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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  10/00  'ין מסין המנמ 

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   00081בשעה   10/00/00 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 המועצה סגן ראש  –מר עבדאללה אברהים 
 סגן ראש המועצה  –מר פאדי טרודי 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  – פנדי פלאחמר 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 

 
 

 0חסרים 
 ממלא מקום ראש המועצה  –מר סמיח עבדאללה 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה –מר סלאח שומרי 

 
 

 0משתתפים 
 גזבר המועצה 0 מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 
 .אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לבניית גן ילדים  .1

 . ביוזמת המועצה  018867 ג' אישור תוכנית מפורטת מס .0

 .הסמכת מהנדס המועצה לעניין רישוי עסקים במקרים מיוחדים  .3

 .מ "יד המים והביוב מעיינות זיו בעמינוי דירקטור מטעם המועצה לתאג .4

 .פ .נ.חידוש הסכם התקשרות עם ק .5

 .התנגדות לתוכנית יער אלקוש  .6

 

 

 



 0 

והתחיל את הדיון  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
  : בסעיפים לפי סדר היום 

 

 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
 לבניית גן ילדים ₪  022,303ס של "בית ממשרד החינוך עלאשר קבלת הרשאה תקצי. 1

 .במרכז כפר כסרא      
 
 ושינוי יעוד השטח מחקלאי למגורים שהוגשה  018867ג' לאשר הגשת תוכנית מפורטת מס. 0

 .י יזם פרטי בשם ראאף פלאח וזאת בהתאם להנחיות חוק התכנון והבנייה "ע     
 מועצה המקומית כסרא סמיע והינה מאושרת על ידה כפי  יודגש כי התוכנית תוגש בשם ה    
 .שהוכנה והוגשה     

 
 טיב מהנדס המועצה לתת אישורים בעניין 'מליאת המועצה מסמיכה את מר נהאד ח. 3

 , מספרות , חנות מתנות , קיוסק , מכולת : רישוי עסקים לעסקים קטנים כגון      
 .הלבשה והנעלה , קונדיטוריה      
 נים הקשורים לבריאות ימדובר בעסקים שלמעשה מקיימים אחרי הוראות כל הד    
 .הציבור ובטחונו אך קיימת לגביהם בעיה טכנית הקשורה לתכנון ובנייה     

 
 כנציג מטעם הרשות בדירקטוריון תאגיד  03398/35ז "די פלאח ת'ד מג"לאשר מינוי עו .4

 . נוסף לחבר יאסר גדבאןב" מ"מעיינות זיו בע"המים והביוב     
 
 עד  /0/1קידום פרויקטים חינוכיים מתחילת חודש יולי . פ.נ.לאשר חידוש הסכם עם ק. 5

 .מ "לפני מע₪  14,000בעלות של  /0/1סוף שנת      
 
 המועצה מתנגדת בתוקף , אם לבקשת חברי המועצה מכפר סמיע ל נדון בהת"הסעיף הנ. 5

  017435עבור יער אלקוש ג  כסרא סמיע ובתחום שיפוטה הן לכל תכנון על אדמות תושבי    
 . 015014והן עבור יער פקיעין תוכנית ג    
  ד "י עו"על בעלי הנכסים להגיש ערר עהמועצה תגיש ערר בשמה על התכנון המוצע וחובה     
  .לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה עם עותקים לוועדה המקומית והמועצה המקומית פרטי     

 
 

  11000ישיבה ננעלה בשעה  ה
 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול   

  אסעדנביה           מהדי נסראלדין      
 ראש המועצה        גזבר המועצה 0 מזכיר   
 

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

                         חיפה                        , משרד מבקר המדינה 
 נ0ר


