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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

  14/06ס' ין מין המנמ 
 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   14.07.15שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  –מר מחמד מראד 

 חבר המועצה  –מר ברוסלי שקור 
 חבר המועצה  –מר נשאב גאנם 

 
 
 

  ים :חסר
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס כהשתתפות בבניית מעון יום . .1

 אישור קבלת הרשאות תקציבית ממפעל הפיס לביצוע מתקנים לפיס ירוק . .2

 שיפוץ בתי לוויות .  – 311הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .3

 פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה בע"מ לפרויקטים ממפעל הפיס . .4

 חידוש מינוי דירקטור מטעם המועצה לתאגיד מעיינות זיו בע"מ . .5

 

 

 

 



 

 
 
 

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

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
 כהשתתפות  ₪ 680,000קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס ע"ס של . לאשר פה אחד 1

 .בבניית מעון יום      
 
 ת לקבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס לביצוע מתקנים לפיס ירוק טייאחד לאשר פה  .2

 . ₪ 97,000וטיילת סמיע ע"ס של  ₪ 97,650כסרא ע"ס של      
 
 שיפוץ בתי לוויות מסך של  311לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס' . 3

 . עם כמיל מהנדסים בע"מ ₪ 132,251לסך של  ₪ 127,440     
 
 לכל  2015ו  2014בשנים בע"מ ישראל בבנק דקסיה עזר פתיחת חשבונות לאשר פה אחד . 4

 .   פרוייקט שימומן על ידי מפעל הפיס     
 
 כנציג מטעם המועצה  58959321ת"ז מס' מינוי מר יאסר גדבאן חידוש . לאשר פה אחד 5

 . מג'די פלאחבדירקטוריון תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ בנוסף לחבר      
 
 
  

  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                                                

 2014ר/נ 


