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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  10/05  'ין מסין המנמ 

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   10/05/04 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  –ר מישיל נאסר מ

 חבר המועצה  – פנדי פלאחמר 
 חבר המועצה –מר סלאח שומרי 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 
 

 :חסרים 
 ממלא מקום ראש המועצה  –מר סמיח עבדאללה 

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

 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר המועצה 0 מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 .מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל  ₪ 540,000אישור קבלת סך של  .1

 . 9//0ח כספי שנתי לשנת "אישור דו .0

 .מרכז הורים וילדים  – /001/' מסירת מכרז מס .3

 .ביצוע סקר נכסים  – /001/' מסירת מכרז מס .0

 .גן ילדים בכסרא  – /001/' מכרז מסמסירת  .0

 .רים סופיים "פיתוח לסגירת תב' מקרן לעב ₪ 542,591.92העברת סך של  .0

 .בכסרא  /1903בגוש  110' ביטול תוואי דרך רשומה בחלקה מס .7

 

 



 0 

 פיםוביקש הוספת סעי ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
 : לסדר היום 

 
 .ת זכות לטובת בנק מרכנתיל חתימת המחא( א)
 .מ "אישור קבלת הלוואה לזמן ארוך מבנק דקסיה בע( ב)
 . בפני המליאה  /101/' נחות מסהת ועדת הוהנחת המלצ( ג)
 .דאהר חיר הדברת מזיקים הקבלן אישור התקשרות עם ( ד)
 .ושינוי יעד  018818אישור הגשת תוכנית ג( ה)
 

כסעיף  (א)' סעיף מס ,ל לסדר היום "הנ פיםהסעי הוחלט פה אחד לאשר הוספת :החלטה 
עיף סכ( ד)' סעיף מס, ( /1)' כסעיף מס( ג)' סעיף מס, ( 9)' כסעיף מס( ב)' סעיף מס, ( 8)' מס
 . ( 10)' כסעיף מס( ה)' וסעיף מס( 11)' מס

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
 ח "קומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל עמהוועדה המ₪  540,000קבלת סך של לאשר . 1

 .פיתוח ' והעברתם לחשבון קרן לעב /0/1היטל השבחה לשנת      
 
 ( .ב העתק מהדוח"מצ).  9//0לאשר את הדוח הכספי השנתי לשנת . 0
 
 .מרכז הורים ילדים כסרא סמיע לעמותת אפשר  – /001/' מכרז מס את למסור. 3
 
 ביצוע סקר נכסים לאופק מדידות מערכות בסכום של  – /001/' מכרז מסאת למסור . 0

 . ר בניה וקרקע"ממוצע למ₪  0.734     
 
 גן ילדים בשכונת חיילים משוחררים בכסרא לקבלן כמיל  – /001/' מכרז מס את למסור. 0

 . מ"כולל מע₪  729,069.70מ בסכום של "מהנדסים בע     
 
 .רים סופיים "פיתוח לסגירת תב' עבמקרן ל₪  542,591.92לאשר העברת סך של . 0
 
 ושינוי יעוד הדרך  /1903בגוש  110' לאשר ביטול דרך להולכי רגל רשומה חלקה מס. 7

 מאושרת על ידיה כפי שהוכנה והינה כסרא סמיע . מ.התוכנית הוכנה ביוזמת מ, למגורים     
 .והוגשה     

 
 לטובת בנק מרכנתיל ₪  400,000ס של "לאשר חתימת המחאת זכות ושעבוד הכנסות ע. 8

 .של הרשות מהבנק המאושר סניף תרשיחא בגובה האשראי      
 
 ,  שנים 0מבנק דקסיה לתקופה של ₪  1,000,000ס של "לאשר קבלת הלוואה לזמן ארוך ע. 9

 .רים "לשם כיסוי גירעונות סופיים בתב %/0./+ ריבית פריים ב     
 

 .בפני המליאה המליאה  ןהונחו על שולח /101/' נחות מסההמלצות ועדת ה. /1
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 כולל ₪  11,955לאשר התקשרות עם מר דאהר חיר קבלן הדברה בעלות חודשית של . 11
 .מ "מע       

 
 , תיירות וספורט , ושינוי יעוד השטח ממלאכה למגורים  018818לאשר הגשת תוכנית ג. 10

 .מאושרת על ידיה כפי שהוכנה והוגשהוהינה כסרא סמיע . מ.התוכנית הוכנה ביוזמת מ       
 
 
 
  

  19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 
 
 

 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                                                , מבקר המדינה משרד 
 נ0ר


