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 המועצה המקומית טורעאן

 المحلي طرعان مجلس

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 16/11/2017رقم 

 

في  6.12.2017يوم االربعاء الموافق  2017/11/16عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  

 السادسه مساًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.تمام الساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 عماد دحلة, رئيس المجلس المحلي .1

 سليمان غبن, عضو المجلس ونائب الرئيس  .2

 نظمي نصار, عضو المجلس ونائب الرئيس .3

 وسيم سالمه, عضو المجلس ونائب الرئيس .4

 محمد نصار, عضو المجلس .5

 علي ابو جبل , عضو المجلس .6

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .7

 عاطف عدوي, عضو المجلس .8

 زياد سمعان, عضو المجلس  .9

 

 لم يحضر الجلسه:

 زاهي غبن, عضو المجلس .1

 هاني عبيد, عضو المجلس .2

 اياد نصار, عضو المجلس .3

 

 كما وشارك في الجلسه:

 ربحي دحله, سكرتير المجلس  .1

 عالء دحله, المستشار القضائي .2

 جلسعرسان صباح, مراقب الم .3

 عزيز زرعيني, مدير قسم البيئه  .4

 سامي عدوي, مدير قسم المعارف .5
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 جدول البحث:

 8.11.2017من تاريخ  14+2017/11/15المصادقة على بروتوكوالت جلسات المجلس رقم .1

 )مرفق طيه(.  ,20.11.2017وتاريخ 

بناًء  31.12.2017وذلك لغاية  اقرار تمديد حملة التنزيالت في االرنونا  عن السنوات السابقه .2

 على قرار وزير الداخليه, )مرفق طيه(.

شاقل من وزارة الرفاه االجتماعي من اجل ترميم بيت  47,618اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .3

 المسن, )مرفق طيه(.

شاقل من اجل برنامج موسيقي للمدرسه االبتدائيه د,  46,991اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .4

شاقل من صندوق االعمال غير  22,500شاقل من وزارة المعارف ومبلغ  24,491لغ مب

 المحدده, )مرفق طيه(.

تنظيم  251-0567164المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيليه رقم  .5

 شبكة شوارع طرعان, )مرفق طيه طلب مهندس المجلس(.

وري عضو في الهيئه االداريه للمركز الجماهيري المصادقه على ابقاء البروفيسور جريس خ .6

 وانتخاب السيده جميله حسن عدوي كممثلة جمهور بدل السيده حنين نصار دحلة. 

 , )مرفق طيه(.  2017/3بحث التقرير المالي الربع سنوي .7

 بحث موضوع الكساره. .8

 

 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

 لالستماع  اضغط هنا. 

  https://www.youtube.com/watch?v=RMYIWdOMNIs&feature=youtu.be 

 

 

 طلب رئيس المجلس ادراج الموضوع التالي لجدول اعمال جلسة المجلس المحلي:

جارب علميه تكنولوجيه للمدارس شاقل من اجل ت 86400اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .1

شاقل من صندوق  14400شاقل من وزارة المعارف ومبلغ  72000االبتدائيه واالعداديه, مبلغ 

 االعمال غير المحدده, )مرفق طيه(.

 

 اعضاء  6قرار: صوت مع ادراج الموضوع الى جدول اعمال الجلسه 

 اعضاء  3امتنع عن التصويت 

 

 حيث رحب بالحضور. افتتح رئيس المجلس الجلسه

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMYIWdOMNIs&feature=youtu.be
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 جدول البحث:

 8.11.2017من تاريخ  14+2017/11/15المصادقة على بروتوكوالت جلسات المجلس رقم .1

,)مرفق طيه(. العضو محمد نصار يطلب ارفاق مستندات قضية الجبل 20.11.2017وتاريخ 

 وجواب المحامي محمد دحله للبروتوكول.

 يث بعد اخذ االذن بذلك وكل عضو بدوره.يطلب رئيس المجلس من اعضاء المجلس حق الحد

 اعضاء 7قرار: صوت مع البروتوكول 

 اعضاء )عاطف عدوي, محمد نصار وعلي ابو جبل(. 3امتنع عن التصويت 

 

بناًء  31.12.2017اقرار تمديد حملة التنزيالت في االرنونا  عن السنوات السابقه وذلك لغاية  .2

 على قرار وزير الداخليه, )مرفق طيه(.

 قرار: تقرر باالجماع.

 

شاقل من وزارة الرفاه االجتماعي من اجل ترميم بيت  47,618اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .3

 المسن, )مرفق طيه(.

 قرار: تقرر باالجماع.

 

شاقل من اجل برنامج موسيقي للمدرسه االبتدائيه د,  46,991اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .4

شاقل من صندوق االعمال غير  22,500رة المعارف ومبلغ شاقل من وزا 24,491مبلغ 

 المحدده, )مرفق طيه(.

 قرار: تقرر باالجماع.

 

تنظيم  251-0567164المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيليه رقم  .5

 شبكة شوارع طرعان, )مرفق طيه طلب مهندس المجلس(.

صودق عليه بجلسة المجلس المحلي بتاريخ  رئيس المجلس شرح ان هذا البند كان قد

لحل مشكلة مواطن هناك ولكن اليوم الموضوع يساعد على حل مشاكل لعدة بيوت  8.3.2017

 .33في منطقة البالط وبالتحديد بجوار شارع رقم 

 قرار: تقرر باالجماع.

 

 ماهيريالمصادقه على ابقاء البروفيسور جريس خوري عضو في الهيئه االداريه للمركز الج .6

 وانتخاب السيده جميله حسن عدوي كممثلة جمهور بدل السيده حنين نصار دحلة. 

 العضو محمد نصار: يطلب دعوة االشخاص الممثلين للمجلس المحلي بالمركز الجماهيري.

 رئيس المجلس: ال مانع لدي سأقوم بدعوتهم ولهم الحريه بذلك.

 اعضاء 8قرار: صوت مع االقتراح 

 يت عضوي المجلس )محمد نصار وعلي ابوجبل(امتنع عن التصو

 وذكر العضو علي ابوجبل انه امتنع عن التصويت لنفس السبب من الجلسه السابقه.

 ادراج البند التاسع كبند سابع
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شاقل من اجل تجارب علميه تكنولوجيه للمدارس  86400اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .7

شاقل من صندوق  14400ل من وزارة المعارف ومبلغ شاق 72000االبتدائيه واالعداديه, مبلغ 

 االعمال غير المحدده, )مرفق طيه(.

 شرح مدير قسم المعارف عن الميزانيه اعاله.

رئيس المجلس الميزانيات تأتي بعد المثابره وبذلك اشكر مدير قسم المعارف على المجهود 

 الكبير. 

 

 )مرفق طيه(.  , 2017/3بحث التقرير المالي الربع سنوي .8

 الف شاقل واالرقام بالتقرير تتحدث. 195رئيس المجلس التقرير يتحدث عن فائض بقيمة 

 تم بحث التقرير.

 

 بحث موضوع الكساره. .9

رئيس المجلس قمنا بادراج هذا البند في ظل المستجدات بموضوع الكساره حيث راوح عمر هذا 

 عام. 60الموضوع حوالي 

اعوام لم اجد أي ملف او أي مستند بالموضوع  4جلس المحلي قبل ومنذ ان استلمت رئاسة الم

لنرى أي اعتراض او استنكار من قبل المجلس المحلي من اجل تقليل ضرر الكساره على اهالي 

 طرعان.

على عاتقه هذا المشروع ومنذ اليوم االول اجرينا  اخذ المجلس المحلي في هذه الدوره الحاليه

اتصاالت وعقدنا جلسات كثيره مع مسؤولي الكساره ومع سلطة ادارة اراضي اسرائيل ومع 

من اجل االعتراض على طريقة מינהל התכנון וקרן שיקום מחצבות وزارة البنى التحتيه ومع 

صحه وجندنا مركز السلطات المحليه عمل الكسارة واالضرار المترتبه. توجهنا الى وزارة ال

والتقينا مع פרופסור גרוטו والتقينا بمسؤول الخدمات الصحيه في وزارة الصحه في القدس 

مندوبي وزارة البيئه, قمنا بتعيين مستشار مختص في موضوع الكسارات وخضع هذا الموضوع 

תחנות ניטור مى الهتمام رئيس وادارة المجلس واقمنا عشرات الجلسات تمخض عنها ما يس

 ماكنه لفحص نسبة الغبار في الهواء واثبتنا وجود نسبه اعلى من المعدل 

المسموح, وايضا اصدرت وزارة الصحه تقرير مفصل بعد البحث الذي تمت المقارنه من خالله 

 طرعان 

بثالث بلدات عربيه )كفرمندا, عين ماهل ودالية الكرمل( ولقد اثبت من خالل هذا البحث بأن  

 سبة االمراض والوفيات اعلى في طرعان مقارنةً مع باقي البلدات المذكورة.ن

كما ذكرنا في جلسه سابقه رئيس اللجنه المعينه السابق صادق مع وزارة حماية البيئه على  

مدى الحياه لعمل الكسارة وعلى مدار الساعه ونحن بصدد اجراء רישיון עסק( ترخيص )

اليام القريبه االمر الذي لم يعمل به سابقاً من اجل حماية القريه للكساره في اשימוע( استجواب )

من هذا الوباء وقد كان مدير قسم البيئه عزيز زرعيني بالمرصاد لكل هذه التجاوزات القانونيه 

 التي اقدمت عليها الكساره.

 قام السيد عزيز زرعيني بالشرح عن موضوع الكساره.
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ه هذه ليست اول مره التي تقوم بها الكساره بالتوسعه رئيس المجلس بالنسبه لموضوع التوسع

حيث مرت بثالث مراحل توسعه في السابق ولكن عندما يقوم المجلس المحلي الحالي بالتصدي 

للتوسعه الحاليه )منذ حوالي اكثر من سنتين( قمنا بتقديم اعتراض مفصل للجنه اللوائيه حيث 

 لتوسعه وبقوه.لم نترك أي مرحله من مراحل االعتراض على ا

قمنا بالتظاهر امام المجلس القطري في القدس وكانت النتيجه اخراج كسارة  4.4.2017بتاريخ 

طرعان مع كسارات اضافيه لقرار توسعة يخضع من خالله التخطيط المفصل للمجلس القطري 

وقد شملت التوسعه مئات الدونمات من االراضي الخاصه, دعوة رئيس المجلس القطري الى 

عان من اجل االطالع على الضرر المباشر الذي تحدثه الكسارة, دعوة رئيس المجلس المحلي طر

يوم االحد االخير لجلسه بوزارة الماليه من اجل طرح عرض معين هذا العرض كاد ان يكون 

ً للتوسعه شمال غرب الكساره واخراج جميع  التخطيط فقط لتوسعة ذات مساحه قليله نسبيا

ن التخطيط واتخاذ قرار ضمن جميع المنشأة الموجوده غربي الكساره الى االراضي الخاصه م

אביגדור יצחקי المنطقه الشرقيه من الكساره كان موقفي بان عرضت التقرير الصحي على 

واخبرته بان العرض يقابله قرار باستمرار هذا الوباء,  التقرير الصحي يتحدث عن زيادة 

ن قاطعاً بانه ال مساومه على صحة اهل طرعان واطفال االمراض في قرية طرعان والجواب كا

 طرعان وبدى الغضب ظاهراً عليه وقال بالحرف الواحد اذاً فلتغلق وزارة الصحه الكساره .

ً بان االمراض بسبب الكساره لذلك طالبنا المجلس المحلي  ما هو مكتوب بالتقرير ليس قاطعا

م سالمه القائم باعمال رئيس المجلس المحلي بتنظيم مظاهره ليوم امس وحسب توجه السيد وسي

 متظاهر. 100الى  50الى شرطة القدس تمت الموافقه على اقامة المظاهره بعدد محدود من 

انطلقت يوم امس حافله ممتلئه من موظفي ونواب المجلس وطالب مدارس وممثلين باالضافه 

لس تظاهرنا واسمعنا صوت الى الجمهور والسيارات الخصوصيه وصلت الى مكان انعقاد المج

اهالي طرعان عالياً دخلنا الى غرفة انعقاد الجلسه وتحدثت امام المجلس القطري واعترضنا 

بشده على أي قرار ينتج عنه أي تخطيط لتوسعه اضافيه رأينا بقرار نقل المنشئات واتاحة 

 عه طالبا حتىالمدخل الشرقي غرباً ويساراً لسيارات الشحن واعترضنا على أي تخطيط للتوس

 بارجاع البحث بموضوع التخطيط للجنه اللوائيه.

 

لقد  شارك بالمرافعه اعضاء الكنيست السيد احمد طيبي والسيد اسامه سعدي الذين تواجدوا في 

ن والقرار رغم ا مكان انعقاد الجلسه ولهم جزيل الشكر,  سيصدر بااليام القريبه محضر الجلسه

رئيس المجلس القطري بعد انهاء الجلسه طمئنني بان كل ما طلبناه تمت الموافقه عليه ولكني 

ً عليه وبعد  ً ومصادقا ال اثق باي كالم او وعودات شبيهه حتى نرى محضر الجلسه مكتوبا

العدل الحصول على المحضر ودراسته سيتم اتخاذ القرارات المناسبه ومنها االلتماس لمحكمة 

العليا فيما لو بقي القرار باتجاه البدء بتخطيط للتوسعه وسنستمر بالنضال من اجل الوصول الى 

 الهدف المنشود وهو اغالق الكساره نهائياً.

  

العضو عاطف عدوي: مع اغالق الكساره بشكل تام وكذلك موضوع التوسعة للكساره بحوالي 

سؤولين من هذا التخطيط ونحن نرى ان كل هذه دونم ال شك يدل على النوايا السيئه للم 742

التوسعات تضر بالمواطن من ناحية صحيه مع العلم ان هنالك تقرير صحي يبين مدى االذى 
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الذي تسببه الكساره الهل القريه منذ عشرات السنين من حيث اللجان المعينه اللحاق االذى كل 

דור אבגرغم من الوعودات السابقه من قبل هذا يبين لنا مدى الضرر الذي يلحق باهالي القريه بال

بانهم يفهموا مدى هذا الضرر لذا يجب علينا التوحد من اجل الرد بشكل قوي ضد هذه יצחקי 

الممارسات وان ال نعطي فرصه للمجلس القطري من اجل سحب البساط من المجلس المحلي 

ً بوجود تقرير من وزارة الصحه تمد يد العون لنا بهذا  يجب التوجه الى القضاء وخصوصا

الخصوص كما استغرب ان تكون جلسه بهذه السرعه والمجلس ال يعلم بالموعد من قبل 

وخصوصا ان رئيس المجلس اجتمع معهم يوم االحد الماضي ولم تكن نتيجه حتى االن يجب ان 

نأخذ زمام المبادره من ناحيه جماهيريه وقضائيه واطلب من رئيس المجلس بتزويدنا بكل 

اسالت والمكاتبات بهذا الموضوع وكذلك بروتوكول الجلسه االخير من يوم الثالثاء من اجل المر

 صد المشروع.

 2005العضو عبد الحميد خيرهللا: في البدايه استهجن بان اخر توسعه للكساره كانت سنة 

 وسؤالي موجه اليكم ماذا فعلتم؟

اهره وانتقادهم على صفحات استهجن عدم مرافقة اعضاء المجلس المحلي للمشاركه بالمظ

 التواصل االجتماعي مشاركتهم كانت ممكن ان تساعد في المجهود ضد توسعة الكسارة.

مشاركة المجلس المحلي من قبل اعضاء المعارضه, انا اطلب من المعارضه في المستقبل 

 الوقوف              للتصدي لخطر الكساره.

اتوجه بالشكر لرئيس المجلس المحلي الذي دافع العضو نظمي نصار: اجتماع المجلس القطري 

وقمت انا ابو محمود وذكرت ووصفت بالتدقيق لذلك كانت אביגדור יצחקי بشراسه ضد 

مساهمه من قبل عزيز زرعيني وكان لنا وقفه مشرفه وانا اعذر المعارضه بعدم مشاركتهم 

 الجلسه.

وم واحد قبل المظاهره بواسطة العضو علي ابوجبل: استهجن دعوة اعضاء المجلس المحلي بي

 رساله نصيه ولكل منا التزاماته وكان لسان حال االداره عدم المشاركه وهذا اسلوب قديم.

 االهم ادعم الخطوات للتوجه قضائياً ودعم شعبي عن طريق مظاهرات بالبلد وليس فقط بالقدس.

 

من شهر شباط لذلك طلبنا  العضو محمد نصار: بما يخص الكساره والتوسعه نحن نعلم انها نائمه

 من المجلس المحلي استعمال القانون والقضاء.

ما كان يوم امس انه تمت الموافقه على خرائط تفصيليه والقرار كان الموافقه على خرائط 

 تفصيليه وتقرير بيئي.

طريقة دعوتنا ال تليق بمؤسسه رسميه عن طريق الفيسبوك ورسائل انا شخصيا لقد كان لدي 

صيه واستغرب من العضو عبد الحميد خيرهللا الذي ترك الموضوع وهاجم اعضاء مسائل شخ

المجلس ربما بعض اعضاء االداره لم يحضر حسب رأيي تخاذل المجلس من شهر شباط حتى 

 اليوم بادارة هذا الملف هي التي ستؤدي بطرعان الى التهلكه سوف تحاسبكم االجيال القادمه.

ذه القرارات من قبل اعضاء المجلس المحلي من بينهم ان يقودوا العضو زياد سمعان: استهجن ه

البلد        لم يأتي بهذه البلده من قبل مثل هذه االدارة اتمنى على الجميع ان يكونوا على قدر 

 من المسؤوليه الن الكساره تضر بالجميع وال  تخص أي حارة او زقاق.

 م هو عماد دحلة وال نسمح بهذه التهم.اتوقع ان نحترم بعضنا البعض قائد المسيره اليو
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رئيس المجلس: للتوضيح ال يمكن من ناحيه قانونيه أي التماس للمحكمه قبل اقرار المجلس 

القطري الحكومي للتوسعه عليه اتوجه للعضو محمد نصار الى دراسة القانون بهذا الصدد اما 

لنحو والطريقه برساله نصيه بالنسبه للدعوه فلقد تم دعوة االئتالف والمعارضه على نفس ا

وعبر الصفحه الشخصيه على الفيسبوك من كان يهمه صحة ابناء طرعان يحضر ومن يتقن 

 المزاودات يقبع في بيته.

 

 عماد دحلة

  رئيس المجلس

 

                    ربحي دحلة

 سكرتير المجلس

                                                                        

 


