
 

 اجمللس احمللي عسفيا

 המועצה המקומית עספיא
 מזכיר המועצה

 

 
 3009000; עספיא,  Farah@isifya.co.il ; דוא"ל :  04/8399480; פקס :  052/6599616; נייד :  04/9122645טלפון: 

 

 2020דצמבר  10 חמישי יום:  תאריך
 

 2020/13מן המניין מס'  לא פרוטוקול ישיבת המועצה
 בבניין המועצה המקומית עספיא  2020/12/09 -ה רביעישהתקיימה ביום 
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 חבר המועצה –מר סולטאן חמדאן  .2

 חברת המועצה –גב' סמירה עזאם  .3

 חבר המועצה –מר סמיח עזאם  .4
 

 והשתתפו בישיבה:
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 על סדר היום:
 )שער צפוני(דיון חירום בתכנית שער הכרמל 

 

 מר בהיג' מנצור: 

 בעיתיות ישיבה זו נולדה בעקבות התפתחויות .09/12/2020מיום  13/2020לא מן המניין  שיבהיאת  פותח
תן יותדונם  600כוללת  , התכנית 2016מערבית שהחלו בה בשנת נית ההתכ שער הכרמל תכניתביחס ל

 לכל הבתים באזור. תלגיטימיו
רוצים לתת  , הםשבהרבעלי אדמות לבמיוחד  ,בעת האחרונה אנו רואים תופעה שהמפה תוליד בעיות בכפר

עם הועדה הארצית, הדגשתי כי התכנית אינה מקובלת עלי  ניתקולהיום נערכה ישיבה  בכביש הראשי.
 .הכיפה הדרוזיתוצריך הסכמת אנשים שהם הבעלים במיוחד באזור 
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לזה שאנו לא מעוניינים  הם ניסו לשכנע להפקיד את התכנית ואחר כך יגישו התנגדות, יוסף משלב מודע
 שהתכנית תופקד ללא הסכמת התושבים, רציתי לעדכן את חברי המועצה ומכאן הזימון למליאה.

 

 :מחרז מחרזמר 
מסוימת ספציפית  הבכל תכנית אנו נתקל בבעיות, לא נצליח לרצות את כולם, אם היא פוגעת באוכלוסיי

 ולא ניתן לגישור אז כן צריך לפעול.

 :ורבהיג' מנצמר' 
אנשים בכביש הראשי, מפה זו נמצאת אצל אנשים שמסיתים ל מרעה הרבהשוכנעתי כי התכנית שתוגש 

את התושבים וזה גורם לבלבול בתוך הכפר. אני בדעה שצריך מו"מ עם כולם ורק אח"כ נפקיד את 
לנהל נפגעות מאוד לכן צריך המשפחות  ,תלחמי  ,סקר ,רוחאנא משפחות משיחות שהיה לי עםהתכנית, 

 מו"מ בכדי להגיע לנוסחה שתרצה אותם.
אני שואל למה האפוטרופוס הכללי צריך לקבל אדמות בכביש הראשי? לכן הייתה התנגדות ואני מבקש 

 לקבל החלטת מליאה בנושא זה.
 :רמזי אבו סעדהמר' 

ליד יילקחו מהדמות  30%-, כואדמות שיילקח והולכים לעשות אחוזי חלוקה, העניין הוא שיש לכללנ
הכביש הראשי וערך האדמה יקר יותר, לכן הם יפגעו יותר מאדמות אחרות וזה לא הוגן ולא צודק. הכיפה 
הדרוזית זה המורשת שלנו, למה להעביר לאפוטרופוס הכללי? ראש המועצה התנגד ואני נכחתי בישיבה, 

 בור ולפסול אותה.לדעתי לא צריך לבטל את התכנית, אלא צריך להקפיא את התכנית לתיקונים ולא לק
 :כמאל אבו רוקןמר' 

 לוקחים משני הצדדים של הכביש הראשי? –האם תכנית שער הכרמל מתחילה מאזור בית אורן 
 

 :בהיג מנצורמר' 
דונם, לדעתי האדמה שם מאוד יקרה, ויכולה להתפתח יפה ולכן אני בדעה שאסור לוותר על  600מדובר על 

 ס"מ אחד מאדמות אלה.  
 :איימן סיףמר' 

שנים מנסים לקדם דברים והצליחו רק בעמק  11מודי ודפנה, המתכננים חושב שצריך להגיד את האמת, 
 הזיתים א', למעשה הם משרתים אינטרס של צד אחר ולדעתי משלב מגבה אותם.

 :כמאל אבו רוקןמר' 
 מי זה הצד השני?

 :איימן סיףמר' 
יותר  מביניםך למנות מנהלת שתלווה את כל נושא התכנון, הם צרידיברנו על זה, אנחנו עושים טעות גדול, 

 ממני בענייני התכנית, הבעיה היא באחוזים ובחלוקה, זה הפתרון הכי טוב. 
 :מר' רמזי אבו סעדה

 מה אתה חושב על התכנית?
 :איימן סיףמר 

הבנייה, צד שני זו אני שומע מכם, ראש המועצה לא מערב אותי, על הנייר אני כאילו יו"ר וועדת התכנון ו
 .ואחריםהמדינה, הוועדה המחוזית 

 :בהיג' מנצורמר 
 , קראתי לרמזי שישתתף בישיבה.15:30לפעמים צריך לקבל החלטות מהירות, היום נקבעה ישיבה בשעה 
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 :ספואן סאבאמר' 

 ?אבו סעדה למה רמזי
 :בהיג' מנצורמר' 

, צריך אתכםבות, היום מקיימים את הישיבה כדי לעדכן לפעמים אני לא מקבל החלטות סתם, יש סי
, הוזמנה 2016להבין גם את העובדה שהוגשה ע"י רכס הכרמל ולא המועצה, התכנית הזו התחילה בשנת 

על ידי רכס הכרמל ובמימון הוועדה. אני ביקשתי בכתב שלא להפקיד את התכנית, היום הישיבה הייתה 
 פוגעת בתושבים לכן התנגדתי, ויוסף משלב השתכנע בעמדה שלי. עם מיכל ודפנה והתברר כי התכנית

 :כמאל אבו רוקןמר' 
 צריך להיפגע באזור תיירותי ואסור לוותר להם.לא לדעתי אף אחד מהתושבים 

  
 :בהיג' מנצורמר' 

 להקפיא את התכנית, קודם ננהל מו"מ עם התושבים ואחר כך תופקד. –מציע החלטה 
 : בעד פה אחד החלטה

 
 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה : 

 

 

 

  _____________________                                                          _____________________ 

 פרח שרוף                                                                                           בהיג' מנצור              

 מזכיר המועצה                                                                           ראש המועצה המקומית            
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