10.1.01
לכב'
מר יוסי ברון
הממונה על המחוז
משרד הפנים מחוז צפון
נצרת עילית .
א.נ,.

הנדון  3מליאה טלפונית 14.1.01-10.1.01 6/01

הריני להודיעך על מליאה טלפונית שנערכה באישורך ביום –  10.0.00 -10.0.00לאישור הרכב
ועדת הבחירות של מועצה אזורית הגלבוע ,עפ"י המלצת ועדת הנהלת המועצה – לקראת
הבחירות המוניציפאליות ינואר  . 2002שמות חברי ועדת הבחירות הוקראו לחברי מליאת
המועצה ולהלן תוצאות המשאל הטלפוני .
נוסח ההודעה 3
"זהו משאל מליאה טלפוני ,שנערך באישור הממונה על המחוז במשרד הפנים ,מר הרצל גדז
ומתבצע לשם קבלת אישור המליאה להרכב ועדת הבחירות ,לקראת הבחירות המוניציפאליות
שיערכו ב –  . 20.1.02הרכב חברי הועדה הומלץ פה אחד בישיבת ועדת הנהלת המועצה
שהתכנסה בערב יום  14.1.01ואלו הם 3
רמון בן ארי – קיבוץ עין חרוד מאוחד – יו"ר הועדה
פודי עבדל לאטיף – כפר טייבה
יוסי ביתן – מושב רם און
דני פלג – קיבוץ גבע
ציון לוי – מושב מגן שאול
דוד קדוש – מושב אדירים
סמיח זיאדת – כפר מוקיבלה
סה"כ 0 3חברים .
החברים הביעו הסכמתם לכהונתם זו ".
תוצאות המשאל הטלפוני 3
בעד – 20
נגד – 2
נמנע – 1
אין טלפון – 1
חו"ל 3 -
אין תשובה – 4
החלטה 3
מליאת מועצה אזורית הגלבוע במליאה טלפונית שמספרה  6/01מאשרת את הרכב ועדת
הבחירות ,לקראת הבחירות המוניציפאליות שיערכו ב –  20.1.02ואלו הם 3
רמון בן ארי – קיבוץ עין חרוד מאוחד – יו"ר הועדה
פודי עבדל לאטיף – כפר טייבה
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יוסי ביתן – מושב רם און
דני פלג – קיבוץ גבע
ציון לוי – מושב מגן שאול
דוד קדוש – מושב אדירים
סמיח זיאדת – כפר מוקיבלה
סה"כ 0 3חברים .

על החתום

_______________
אילנה חייט
מזכיר המועצה

העתקים 3
מר דני עטר -ראש המועצה .
חברי מליאת המועצה .
הגב' אילנה חייט -מזכיר המועצה .
מר ג'אווד זועבי -גזבר המועצה .
עו"ד אילן מירון -יועץ משפטי .
תפוצה פנימית .
מליאה .6/00
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__________________
דני עטר
ראש המועצה

