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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 2710/10

סוג האסיפה:

מן המניין

שלישי

תאריך:

/

שלא מן המניין  /מיוחדת

1277072710

שעה:

27:77

יום:
נוכחים:
1

מר עבאס תיתי

ראש המועצה

2

מר אחמד טלאל בדראן

סגן ממלא מקום ראש המועצה

3

מר מוחמד אלמאדי בכרי

סגן ראש המועצה

4
5
6

מר יוסף ג'רייס
מר עזמי אליאס
מר חסן בכרי

סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה

7

מר פידאא עאבד

חבר המועצה

8
9

מר מחמוד חסארמה
מר סאלח עלי

חבר המועצה
חבר המועצה

10

מר עלי תיתי

חבר המועצה

משתתפים:
ציבור מקומי

נושאים לדיון

מינוי ועדת חקירה לאיחוד רשויות ,שינוי גבולות ,חלוקת הכנסות ושינוי מעמד
מוניציפאלי באזור הגליל המערבי7
בסעיף  3בתוכנית העבודה של הוועדה :שינוי גבולות בין מועצה מקומית דיר אלאסד
ומועצה מקומית בענה7
בסעיף  4בתוכנית העבודה של הוועדה :בחינת חלוקת הכנסות משטחים בתחום
השיפוט של מועצה מקומית בענה לבין מועצה מקומית דיר אלאסד7
בסעיף  5בתוכנית העבודה של הוועדה :בחינת איחוד הרשויות המקומיות דיר
אלאסד ובענה7
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דיון והחלטות
ראש המועצה

מציג את הנושא ומציע תוכנית פעולה:
 ראש המועצה מודיע מפורשות שהוא מתנגד לכל שינוי מהשינויים המונחיםעל שולחן העבודה של ועדת החקירה והנוגעים למועצה מקומית בענה.


איחוד הרשויות בעבר נכשל והביא ליצירת גירעונות בסכומים
משמעותיים.



אין שום סיבה להפלות את המועצה המקומית בענה לעומת כל הרשויות
האחרות שיש ביניהן קירבה גיאוגרפית והדוגמאות אין סופיות ממש .גם
קרית ים וקריית ביאליק קרובות ממש ,גם תרשיחא ומעונה קרובות
ממש ,גם כפר יאסיף ואבו סנאן קרובות ממש .גם גבעתיים ורמת גן
קרובות ממש והרשימה עוד ארוכה ואין סופית כמעט...



אין שום סיבה שמועצה אחרת כלשהי תקבל הכנסות ממועצה מקומית
בענה ממש כפי שהמועצה המקומית בענה אינה מקבלת הכנסות מארנונה
מאזורי מסחר ותעשיה בכרמיאל למרות שאלה הוקמו על אדמות
שהופקעו מתושבי הכפר בענה.



אין שום סיבה שמועצה מקומית אחרת תקבל הכנסות ממועצה מקומית
בענה רק מפני שבענה נמצאת בסמוך לכביש  85ושטחי המסחר נמצאים
בשטחה .גם עיריית קרית ים אינה משתתפת בהכנסות עיריית קרית
ביאליק למרות שרוב שטחי המסחר נמצאים בשטח השיפוט של קרית
ביאליק היות וקרית ים רחוקה מהכביש הראשי (כביש  .)4גם עיריית
גבעתיים אינה משתתפת עם עיריית רמת גן בחלוקת ההכנסות למרות
שכל העסקים שבאזור פועלים בתחום שיפוט רמת גן וכך הלאה וכך
הלאה....



אין הצדקה לשינוי גבולות רק מפני חלק מהאנשים שבמקור ממשפחות
מדיר אלאסד בחרו להתגורר בגוש מסויים בתוך הכפר בענה .הנה לדוגמא
תושבים מכפר נחף גלשו לתוך גוש שלם בשטח שיפוט של כפר סאג'ור.
אזי מדוע לא מבוצע תיקון גבולות ואותו גוש לא מצרפים אותו לשטח
השיפוט של כפר נחף .תושבים רבים מתושבי אבו סנאן מתגוררים בגוש
מסויים בתוך כפר יאסיף בסמוך לגבול שבין שני הישובים למרות זאת
לא שוקלים לצרף אותו גוש ,למרות שרוב תושביו מאבו סנאן .תושבים
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רבים מאבו סנאן מתגוררים בגוש מסויים השייך לכפר ירכא .למרות זאת
לא שוקלים לגדוע אותו גוש מכפר ירכא ולהעבירו לאבו סנאן.
ראש המועצה מציע שיבוצעו הפעולות הבאות:
( )1מליאת המועצה תקבל החלטה שלפיה המועצה המקומית בענה מתנגדת
בתוקף לכל שלושת ההצעות המונחות על שולחן ועדת החקירה.
( )2תיעשה פנייה למועצה מקומית דיר אלאסד ,העומד בראשה וסגנו ,בכדי
שיקבלו החלטה דומה ויבהירו בצורה ברורה שאין להם כל דרישה לשינוי
גבולות בין מועצה מקומית דיר אלאסד למועצה מקומית בענה ,אינם
מבקשים להשתתף עם מועצה מקומית בענה בהכנסותיה מארנונה בגין
מתחם כלשהו הנמצא בתחום שיפוטה וכן הם מתנגדים בחריפות לאיחוד
הרשויות המקומית בענה ודיר אלאסד.
( )3לאחר קבלת עמדת מועצה מקומית דיר אלאסד ,תוגש בקשה לשר הפנים
וכן לועדת החקירה להסיר את העניין מסדר יומה של הוועדה ולא לדון
בו כלל וכלל.
( )4ככל ולא תיענה בקשת המועצה המקומית בענה תוגש עתירה לערכאה
המשפטית המוסמכת נגד ההחלטה לדון בעניין.
( )5תוקם ועדה ציבורית לעניין זה בלבד אשר שתורכב מחברי המועצה
ומאנשים ציבור בכפר אשר תפקידה לעקוב אחרי העניין ולנהל מאבק
ציבורי לשם הורדת הנושא מסדר יומה של וועדת החקירה.
( )6תיעשה פעילות ציבורית לשם הבהרת עמדת תושבי הכפר לרבות ארגון
הפגנות כדין ,חתימת עצומות וכן פעילות אל מול חברי הכנסת לשם
הורדת הנושא מסדר יומה של ועדת החקירה.

חברי המועצה מאמצים פה אחד את דברי ראשי המועצה  ,נימוקיו להתנגדות וכן
מאמצים את תוכנית הפעולה המוצעת על ידו ומצביעים בעד הצעת ההחלטה לפיה
המועצה המקומית בענה על כל רבדיה ,אורגניה ,חבריה וכל הבא מטעמה ובשמה
תודיע למשרד הפנים ולועדת החקירה ולכל גורם רלוונטי ולכל טריבונל רלוונטי
שהיא מתנגדת בתוקף ובחריפות לאיחוד הרשויות דיר אלאסד ובענה ,וכן מתנגדת
לחלוקת הכנסות כלשהי בגין מתחמים שבשטחה וכן מתנגדת לשינוי גבולות כלשהו
בינה לבין מועצה מקומית דיר אלאסד.
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חברי המועצה שבים ומבהירים כי הם מאשרים את תוכנית הפעולה המוצעת על ידי
ראש המועצה ,ומורים בלשון ברורה ומפורשת לכל הגורמים המוסמכים במועצה
לפעול לאלתר לביצוע אותה תוכנית.
עניין הקמת ועדה ציבורית אשר תנהל את המאבק לשם הורדת הנושא מסדר יומה
של ועדת החקירה יידון בישיבת המועצה הבאה ויוחלט על הרכב הוועדה.
כל מי שמעוניין להצטרף לוועדה הציבורית מוזמן לעשות כן ,בכדי שהמאבק יהיה
מקיף דבר שיסייע בהשגת המטרה.
חברי המועצה מבקשים להודיע כלהלן:
.1

.2
.3
.4

מהיכרותם עם המצב בשטח ועם התושבים וממה הם שומעים בבירור
מהתושבים עולה שהעניין הנדון הינו עניין נפיץ מאוד ומסוכן ויביא
לאנדרלמוסיה כללית ולתוהו ובוהו.
המשך דיון בנושא יביא ליצירת יחסים עכורים בין תושבי דיר אלאסד
ובענה והדבר עלול להתדרדר לדברים קשים מאוד מאוד.
המשך דיון בנושא יביא ליצירת נתק מוחלט בין המועצה לבין משרד הפנים
ולא יהיה ניתן להמשיך בניהול ענייני תושבי הכפר.
המשך דיון בנושא יביא לפגיעה קשה בסדר הציבורי ולסיכון חיי אדם.

הישיבה ננעלה.
חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה
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