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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

  14/05ס' ין מין המנמ 
 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   14.06.03שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר ברוסלי שקור 

 חבר המועצה  –מר נשאב גאנם 
 
 
 

  ים :חסר
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר מחמד מראד 

 חבר המועצה  – פאיז אברהיםמר 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 
 

 על סדר היום :
 .  31/3/14אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .1

 אישור תקנון לתוכנית אסטרטגית למנהלת איזור התעשייה . .2

 בפני חברי המליאה . 1/14הנחת המלצות ועדת הנחות מס'  .3

 אישור קבלת הלוואה לזמן ארוך מבנק ערבי תרשיחא . .4

 התקשרות בחוזים שונים . .5

 

 

 

 



 

 
 
 

והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –נביה אסעד 
 בסעיפים לפי סדר היום : 

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 . )מצ"ב העתק מהדוח( . 31/03/2014הדוח הרבעוני התקופתי עד את . לאשר פה אחד 1
 
 את ההסכם בין כסרא סמיע ופקיעין להקמת אזור התעשייה והקמת אחד לאשר פה  .2

 .כמוכן , לאשר את התוכנית האסטרטגית ואת התקנון של החברה העירונית , המנהלת      
 
 . הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה 01/14המלצות ועד ההנחות מס' . 3
 
  ₪ 1,500,000ניף תרשיחא בסך של קבלת הלוואה לזמן ארוך מבנק ערבי סלאשר פה אחד . 4

 .   לשם השלמת בניית מועדון נוער 2%שנים בריבית שלך פרים +  5לתקופה של     
 
 חידוש הסכם ההתקשרות עם הדברות פקיעין דאהר ח'יר לעונת ההדברה . לאשר פה אחד 5

 .כולל מע"מ  ₪ 18,252בעלות של      
 
  

  18:30ישיבה 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                                                
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