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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  14/04ס' ין מין המנמ 

 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   14.04.01שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 המועצה  ראשסגן  – נסראלדיןמחסן מר 
 סגן ראש המועצה  –מר בסאם נאסר 

 חבר המועצה  – נשאב גאנם מר
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 
 
 

  ים :חסר
 חבר המועצה  –מר ברוסלי שקור 
 חבר המועצה  –מר מחמד מראד 

 חבר המועצה  – פאיז אברהיםמר 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 

 על סדר היום :
 . 2014עדכון הצעת תקציב רגיל לשנת  .1

 .בסמיע חיילים אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשב"ש לביצוע כבישים בשכ'  .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממש' הרווחה להשלמת בניית מועדונית בסמיע . .3

 אישור הסכם הקמת מנהלת לאזור התעשייה המשותף כסרא סמיע פקיעין . .4

 חידוש מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל מטעם הרשות . .5

 מינוי נציג ציבור כחבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל מטעם הרשות .  .6

 שיקום כבישים בשכונות ותיקות .  03/14מסירת מכרז מס'  .7

 

 
 



 

והודיע כי החבר אייסר פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –נביה אסעד 
איחל לחבר הנכנס הצלחה ונכנס במקומו מר פאיז אברהים, מתפקידו פטר פלאח הת
ולה לטובת הכלל , כמוכן קיווה כי יעבוד יחד עם כלל חברי המועצה בשיתוף פעובתפקידו 

הודה לחבר המועצה היוצא על מעשיו ותרומתו למען קידום ענייני המועצה ואיחל לו המשך 
 הצלחה בחייו הפרטיים .

 

ראש המועצה המשיך בדבריו וביקש הוספת סעיף לסדר היום והוא אישור החלטת ועדת 
 . 01/14תמיכות מס' 

 

 . 8הנ"ל לסדר היום כסעיף מס' הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיף החלטה : 
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 המוצעת ע"י הרשות  2014הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת את . לאשר פה אחד 1
 )מצ"ב העתק . אש"ח  37600למשרד הפנים וזאת בהתאם להנחיות והמסתכמת בסך של      
 הצעה (.מה     

 
 לביצוע כבישים  ₪ 500,000הרשאה תקציבית ממשב"ש ע"ס של  קבלת. לאשר פה אחד 2

 .בשכונת חיילים משוחררים בכפר סמיע      
 
 להשלמת  ₪ 668,258אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הרווחה ע"ס של לאשר פה  .3

 .בניית מועדונית בכפר סמיע      
 
 כסרא סמיע פקיעין .הסכם הקמת מנהלת לאזור התעשייה המשותף . לאשר פה אחד 4
 
 לאשר פה אחד חידוש מינוי מר נביה אסעד ראש המועצה כחבר בוועדה המקומית לתכנון . 5

 .   ובניה מעלה הגליל מטעם הרשות     
 
 חבר בוועדה המקומית לתכנון מינוי המהנדס כמיל נסראלדין כנציג ציבור . לאשר פה אחד 6

 . ובנייה מטעם הרשות      
 
 לקבלן  ביצוע שיקום כבישים בשכונות ותיקות 03/14אחד מסירת מכרז מס' . לאשר פה 7

 . ₪ 868,314בע"מ בעלות של  כרים עבדאללה     
 
 בנוגע למתן תמיכות כספיות לאגודות  01/14המלצת ועדת תמיכות מס' . לאשר פה אחד 8

 הספורט . יודגש כי המליאה מחליטה לאשר תשלום מלא לתמיכה שאושרה כבר למרות      
 . פסקה )א( לנוהל מתן תמיכות 4.3מה שהוזכר ונאמר בסעיף מס'     

 

  19:00ישיבה ננעלה בשעה  ה
 

 בכבוד רב                    רשם את הפרוטוקול   
 נביה אסעד                                מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה        מזכיר / גזבר המועצה   
 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                                
 2014ר/נ 


