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   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
   80/3  'ין מסין המנמלא 

 
 

 . באולם הישיבות בבניין המועצה,   000/2בשעה   80/80/12 שניהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  –מר נביה נסראלדין 
 המועצה  סגן ראש –מר אמל עבדאללה 

 חבר המועצה  –אנם 'מר סלימאן ג
 חבר המועצה  –אלב פלאח 'מר ג

 חבר המועצה  –מר כמאל שווי 
 חבר המועצה  –מר סלימאן שקור 

 חבר המועצה  –מר סלמאן אבו חמיד 
 
 

 0חסרים 
 חבר המועצה  –מר עפיף נאסר 
 חבר המועצה  –מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה  – דבאן'סאהר גמר 
 
 

 0ים משתתפ
 גזבר המועצה 8 מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 
 .אישור הקמת תאגיד מים וביוב אזורי והסכם ההתאגדות  .1

 ( .מקרקעין ומיטלטלין)אישור הסכמי העברת הנכסים  .2

 . אישור הסכם אספקת שירותים מסוימים  .3

 . אישור מינוי דירקטורים לדירקטוריון התאגיד  .4
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שני ביקש הוספת ברך את הנוכחים ו, פתח את הישיבה ראש המועצה  –נביה נסראלדין 

 : סעיפים לסדר היום 

 . קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון להקמת שני מגרשים משולבים  (א)

 קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון להשלמת פיתוח כבישים  (ב)

 . סמיע  –כסרא 

 5' כסעיף מס( א)סעיף , הסעיפים לסדר היום הוחלט פה אחד לאשר הוספת : החלטה 

  .   6' כסעיף מס( ב)וסעיף 

 

 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 

 לאשר הקמת תאגיד מים וביוב אזורי והסכם ההתאגדות שיכלול עיריית  .1
 . סמיע  –כפר ורדים וכסרא , שלומי , תרשיחא  –מעלות 

 

לטלין המיועדים למערכות לשירותי המים המיטוהמקרקעין לאשר הסכמי העברת  .2
 . והביוב מהרשות לתאגיד 

 
 . לאשר הסכם אספקת שירותים מסוימים מטעם הרשות לתאגיד  .3

 
דירקטוריון ב נציג מטעם הרשותכ 05/959321ז "תדבאן 'יאסר ג רלאשר מינוי מ .4

 .התאגיד  
 

להקמת  ₪ 00,000/ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון ע .5
 . סמיע  –שני מגרשים משולבים כסרא 

 
 ₪  010,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון ע .6

 . סמיע  –להשלמת פיתוח כבישים כסרא 
 

  2/030הישיבה ננעלה בשעה  
 

 
 בכבוד רב           רשם את הפרוטוקול  

 נביה נסראלדין         מהדי נסראלדין    
 ראש המועצה        זבר המועצה ג8 מזכיר 
 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 נצרת , משרד הפנים 

 חיפה                                                , משרד מבקר המדינה 
 ...נ8ר


