תמצית מסיכום ישיבת ועדת הנהלה וכספים מורחבת 14./.0/ –4/0/
נוכחים מקרב חברי הנהלה :
דני עטר -
עיד סלים -
רמי אלהרר -
חאלד חלדי -
יוסי ביתן -
יצחק שדה חן -
רמון בן ארי -
אבנר חייט -

ראש המועצה
ס .ר' המועצה ור' מינהל פיתוח
ס .ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב
נעורה
רם און
כפר יחזקאל
עין חרוד מאוחד
ניר יפה

חסרים מקרב חברי ההנהלה :
משה פלד -
מוטי כהן -

בית השיטה
גן נר

נוכחים שאינם חברי הנהלה :
צביקי נור -
שמחה צלניקר -
דני פלג -
דוד קדוש -
עו"ד אילן מירון -
אילנה חייט -
ג'ואד זועבי -
אלונה סדן -שאול -

חבר מליאה – עין חרוד איחוד
חבר מליאה – בית אלפא
חבר מליאה – גבע
חבר מליאה – אדירים
יועץ משפטי
מזכיר המועצה
גזבר המועצה
מנהלת הלשכה

על סדר היום :
 .1נהלים מחייבים לקראת הבחירות המוניציפאליות – . 20.1.02

נדון והוחלט :
אילנה חייט – מזכיר ועדת הבחירות סוקרת :
 נהלים מחייבים עפ"י הוראות משרד הפנים והממונה על הבחירות.
 שלבי עבודה עפ"י ההנחיות .
 דף מידע לתושב – פורסם והופץ לבתי התושבים .
 ועדת הבחירות – תפקידיה ודגשים .
הנחיות ראש המועצה :
 .1ליועץ המשפטי :בדוק סוגיית התמודדות והשתתפות הנהגת הקיבוצים
והיישובים השיתופיים בבחירות לנוכח סייגי משרד הפנים .
 .2לאילנה חייט – לישיבת המליאה הבאה זמני את מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
לענות על שאלות חברי המליאה באשר לבחירות ולסקור באופן נרחב את נושא
הבחירות ,חובות חברי מליאה וכיוב' .
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 .1הצעה למינוי חברי ועדת בחירות ,לבחירות המוניציפאליות שיתקיימו ב – : 20.1.02
 רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד -יו"ר
 פודי עבדל לאטיף – טייבה
 דני פלג – גבע
 יוסי ביתן – רם און
 ציון לוי – מגן שאול
 דוד קדוש – אדירים
 סמיח זיאדת – מוקיבלה
סה"כ  7 :חברים .
בעד – /
נגד – אין
נמנע  -אין

החלטה  :ועדת הנהלה וכספים מאשרת את רשימת חברי ועדת הבחירות .
הוועדה תמליץ למליאת המועצה לאשר את רשימת החברים לועדת הבחירות
כפי שהוצגה בוועדה .
***  -הערב וביום ראשון תבוצע מליאה טלפונית לאישור ועדת הבחירות ,עפ"י הצעת ועדת
ההנהלה .

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה .

2

