יד' אדר א'
תשע"ט
 19פברואר 2019

לכבוד
גב'/מר _______________ ,חבר/חברת מועצה
ג.א.נ,.

הנדון :זימון וסדר יום לישיבת מועצה לא מן המניין מס' )7/19( 8
הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצה לא מן המניין מס'  )7/19( 8שתתקיים ביום חמישי 21.2.19
ט"ז אדר א' תשע"ט בשעה . 19:30
על סדר היום:
המלצת הרשות המקומית למינוי נציגי הרשות המקומית בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה.

בכבוד רב
הגר פרי יגור
ראש המועצה

העתקים:
רו"ח רן גלר -גזבר ומזכיר המועצה
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן -יועמ"ש המועצה
רו"ח אלי יוספין – מבקר המועצה
אריה רפפורט -מהנדס המועצה

מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

לכבוד
גב' הגר פרי יגור – ראש המו"מ פרדס חנה-כרכור

ט"ז בשבט התשע"ט
 22בינואר 2019
חש 2019-85

שלום וברכה,
הנדון :המלצת הרשות המקומית למינוי נציגי הרשות המקומית בועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
 .1סעיף  )12( 7לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה – ( 1965להלן-החוק) קובע כי הרכב הוועדה
המחוזית יכלול בין היתר:
"חמישה חברים שימנה שר הפנים על פי המלצות של הרשויות המקומיות שבאותו
מחוז (להלן – נציגי הרשויות המקומיות)".
 .2סעיף ( 7ב) לחוק קובע:
"הרשויות המקומיות שבמחוז יגישו ,תוך שלושים ימים מיום שנדרשו לכך על ידי שר
הפנים או מי מטעמו ,את המלצותיהן כאמור בסעיף קטן (א)( ;)12לא עשו כן ,רשאי
השר למנות את חמשת החברים ללא המלצה".
 .3בהתאם לכך ועם השלמת הליכי הבחירות ברשויות המקומיות ,הננו פועלים לביצוע
השינויים הנדרשים בהרכב נציגי הרשויות המקומיות בוועדות המחוזיות.
 .4לפיכך ובהתאם להוראות החוק האמורות ,הנני פונה אליכם לצורך קבלת המלצתכם לגבי
מינוי נציגכם בוועדה המחוזית לתו"ב מחוז חיפה.
 .5יובהר כי ההמלצה נדרשת שתתקבל על ידי מועצת הרשות המקומית ולפיכך ,יש לצרף
להמלצתכם את פרוטוקול החלטת מועצת הרשות המקומית שבו התקבלה החלטתה
בעניין.
 .6ככל שהנכם מבקשים להעביר המלצה בעניין ,עליכם להעביר למשרדינו את המלצתכם
בצירוף פרוטוקול המועצה ,בתוך  30יום מיום פנייתנו אליכם ,דהיינו עד ליום 22.02.2019
וזאת לידי גב' חנה ויסמן – לשכת הממונה על המחוז באמצעות כתובת דוא"ל:
 Hanava@moin.gov.ilאו באמצעות פקס' .048633423
 .7ככל שלא תתקבל המלצתכם עד לתום המועד שנקבע בסעיף  6לעיל ובהתאם להוראות
החוק ,יובהר כי השר יהיה רשאי למנות את נציגי הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית,
ללא קבלת המלצתכם.
בכבוד רב,
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה
העתק :מר מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים

רחוב פל ים  15א' קרית הממשלה חיפה 33095
אתר המשרדwww.moin.gov.il :

טלפון 04-8633421/59 :פקס04-8633423 :
דואר אלקטרוניhonaida@moin.gov.il :

10פברואר2019
ה'אדרתשע"ט 
לכבוד 
הגרפרייגור 
ר'מועצהמקומיתפרדסחנה-כרכור 

הנדון :בחירה לועדה המחוזית
בהמשךלמכתבהממונהעלהמחוזמיום 22.01.19

ביום22.1.2019ביקשהממונהעלהמחוזמראשיהרשויותלהמליץעלמועמדיםלוועדההמחוזית
לתכנוןובנייהמחוזחיפה.
מעלשנהוחציבתפקידיכראשמועצהמהקדנציההקודמתוהשכלתיההנדסיתאמוריםלספקלי
אתהנדרשכדילייצגאתהרשויותהמקומיותבוועדה.
תפיסתעולמיהיאשכלעודהרשויותעומדותבאתגריםלאומייםישלהותירלהםחופשפעולה
להחליטעלהדרכיםלמימושאתגריהבינויוהפיתוחשלהם .
זובדיוקהעמדהאותהאנירוצהלייצגבוועדההמחוזיתחיפהואשמחלקבלאתתמיכתךבי
לתפקידזה .

אודהלךמאודאםתוכללהעביראתההמלצהעליכמועמדלחברותבוועדההמחוזיתעם
פרוטוקולהמליאהבההיאתאושרללשכתהממונהעלהמחוז .





בכבוד רב,

,

איתיויסברג 
ראשהמועצההמקומית 
בנימינה-גבעתעדה 

כ"דשבט,תשע"ט 
03ינואר, 9302
לש-99092אד 

לכבוד 
גב'הגרפרייגור 
ראשהמועצההמקומית 
פרדס חנה-כרכור
שלום רב,
הנדון :מינוי נציגי הרשויות המקומיות בועדה המחוזית
ביום99.30.02שלחהממונהעלהמחוזבמשרדהפניםמכתבאלראשיהרשויותבמחוז
חיפהלצורךקבלתהמלצותלמינוינציגיהרשויותהמקומיותבועדההמחוזיתלתכנון
ולבניהמחוזחיפה .

הננילהציעאתמועמדותילתקופתכהונהנוספתכנציגהרשויותבועדה .

אבקשלקבלאתתמיכתךולהציעאתמועמדותילמועצתהרשותהמקומיתבראשהאתה
עומד .

אתהמלצתכםבצירוףפרוטוקולהמועצהאבקשךלהעבירללשכתהממונהעלהמחוזעם
העתקאלי .
בכבוד רב,
אלי דוקורסקי
ראש העיר

