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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

  10/12  'ין מסין המנמ 
 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   00:81בשעה   10/12/14 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

  :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ראש המועצה  ממלא מקום –מר סמיח עבדאללה 
 סגן ראש המועצה  –מר פאדי טרודי 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 
 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה  –מר יוסף עלואן 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

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

 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר המועצה / מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 .קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט לשיפוץ מגרש כדורגל סמיע . 1

 .קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון לביצוע כבישים פנימיים . 2

 . לאיות קבלת הרשאה תקציבית מהרשות לפיתוח הגליל לביצוע דרכים חק. 3

 .הגדלת חוזה הרחבת תוכנית מתאר כסרא עם האדריכלית רוזה דיאמינט . 4

 .ס"ושלוחת מתנקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון לבניית מועדון נוער . 5

 .קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות לביצוע דרכים חקלאיות . 6

 .אסעד  דאהשאשור עסקת חליפין בין המועצה לבין . 7

 . 2011אישור צוו מסים לשנת . 8

 .חידוש מינוי מנהל הארנונה . 9
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וביקש לעמוד דקת דומיה לזכרם של , פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 

ותושבי שני הישובים  העובדי,  המועצה בשמי ובשם חברי, הנספים באסון הכרמל 
ירה לנפגעים אנו משתתפים בצערם של משפחות הנספים ומאחלים החלמה מה

 .ם כי אסונות דומים לא יפקדו את מדינתנו ישראל תפלליומ
 תקשרות חוזית ביקש הוספת סעיף לסדר היום והוא הוראש המועצה המשיך בדבריו 

 .  ס"ושלוחת מתנ עם האדריכל נביל חדאד לתכנון מועדון נוער
 

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

 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
 ₪  304,600ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט ע. 1

 . לביצוע שיפוץ מגרש כדורגל בכפר סמיע     
 
 לביצוע ₪  300,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון ע. 2

 . שיקום כבישים פנימיים בשני היישובים    
 
 ₪  50,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית מהרשות לפיתוח הגליל ע. 3

 . כהשתתפות בביצוע דרכים חקלאיות     
 
 לאשר הגדלת חוזה הרחבת תוכנית מתאר כסרא עם האדריכלית רוזה דיאמינט  .4

 . מ"לפני מע₪  6,000בסך של     
 
 ₪  1,000,000ס של "ת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון עלאשר קבל. 5

 .ס "שלוחת מתנומועדונית ,  לביצוע פרוייקט מועדון נוער    
 
 לביצוע ₪  500,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות ע. 6

 . ח הרשות"ע %20 -כמענק ו %80, דרכים חקלאיות      
 
 אשר במסגרת , אסעד  דאהשלבין מר  ן בין המועצה ר ביצוע עסקת חליפילאש. 7

 שטח חקלאי בשטח ,  19225בגוש  3,19מחלקה  23/העסקה תמסור המועצה מגרש     
  40מחלקה  3/2040/קבל בתמורה מגרש תבמקביל אסעד ו דאהשר למר "מ 1,000    
 אות מאת יודגש כי קיים דוח שמ, ר בייעוד מגורים "מ 400בשטח של  19226בגוש     
 . שווה בין שני המגרשיםערך המרה ובו מדגיש שווה ראדי נגם השמאי מר     
 .השטח ייועד לבניית גן ילדים      

 
 שיעור מס הארנונה , י חוק ההסדרים "וזאת עפ 2011לאשר את צוו המסים לשנת . 8

 .ר מגורים "למ₪  30ס של "יעמוד ע    
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 . 2011כמנהל הארנונה לשנת  ןח נסראלדילאשר חידוש מינוי מר סמי. 9
 

 ( מועדונית)לאשר התקשרות חוזית עם האדריכל נביל חדאד לתכנון מועדון נוער . 10
 . מ "מהצעת הקבלן הזוכה לפני מע %6.5בשיעור של      

 
 

  00:11ישיבה ננעלה בשעה  ה
 
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול   

  אסעדנביה           מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה        גזבר המועצה / מזכיר   

 
 

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

                                                 חיפה, משרד מבקר המדינה 
 2010 נ/ר


