
 

 
 2016 בספטמבר 07

 
 בבניין המועצה. , באולם הישיבות  00:81בשעה   201609.06.שלישי הישיבה התקיימה ביום  

 
  נוכחים :

 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 
 סגן ראש המועצה  –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר עאדל גדבאן 

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

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 
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  ואיחל לכולם חג קורבן שמח. פתח את הישיבה, ברך את הנוכחיםראש המועצה  –נביה אסעד 

 והתחיל את הדיון בסעיפים לפי סדר היום .המשיך בדבריו 
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 .מהדוח( . )מצ"ב העתק  30.06.2016לאשר פה אחד את הדוח הרבעוני התקופתי עד  .1

 

המבוקרים ע"י רו"ח סמיר  2015מליאת המועצה דנה בדוחות הכספיים של המועצה לשנת  .2
מיום  03/2016 חסן מטעם משרד הפנים, כמוכן, דנה בהמלצת ועדת הביקורת מס'

 . )מצ"ב העתק מהדוח( . 06.09.2016
 

קירוי ביצוע ל ₪ 1,200,000קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס של פה אחד לאשר  .3
 מגרשים .

 

לשיפוץ בית  ₪ 535,296לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס של  .4
 ספר מקיף מרכז הגליל .

 
ביצוע עבודות חשמל ותאורה לקבלן זיק ברק  21/2016 לאשר פה אחד מסירת מכרז מס' .5

 . ₪ 861,290קבלני חשמל בע"מ בעלות של 
 

 ישיבה הבאה .אגרת חינוך לשנה"ל תשע"ז ללדחות את הדיון בסעיף גביית  .6
 

, חברי מר נביה אסעדלאשר פה אחד מינוי ועדת שמות למקומות ציבוריים , יו"ר הוועדה  .7
 מר מחסן נסראלדין, מר נעים טרודי , מר מהדי נסראלדין ומר נהאד ח'טיב .הוועדה 

 
 לאשר פה אחד פירוק פסי האטה בתחום הרשות . .8

 
ית מפורטת לשינוי שטח המיועד לשצ"פ לטובת מגורים בגוש  מס' לאשר פה אחד הכנת תוכנ .9

. עלויות המדידה והתכנון יחולו על חשבון בעלי הקרקע, בכפר סמיע  51חלקה מס'  19203
 בנוסף גם, יחתמו על כתב שיפוי מול המועצה .

 
 סגירת תב"רים סופיים : לאשר פה אחד  .10

 
בגובה התקציב  ₪ 4,374,592הביצוע היה ע"ס של  –מעון יום סמיע  – 296תב"ר מס'   (א)

 המאושר .

 

בגובה התקציב  ₪ 625,000הביצוע היה ע"ס של  –רכישת מכונת טיאוט  – 348תב"ר מס'  (ב)
 .המאושר 

 
 
 
 
 



 

 
, יש להעביר סך  ₪ 258,804שיפוץ בתי לוויות, הביצוע היה ע"ס של  – 353תב"ר מס'  (ג)

   באיזון תקציב .וסגירתו הנ"ל  מקרן לעבודות פיתוח לתב"ר ₪ 686של 

 

בגובה התקציב  ₪ 200,000רכישת ציוד וריהוט , הביצוע היה ע"ס של  – 356תב"ר מס'   (ד)
 המאושר .

 
 

 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 


