
1 
 

 

 03.2020ישיבת מליאה מן המניין 

מס'   המניין   מן  לישיבתה  התכנסה  אעבלין  המקומית  המועצה  היום    03.2020מליאת 
הזמנ  .  12:00בשעה    06.06.2020ה    שבת יום   חברי עפ"י  לכלל  מראש  שנשלחה  ה 

 המועצה. 

 נוכחים:  

 ראש המועצה  –מאמון אלשיח' אחמד  .1

 סגן מ"מ ראש המועצה –ג'וני חאג'  .2

 סגן ראש המועצה –סוהיל קסום  .3

 סגן ראש המועצה  –נאיף סקראן  .4

 חבר  –יוסף יעקוב  .5

 חבר  –פוז עותמאן עביד  .6

   חבר   –יוסף גרגורה  .7

 חבר   –חאלד גזאווי  .8

 חבר    –נדאל אדריס  .9

 חבר  –יוסף עותמאן  .10

 נעדרו :  

 .אליאס פרעוני  -2ד"ר מוחמד חטיב    .1
 השתתפו :  

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה  –באסם עואד .2

 מבקר פנים –עמאד גזאוי .3

 יועץ משפטי ממשרדו של ה –  תומר בראוןעו"ד  .4

 מהנדס המועצה   –סמעאן זהראן  .5

 מנהל מחלקת חינוך  –ד"ר חאלד שיח אחמד  .6

 .  12:05בשעה ראש המועצה פתח את הישיבה  

 דבר ראש המועצה: 

כ   מזה   , לכם  ,    4.5כידוע  המטבחיים  לבית  מפורטת  תוכנית  הגשנו  כל  שנים  למרות 
. הקרקע להפקיד את התוכנית    01.06.2020הניסיונות להכשלת התוכנית, הצלחנו ביום  

הינה קרקע מדינה ולידה קרקע פרטית למועצה .כרגיל כמו בהפקדת כל תוכנית ישנם  
מליון ₪ לטובת הפרויקט אך משרד הפנים מתחמק   9צריך למלא . למועצה יש תנאים ש

 ממתן הרשאה תקציבית לפרויקט ועל כן המועצה נערכת להגשת בג"ץ בנושא . 
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כוללנית מתאר  צריכה    תוכנית  הבא  החודש  או  זה  חודש  שתוך  הינה  ההערכה   :
 להתקיים ישיבה להפקדת התוכנית הכוללנית .

 . 16.05.2020מיום  04.2020אה לא מן המניין אישור פרוטוקול מלי -1

 החלטה : הפרוטוקול אושר פה אחד 

 אישור תב"רים לפי הפירוט הבא :  -2

a.   גנים    1,577,610תב"ר בסך יחידות  שתי  בניית  לטובת  ממשרד החינוך 
 (.  2020/01/050הרשאה מס'  – 9חלקה  12203בשכונה צפונית בגוש 

b.   גנים    1,577,610תב"ר בסך יחידות  שתי  בניית  לטובת  ממשרד החינוך 
בגוש   נעמה(  )ראס  מזרחית  מס'    –  71חלקה    12212בשכונה  הרשאה 

2020/01/053  .) 

c.  ב גנים    1,577,610סך  תב"ר  יחידות  שתי  בניית  לטובת  ממשרד החינוך 
בגוש   אלמקתול   מס'   –  23,  15חלקות    12210בשכונת  הרשאה 

2020/01/052  .) 

 החלטה : התב"רים אושרו פה אחד 

גורם   -3 ידי  על  להפעלה  מקיף  ספר  בית  ניהול  העברת  בעניין  המועצה  אישור 
 . 04.2010חיצוני בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

ברצוני לציין שחלה טעות בהזמנה שם נרשם בטעות "הפרטה" אך לא  :    ראש המועצה
 מדובר בהפרטה אלא העברה לגורם מפעיל. 

לאחד בבית הספר  שנים, והיו מטרות    7: בית הספר הוקם לפני    ד"ר ח'אלד שיח אחמד 
תלמידים    268מכל המשפחות ומכל קצוות היישוב ובעיקר להגיע להישגים .כיום יש לנו  

ולצערי אין הישגים ורמת ההישגים מתחת לממוצע .במהלך השנה ביקרתי ועברתי על 
וגיליתי   עבודת בית הספר בצורה מעמיקה, בחנתי את ההתנהלות ואת מגמות הלימוד 
  , נמוכות  בגרות  תוצאות   , כלל  רצון  משביעים  לא  וההישגים  התוצאות  הרב  שלצערי 

 מצב חברתי התנהגותי מביך . 

שהצגתי  מה  לאור   . צחוק  מעצמנו  לעשות  זה  היום  שהוא  כמו  הספר  בבית  להמשיך 
א הרבה  ואין  פתרון  למצוא  פועל  פציות  וצריכים  כבר  הספר  בית  צריך   7,  והיה  שנים 

 להיות ממוקם במקום אחר הרבה יותר טוב ממה שהוא נמצא כיום . 

מחה ובעל ניסיון  אפשרות אחת הינה העברת ההפעלה של בית הספר לגורם מפעיל שמו
  , תלמידים  מספר   , לימוד  מגמות  לרבות   , לגורם  תקבע  שהמועצה  תנאים  עם  וכמובן 

 שנים .  3-5רמת בגרות וכו לתקופה של 

כיום אין למועצה יכולת ואין לה בקרה על בית הספר . כ    –אופצייה נוספת הינה בקרה  
 ים בארגון המורים .מהמורים בעלי קביעות בעבודה וכל פניה שלנו למורים נתקל 92%

 לדעתי צריך לחשוב על סעיפים שצריך להכניס לחוזה .

 : אבל אי אפשר להבטיח ..  פוז עותמאן עביד
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ה שפעלתי ועמלתי מאוד להקמת בית הספר ואף : כל היישוב יודע שאני    ראש המועצה
 שילמתי מחיר אישי והכל מתוך אמונה לתת מענים לתלמידי הכפר . 

.    שנים,  7כיום ואחרי   הציפייה היא לקטוף תוצאות והישגים אך לצערי לא כך המצב 
המועצה  בו  למצב  הגענו  אפילו  כלום  חסכנו  ולא  הספר  בבית  רבות  השקיעה  המועצה 
לצערי    . צריך  שהיה  מה  וכל  מחשבים  רכישת   , לתלמידים  הלימוד  ספרי  את  רוכשת 

 השנים אנחנו נמצאים באותו המצב ואין שום התקדמות .  7במשך 

י אלה שקוראים לתמיכה בבית הספר ובהנהלה , אני קורא להם קודם שיירשמו את לגב
 הבנים שלהם בבית הספר . 

ומיון   קבלה  מבחני  ועורך  סלקטיבי  ספר  בית  הינו  אליאס  במאר  הקיים  הספר  בית 
 לתלמידים , יתר התלמידים שלא מתקבלים אין להם מסגרת . 

לתלמיד פתרון  למצוא  עלינו  אחריות,  של  או  ממקום  עיוניות  במגמות  בין  אלה  ים 
 מקצועיות . 

נכון להיום אין לנו תשובות, צריכים לערוך מכרז ולשים בו תנאים מתאימים לנו לצרכי 
 התלמידים כולל אופציה להרחיב את התיכון ל י"ג + י"ד . 

המועצה לא יכולה לעשות זאת בעצמה , מי שיש לו את היכולת והניסיון אלה הרשתות  
 ילות בתי ספר .שמפעהקיימות 

בית   להעברת  למכרז  כן המועצה תצא  על   , התלמידים  טובת  שלנו בסוף היא  המטרה 
 הספר לגורם מפעיל . 

 אני מעריך שייגשו רשתות כמו עמ"ל ועתי"ד ..

: מה שמוצע על ידי ראש המועצה , מתיישב טוב עם עניין הנשירה הסמויה   עמאד גזאוי
 . 

: מה שהוצג זה מוכר לנו , השאלה אנו כמועצה יכולים לתמוך בבית   פוז עותמאן עביד
 הספר הקיים . 

: אני הכי תומך ונלחמתי על מנת לפתוח את בית הספר ולתמוך בו מכל    ראש המועצה
 הבחינות גם פדגוגית ד"ר חאלד השקיע זמן רב בעניין . 

תוך גם ההישגים  בפן ההתנהגותי  גם  תנאים,  יהיו לנו  .   בתנאי המכרז  קצוב  זמן  פרק 
לעומת   רבות  מגבלות  לנו  יש  ולמועצה   , התלמידים  כלל  את  לקלוט  מחוייבים  אנחנו 

 רשתות ותיקות שיש להם יכולת לנהל את העניינים מקצועית .

 : בית ספר טכנולוגי המועצה יכולה לנהל ?  פוז עותמאן עביד

יחים , להרחיב גם  : לא , יש לנו מסלול עיוני ומחשבים ולא מצל  ד"ר חאלד שיח אחמד
 למסלולים טכנולוגיים אי אפשר , סרטן לא מרפים באמצעות אקמול .

 נושא העברת בית הספר להפעלה על ידי גורם מפעיל הובא להצבעה : 
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  -6יוסף גרגורה  -5נאיף סקראן  -4סוהיל קסום  -3'וני חאג' ג -2מאמון אלשיח  -1: בעד  
 .יוסף עותמאן  -8נדאל אדריס  -7יוסף יעקב 

 פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי   -1:  נגד

 : אין   נמנע

 רשם פרוטוקול

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 

 

 


