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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה   201712/05/י ליששהישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
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 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
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 חבר המועצה  –אברהים מר פאיז

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

 
 
 

 משתתפים :
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ואיחל לחבר המועצה הנכנס  פתח את הישיבה , ברך את הנוכחיםראש המועצה  –נביה אסעד 
הצלחה בתפקידו החדש וקיווה כי יעבוד יחדיו עם כלל חברי המועצה  מר כמאל נסראלדין

בשיתוף פעולה מלא לטובת הכלל, כמוכן, הודה לחבר המועצה היוצא מר עאדל ג'דבאן על 
 מעשיו ותרומתו למען קידום ענייני המועצה ואיחל לו הצלחה בחייו הפרטיים .

 

 לפי סדר היום . את הדיון בסעיפיםהתחיל ראש המועצה המשיך בדבריו ו
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 ₪ 115,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט ע"ס של  .1
 לקיום פסטיבלים . 

 

לאשר פה אחד הכנת תוכנית מפורטת לשינוי שטח המיועד מבנה ציבור למגורים בגוש  .2
, עלויות המדידה והתכנון יחולו ע"ח בעלי  בכפר סמיע 55חלקה מס'  19203מס' 

 הקרקע, בנוסף גם, יחתמו על כתב שיפוי מול המועצה .
 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה . 05/17המלצות ועדת הנחות מס'  .3
 

בנוגע למתן תמיכה כספית  02/17לאשר פה אחד קבלת המלצת ועדת תמיכות מס'  .4
 לאגודת הספורט העמותה לחינוך תרבות וספורט בכפר סמיע לכדורגל .

 
לאשר פה אחד הארכת מועד הפעלת מבצע גביית חובות הארנונה לשנים קודמות עפ"י  .5

 . 31.12.2017הנוהל ובכפוף להנחיות משרד הפנים וזאת עד לתאריך 
 

חבר בוועדת מכרזים, חינוך, מימון הוצאות  לאשר פה אחד מינוי מר כמאל נסראלדין .6
 משפטיות , תנועה וועדה מקומית לתכנון ובנייה .

 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן : .7

ביצוע שירותי טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת בשטחי  , 22/17מסירת מכרז מס'  (א)
 . ₪ 344,444המועצה לקבלן צ.פ.ע מחזור פסולת בניין בע"מ בסכום של 

 

 . ₪ 494,922שיקום חניות לקבלן כמיל חביב בעלות של  33/17מסירת מכרז מס'  (ב)
 

 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב       רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                              נסראלדיןמהדי      

 ראש המועצה                מזכיר / גזבר המועצה 

 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה
  2017ר/נ 


