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פרוטוקול החלטה טלפונית דחופה של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום 3-12-2020
חברי המליאה המועצה :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,אחמד עלי סואעד (ס .ראש המועצה ,סלאמה) ,אסף אברהמי (גילון),
יהודית אוליקר (יובלים) ,דן בבלי (חרשים) ,אמיר בורשטיין (כמון) ,חני בן שימול (אשחר) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,אורן ג'וליאן
(לבון) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,דיאב יונס דיאב (דמיידה),
רפי דיין (מורשת) ,ערן הספל (אבטליון) ,תמר ויינר (תובל) ,אורה זיגלמן (עצמון) ,משה'לה זילברשטיין (מנוף) ,גל חכים (צורית),
רותי יהודה (שורשים) ,מיקי מלך (מצפה אביב) ,דודו מנור (טלאל) ,יהודית סלע (קורנית) ,אראל עוזיאל (יודפת) ,נורית צ'סני'ק
שקד (לוטם) ,אילת פאר (יעד) ,אסתר פרץ (כישור) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,מוסא מוחמד עואעד
(כמאנה) ,חוסיין נעים (ערב אל נעים) ,סלאח עלי סואעד (חוסנייה) ,עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,טל חכים דרומי (פלך) ,עמיר
שנאן (אשבל).

ערר למועצה הארצית לתכנון ובניה על החלטת הועדה המחוזית צפון לתכנון ובניה.
חברי המליאה התבקשו לאשר הגשת ערר של המועצה האזורית משגב למועצה הארצית לתכנון ובניה על החלטת הוועדה
המחוזית צפון מיום  21.10.20בעניין התכנית  – 205-0307587הרחבת יעד.
בעד 28:נגד 0:נמנעים. 0:

תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו ,שנערך ואושר בסבב טלפונים ומיילים ,יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן
המניין.
רשמה :מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה

בברכה,

דני עברי
ראש המועצה
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