
 

1 

 

  

 

 

 

3.4.2017 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2017/114/رقم 

 

في تمام  3.4.2017 الموافق  نثيي الا يوم  4/11/2017 رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 في قاعة جلسات المجلس المحلي. مساء   السادسةالساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 المحلي المجلس رئيس, دحلة عماد .1

 وسيم سالمه, عضو المجلس ونائب الرئيس .2

 سليمان غب , عضو المجلس ونائب الرئيس  .3

 نظمي نصار, عضو المجلس ونائب الرئيس .4

 , عضو المجلسعلي ابو جبل  .5

 زياد سمعان, عضو المجلس .6

 المجلس هاني عبيد, عضو .7

  محمد نصار, عضو المجلس .8

 اياد نصار, عضو المجلس .9

  المجلس عضو, عدوي عاطف .10

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .11

 

 لم يحضر الجلسه:

 زاهي غب , عضو المجلس  .1

 

 

 كما وشارك في الجلسه:

 ربحي دحله, سكرتير المجلس .1

 يعالء دحله, المستشار القضائ .2

 عرسان صباح, مراقب المجلس المحلي  .3
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 :البحث جدول

والتصدي لتوسعة  "ب" 14هيكليه قطريه  خارطة ב' )תכנית מתאר ארצית( 14תמ"א بحث موضوع  .1

 .الكسارة

 

  مرفقه بتسجيل صوتي. الجلسةمالحظه 

 هنا  لالستماع اضغط

yc&t=8s-https://www.youtube.com/watch?v=0nkW2huX  

 

 بالحضور.حيث رحب  الجلسةافتتح رئيس المجلس 

والتصدي  "ب " 14هيكليه قطريه  خارطة ב' )תכנית מתאר ארצית( 14תמ"א بحث موضوع  .1

 .الكسارةلتوسعة 

رئيس ميذ اليوم االول الستالمي ميصب  الكسارةفرض علييا الجار المضر اال وهو رئيس المجلس: 

وبعد عدة جلسات مع مديرة  الكسارةلطرق واالطر للتصدي لموضوع المجلس المحلي ابحث ع  كل ا

 للكسارةدة جلسات مع مدير الكسارات حيث وضعيا برنامج للتصدي وع البيئةالشمال بوزارة  لواء

 وبالجلسة ( רישיון עסק לצמיתות) الكسارةلعمل اعطى رخصه ابديه  المعيية اللجيةتفاجئيا ان رئيس 

ض في اتبي  ان هياك امر والبيئة الصحةم  اطباء وعاملي  بمجال  المكونةاالولى للجيه الصحية 

في القدس بروفيسور بروتو وتم  الصحيةفكان توجه لرئيس مجلس الخدمات   الكسارةبسبب  طرعان

 بجانب مجلس طرعان في هذا الموضوع. المحليةتجييد مركز السلطات 

للكسارات انطلق مشروع قطري  2010وسية  الكسارهلتوسيع  2005رنامج م  سية وتبي  ان هياك ب

 كساره في اسرائيل. 120وسعة تب الحديث يدور ع   14تاما  وهو رقم

لرئيس اللجيه اللوائيه ال يوجد لديهم اي اعتراض قانوني سوى اعتراض  المتضررة المحليةالمجالس 

وتم تقديم تقرير مفصل بهذا الصدد מר מירז ותبالموضوع وهو وكان ليا استشاره مع شخص مختص 

قوم اللجيه اللوائيه بالمثول امام المحقق اض المجلس المحلي وبعد االعتراض تاعتر للجيه اللوائيه تبيت ا

وسعة بحيث نؤيد عدم تقبول قسم م  االعتراض وهو تقليل ميطقة التأنثير  م  قبل الحكومه حيث تم

وفي بعد ذلك بقليل علميا مؤخرا  بان المحقق قام بالتوقيع على التحقيق وقام بتقديمه الكساره المحقق ت

 للجيه اللوائيه.

طبعا يميع اي شخص ورغم ذلك طلبيا انضماميا  (ולנת"עكان هياك جلسة ميبثقه ع  المجلس القطري )

صوتي واعتراضي  وقمت باسماعاستطعت الدخول وقمت بتوزيع تقرير بالمشروع  للجلسه اال انيي

 كيوف كان مؤيد ليا مشكورا  ولكيه كان ضد المخطط لوحده.ة المجلس وجي بالموضوع عضو

)يوم غد( قمت  4.4.2017وبعد التوصيه سيتم التصويت على التقرير اعاله الجلسه ستعقد بتاريخ 

بعثيا  , بالموضوعومع اعضاء الحكم المحلي م  اجل مساندتيا القطري  بالتواصل مع اعضاء المجلس

 اقميا طاقم عمل , كتاب مفصل لجميع االعضاء تواصليا بشكل شخصي مع اعضاء المجلس القطري 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0nkW2huX-yc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=0nkW2huX-yc&t=8s
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ميدوبي الحكم المحلي ولك  لالسف ممثلي هياك استجابه م  قبل بالموضوع م  المجلس المحلي 

 الوزارات لم يؤيدوا مطلبيا.

  امام المجلس الساعه الخامسه صباحا  ممظاهره في القدس ستيطلق يوم غد  قميا بالدعوه والتحضير لعقد

 متظاهر. 300حصليا على ترخيص م  قبل الشرطه لهذه المظاهره الشتراك  حيثالمحلي الى القدس و

بهذا الموضوع الن مصلحة طرعان فوق كل اعتبار الن صحة اطفال واهالي  وقفة رجل علييا الوقوف 

 توسعة الكساره تعيي كارنثه بيئيه للميطقة كاملة .دعونا للتوحيد يموضوع الطرعان اهم شيء و

 

ع  طريق االعتصام الجماهيري ل  نسمح باستمرار بالطرق القانونيه و المتكامل المجلس المحلي بطاقمه

 هذا الوباء.

 سيطلب ما يسمى تقرير صحي وبيئي م  اجل اقرار المخطط ولك  المحقق رفض ذلك.

توسعة الكساره باتجاه طرعان ان يشترط تقرير صحي وبيئي ما لم يعمل به عشرات م   مدمطلبيا ع

السيي , المخطط يشمل اراضي خاصه الهالي طرعان طبعا هذا الشيء مرفوض وان تم اقرار المخطط 

سيكون هياك توجه قضائي ل  نقبل ولم نساوم على مصلحة وصحة اطفال طرعان فهذا الموضوع خط 

 احمر.

اؤكد على كالم رئيس المجلس المحلي علييا ان نكون موحدي  بهذا الموضوع  علي ابو جبل:العضو 

والمشاركه بالوقفه االحتجاجيه يوم غد بالرغم م  تأخر معالجة الموضوع كان م  االجدر بحث 

 جماهيري سابق وعيدها سيكون ليا تأنثير اكبر. ضالالموضوع سابقا وان نقوم بي

السيد يونس نصار ضد هيالك مظاهره جباره في فتره رئيس المجلس المحلي  انتبالرغم م  ذلك ك

ومتابعة الموضوع  توسعة الكسارةفاقترح ان نقوم بمظاهره شبيهه الهالي طرعان ضد  مصيع الزفته 

 قرار المتخذ يوم غد وان نتابع حتى اليهايه ان كان قانونيا او غير ذلك. لحسب ا

 ركه يوم غد بالمظاهره.واطلب م  جميع االهالي المشا

 .(العضو محمد نصار قدم كلمته مدونه )مرفق طيه

م  قبل المجلس المحلي ام كان  تحفظاتالسؤال الذي طرحه العضو محمد نصار هل كانت هيالك 

 اعتراض على هذا المخطط ؟

في وقت سابق حبذا لو كانت  وايضا كان على ادارة المجلس المحلي ان تشرك اعضاء المجلس المحلي

 مصلحة اهالي طرعان.  م  اجلالمشاركه قبل ذلك وان نستمر 

רישיון עסק לצמיתות اطلب م  ادارة المجلس المحلي اطالعيا على قرار اللجيه المعييه بموضوع 

للكساره واطلب م  المستشار القضائي ايجاد اي طريقه م  اجل اتخاذ قرار البطال هذا الموضوع 

 (.ון עסק לצמיתותרישי)

 بمديرة لواء الشمال في وزارة جودة البيئه طلبت ابطال هذا الترخيص. لقائيعيد  رئيس المجلس:

نعارض هذه التوسعه التي تضر بمصلحة اهالي طرعان والتي تقيدنا بالبياء في  العضو عاطف عدوي:

كمجلس ,  لب القرى العربيهالكسارات في اسرائيل باغ عمخطط لتوسيك لهياالجهه الشرقيه ولذا كان 

 محلي 
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يجب ان يكون لدييا دور فعال ميذ البدايه حيث ذكر رئيس المجلس انه قام بالمشاركه بعدة جلسات وطلبيا 

 ان يقوم رئيس المجلس باشراكيا بهذه المعلومات ونح  نستهج  بانيا نعرف فقط في اخر لحظه.

ب الحصول على طلواانا استغرب ان يعطى ترخيص كساره لالبد ال يوجد اليوم ترخيص ابدي للكساره 

 نسخه م  هذا الترخيص.

ال نشك بادارة المجلس  ة ع  موضوع الكساره الموضوع ليس جديدا  هياك عدة تقارير مصوركانت 

 المحلي ولك  اطالب اشراكيا بهذه المواضيع المصيريه مسبقاُ.

 تقديم تقارير طبيه بالموضوع؟هل تم 

المجلس المحلي بتركيبته الحاليه يقوم جاهدا  على فحص قانونية الترخيص القائم المستشار القضائي: 

لهذا على المجلس فحص الموضوع  , ون متابعه قانونيه في المحاكمكوابطاله وحيث انه م  المتوقع ان ت

 م الشيء المتوقع.بشكل قانوني جذري تجهيزا  الي دعوه قضائيه تقد

علييا ان نكون متحدي  ومتفقي  على االشتراك بالمظاهره يوم غد الجميع ضد  العضو سليمان غبن:

 الكساره ال يوجد معارضه وائتالف بهذا الموضوع جميعيا متحدي .

 اس المتضرري  مباشرة  م  الكساره.علييا ان نعمل بمساعدة الي العضو هاني عبيد:

هذا الموضوع يمس بيا جميعا  ولك  ال ارى تمثيل للحي الشرقي المتضرر مباشرة  العضو نظمي نصار:

 م  الكسارة.

استغرب م  توجه قسم م  االعضاء باليسبة للتساؤل ع  قسم البيئه القائم بواجبه على احس  صورة بهذا 

 الموضوع.

 هره بالقدس شيبا  وشبابا . الكسارة ارث سيء ورنثه المجلس المحلي الحالي علييا المشاركه يوم غد بالمظا

اطالب جميع االعضاء دون استثياء للوقوف صف واحد والوقوف يوم غد  العضو عبد الحميد خيرهللا:

 والحقا  سيجد الطرق المياسبة للتصدي لمشروع الكساره.

لمشاركه يوم غد الن واحدا  موحدي  وكل طرعاني مدعو لعلييا ان نكون صفا  العضو زياد سمعان:

 الكساره هي سرطان لكل طرعان.

نؤكد على كالم رئيس المجلس المحلي ونطلب المشاركه الواسعه ونطلب م   يم سالمه:سو العضو

 ב'. 14תמ"א رئيس المجلس المحلي المتحدث باسميا جميعا  لمعارضة المخطط 

 اتأمل ان تكلل المساعي باليجاح لمصلحة اهالي طرعان جميعا . رئيس المجلس:

 

 

           

      __________________           _____________________ 

                                 ربحي دحلة                               عماد دحلة    

 سكرتير المجلس                      رئيس المجلس

 

 

 


