15.8.2018
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 11/11/2018
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  11/11/2018يوم االربعاء الموافق  15.8.2018في تمام الساعة
السادسه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1عماد دحلة ,رئيس المجلس المحلي
 .2وسيم سالمه ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .3سليمان غبن ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .4نظمي نصار ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .5عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .6زياد سمعان ,عضو المجلس
 .7هاني عبيد ,عضو المجلس
 .8محمد نصار ,عضو المجلس
 .9علي ابو جبل  ,عضو المجلس
 .10عاطف عدوي ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسه:
 .1اياد نصار ,عضو المجلس
 .2زاهي غبن ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسه:
 .1ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
 .2عالء دحله ,المستشار القضائي
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا.
https://www.youtube.com/watch?v=IJuplMy0jXA

جدول البحث:

 .1المصادقه على كون مجلس محلي طرعان مقدم طلب لخارطة التوسعه תמ"ל  1067باالضافة
الى سلطة دائرة اراضي اسرائيل وكون المجلس صاحب الطلب االساسي.
 .2التعرف على القوائم (הזדהות סיעות).

افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقه على كون مجلس محلي طرعان مقدم طلب لخارطة التوسعه תמ"ל  1067باالضافة الى
سلطة دائرة اراضي اسرائيل وكون المجلس صاحب الطلب االساسي.

رئيس المجلس الحديث يدور توسعه للمنطقه الجنوبيه حيث قام بعمية التخطيط مكتب المهندس داني لزار.
الحديث يدور عن  %93من االراضي الخاصه وحوالي  %7من االراضي لدائرة اراضي اسرائيل.
لجنة ותמ"ל من صالحيتها التخطيط ضمن نفوذ المجلس المحلي ,التوسعه تحتوي على اراضي للبناء ,منطقه
تجاريه ,موقف للسيارات وايضا منطقه لبناء قريه رياضيه.
الحديث عن تخطيط وتقسيم بدون موافقة اصحاب االراضي مساحة حوالي  2000دونم.
المخطط يبدأ من منطقة الضمنه في الحي الغربي يتجه غربا باتجاه درب عكا ووصوال حتى منطقة نفوذ كفركنا
المخطط يتسع ويصل الى بعد  200متر جنوبا ومن ثم شرقا حتى منطقة تأثير الكساره ,حيث ان هذه المنطقه
الشرقيه هي منطقه تشغيليه الخراج المصالح لخارج القريه وايضا ً شرقا ً منطقه تجاريه حتى منطقة مطعم
يونس شرق شارع الكساره باالضافه الى تخطيط موقف لسيارات الشحن.
(دخل عضو المجلس عاطف عدوي)
يصادر من االراضي التشغيليه  %30ومن اراضي البناء  %35الستعمال الجمهور.
العضو محمد نصار طلب ان يحصل على نسخة من الخارطه المعروضه لكي يتمكن من النقاش او المصادقه
على البند.
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رئيس المجلس اضاف واجه المجلس المحلي اغالق المدخل الشرقي من سنة  2012ورأينا ان للمصادقه
على هذا المخطط والنجاحه علينا تخطيط جسر للمنطقه الشرقيه ولعد عقد جلسه مع وزير المواصالت تم
اعطاء الضوء االخضر من قبله لتخطيط جسر بين مفرق الكساره ومطعم يونس من اجل الدخول
والخروج شماالً -شماالً وايضا لكي ال يتم تضرر اصحاب االراضي الجسر يقام على االراضي المصادره
(المعده الستهالك الجمهور) ,وايضا المخطط يأخذ بالحسبان نقل خط الكهرباء جنوبا ً بمحاذاة شارع رقم
.77
رئيس المجلس سوف نقوم بعقد اجتماع الحقا ً لالهالي الطالعهم على التخطيط.
العضو علي ابوجبل طلب الحصول على نسخه من الخارطه المعروضه.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله.
قرار :صوت مع االقتراح 6 -اعضاء
امتنع عن التصويت 3 -اعضاء ( عاطف عدوي ,علي ابو جبل ومحمد نصار).
العضو محمد نصار امتنع عن التصويت لعدم تزويدي بالخرائط قبل انعقاد الجلسه.
العضوان عاطف عدوي وعلي ابو جبل مع نفس الطلب اعاله.

 .2التعرف على القوائم (הזדהות סיעות).

انضم للجلسه السيد جدعون حسن مأمور االنتخابات.
رئيس المجلس رحب بالسيد جدعون حسن وتمنى ان يحصل التنسيق فيما بينهم بما يتيحه القانون.
جدعون حسن انا اعمل بمكتب الداخليه في الناصره العليا  ,يهمنا جدا ً نزاهة االنتخابات واليوم جلسة
تعارف وهي شخصيه لكل عضو مجلس ولكل قائمه.
والعضو غير المتواجد يستطيع ان يتعرف كتابيا ً لرئيس المجلس باالضافه الى نسخه لي حتى
 ,27.8.2018باالضافه الى ذلك تحدث عن تغيير اماكن الصناديق.
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اسم القائمه

الرمز

الجبهة
الديموقراطيه للسالم
والمساواه طرعان

و-ו

االعضاء
سليمان غبن
زياد سمعان
عبد الحميد
خيرهللا

مندوب

اسعد سمعان

ממלא
מקום
جميل
خطيب
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.3

شباب طرعان

ق-ק

وسيم سالمه
هاني عبيد

قائمة طرعان
الديموقراطيه

ند-נ
ד

نظمي نصار

امجد خوري

نظمي نصار

فؤاد سالمه

نظيم نصار
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.5

االخوة

عد-ע
ד

عاطف عدوي

عاطف
عدوي

عوني
عدوي

جبهة الخدمات
لكرامه وطنيه

ص-ץ

علي ابو جبل

علي ابو جبل

زيد عدوي

شبابنا

ن–נ

محمد نصار
اياد نصار

خالد نصار

منجد نصار
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________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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