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 פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים והתחיל הדיון בסעיפים לפי סדר היום .ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 
 הנוכחים הוחלט כדלקמן :לאחר התדיינות בין 

 
 )מצ"ב העתק מהדו"ח ( . 30/6/2020את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1

 
יקויי לל יתההנגשת כעבור  ₪ 60,000 שלת ממשרד החינוך ע"ס ותקציבישתי הרשאות לאשר פה אחד קבלת  .2

 . בי"ס ח'רובית בשמיעה בבי"ס עמל מרכז הגליל וגן 

 

 התקשרות חוזית עם המשכ"ל לביצוע פרויקטים כדלקמן :לאשר פה אחד  .3

 הביצוע  ₪ 1,584,495הקבלן המבצע מ.חליל בע"מ בעלות של   – שצ"פ שכונת חיילים משוחררים סמיע ( 
 יהיה ע"פ התקציב המאושר ( .             

 הביצוע יהיה ע"פ התקציב המאושר ( . ₪ 3,931,978הקבלן המבצע מ.חליל בע"מ בעלות של  – קווי ניקוז( 
 8,245,867של    הקבלן המבצע אחים פתחי חברה לבניה בע"מ בעלות  – בניית אולם ספורט סמיע ₪  

 הביצוע יהיה ע"פ התקציב המאושר ( . )             

 
 6דיסקונט בע"מ לתקופה של  מבנק מרכנתיל ₪ 700,000הלוואה לזמן ארוך ע"ס של לאשר פה אחד קבלת  .4

 וזאת לצורך השלמת ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית בישוב . P +0.37%שנים בריבית משתנה פריים + 
 

 2020עבור שנת  ₪ 200,000השתתפות המועצה בתקציב פארק תעשיות כ.ס.פ בע"מ בסכום של לאשר פה אחד  .5
 פעולות תומכות במסגרת פרויקט ייעוץ ארגוני . 366 וזאת ע"ח תב"ר

 

שיפוץ מוסדות חינוך עם הקבלן מ.ח רמות בנייה  410לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העובדה תב"ר מס'  .6
 . ₪ 1,000,370לסך של  ₪ 971,514בע"מ מסך של ופיתוח 

 

לאשר פה אחד הסבת החוזים החתומים עם עמוס דנק לחברת פלג מים בע"מ ) נספחי מיום וביוב לתוכנית  .7
כסרא , והגדלת חוזה נספח מים ביוב  23, ניקוז ומדרכה בכביש מתאר כסרא סמיע , וקוי ניקוז כסרא סמיע 

 ( .וניקוז תוכניות מיתאר 

 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : .8

 1,596,250סלילת כבישים לאספלט אלפא בע"מ בעלות של  – 9/20מס'  מסירת מכרז ₪ . 

  '162,778הנגשה פיזית פרטנית לקבלן כמיל מהנדסים בע"מ בעלות של  – 10/29מסירת מכרז מס ₪ . 
  מחשבון הסופי של  3%כמיל מהנדסים בע"מ פיקוח על מכרז ביצוע בניית אולם ספורט בסמיע בשיעור של

 הקבלן .

  לפני מע"מ   . ₪ 23,000ך בקמפוס בעלות של רתכנון ועיצוב מרכז גיל ה –גלית מסורי 

 2020/2021סעות תלמידים לשנה נוספת לשנה"ל תשפ"א חידוש מכרז ה . 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה 
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