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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 08/2019ס' ין מין המנמלא 

  
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:18בשעה  19.12.10 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן 

 סגן וממלא מקום ראש המועצה  –מר מחסן נסראלדין
 המועצה חבר  – מישיל נאסרמר 

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 

 חבר המועצה    –מר רזק אלמן
 

 חסרים:
 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 

 חבר המועצה    –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 
 משתתפים :

 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדיןמר 
 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 

 
 על סדר היום :

 .   2020אישור הצעת תקציב רגיל לשנת  .1

 . 2020אישור הצעת תקציב פיתוח לשנת  .2

 . 2020אישור הצעת מסגרת כח אדם לשנת  .3

 . 2020אישור צוו מסים לשנת  .4

 .מבנים מפני רעידת אדמה בי"ס מקיףממש' החינוך לחיזוק אישור קבלת הרשאה תקציבית  .5

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות לביצוע דרכים חקלאיות . .6

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש לביצוע עב' ניקוז בשני היישובים . .7

 אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך לביצוע הנגשה. .8

 . 30/9/2019אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .9

 סגירת תב"רים סופיים . .10

 בחוזים שונים.התקשרות  .11

 
 
 
 



 

בסעיפים והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים  ראש המועצה – יאסר ג'דבאן
 לפי סדר היום:

 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

המוצעת על ידי הרשות למשרד  2020לאשר פה אחד את הצעת התקציב הרגיל לשנת  .1
)מצ"ב העתק אש"ח.  50,400הפנים וזאת בהתאם להנחיות והמסתכמת בסך של 

 מההצעה(. 
 

המוצעת על ידי הרשות והמסתכמת  2020לאשר פה אחד הצעת התקציב הפיתוח לשנת  .2
-2020בנוסף גם, לאשר הצעת תקציב החומש לפיתוח לשנים אש"ח,  44,150בסך של 

 )מצ"ב העתק מההצעה( .אש"ח .  200,000בסך של והמסתכמת  2024
 

המוצעת על ידי הרשות  2020לאשר ברוב חברי המועצה את הצעת מסגרת כח אדם לשנת  .3
)מצ"ב העתק אש"ח .  23,400בעלות כוללת של משרות  162.68והמסתכמת ב 

 .מהמסגרת(
 

עבור מטר וזאת עפ"י חוק ההסדרים, אשר החיוב  2020צו המסים לשנת לאשר פה אחד  .4
  ₪ 3 -, ואילו העלאה עבור מטר מרובע תעשייה ומסחר ב ₪ 39 מרובע מבנה מגורים

 .2019לעומת שנת 
 

עבור תכנון  ₪ 105,479לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"ס  .5
 מרכז הגליל. רב תכליתי "אלוג'דאן" לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בבי"ס 

 
לביצוע  ₪ 500,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות ע"ס  .6

 ע"ח הרשות. 10% -ו 90%דרכים חקלאיות, מזה מענק בשיעור של 
 

לביצוע עב' ניקוז  ₪ 3,200,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש ע"ס  .7
 .2020בשני הישובים, הביצוע יהיה לקראת חודש יוני 

 
עבור הנגשת  ₪ 60,000הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ע"ס בלת לאשר פה אחד ק .8

 עבור הנגשת גן ליקוי שמיעה. ₪ 30,000 -כיתות ליקויי שמיעה בבי"ס אלמנארה ו
 

 , )מצ"ב העתק מהדו"ח(.30/09/19לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד  .9
 

 לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים כדלקמן: .10
 
, ₪ 1,946,474הרחבת חניון ציבורי והרחבת כביש, הביצוע היה ע"ס  -365תב"ר מס'  .א

 , אשר יעבור לקרן לעבודות פיתוח.₪ 5,525קיים עודף בתב"ר הנ"ל בסכום של 

 

מקרן לעבודות  ₪ 53,201השלמת פיתוח כבישים, העברת סכום של  -374תב"ר מס'  .ב
 פיתוח לתב"ר הנ"ל וסגירתו באיזון תקציבי.

 
מקרן לעבודות  ₪ 111,262השלמת פיתוח כבישים, העברת סכום של  -387תב"ר מס'  .ג

 פיתוח לתב"ר הנ"ל וסגירתו באיזון תקציבי.

 



 

מקרן עבודות  ₪ 48,325הנגשת והסדרת חצרות, העברת סכום של  -391תב"ר מס'  .ד
 פיתוח לתב"ר הנ"ל וסגירתו באיזון תקציבי.

 
, קיים ₪ 142,510היה ע"ס  הנגשת כיתות ליקויי שמיעה, הביצוע -398תב"ר מס'  .ה

 .אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח 7,487עודף בסכום של 
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן: .11

ת בכסרא לקבלן כמיל מהנדסים פיתוח גינה ציבורי -13/2019מסירת מכרז מס'  .א
 .₪ 700,000בע"מ בעלות של 

 

חברה  -שיפוץ פנים למבנה המועצה לקבלן "סונא" -14/2019מסירת מכרז מס'  .ב
 בגובה התקציב המאושר. ₪ 525,000קבלנית בסכום של 

 
 01/01/2020חידוש הסכם פינוי האשפה לשנה נוספת, דהיינו מיום  -י.ע.ר מרכז הגליל .ג

 חודשי. ₪ 190,000, בעלות של 31/12/2020עד 
 
פרוייקטים, שדרוג בי"ס "אלוג'דאן" רב תכנון ייעוץ וניהול  -ראיד ג'ריס מהנדסים .ד

  .₪ 105,479תחומי מפני רעידת אדמה בסכום של 
 
 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב                    רשם את הפרוטוקול   

 יאסר ג'דבאן                             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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