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  2002 בנובמבר 11
 
 

 סמיע -פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
  90/11  'ן מסין המנימ

 
 

 . מועצההבאולם הישיבות בבניין  00081בשעה   90/11910 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 המועצה  ראש ממלא מקום –מר סמיח עבדאללה 
 סגן ראש המועצה  –י טרודי מר פאד

 סגן ראש המועצה –מר עבדאללה אברהים 
 חבר המועצה –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  –מר סלאח שומרי 

 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 
 
 
 

 :  חסרים
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 
 
 
 

  0משתתפים 
 ל אשכול גליל מערבי "מנכ –אריק מויאל מר 

 גזבר המועצה/ מזכיר  –מהדי נסראלדין 
 
 
 

 0 על סדר היום 
 .אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לביצוע סקר נכסים   .1

 .הצטרפות והקמת אשכול גליל מערבי  .2

 . התקשרות עם מטפלות להפעלת משפחתונים  .3
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וביקש הוספת סעיף לסדר הים והוא  ברך את הנוכחים, בה פתח את הישי 0ראש המועצה  אסעדנביה 
 . תימת חוזה מסגרת לניהול אזור תעשיה ח
 

 . 4' ל לסדר היום כסעיף מס"הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיף הנ 0החלטה 
 
 

 0הוחלט כדלקמן , לאחר התדיינות בין הנוכחים 
 
 . לביצוע סקר נכסים  ₪ 001,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע .1
 
 אשכול הגליל " לאשר את הצטרפות המועצה כחברה לייסוד החברה העירונית בשם המוצע  .2

   , ד המצורפות "לחו התאםב לאשר את התקנון והתוכנית האסטרטגית לאשכולו" מ "בעהמערבי      
 .  האשכול לאשר את ראש המועצה מר נביה אסעד כנציג המועצה בדירקטוריון , ןככמו     

 
   ל האשכול את הליך "את מורשי החתימה של המועצה להשלים בשיתוף מנכ המליאה מסמיכה     
 .  םישום מול הגורמים הרלוונטייהר     

 
 : לאשר התקשרות עם מטפלות להפעלת משפחתונים .3
 

 אח אמאליה רב( א)   
 אלמאזה עבדאללה ( ב)   
 טיב'נואל ח( ג)   
 כרמלה שקור( ד)   
 סכיבה מדאח ( ה)   
 ליסה עוידה( ו)   
 למיא אבו חמיד  ( ז)   
 
  הרחבה ,כסרא סמיע פקיעין תפן תעשיה לאשר חתימת חוזה מסגרת לניהול אזור תעשיה שייקרא אזור .4

 .שנים  5תקופה של וזאת ל( א)לב ש   
 
 

  18000ה ננעלה בשעה הישיב
 
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול 

 נביה אסעד          מהדי נסראלדין   

 ראש המועצה                   גזבר המועצה / מזכיר 

 
 

 0העתקים 
 חברי המועצה

 ל אשכול גליל מערבי "מנכ –מר אריק מויאל 
 ירושלים  –משרד הפנים 
 צרת עילית נ –משרד הפנים 

 חיפה  –רד מבקר המדינה מש
- נ/ר-


