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היום דסר לעש נושא 

 .התיכון הספר ת יבפת י,.שו

היום דסר שעל בנושאים החלטות 

התיכון הספר בית שויפת והוא ושפל נפשע מעשה בוצע הרב לצערנו בלילה אתמול .ו

1/ 11 / 2015 
 מס' המועצה מליאת ישיבת פרוטוקול 

. 
 המזכירה חדר ונשרף תעברה בקבוק נזרק כאשר -

דבר  ,הספד בית שויפת של המצער האירוע על לי נודע בלילה אתמול -פלאח גאיז 
עם שרופים הספר בית שמשרדי מזעזע מראה וראינו הספר בבית הייתי ובבוקר מזעזע 

חדר של השרוף מהמראה מזועזעים שהיו והתלמיידם המחנכים של הקשות הרגשות כל 
לחקור צריכה המשטרה לדעתי  ,החינוכית בפעילות להמשיך יש לדעתי  ,רה יהמזכ

 .לידן הנאשמים את ולהביא 



 . זה שפל ממעשה נפש שאת להביע כולנו על


 . הידן חומדת בכל נגדם לנקוט יש המבצעים לעדתי- פיאז

 . הספד לבית שומר עם מה , הספד בית את להשבית אסור- מוקסרן מוחמד

 גני ספד בתי 4 לנו יש , שומר לו יהיה בישוב בניין שכל מסכים לא אני- המועצה ראש

 הפעלה בסיס הפעלת את לקדם יש , עלות דק וזה לכן סוף אין , ועוד ציבור מבני ילידם
 . זו לתוכנית להתנדב מבקש מג"ב של

 , לישוב הכניסה הצומת בכביש אוטובוס על אבנים נזרקו כשבוע לפני גם יועדים אתם
 זר. אוידה בגלל יתקיים לא שתוכנן הפסיטבל כנראה זה ובגלל


כזה זבד אסור זאת מגנים כולנו ולעדתי זה נפשע מעשה מגנה מארד אני- פתחי 

 . שיקדה

 . לייזר חכמות במצלמות גם- האמצעים בכל לטפל יש לדעתי- סולטאן


השליליות. הפעילויות כל כנגד לתושבים מנשור נוציא אנחנו לעדתי- ניעם 

 נגד החרק את למצות לדאוג יש , שנחצה אדום קר וזה פשע זה לדעתי- ראפע
 . זה מעשה שעשו הפושעים

 את הספד בבית פגשתי , חירם לסדר לעבוד שאסור ופשע מזעזע מעשה זה- שאדי
 הסוף עד זאת לחקור המשטרה ,על במכשור זאת לגנות יש , וראיו הסגן המועצה ראש

 לידן. המבצעים את ולהביא
 זאת , אפר עשן מחריד מראה וזה שנעשה מה דאיתי הספד לבית הגעתי אני- יזאדן

 המשטרה על , סורגים וגם מצלמות יש , הישוב לכל חדפה אות וזאת , לכולנו בושה
 . הפושעים המבצעים את מוקדם שיותר כמה לעצור כיד הכל לעשות


כלל בהסכמת וזאת השליליות התופעות על התושבים לכלל מנשור נוציא- ניעם 

ביחסי פוגע זה כאשד י בלילה הירי פעילות את מגנים כן כמר , המועצה של החברים 

 . כהן מרטי דולה יוסי עם בשיתוף הזמן כל עובד אני , השנינות


 . התושבים ולכלל הנועד לבני הצגות וגם במתנ"ס מפגשים לקיים בעד אני


כאשד , ילידם 20 כ ז-ח בכיתות מיל"ה תכנית לפתיחת המשטה עם נפגשנו היום אנחנו 

 . למשטרה להתקבל בהמךש עידפות להם יש


ובתקורה , זה חודש לסוף שתכננו הפסטיבל תכנית את לבטל נאלצים אנחנו לצעדי 

 . באביב אותו שנקיים

.3019 בשעה ננעלה הישיבה

 שיבלי שאונת

 המועצה מזכיר


 : העתקים

הנים.-משרד מחוז קצין 

 המבקר-משרד המידנה מבקר
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