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  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 המועצה  סגן ראש – נסראלדיןמחסן מר 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  – רזק אלמןמר 
 חבר המועצה  – סאפי מדאחמר 

 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה –מר עאדל ג'דבאן 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 
 

 : על סדר היום 
 .אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך תוספת כיתות בבי"ס מקיף  .1

 להקמת חניון ציבורי והרחבת כביש. אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד השיכון  .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים להשלמת פרוייקט קירוי מגרשים . .3

 .CPתקציבית ממשרד החינוך השתתפות בתשתיות היקפיות גן  האישור קבלת הרשא .4

 . C.Pבניית גן  344הגדלת תקציב תב"ר מספר  .5

 רכישת מחשבים לבתי הספר . 355סגירת תב"ר מספר  .6

 

 

 
 



 

 
ובקש מחברי המליאה לעמוד ברך את הנוכחים פתח את הישיבה , ראש המועצה  –נביה אסעד 

בתוקף את , כמוכן גנה דאן אבו חמיד ז"ל 'גב' וגדקת דומיה לזכרה של התלמידה שנרצחה 
שאירע בתוך הישוב כסרא ודחה על הסף כל אירוע של אלימות וקווה מתועב מקרה הרצח ה

כי המעשה הנ"ל לא ישפיע לרעה על מרקם היחסים הטובים הקיימים בין תושבי שני הישובים 
 כסרא וסמיע .

   והתחיל את הדיון בסעיפים לפי סדר היום : ראש המועצה המשיך בדבריו 
  

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

להשלמת  ₪ 1,802,850הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס  קבלתלאשר פה אחד  .1
 פרוגרמה תוספת כתות בי"ס מקיף מרכז הגליל .

 ₪ 1,175,000קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס לאשר פה אחד  .2
 להקמת חניון ציבורי והרחבת כביש קיים בישוב .

להשלמת  ₪ 604,000קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס לאשר פה אחד  .3
 פרויקט קירוי מגרשים בבתי"ס .

כהשתתפות  ₪ 140,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס  .4
 . CPבתשתיות היקפיות בגן 

לסך של  ₪ 734,532מסך של  CPבנית גן  344הגדלת תקציב תב"ר לאשר פה אחד  .5
1,101,262 ₪ . 

בגובה  ₪ 215,280ע"ס היה רכישת מחשבים הביצוע  355לאשר פה אחד סגירת תב"ר  .6
 התקציב המאושר .
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 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                                                
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