לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין ()3/19
(נערכה באמצעות סבב טלפוני)
משתתפים :ערן הספל (אבטליון) ,עמיר שנאן (אשבל) ,חני בן שימול (אשחר) ,אסף אברהמי (גילון) ,מוחמד אבו
דעוף (דמיידה) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,סאלח עלי סואעד (חוסנייה) ,דן בבלי (חרשים) ,אראל
עוזיאל (יודפת) ,אילת פאר (יעד) ,אסתר פרץ (כישור) ,מוסא מוחמד עוואד (כמאנה) ,אורן ג'וליאן (לבון) ,נורית
צ'סניק שקד (לוטם) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אחמד עלי סואעד (סלאמה) ,אורה זיגלמן (עצמון),
אמיר בורשטיין (כמון) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,רפי דיין (מורשת) ,גיל בר זוהר (מנוף) ,גל חכים (צורית) ,עיסאם
סואעד (ראס אל עין) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,רותי יהודה (שורשים) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,תמר ויינר הר עוז (תובל),
יהודית סלע (קורנית) ,טל חכים דרומי (פלך) ,יהודית אוליקר (יובלים) ,דודו מנור (טלאל) ,חוסיין מוחמד נעים (ערב אל
נעים) ,מיקי (מיכל) מלך (מצפה אבי"ב).
דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) – לא השתתף בדיון.

נוסח ההצעה לסדר היום:
לבחור בראש המועצה ,מר דני עברי ,כנציג השלטון המקומי שיומלץ לחברות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
צפון .המועצה נתבקשה להתיר לוועדה המחוזית בדחיפות את המלצתה באשר לזהותו של נציג הרשויות המקומיות
לוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון.
המועצה נדרשת להעביר את החלטתה עד ולא יאוחר מיום  .17/02/19משכך ,לאור העובדה שמליאת המועצה הבאה
צפויה להתכנס רק ביום  ,28/02/19נערכה הצבעה טלפונית אשר תובא לאשרור במליאה הבאה.
החלטה  :ממליצים על מינויו של ראש המועצה ,מר דני עברי ,לחברות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה לפי סעיף 17
(ב') ,לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה – .1965
הוחלט :פה אחד 35 ,חברים,
 - 1ראש המועצה לא השתתף בדיון.

בברכה,

אחמד סואעד
ס' ראש המועצה ומ"מ
רשמה:
מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה.
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