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 הישיבות בבניין המועצה., באולם   00:81בשעה   201612.06.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה  –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  – סאפי מדאחמר 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

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

 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 
 
 

 משתתפים : 
 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין 

 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 
 
 

 על סדר היום :
 החקלאות לשיקום דרכים חקלאיות . משרד מאישור קבלת הרשאה תקציבית  .1

 . 30.09.2016אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .2

 . 2017חידוש היתרי אשראי לשנת  .3

  סגירת תב"רים סופיים . .4

 .וסגירתו שיפוץ ושדרוג מגרשים משולבים  343הגדלת תקציב תב"ר  .5

 התקשרות בחוזים שונים . .6

 
 
 
 



 

 
לפי  בסעיפיםוהתחיל את הדיון  פתח את הישיבה, ברך את הנוכחיםראש המועצה  –אסעד  נביה

 סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

לשיקום  ₪ 500,000ע"ס של  החקלאותממשרד קבלת הרשאה תקציבית פה אחד לאשר  .1
 ע"ח הרשות . 20% מהעלות ע"ח משרד החקלאות ו 80% דרכים חקלאיות,

 

 מהדו"ח( .)מצ"ב העתק .  30.09.2016 לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד .2
 

לפי הפירוט  ₪ 2,900,000 ע"ס של 2017אשראי לרשות לשנת  ילאשר פה אחד חידוש היתר .3
  . ₪ 1,400,000בנק לאומי ו ₪ 1,500,000 בנק מרכנתיל : כדלקמן

 

 לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים :  .4
 
, הביצוע היה ע"ס של עבודות פיתוח שכונת חיילים משוחררים – 319תב"ר מס'   (א)

 אשר יועבר לקרן לעבודות הפיתוח . ₪ 39,421קיים עודף בסך של , ₪ 460,578

 

קיים עודף בסך , ₪ 309,886הביצוע היה ע"ס של  ,הנגשת בית העם – 323תב"ר מס'  (ב)
 אשר יועבר לקרן לעבודות פיתוח . ₪ 19,899של 

 
בגובה התקציב  ₪ 63,408הביצוע היה ע"ס של  הנגשת בניין המועצה, – 324תב"ר מס'  (ג)

 המאושר .
 
בגובה התקציב  ₪ 85,693הביצוע היה ע"ס של  הנגשת בריכת שחייה, – 325תב"ר מס'  (ד)

 המאושר .
 
קיים עודף  ,₪ 10,502הביצוע היה ע"ס של  הנגשת מחלקת רווחה, – 326תב"ר מס'   (ה)

 אשר יועבר לקרן לעבודות פיתוח . ₪ 24בפרוייקט ע"ס של 
 
בגובה התקציב  ₪ 7,222הביצוע היה ע"ס של  מרכז גיל הרך, הנגשת – 327תב"ר מס'  (ו)

 המאושר .
 
בגובה התקציב  ₪ 7,222הביצוע היה ע"ס של  הנגשת מועדונית כסרא, – 328תב"ר מס'  (ז)

 המאושר .
 
בגובה התקציב  ₪ 8,602הביצוע היה ע"ס של  הנגשת מגרש כדורסל, – 329תב"ר מס'  (ח)

 המאושר .
 
בגובה התקציב  ₪ 8,097הביצוע היה ע"ס של  רש כדורגל,הנגשת מג – 330תב"ר מס'   (ט)

 המאושר .
 
 
 



 

 
בגובה  ₪ 5,452, הביצוע היה ע"ס של הנגשת תחנת שיטור קהילתי – 331תב"ר מס'  (י)

 התקציב המאושר .
 
בגובה התקציב  ₪ 2,738הביצוע היה ע"ס של  הנגשת סביבת רחוב, – 332תב"ר מס'  (יא)

 המאושר .
 
בגובה התקציב  ₪ 48,503, הביצוע היה ע"ס של אולם פיס הנגשת – 333תב"ר מס'  (יב)

 המאושר .
 
בגובה  ₪ 17,130הביצוע היה ע"ס של  הנגשת פארק טיילת, – 334תב"ר מס'  (יג)

 התקציב המאושר .
 
קיים עודף  ,₪ 9,787הביצוע היה ע"ס של  הנגשת מגרש משחקים, – 335תב"ר מס'  (יד)

 דות פיתוח .אשר יועבר לקרן לעבו ₪ 756בפרוייקט ע"ס של 
 
 ₪ 10,070הביצוע היה ע"ס של  ,מרכז הכפר הנגשת סביבת רחוב – 336תב"ר מס'  (טו)

 בגובה התקציב המאושר .

 

בגובה  ₪ 16,483הביצוע היה ע"ס של  הנגשת אולם כנסים, – 337תב"ר מס'  (טז)
 התקציב המאושר .

 

התקציב בגובה  ₪ 54,965, הביצוע היה ע"ס של הנגשת פארק חיילים – 338תב"ר מס'  (יז)
 המאושר .

 

קיים  ,₪ 22,097, הביצוע היה ע"ס של הנגשת טיפת חלב כסרא – 339תב"ר מס'  (יח)
 אשר יועבר לקרן לעבודות פיתוח . ₪ 26עודף בפרוייקט ע"ס של 

 

קיים עודף  ,₪ 622,805הביצוע היה ע"ס של  הסדרת אתרי פסולת, – 345תב"ר מס'  (יט)
 אשר יועבר לקרן לעבודות פיתוח . ₪ 49,195בפרוייקט ע"ס של 

 
  343מהקרן לעבודות פיתוח לתב"ר מספר  ₪ 100,296העברת סכום של לאשר פה אחד  .5

לסכום של  ₪ 351,758התב"ר מסכום הגדלת תקציב שיפוץ ושדרוג מגרשים משולבים, 
 . התב"ר באיזון תקציבי  תרסגיו ₪ 452,054

 
 :  התקשרות בחוזים כדלקמןלאשר פה אחד  .6

 
 ₪ ספדי רכאד קבלנים בע"מ לקבלןשיפוץ בי"ס מקיף  25/2016 מסירת מכרז מספר  (א)

  . ₪ 354,000של  בסכום

 

א.ב. היימן בנייה  לקבלןשיקום כבישים בכסרא סמיע  26/2016 מסירת מכרז מספר (ב)
, בשלב זה הרשות תחתום על חוזה בסך  ₪ 2,260,191של  בסכום ₪ ופיתוח הצפון בע"מ

 בגובה ההרשאה המאושרת . ₪ 1,850,000של 
 

 



 

 
ליווי תפעולי במסגרת תוכנית סביבה שווה בתחום העיסוק  –האגודה לבריאות הציבור  (ג)

 . ₪ 150,000פסולת והליווי התפעולי בסך של 

 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב                                       רשם את הפרוטוקול    

 נביה אסעד                                       נסראלדין  מהדי       

 ראש המועצה             המועצה  מזכיר / גזבר    

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
           משרד מבקר המדינה , חיפה

  2016ר/נ 


