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         03/11 – E 
     2011 בפברואר 02  

 
   

 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  11/02' מן המניין מס

 
 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   11/02/01 שלישיהישיבה התקיימה ביום  

 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  - אסעדמר נביה 

 ראש המועצה   א מקוםממל –עבדאללה  סמיחמר 
 המועצה סגן ראש – פאדי טרודימר 

 חבר המועצה   -שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה - מישיל נאסרמר 
 חבר המועצה  - עלי סבאחמר 
 חבר המועצה  - פנדי פלאחמר 
 חבר המועצה  - זיד פלאחמר 

 
 

 :חסרים 
 המועצה  סגן ראש – יוסף עלואןמר 

 חבר המועצה –מר סלמאן טרודי 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 .ביצוע דרכים חקלאיות  12/10' מסירת מכרז מס. 1

 .פיתוח וסלילה בכסרא סמיע ' ביצוע עב 13/10' מסירת מכרז מס. 2

 .מינוי נציג מטעם המועצה כחבר בוועדה הדתית הדרוזית . 3

 . 01/11' אישור החלטת ועדת תמיכות מס. 4

 .עדכון חוקי עזר בהתאם לעליית האינדקס . 5

 .אופק חדש  266' ר מס"סגירת תב. 6

 .שינוי הרכב ועדות המועצה . 7

 .התקשרות בחוזים שונים . 8
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לחבר המועצה ברך את הנוכחים ואחל , פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
בוד יחד עם כלל חברי המועצה בשיתוף הנכנס מר זיד פלאח הצלחה בתפקידו וקיווה כי יע

כמוכן הודה לחבר המועצה היוצא מר סלאח שומרי על מעשיו , פעולה לטובת המערכת 
 . ותרומתו למען קידום ענייני המועצה ואיחל לו הצלחה בחייו הפרטיים 

 
 : ראש המועצה המשיך בדבריו וביקש הוספת שני סעיפים לסדר היום 

 
 .ס לחינוך המיוחד "הרחבת בי –ממפעל הפיס  קבלת הרשאה תקציבית (א)
 . ס אלמנארה "שיפוצים בבי' ביצוע עב – 08/10' הגדלת היקף מכרז מס (ב)
 

כסעיף ( א)' סעיף מס, ל לסדר היום "הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיפים הנ :החלטה 
 .  10' כסעיף מס( ב)' וסעיף מס 9' מס

 
 :לקמן לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כד

 
דרכים חקלאיות לכמיל מהנדסים ' ביצוע עב – 12/10' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .1

 . מ "כולל מע₪  273,006מ בסכום של "בע

   

ילה בכסרא סמיע לפיתוח וס' ביצוע עב – 13/10' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .2
 .מ "כולל מע₪  265,471מ בסכום של "לכרים עבדאללה בע

 
מכפר כסרא חבר בוועדה הדתית  56344302ז "וי שיך חאתם אסעד תלאשר פה אחד מינ .3

 .י המלצת השר "עפ וזאת הדרוזית
 

  . ל לישיבה הבאה"לדחות את הדיון בסעיף הנ .4
 

 :ליית האינדקס לפי הפירוט הבא לאשר פה אחד עדכון חוקי עזר בהתאם לע .5
 

 תת סעיף סעיף  חוק עזר 'מס
סכום ביום 
 ד קבועמד *מדד בסיס  פרסום החוק

כ סכום "סה
  סכום מעוגל מעודכן

1 
לכסרא  -אגרת תעודת אישור 

 74 73.96 15.01.2011 16.11.1991 30 1-א 3 1991-ב "התשנ,  סמיע

 25 24.65     10 2-א      

 12 12.32       ב      

2 
 ,לכסרא סמיע  -אספקת מים 
 1205 1204.77 15.01.2011 15.01.1993 531.4 1(1) 1 1993 -ג "התשנ

        637.6     1445.55 1446 

        69     156.43 156 

    2   34.5     78.22 78 

    3   60.5     137.16 137 

    4 
ר "בעד הנחת צנרת לכל מ

 7 7.48     3.3  נכס קרקע של

      
 ר של בניה לכל"לכל מ

 36 36.27     16  קומה

 44 43.76     19.3 בנין שאינו למגורים      
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    6   55.15     125.03 125 

    7   40.75     92.39 92 

3 
 ,לכסרא סמיע  -היטל ביוב 

 312 1992 -ב "התשנ
ר "ביב ציבורי לכל מ

 4 3.89 15.01.2011 16.07.1992 1.65 קרקע

 64 63.88     27.1  בניה ר"ביב ציבורי לכל מ      

 2 1.82     0.77 ר קרקע"ביב מאסף לכל מ      

 24 23.81     10.1  בניה ר"ביב מאסף לכל מ      

      
ר "מכון טיהור לכל מ

 2 1.98     0.84 קרקע

 13 13.13     5.57  בניה ר"מכון טיהור לכל מ      

4 
 ,לכסרא סמיע  -אגרת ביוב 

 2 2006-ו "התשס
 אגרה למגורים למסחר

 1 1.39 15.01.2011 15.02.2006 1.22  ולמלאכה

 1 0.71     0.62  ק מים"אגרת פחת לכל מ      

      
 ק"אגרת טיהור לכל מ

 1 1.25     1.1  מים

5 

 חצרות וכניסות, ניקוי מגרשים 
, לכסרא סמיע  -לבניינים 

 5 1992ב "התשנ
בעד ניקוי מגרש או חצר 

 616 616.33 15.01.2011 15.12.1991 250  ר"מ 500עד 

 493 493.06     200  ר"מ 500 -למעלה מ      

      
בעד ניקוי כניסה לבנין 

 370 369.8     150 משותף

6 
 ,לכסרא סמיע  -סלילת רחובות 
 18 18.03 15.01.2011 15.03.1993 8.14 1(1) 1 1993-ג "התשנ

      (2)1 10     22.15 22 

      (1)2 1.5     3.32 3 

      (2)2 1.6     3.54 4 

    3   500     1107.52 1108 

7 
 ,לכסרא סמיע  -רוכלות 

 1726 1725.72 15.01.2011 15.12.1991 700 14-א 14 1992-ב "התשנ

 247 246.53     100 14-ב      

 25 24.65     10 14-ג      

    18   100     246.53 247 

8 
 ,לכסרא סמיע  -שווקים 

 12 12.27 15.01.2011 16.02.1992 5  1-א 1 1992ב "התשנ

 12 12.27     5  1-ב      

 37 36.8     15  1-ג      

    2             

    3   0.5     1.23 1 

    4   0.5     1.23 1 

    5   1     2.45 2 

    6             

    7             

 
 

  100=1951מדד המחירים לצרכן על בסיס ספטמבר , י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "מדד בסיס שנקבע עפ
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 ,₪  53,251ס של "הביצוע היה ע, אופק חדש  – 266' מסר "לאשר פה אחד סגירת תב .6
 .₪  949קיים עודף בפרוייקט בסך של 

 
ר ועדת ביקורת ותברואה "לאשר פה אחד מינוי מר זיד פלאח חבר המועצה החדש יו .7

 .ם וחבר בועדת בטחון ושימור אתרי
 

 : התקשרות בחוזים כדלקמן פה אחד לאשר  .8
 

בסך של  כסרא סמיע הכנת נספחי מים וביוב לתוכניות מתאר –עמוס דנק  (א)
 . מ"כולל מע₪  25,000

 

 .מ "בתוספת מע₪  35,000בעלות של  תכנון כביש מחבר סמיע תפן – עמוס דנק (ב)

 

בעלות של  2011 שנת סוף עד חינוכיים לקידום פרוייקטיםחידוש הסכם  – פ.נ.ק (ג)
 .מ "לפני מע₪  28,000

 
לגביית חובות  –מ "ר עולמית שירותי פיננסי בע.הפעלת חברת גבייה בשם מ (ד)

 . 2011 שנת כבדים של תושבים שמסרבים לשלם מסי הארנונה לרשות עד סוף
 
להרחבת ₪  3,095,200ס של "לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס ע .9

 .ס לחינוך המיוחד "בי
 

 ס אלמנארה "שיפוצים בבי' ביצוע עב – 08/10' לאשר פה אחד הגדלת היקף מכרז מס. 10
 .₪  415,493לסך של ₪  297,690מסך של       

 
 

 
 

  19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 
 

 בכבוד רב         רשם את הפרוטוקול      

 נביה אסעד        מהדי נסראלדין          

 ראש המועצה       גזבר המועצה /מזכיר     

 

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

      חיפה, משרד מבקר המדינה 
  2011נ /ר


