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 רפיק חלבי:

 116לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ובהתאם להוראות סעיף  25בהתאם לסעיף 

המקומיות )א( , סגן ראש המועצה יחדל לכהן בתפקידו במידה והועבר מכהונתו ע"י ( לצו המועצות 3)א( )

 המועצה.

להחטלת המועצה להעביר סגן ראש מועצה מכהונתו לא יהיה תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד 

 לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה.

 )א(: 116בצו המועצות המקומיות סעיף 

 יחדל לכהן אם אירע אחד מאלה : ראש המועצה או סגן ראש המועצה 

 .חדל להיות חבר מועצה   .א

 התפטר. .ב

 הועבר מכהונתו על ידי המועצה. .ג

להחלטת המועצה להעביר את ראש המועצה או סגן ראש המועצה מכהונתו לא יהיה תוקף אלא אם נתקבלה  –)ב( 

בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה, ואולם אם סיבת ההעברה 

 תקבלת ברוב רגיל.תספיק החלטה המ –מכהונה היא חיוב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש בה קלון 

: המועצה תודיע לשר על כל בחירה , התפטרות או העברה מכהונה של ראש המועצה או סגנו והוא 117סעיף 

 יפרסם הודעה על כך ברשומות.

 מר שני דברים למר מרזוק:אני רוצה לו

אני  ר מרזוק כתב מכתב ליועמ"ש של משרד הפנים ובו ציין שהוא ויתר על תפקידו כסגן ראש המועצה,מ .1

 מכבד את זה.

 להצבעה את הנושא של העברת מר מרזוק קדור מכהונתו כסגן ראש מועצה.אני מעלה 

 

 החלטה:

 ( , מליאת המועצה מאשרת את ההחלטה.3( חברים והימנעות של ) 10ברוב של )
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 רפיק חלבי:

 אני מעלה להצבעה את מינוי של מר אמיר סאלח ליו"ר ועדת התשתיות .

 

 ( , מליאת המועצה מאשרת את ההחלטה.1( חברים והתנגדות )12של )החלטה : ברב 

 

 

 10:02הישיבה ננעלה בשעה 
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