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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

  10/09  'ין מסין המנמ 
 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   10/09/07 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

  :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ועצה סגן ראש המ –מר פאדי טרודי 
 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 

 חבר המועצה  –מר יוסף עלואן 
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 
 
 

 :חסרים 
 ממלא מקום ראש המועצה  –מר סמיח עבדאללה 

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

 
 

 :פים משתת
 גזבר המועצה 0 מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 .ס אלבסמה "אישור קבלת הרשאה תקציבית מטוטו וינר לרכישת ציוד לבי .1

 .בפני המליאה  0//01' הנחת המלצות ועדת הנחות מס .0

 .מינוי נציג מטעם המועצה כחבר בועדה הדתית הדרוזית  .0

 .ו וע דרכים חקלאיות וסגירתביצ – 1//01' הגדלת היקף ביצוע מכרז מס .1

 .שיקום כבישים  – 0//01' הגדלת היקף ביצוע מכרז מס .2

 . התקנת מערכת סולארית לייצור חשמל על מבני ציבור  .3

 .א "ל תשע"גבית אגרת חינוך לשנה .4

 .שינוי בהרכב ועדות המועצה  .5

 . 016/20'הרחבת תוכנית מתאר כסרא ג .6

 .התקשרות בחוזים שונים  ./1



 0 

ואיחל לחבר  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה המועצה ראש  – אסעד נביה
המועצה הנכנס מר יוסף עלואן הצלחה בתפקידו וקיווה כי יעבוד יחד עם כלל חברי 

הודה לחבר המועצה היוצא מר , כמוכן , המועצה בשיתוף פעולה לטובת המערכת 
הצלחה  עבדאללה אברהים על מעשיו ותרומתו למען קידום ענייני המועצה ואיחל לו

 .בחייו הפרטיים 
  7 והתחיל את הדיון בסעיפים לפי סדר היום ראש המועצה המשיך בדבריו 

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
 
 לרכישת ציוד ₪  300,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית מטוטו וינר ע. 1

 .חינוך המיוחד לס אלבסמה "לבי    
 
 . המליאה  חברי שולחן בפניההונחו על  1003/' סהמלצות ועדת הנחות מ. 0
 
 מכפר כסרא נציג מטעם  025889130ז "לאשר מינוי שיך רידאן סלמאן אלמן ת. 0

 .המועצה כחבר במועצה הדתית הדרוזית     
 
 ם עביצוע דרכים חקלאיות  – 1001/' לאשר הגדלת היקף ביצוע העבודה במכרז מס .1

 ₪  314,270לסך של ₪  225,852מ מסך של "עבדאללה ובניו בע הקבלן עמאד    
 .בגובה התקציב ₪  314,270ס של "הביצוע היה ע, ר "וסגירת התב    

 
 .לישיבה הבאה  5 'מס לדחות את הדיון בסעיף. 2
 
  חברתלאשר התקנת מערכת סולארית לייצור חשמל על מבני הציבור באמצעות . 3

 .חתימת חוזה התקשרות בהתאם במותנה מ "טמס בעאם סולאר סיס.אי.י'ג     
 
  3פר כל תלמיד החל מגיל ₪  64ס של "א ע"ל תשע"לאשר גביית אגרת חינוך לשנה. 4

 . עבור ביטוח תאונות אישיות ושירות בריאות השיניים ב "יעד כיתה     
 
    בטחון ,החדש חבר בועדת המכרזים לאשר מינוי מר יוסף עלואן חבר המועצה . 5

 .ר ועדת ערר "רואה ויוותבבריאות     
 
 לפי התכנון שהוגש לוועדה  19052/'גלאשר הצעת הרחבת תוכנית מתאר כסרא . 6

 .י אדריכלית רוזה דיאמינט יהלום בגליל "עבנייה והמחוזית לתכנון     
 

 7 לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  ./1
 

 חידוש מכרז הסעות תלמידים  – לותמע ואמנון מסילות מ"בע מובילי הוורדים( א)     
 .  י משרד החינוך "לשנה נוספת הכולל התייקרות מאושרת ע           

 
 בניית גן ילדים במרכז כפר  – 1009/' זכה במכרז מס – מ"מחמוד סעידה בע( ב)     

 .מ "כולל מע₪  0619,70כסרא בעלות של           
 



 0 

 טיאוט רחובות ועבודות  – 1010/' ה במכרז מסזכת – ס מרכז הגליל.ש.חברת ו( ג)     
 .ליום עבודה מ "כולל מע₪  300ניקיון בעלות של           

 
 
 

  30:18ישיבה ננעלה בשעה  ה
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול   

  אסעדנביה           מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה        גזבר המועצה 0 מזכיר   

 
 7 יםהעתק

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

                                                 חיפה, משרד מבקר המדינה 
 /0/1 נ0ר


