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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

 1603/ס' ין מין המנמ 
 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   1603.08.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

 חבר המועצה  –מר נשאב גאנם 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

 חבר המועצה  –מר ברוסלי שקור 
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 

 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 
 

 על סדר היום :
 

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לתוספת כיתות בי"ס מקיף מרה"ג .   .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט לשיפוץ מגרש כדורגל . .2

 .כסרא סמיע באישור קבלת הרשאות תקציביות ממש' הפנים האגף לעדות לשיפוץ בתי לוויות  .3

 . 31/12/2015אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .4

 שינוי בהרכב ועדות המועצה .  .5

 התקשרות בחוזים שונים . .6

 

 
 
 



 

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

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

לבניית תוספת כיתות   ₪ 2,399,110ע"ס של  החינוךלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד  .1
 מרכז הגליל . רב תחומיבי"ס 

 
לשיפוץ   ₪ 121,758ע"ס של ממשרד התרבות והספורט לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית  .2

 מגרש כדורגל .

 

  ₪ 258,118שתי הרשאות תקציביות ממשרד הפנים האגף לעדות ע"ס של לאשר פה אחד קבלת  .3
 . לשיפוץ בתי לוויות כסרא סמיע

 
 ( .מהדו"ח)מצ"ב העתק  . 31.12.2015את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .4

 
 . לישיבה הבאה שינוי בהרכב ועדות המועצהלדחות את הדיון בסעיף  .5

 
 כדלקמן:לאשר פה אחד התקשרות בחוזים  .6

 
 ₪ 3,325,685 קירוי מגרשים זכה במכרז כמיל מהנדסים בע"מ בסכום של – 03/2016מכרז מס'  (א)

 כולל מע"מ .

 

 ₪ 1,491,260שיפוץ מבני ציבור, זכה במכרז ספדי רכאד בע"מ בסכום של  – 04/2016מכרז מס'  (ב)
 כולל מע"מ .

 
, זכה במכרז א.ב. היימן בע"מ בסכום הסדרת אתרי פסולת בכסרא סמיע – 05/2016מכרז מס'  (ג)

 כולל מע"מ . ₪ 397,355של 
 
עד  01.04.2016חידוש מכרז ביטוחי המועצה לשנה נוספת מיום  –מגדל חברה לביטוח בע"מ  (ד)

 . ₪ 392,700בסכום של  31.07.2017
 
 לפני מע"מ . ₪ 854,700ע"ס של תכנון מפורט למתחמים בכסרא  –דיאמניט רוזה יהלום בגליל  (ה)

 
מחשבון  3%קירוי מגרשים בעלות של  03/2016פיקוח על ביצוע עבודות מכרז מס'  –וליד נאסר  (ו)

 מאושר .הסופי הקבלן ה
 
שיפוץ מבני ציבור בעלות של  04/2016פיקוח על ביצוע עבודות מכרז מס'  –כמיל מהנדסים בע"מ  (ז)

 מאושר . הסופי הקבלן המחשבון  3%
 

   19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 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                                                
  2016ר/נ 


