פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מיום 28.04.2016
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבה מיוחדת (בשל אירוע חריג
שקרה בכפר בו נהרגו  2אנשים ונפצעו  3אנשים )היום יום חמישי ה 28.04.2016
בשעה  18:00במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי המועצה .
נוכחים :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
יוסף גרגורה – סגן מ"מ ראש המועצה
עלי חיידר – סגן ראש המועצה
אשרף מריסאת – סגן ראש המועצה
תאופיק קסום – חבר
עלי חסן – חבר
אברהים חטיב – חבר
נאסר חאג'  -חבר
ג'נימה אבו ג'נימה – חבר

נעדרו  -1 :עלי חידר (בהודעה – נמצא בראיון בטלוויזיה)  -2עדנאן חסנין (באבל)
השתתפו  - 1 :אמיר חביב – מזכיר המועצה
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה  18:05בדקת דומייה
כל הנוכחים עמדו דקת דומייה לזכר ההרוגים באירוע האלים שקרה בכפר
ראש המועצה הביע תנחומים למשפחות ההרוגים  ,אחד עובד הרשות אברהים
נאבולסי ז"ל והשני מוחמד חסנין ז"ל ושולח איחולי החלמה מהירה לפצועים .
ראש המועצה הסביר אודות גודל האסון ובשל כך נדחתה גם ישיבת המליאה אשר
היתה קבועה לאתמול  .כולנו התגייסנו עם כל הגורמים הרלוונטיים והתערבו הרבה
חברי כנסת והושיטו יד  ,בנוסף ראש האופוזיציה ח"כ בוג'י הרצוג התקשר והשתתף
בצערנו .
הוקמה ועדת סולחה בה חברי כנסת ואנשים מכובדים אחרים והצלחנו להשיג
"הודנה" לשבועיים  .עד אתמול מצב אחד הפצועים היה קשה מאוד  ,נתפלל לשלומו
התופעה קשה מאוד ביישוב ובמגזר הערבי בכלל .
בשבוע הבא יש לנו ישיבה עם מפכ"ל המשטרה והולכים לבקש ממנו התערבות
רצינית של המשטרה במלחמה בתופעת האלימות והשימוש בנשק הבלתי חוקי .
האסון היה כבד מאוד על הכפר כולו ועל המשפחות בפרט  ,זמינות הנשק היא זו
שגרמה לגודל האסון  .חשוב מאוד שנשמור על שלקט והשלווה בבית .

1

המועצה הכריזה שביתה כללית ביישוב והייתה היענות מלאה .
רשתות חברתיות מגלות הכל  ,אבל צריכים להיות מאוד זהירים  ,יש אדם באעבלין
שכתב בפייסבוק שאינו תומך בהכרזת השביתה !! השאלה שלי אם במקרה כה קשה
כזה לא נגנה ולא נכריז על שביתה אז מתי נכון לעשות זאת ??
לצערי הכיתובים בפייסבוק היו נגד השביתה והחמור מכל ניתן להריח מהם ריח של
רקע דתי !!
אני פונה לכל חברי המועצה ומפציר בהם לקחת חלק בכל מה שקורה בלשמור על
השקט והשלום החברתי והדתי  ,כל אחד מוטלת עליו אחריות ועלינו לשמור עליה .
ג'נימה אבו ג'נימה  :אף אחד לא מקבל את הטעות וכולנו נגד ההסתה  ,משתתפים
בצער המשפחות ומאחלים החלמה מהירה לפצועים .
נאסר חאג'  :אנחנו גם מגנים את האירוע האחרונים וקוראים נגד האלימות .
ראש המועצה  :אני לא מדבר על זה  ,מדבר על בודדים שלא יודעים מה הנכון והם
לא מייצגים  .יש בודדים שכותבים ומסיתים  ,אני בעד שכל אחד יביע את דעותיו
אבל יש זמן ועיתוי מתאים לכל דבר  .בדיוק כמו עניין בית הספר הנושא אושר
מלפני  3שנים ופתאום לפני  5חודשים כולם התחילו להציג גרסה אחרת כל אחד לפי
מה שנח לו ולפי מה שמתאים לו .
נושא האלימות והנשק הבלתי חוקי אנחנו כולנו מגנים ונפעל נגד תופעה זו  ,אנחנו
כמועצה נפנה למשטרה ונדרוש שתוקם ביישוב תחנת משטרה ולא מש"ק  ,אני לא
נגד המש"ק אבל זה לא נותן את המענה כאשר בכלל רב הזמן שלהם במשימות
מחוץ לכפר  .אין ספק שיש לנו הרבה נשק בשני הצדדים  ,יש תושבים שהם
נורמטיביים שרוכשים נשק והסיבה היא תחושת חוסר הביטחון בה הם חיים .
יוסף ג'רג'ורה  :בכל שבוע יורים בהר ליד הבית שלי והמשטרה לא עושה כלום .
תאופיק קסום  :אני בעד להוציא כרוז להורים ולתושבים שלכל אחד יש אחריות על
הכתפיים של ההורים  .כאשר כל אחד מאיתנו מגדל ילדיו בצורה טובה לא יהיו
בעיות  ...לצערי אחד מגדל טוב ומולו יש אלף שלא דואגים לילדים שלהם ולא
שואלים אותו איפה היית ועם מי אתה מסתובב !! אין דת בעולם שבעד אלימות
ואין דת שלא מטילה את האחריות אלא על ההורים  ,כדי שנקבל חברה בריאה עלינו
לדאוג לחינוך בבית  ,חינוך טוב ונכון בבית  .לכן המועצה צריכה להוציא הודעה
לתושבים בעניין .
ת'איר ח'ורי  :עלינו להיות יד אחת כולנו כאן חברי המועצה יחד עם ראש המועצה ,
מוטלת עלינו אחריות כנבחרי ציבור וכאשר יש מקרה ובעיה מסוימת עלינו להתגייס
כולנו יחד ולגשת מיידי לטפל בה .
נאסר חאג'  :תחילה אנחנו מגנים את האירוע שהיה ואנחנו נגד האלימות  ,אבל
לצערנו הרב אנחנו נזכרים תמיד אחרי האירוע  ,היה מקרה שירו בו על הרכב שלי
ולא ראיתי שמישהו מהמועצה שאל !
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ראש המועצה  :אבל כשירו על הרכב שלך אתה הלכת והתלוננת אישית עליי  ,אתה
גורם לעיקור היחסים והאווירה בכל הזדמנות וגורם לתסיסה  .אתה נסעת ברכב
והכרזת במקרופון על השביתה בבית הספר
נאסר חאג  :אני לא נסעתי אני רק הקלטתי את הקול .
ראש המועצה  :הילדים שלך לא לומדים בבית הספר
נאסר חאג  :יש לי  8נכדים בבית הספר  ,בכלל ועד ההורים שם לא חוקי  6 ,מתוך 7
החברים אסור להם להיות בועד .
ראש המועצה  :אני מודע אבל לידיעתך המשתתפים שם לקחו הנושא בחשבון
והצביעו פה אחד  .הדבר השני בעניין הנסיעה ברכב בנושא השביתה  ,למה הרכב לא
הסתובב בשכונות המוסלמיות ורק בשכונות הנוצריות ?
תאיר ח'ורי  :למה לא לדבר ענייני  ,הרי היה ברור שהבית ספר הנו בשכונה הנוצרית
והוא משרת את השכונה לכן התלמידים ברובם הם נוצריים .
אברהים ח'טיב  :צר לי לשמוע את טון הדיבור הזה ואופי הדיבור  ,הבן שלי לומד
בבית הספר הזה  ,למה כל הזמן התלמידים המוסלמים מגיעים לחט"ב שנמצאת
בשכונה הנוצרית ? אם כך איך שאתה טוען אז עכשיו צריכים להקים חט"ב בשכונה
המוסלמית ? זה ממש לא מקובל
אשרף מריסאת  :בית הספר נמצא באעבלין ולא בקרית אתא  ,למה לדבר בצורה
הזאת ? אני למדתי במאר אליאס ובחיים לא אמרתי שזה נמצא בשכונה הנוצרית !
ראש המועצה  :מבקש מכולם לשמור על טון דיבור שיתאים לישיבה
אברהים ח'טיב  :כשאני החלטתי ללמד את בני ביסודי ב' לא עניין אותי איפה הבית
ספר נמצא  ,אלא אני מאמין במערכת של בית הספר .
ראש המועצה  :הועדה שפועלת נגד העברת בית הספר הינה ועדה פוליטית
וממאוכזבי הבחירות  ,בכל הזדמנות בשנים האחרונות היו שואלים על החצר והכל
והיינו אומרים להם יהיה לכם בית ספר חדש  ,ואתה נאסר חאג היית איתי ודיברתי
במקרופון והכל מוקלט ואתה היית ומחאת כפיים ודיברנו על העניין ואמרנו שכאן
יהיה קומפלקס שלם של בית ספר מקיף והולכים לבנות בית ספר חדש ליסודי ב' .
פתאום הכל השתנה ..מתחילים בישיבות בנאדי אלמחבה ובאלבית אלדאפי
והשתתפו בהם סאמר תיים ויוסף שאוקי וחביב אלשבלי וסלים חאג וכולם ילדיהם
לא לומדים בבית הספר .
ג'נימה אבו ג'נימה  :הנה לעניין סאמר תיים ..אותם דברים שכותב מי שמכנה את
עצמו "אחמד מריסאת " בפייסבוק ולא רואה אותך מגיב
ראש המועצה  :סאמר תיים כשהיה אצלו המקרה וריססו לו על קירות המשרד ,
קמתי בבוקר והתכוונתי ללכת אליו ואז לצערי המילה הראשונה שהוא אמר
למשטרה זה שהוא מפנה את האשמה לראש המועצה !!
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כך גם אוסמה גבריס  ,כותב בפייסבוק שלא היה צורך בשביתה והרשות המקומית
היא האחראית וכו ..האם לדעתכם זה הגיוני ?
תאיר ח'ורי  :לא נכון היינו צריכים לעשות שביתה
ראש המועצה  :אז הנה בבקשה תנקטו בצעדים ולא רק בדיבורים  ,תגיבו לו על מה
שהוא כותב ..לצערי משתמשים במדיה בצורה שלילית  .משרד החינוך לא הסכים
ולא אישר לנו לשנות את המבנה הארגוני של בתי הספר  ,רצינו שבתי הספר יהיו
מכיתה א' עד כיתה ח' ושלב שני זה מכיתה ט' עד י"ב  .משרד החינוך סירב ואישר
רק בית ספר  6שנתי מקיף  .בנוסף עשינו בדיקה והתברר ש  80%מתלמידי השכונה
בה נמצא בית הספר כיום  ,לומדים בכלל בבית הספר הפרטי מאר אליאס  ,ז"א
שרב תלמידי בית ספר יסודי ב' הקיים היום הם בכלל מהשכונה של מרכז הכפר
ומהשכונה המזרחית .
ת'איר ח'ורי  :למה לא קיבלת את ההורים שפנו לשבת איתך ?
ראש המועצה  :הסיפור הוא שהתקשר אליי פרנסיס ח'ליל וביקש שאקבל אמהות
שרוצות לשבת איתי וסיכמנו שאחרי חזרתי מהטיול של העובדים לרומניה יתקשרו
ויקבעו פגישה ואף אחד לא התקשר ..פתאום הגיעו  3אמהות והתחילו לדפוק על
הדלת ..קבענו להם פגישה להיות בשעה  11:00ולא הגיעו !!
אברהים ח'טיב  :אני מצטרף לחברי תאופיק קסום להוציא את ההודעה להורים
בעניין האלימות והחינוך  ,כמו כן בעד ההצעה שלך להקים תחנת משטרה באעבלין
שתטפל בעניינים .
ראש המועצה  :לצערי הרב  ,ביומיים הקרובים ובשל האירועים הנוכחיים של
המשטרה  ,פתאום אין תנועת טרקטורונים ואין אנשים עם רכבים במוזיקה בקול
רם כולם נעלמו פתאום כיוון שיש נוכחות למשטרה בכפר !!
ראש המועצה  :מבקש לקבל החלטה בעניין כדלקמן :
המועצה המקומית אעבלין מבקשת להקים תחנת משטרה ביישוב
החלטה  :הנושא אושר פה אחד
ראש המועצה  :בתקופה הזאת צוותי עובדי המועצה בין פסיכולוגים ועובדים
סוציאליים עשו את עבודתם מול המשפחות וטיפלו וממשיכים לטפל בהם .
ת'איר ח'ורי  :מציע שמייד אחרי הישיבה נילך כולנו יחד עם ראש המועצה לבקר
תנחומים את שתי המשפחות
כל הנוכחים נתנו את הסכמתם להצעה .
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 19:00
רשם :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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