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היום סדר שעל נושאים 

בית מתלמידי חלק בין שעבד חמישי ביום שהיו האלימות באירועי דיון  .ו
המקיף. הספד 

היום סדר שלע בנושאים החלטות 

של הודים התושבים וגם המועצה חברי הנוכחים כל את בדן המועצה ראש 


 .התלמידים 

 .התפתחה האלימות כל ואין הספד בית של סרט להראות בקש מכן לאחד 

בני שכנים קרובים -כפר אותו תושבי אחד ישוב בני כולנו -זכידא השיח' 

את ולנפח זאת להגדיל שיש אומד לא זה אן מדיבות יש ,לפעמים ישוב אותו 
 .הבעיה

עצמו על יחזור שזה ולמנוע הבעיה בשורש לטפל ויש כן לפני גם היו הבעיות 

בעתי.ד 

טוב מדגישים לא כולם הנוכחים לכל בברכה אותכם מבדן אני -סלפיתי אשרף 

לחששות גודם וזה -בלב למועקה גודם גם וזה הספד ת יבבתוך אלימות עם 

 .שלהם הבנים לעתיד ההודים אצל 
את להחזיר אין לדון כזי מתאספים היום ואנו זו בתופעה לטפל כולנו על 

 .הלימודיםלספסל אותם להחזיר -התלמידים של עניניהם 

 .כןעל האחראי מי לשאול עלינו 

וזה  'המשטרה הספד בית הנהלת  'ההודים  ,המקומית הדשות  :אחראים כולנו 

זו.ועל לישיבה בנו כאן כולנו ולכן תפקיד יש אחז לכל לכן אחראים כולנו נכון 

 .זאת מבקשים מההודים חלק  4(:הפתרון את למצוא כולנו 
מתבקש לכן תלמידים של והתנהגות חינןו לבעיות פתרון תתן לא המשטרה גם 

לכל בטחון הדגשת עם הספד לבית הילדים כל החזרת להבטיח  )1(דברים  2

ריחן יעלה השיח'  'מודים -שומרים תוספת אולי בטחון לתת יש  'תלמיד 
 .הרצאות 

בעיה שיש להראות היא השביתה 

תורכב התלמידים בין האלימות בנסיבות יסודי באופן שתדון ועזה למנות  )2(

המועצה. הנהלת  'הספד בית הנהלת  'מהודים 
 .הנ"ל מהישיבה ולבשורה לתשובה מחכים התושבים 

עם להתחיל יש באלימות להלחם מנת על -סבכיו מכללת בי"ס מפקח תסאן 

והמנוגדים המצפון בעלי אנו  'ההמלצה את נתן השי'ח לדעתי  'ההודים 
 2.. /3הכללה. לעשות אסור פתוחים מאוד ניהיה אנחנו  ,האחראים 
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בכניסה היה הפתרון סבאן באבר בבעיה גם -ביתהספר מפקח  :ג'ואמיס טארק 

ויש  ,תלמיד לכל בטחון לתת יש  ,הספר בבית הצדדים שני של ההורים של 

 .הספר לבית לברא 
כל של בטחון עם הספר לבית יגיע תלמיד כל  ,בחינות של בתקופה אנו עוד מה 

 .שלהם ההררים עם יחד התלמידים הספר לבית לבוא יש  ,התלמידים 
פתרון וחתן בבעיה שתדרן ועדה למנות אשרף השיח' של להמלצה מסכים אני 

 .סופי

 .בפתרון שותפים להיות כולנו יש לדעתי  :זכריא שיח' 
 .בתלמידים פוגע וזה שנעדרת למטמטיקה מורה יש -כחילי סאלח 
לכן. אחריות מוטלת כולנו על לדעתי -שיבלי 

ובאנו -העניין כל את ולסיים פתרון למצוא כאן נמצאים אנחנו -יונס סאמי 
ביקורים לעשרת כוללת אחריות לנו ויש בוגרים אנו  ,הסכסוך את לסיים לכאן 

 .התושבים של בבתים הצדדים ביו 
הספר בית מנהל  ,במועצה חינון מחלקת מנהל אין למה -סעאידה פייסל 

שיבלי אסעד 
יושן לא ואני  ,מודאג ואני הנושאים שקרו מאז חמישי מיום  :סלפיתי זידאן 

 .שלנר הילדים של לעתיד אחראים כולנו -טוב 
תוספת ע"י -בר יפגע לא אחד ואף -בביטחון להרגיש חייה תלמיד לכל 

 .שמורים 
הרצאות  ,התלמיידם בין קשר תרבותיים בנושאים מחריבת סכנין מכללת 
 .הצדדיםבין ביקורים  ,משותפים טיולים  ,חינוכיים מפגשים תכניות 

ליישם שניתן  .cג.,Jשלה ובפתרון בבעיה להתמקד עלינו -כחילי איאד 
של מחריבות עם -תיגון ועד מגן תכנית לעשרת לדבר הנוגעים כל עם  ,ארתה 
 .כולם

I
 .ג מזכר -לנסח יש -אשרף 
. • I-\.ג:J

• . 

בעיות יש תמיד ישובים ארבעה עם אלבטחרף בי"ס לנר יש  :אלחכים עבד 
בית בניהול מעורבים להיות צריכים המורים  ,משטרה לערב צריך לא ולדעתי 
 .בפיקוחהספר 

4/ ..3 
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אחד ישוב הוא של החלום שיבלי עלי 

, ,
u u\ 
תלמיד לכל חרבה חינון חרק 

באחריות הספד בית אמנם  'הזה המפגש על כולם את מבדך אני  :המוצעה ראש 

הקמת בעד אני הכל- על אחריות עליי ומקבל המועצה ראש אני אן  'סכנין 
 .בנושארעדה 

מגן לדון  'המנהלים החינון צררת עם המפקחים את הזמנתי אני הבא בשבוע 
-י''ב עד  המנהלים כל החינון מעדנת כל כולל תכנית לעשרת מעבדים תכנית -

 'שלנר הבנים הם הללו שהתלמידים לזכור חייבים אנחנו -המתנ"ס עם יחד 
פתיחת נגד אני  'המשטרה את לערב לא ובקשתי המנהלים עם זברתי גם אני 

 .תיקים

אניותלמיד תלמיד בין הפלייה לנר ואין - 'חינון מחלקת מנהל היה לא שנה ו  5 '-.../ 

עזרתכם. את גם מבקש 'אני הספד בבתי המרן משקיע 

ההודים לכל קורא אני  'התלמידים נכד התיקים את לסגוד כרחי בכל אפעל אני 
יפסידו שלא בנוקד מחר הספר לבית בניהם את להחזיר אלג'נם ארם תושבי 

כיתה. 

הטובים הספד מבתי אחד הוא הספד בית  'פעולה לשתף לכולכם קורא אני 

 .כן על ולשמור חיזוק לתת לתמרן יש  'במדינה 
 .הילדים בגני החניה את גם נסדיר 

-מוצדקות סיברת עם וחד ימבאישור ניתן דק מעבד אישור  :תלמידים העבדת 
לא -(מגמהמיוחדות בסיבות אלא כך אישור נותנים ואין לגרפו תידון בקשה כל 

קיימת). 

 .הספד בית מנהל עם בעניינם ידון שהודחקו לתלמיידם באשד 
ט,כיתה פתיחת בענייו ואנחנו המחוז מנהלת באישור גם באתי אני -המפקח 

--../ 

 .אלג'נם בארם ביניים חטיבת בי"ס שיהיה אלג'נם בארם 
 .מחדשל מוע יהשאת נדחה אנחנו 

 21.30הישיבה ננעלה 

המועצה מזכיר 

 .הפגיםמ. מחוז קצין -העתקים 

·חיפה המידנה מבקר משרד 


