جلسة مجلس غير عاديه رقم 2/91
مكان انعقاد الجلسه :
ساعة انعقاد الجلسه :
تارٌخ أنعقاد الجلسه :

:

الحضور

بناٌة المجلس المحلً
السابعة مسا ًء
6/2/99

 .9السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .2السٌد شادي منصور  ,عضو المجلس.
 .3السٌد طونً ضاهر  ,عضو المجلس .
 .4السٌد محمد حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .5السٌد أحمد عزام  ,عضو المجلس.
 .6السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .7السٌد رضا هاشول  ,عضو المجلس.
 .8السٌد شرٌؾ نجم  ,عضو المجلس.

الؽٌاب

:

 .9اآلنسه رنا جبران  ,عضوة المجلس.
 .2السٌد شادي خلول  ,عضو المجلس .

المشتركٌن

:

 .9السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .2السٌد سامر سعد  ,مهندس المجلس.
 .3السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس .
 .4السٌد مارون جرٌس  ,ضابط األمن .
وجمهور غفير من أهالي القريه

على جدول األعمال :
 .9بحث الخارطه المفصله رقم  258 -0350652بحسب طلب مقدم من أعضاء المجلس.
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء وبأسم اعضاء المجلس وبأسم الرئٌس ٌستنكر عملٌة أطالق النار على
منزل العضو شرٌؾ نجم ونطلب من الشرطه التحقٌق بأسرع وقت وألقاء القبض على الجناه  ,كما نستنكر
أطالق النار على منزل السٌد لبٌب حداد وأضرام النار بمركبة السٌد الٌاس لطٌؾ الٌاس مركز الرٌاضه .
بالرؼم من أن الدعوه كانت من قبل  3اعضاء فقط وألهمٌة الموضوع استجٌب الطلب.
الخارطه المفصله  258 0350652هً تكمله للخارطه التً صودق علٌها سنة  2008ورقمها . 96346
بالنسبه للخارطه المفصله موضوع الجسله استلمنا دعوه من قبل لجنة اللواء . 28/6/97
فً الجلسه األولى المجلس المحلً ٌمثله رئٌس المجلس وسكرتٌر المجلس والجلسه الثانٌه كان المجلس ممثل من
قبل ال رئٌس ومهندس المجلس  .فً كلتا الجلستٌن عارضنا الخارطه لألسباب المبٌنه وفً الجلسه األولى
عارضنا طرٌقة التعامل مع وزارة جودة البٌئه  .وفً هذه الجلسه كان تعهد من المبادر أٌضا ً أن ٌتم عرض
الخارطه على أعضاء المجلس قبل أن نبحث فً اللجنه وقبل أٌداعها فً الجلستٌن كان أعتراض على أضافة
مواد جدٌده ومنها פסולת תעשייתית ونفاٌات صناعٌه فً نفس الجلسه وبما أن جمٌع األراضً تعود لملكٌه
خاصه طلبنا أعالم جمٌع أصحاب األراضً بذلك وأنا قمت بتبلٌػ معظمهم بذلك وتوصلت ألى أتفاقٌه بٌنهم
وبٌن المبادر .
مهندس المجلس فً الجلسه التالٌه أبدى أعتراضاته المهنٌه وبما فً ذلك عدم وجود طرٌق مصادق علٌه وفً
الجلستٌن وضحنا أن الكساره تعمل بدون "רישיון עסק" رخصة عمل من قبل المجلس.
بشكل مفاجىء تبٌن لنا أنه تم أٌداع الخارطه ونشرها ٌوم  23/99/98فً الصحؾ  .بعد فحص أولً لتحضٌر
لجلسة الٌوم  .على ما ٌبدو أن النشر فً المجلس لم ٌكن بحسب القانون ولم ٌتم أبالغ أصحاب األراضً
وبحسب رأًٌ المتواضع األدعاء بوجود הרשאה من قبل أصحاب األراضً بحسب إدعاء المستثمر ؼٌر
صحٌح وؼٌر كاؾ .
نحن بصدد تقدٌم إعتراض مجددا لهذه الخارطه كما أن هذه األرض تعود لملكٌه خاصه وأصحاب األراضً
من حقهم ومن واجبهم تقدٌم إعتراض أٌضا ً .كما ذكرت سابقا ً توجهنا فً السابق لمعظم أصحاب األراضً
وطالبتهم بفحص األتفاقٌه  .هذا وقام الرئٌس بعرض بعض األشخاص الذٌن توجه الٌهم لٌتفحصوا األتفاقٌه .
شرٌؾ ٌ :تسائل ؟ هل قام الرئٌس بالتوجه ألى أصحاب األراضً وإعالمهم بوجود الخارطه المنفصله  ,وهل
كنت فً جلسة لجنة التنظٌم "معالٌه نفتالً " .
الرئٌس  :أنا لم أشترك فً هذه الجلسه .
هذا واستمر الرئٌس وأعرب ان هذه المنطقه تم ضمها لنفوذ المجلس فقط فً سنة  2094وحٌنها قمنا بفرض
الضرٌبه على الكساره بموجب خارطة مساح الذي إلتجئنا ألٌه حٌنها .
فً الجلسه السابقه قمنا بتعدٌل צו ארנונה  .إتهامً بالفساد هو مرفوض كلٌا ً  ,أؼلبٌة الناس و  3أعضاء
مجلس هم أصحاب األراضً وأنا المسؤول األول واألخٌر عن قرارات المجلس .قسم من األراضً فً منطقة
نفوذ الكساره تم بٌعها لصاحب الكساره ومن باعها ومن قام بالسمسره على ذلك ومن ٌتهمنا زوراً أرفضه كلٌا ً .
جمٌعنا متفقٌن أن وضع الكساره من واجبنا نحن أعضاء ,رئٌس وموظفٌن لضمان عدم وجود ضرر ألي
مواطن من القرٌه  ,هنالك مشكله فً الـ רישיון עסק التً ٌجب التعامل معها أما بما ٌتعلق بضرٌبة األرنونا
إذا تبٌن وجود إستعمال آخر ٌتم فرض الضرٌبه بموجب هذا األستعمال .
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شادي منصور  :موضوع الكساره على ما ٌبدو وصل إلى أمور شخصٌه  .نحن نرفض أي إعتداء على بٌت
أبو كرم  .القضٌه فً مشكله عامه وٌجب أن تعٌد النظر فً الكساره ونحن ال نرٌد قطع رزق أي شخص ولكن
ٌجب فحص الكساره بشكل جذري وفحص ما ٌمكن تصلٌحه ٌ ,جب فحص األمور بشكل موسع .
الرئٌس  :بما أنه لدٌنا نٌه تقدٌم أعتراض واجبنا تقدٌم األعتراض الالزم  .القضٌه ٌجب أن ال تكون شخصٌه
بتاتا ً .
محمد  :نحن ال نر ٌد أن نلقً اللوم على أحد ٌ .جب أن نعلم أن المجلس قام وعارض بشكل جٌد ٌ .جب أن
نفحص ونراقب المواد التً تدخل الكساره وأنا أعرؾ أنه ٌوجد مواد خطره تم ردمها فً الكساره .
كما أنه هنالك إستفسار أنه قدم תכנית على  63ألؾ متر بٌنما قمنا بفرض ضرٌبة األرنونا على  9000متر .
الرئٌس  :هنالك סקר נכסים بموجبه نقوم بتعدٌل المساحات لجمٌع بٌوت القرٌه بما فً ذلك الكساره .
محمد  :أنا ال ٌتم تهدٌدي وقد وصلنً تهدٌد رسمً وأصرح أنه أنا ال اخاؾ وأعلنها هنا بشكل واضح امام
الجمٌع .
الرئٌس  :فً حال حصولك على تهدٌد ٌجب إبالغ الشرطه فً ذلك .
أحمد  :نحن امام قضٌه تتعلق بكل أبناء القرٌه وحق الناس أن
نحافظ على سالمة أبناء القرٌه وعلى جمٌع ما ٌلزم بذلك .

من الكساره وال نمانع بذلك ولكن ٌجب أن

الرئٌس  :فً جمٌع الجلسات التً عقدت مع مدٌرة لواء وزارة جودة البٌئه قمنا بمحاربتهم بجمٌع األصعده,
وحٌنها أعلمنا صاحب الكساره عن نٌة المجلس بإؼالق الكساره وتوجهنا أٌضا ً لعضو الكنٌست דב חנין الذي
قام بالتوجه إلى رئٌس لجنة الداخلٌه فً الكنٌست لبحث الموضوع .
سامر  :بأعتقادي الجلسه الٌوم ؼٌر قانونٌه  ,معظم أعضاء المجلس الٌوم لهم مصلحه خاصه .
ٌقوم مهندس المجلس بعرض חוות הדעת التً حصلنا علٌها من قبل مهندس خاص وتوجهنا إلى وزارة جودة
البٌئه وبحسب ردهم كان أنه بأمكانه ردم هذه المواد فً الكساره .
قمنا بمعارضة الخارطه المفصله وتم إزالة البند المتعلق בפסולת תעשייתית .
رضا  :هل بإمكانه أن ٌعمل ما ٌرٌد فً الكساره .
الرئٌس  :كال هنالك مراقبه من قبل وزارة جودة البٌئه ومن المجلس وإذا لزم األمر بأن ٌكون مراقب دائم
فسنفعل ذلك .
رضا  :األمر كما هو واضح ٌتعلق بـ שיקום للكساره ومن واجبنا أن نمنع إستمرارٌه اعمال חציבה .
شرٌؾ  :الكساره أبتدأت بشكل פיראטי وتم توضٌح بوجود מיזם לפסולת בנייה وبعدها ٌتم שיקום
األراضً وتكون مزروعه خالل فترة عشر سنوات  .واألتفاقٌه كانت واضحه ,ولكن ومن دون معرفة
أصحاب األراضً نقوم الٌوم بطلب لـ הטמנת שאריות פסולת מיון  .والتً من الممكن أن ٌكون هنالك גז
מיטאל وٌجب أن نحافط على سكان القرٌه .
هل كنت فً جلسة من ٌوم  3/8/96؟ الرئٌس  ,كنت فً الجلسه وفً هذا البند لم أشترك .
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شرٌؾ  :لماذا لم تشترك فً أهم جلسه للقرٌه ؟
هذا وطلب شرٌؾ الحصول على חו"ד שהוגשה מטעם המועצה מקומית גוש חלב לוועדה מקומית
בישיבה זו .
شرٌؾ  :فً بند رقم  900هنالك صالحٌه للمجلس تقدٌم إعتراض أٌضا ً فً أراضً تعود لملكٌه شخصٌه .
لماذا لم ٌعترض المجلس بموجب هذا البند .
وبحسب البند  990هنالك تقدٌم ערר למועצה ארצית  .وفً جلسه من ٌوم  28/6/97كان تعهد بأن ٌتم بحث
ذلك فً جلسة مجلس  .وٌتسائل لماذا لم ٌقم المجلس ببحث هذه الخارطه وبذلك منعتم من األعضاء معرفة ذلك .
الرئٌس  :فً الجلسه من شهر  , 4/98عارضنا والٌوم بسبب "ליקויי" فً الـ פרסום سنقوم باألعتراض
مجددا كما وأطلب أٌضا ً أنضمام أصحاب األراضً لألعتراض .
المجلس مع األهالً أصحاب األراضً وعدم وجود זיקה  ,عدم بحثها فً المجلس وפגם בפרסום سنقوم
بتقدٌم إعتراض  .وأنا ال أتهرب من المسؤولٌه .
شرٌؾ  :لمن تعود ملكٌة תחנת מעבר وهل ٌوجد היתר בנייה .
الرئٌس  :تعود للـ מינהל وقسم منها طرٌق وبأعتقادي ال ٌوجد היתר בנייה .
شربل  :فً إقتراح الموازنه الذي سوؾ نقدمه لكم سٌكون סקר נכסים وبموجبه سٌتم فرض أرنونا كما
ٌجب .
شرٌؾ  :فً سنة  2094الـ מטמנה أصبحت فً ضمن نفوذ المجلس .هل هنالك הגדרה ما هً مساحة الـ
מטמנה ,هل هنالك واضح ما مساحة الكساره .
الرئٌس  :שטח שיפוט المضاؾ لنفوذ القرٌه كان  920دونم ومنطقة الكساره كانوا ما ٌقارب الـ  63دونم
תכנית  16343وتشمل الشارع.
شرٌؾ  :أحاول أن أعرؾ لماذا كان فرض الضرٌبه بموجب
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 9دونم فقط .

الرئٌس  :ال أعرؾ الٌوم  ,أفحص وأعلمك.
شادي ٌ :وجه تساؤل لشرٌؾ نجم إذا كان له قرابه من درجه أولى من أصحاب األراضً .
شرٌؾ  :نعم ٌوجد لدي ,ولكن لو كنت صاحً أثناء الجلسه لن تسأل هذا السؤال ألنً قلت أننً لن أشترك فً
التصوٌت .
محمد ٌ :قترح بأن ٌقوم المجلس مجددا بتقدٌم إعتراض ضد الخارطه المقدمه من قبل المستثمر وٌطلب
التصوٌت على األقتراح .
مؤٌد

 :الرئٌس  ,محمد  ,أحمد  ,رضا .

معارض  :ال ٌوجد
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شادي حلٌحل  :ممتنع  :معلال وٌبدي إعتراضه على حضور ووجود أعضاء مجلس لهم مصلحه فً الموضوع.

انسحب العضو شادي حليحل من الجلسه في هذه المرحله

أعضاء المجلس شرٌؾ نجم  ,طونً ضاهر وشادي منصور لم ٌشتركوا بالتصوٌت بسبب تضارب المصالح .
محمد حلٌحل ٌ :قترح بأن ٌكون توجه للجنة البناء المحلٌه لكً تقوم بأتخاذ كل األجراءات الالزمه ألزالة
المبانً الموجوده فً תחנת מעבר
تم التصويت باألجماع
كما وتم األتفاق على توكٌل عضو المجلس محمد حلٌحل لٌتوجه بأسم المجلس إلى جمٌع أصحاب األراضً
وٌعلمهم بحقهم بتقدٌم أعتراض على هذه الخارطه ومساعدتهم على ذلك قدر المستطاع
أؼلقت الجلسه الساعه 29:30
الٌاس سابا

الٌاس الٌاس

سكرتٌر
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