₪ 1,200   

 
  31/12/2014חידוש הסכם עם היועץ המשפטי לשנה נוספת דהיינו עד  -* עו"ד נזאר ג'ובראן 

 .  חודשית ₪ 18,000בעלות של    
 
 חידוש הסכם הפעלת בריכת השחייה וחדר הכושר לשנה נוספת דהיינו  -קאנטרי נוגה הגליל  *

 . חודשית ₪ 2,000בעלות של  31/12/2014עד    

 
 כולל מע"מ  ₪ 325 בעלות של , 31/12/2014לשנה נוספת דהיינו עד  חידוש –* ו.ש.ס מרכז הגליל 

 שעות .  8בודה עליום    
 
  31/12/2014חידוש לשנה נוספת עם הראל חברה לביטוח בע"מ דהיינו עד  –ביטוחי המועצה * 
 . ₪ 260,000בעלות של   

  19:00ישיבה ננעלה בשעה  ה
 

 בכבוד רב                          רשם את הפרוטוקול   
 נביה אסעד                                   מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה        מזכיר / גזבר המועצה   
 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                                
 2014ר/נ 


