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 סמיע -פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 

  1409/מן המניין מס'  
 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  18:00בשעה   1411/04/שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים : 
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 ראש המועצה  סגן –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

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

 
 

 חסרים : 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 
 חבר המועצה –מר ברוסלי שקור 

 
 

 :משתתפים 
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 
 
 

 על סדר היום :
 . 05/14אישור המלצות ועדת מכרזים מס'  .1

 אישור התקנת טורבינות רוח ע"י חברת אנרגיקס . .2

 מינוי נציג ציבור חבר מטעם המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה . .3

 . שינוי בהרכב ועדות המועצה .4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ואחל לחבר המועצה הנכנס מר ראש המועצה  –נביה אסעד 
זיד פלאח הצלחה בתפקידו החדש וקווה כי יעבוד יחדיו עם כלל חברי המועצה בשיתוף פעולה 
לטובת הכלל , כמוכן הודה לחבר המועצה היוצא מר מחמד מראד על מעשיו ותרומתו למען 

 נייני המועצה ואחל לו המשך הצלחה בחייו הפרטיים .קידום ע
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

קבלן לביצוע עבודות פיתוח וסלילת כבישים  – 08/14מסירת מכרז מס'  לאשר פה אחד  .1
מכרז מס' כמוכן פסילת כולל מע"מ ,  ₪ 457,716עמאד עבדאללה ובניו בע"מ בסכום של 

טיאוט רחובות וניקיון מוסדות ציבור מאחר והמשתתפים במכרז לא עמדו בתנאי  – 07/14
יחס ב גבוהים יוהמחירים ה בנוסף גם ,סף של המכרז ולא צירפו מסמכים הנדרשיםה

 לאומדן.
 

)לאחר  255-0220814תוכנית מס' התקנת טורבינות רוח ע"י חברת אנרגיקס לאשר פה אחד  .2
 לפי הרשימה כדלקמן :תבקש ע"י המועצה( הטורבינות כפי שהמיקום תיקון 

 
מס' 

 טורבינה 
 גוש 

 
 חלקה 

2 19216 33 
3 19215 52 
4 19215 53 
5 19218 49 
6 19218 31 
7 19219 6+7 
8 19219 38 

11 19221 1+3 
 

לאור העובדה שהתוכנית כוללת בתחומה בין השאר, גם דרכים חקלאיות ציבוריות, הוחלט 
 יוזם ומגיש התוכנית .שהמועצה תצטרף כ

  

לאשר פה אחד מינוי מר נביה נסראלדין כנציג ציבור חבר מטעם המועצה בוועדה המקומית  .3
 לתכנון ובנייה מעלה הגליל .

 

ביטחון וחבר בוועדות ביקורת, שימור אתרים ועדת חד מינוי מר זיד פלאח יו"ר פה אלאשר  .4
 ובריאות ותברואה . 

   18:45הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב            רשם את הפרוטוקול   
 נביה אסעד                                 מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה         מזכיר / גזבר המועצה   
 

 : העתקים
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה         
  2014ר/נ 


