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וביקש המשיך בדבריו ים פתח את הישיבה , ברך את הנוכחראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן

 יל את הדיון בסעיפים לפי סדר היום .להתח

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 (.מצ"ב העתק מהדו"ח). 31.12.2021את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1

 

גע למתן ובנ 28.02.22מיום  01/22קבלת המלצת ועדת תמיכות מס' לאשר פה אחד  .2
 לאגודת הספורט העמותה לחינוך תרבות וספורט לכדורגל בכפר סמיע. תמיכה כספית 

 
 פתיחת חשבון בנק עבור בי"ס אחווה סמיע ע"ש ד"ר סלמאן פלאחלאשר פה אחד  .3

בבנק מרכנתיל סניף תרשיחא אשר בעלי זכות החתימה יהיו גב' סועאד מדאח ת"ז 
וכן  פתיחת חשבון ע"ש ועד הורים , כמ 025890799וגב' יוסור פלאח ת"ז  025876939

וגב' פריזה פלאח  025876939סועאד מדאח ת"ז  'בעלי זכות החתימה יהיו גב בביה"ס 
 בבנק לאומי . יםהמנוהלוחשבון ועד ההורים וסגירת חשבון ביה"ס  036882298ת"ז 

 
קירוי מגרש ספורט  22/21הגדלת היקף ביצוע העבודה עבור מכרז מס' לאשר פה אחד  .4

 ₪ 226,395מסכום של משולב כפר סמיע עם הקבלן עמאד עבדאללה ובניו בע"מ 
 ₪ . 280,000לסכום של 

 
ע"י רו"ח וג'יה  2020מליאת המועצה דנה בדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת  .5

מיום  01/22עות'מאן מטעם מש' הפנים , כמוכן דנה בהמלצות ועדת הביקורת מס' 
 .  (מצ"ב העתק מהדו"ח) . 22.2.22

 
המבוקר ע"י מבקר המועצה  2020מליאת המועצה דנה בדו"ח מבקר הפנים לשנת  .6

 והחליטה לאמץ את המסקנות של המבקר ולפעול לפיהן .
 

בכפר כסרא מיורשי המנוח  19230בגוש  96/1לאשר פה אחד רכישת קרקע בחלקה  .7
הרחבת כביש וחנייה וזאת לטובת  ₪ 60,000סלימאן עסאף אלמן ז"ל בסכום של 

 כמפורט בחוות הדעת של השמאי . (אלח'לוה)ציבורית בקרבת בית התפילה 
 

בגין החזר השקה  ליורשי המנוח סלימאן עסאף אלמן תשלום פיצוי פה אחד לאשר .8
 .כרמי חלבי כמפורט בחוות הדעת של השמאי  ₪ 40,000ופיתוח בסכום של 

 
לאשר פה אחד ביצוע עבודות תיקון אספלט בכבישים מכספי העודף המצטבר בשוטף  .9

 ₪ . 300,000בסכום של 
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : .10
 
הפעלת מועדוניות אינטנסיביות טיפוליות לילדים ונוער  02/22מסירת מכרז מס'   (א)

 בכסרא סמיע למציע ביניפיט קידום פרוייקטים בע"מ .

 



 

אלקומידי לעם לקבלן טוב קור התקנת מזגנים בבית  03/22מסירת מכרז מס'  (ב)
 כולל מע"מ .₪  284,766בע"מ בסכום של 

 

הנגשת כיתות ליקויי שמיעה בבתי"ס וגני"ל לקבלן  04/22מסירת מכרז מס'  (ג)
 כולל מע"מ .₪  148,590החברים א.ס.ע לבנייה והשקעות בע"מ בסכום של 

 
 

ובתי"ס לקבלן סונא חברה קבלנית איטום גגות גני"ל  05/22מסירת מכרז מס'  (ד)
 כולל מע"מ .₪  201,591בע"מ בסכום של 

 
 

 
  18:25הישיבה ננעלה בשעה 

 
 
 בכבוד רב            רשם את הפרוטוקול   
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 ראש המועצה            / גזבר המועצה  מנכ"ל  

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

  נוף הגלילמשרד הפנים , 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
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