פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת
עקב פטירת המנוח ג'אלב מנסור מנהל בי"ס חט"ב
היום  14/2/12שעה  12:00בצהריים.
נוכחים:
 .1מר ביאן קבלאן -ראש המועצה המקומית.
 .2מר וג'יה קזאמל -חבר המועצה.
 .3מר סלאח אבו עסלה -חבר המועצה.
 .4מר ריאד סעד -חבר המועצה.
 .5מר עבדו עבדו -חבר המועצה.
 .6מר רושדי עטילה -חבר המועצה.
 .7מר סאלח סרבוך -חבר המועצה.
נעדרים:
 .1מר מלחם מוראד -חבר המועצה.
 .2מר זיאד חמוד -חבר המועצה.
 .3מר אמל יוסף -חבר המועצה.
 .4מר עדנאן ח'יר -חבר המועצה.
 .5מר מחמוד נג'ם -סגן יו"ר המועצה.
משתתפים:
 גב' פדוה דבור -מזכירת המועצה. מר מהנא טאפש -מנהל מח' חינוך. מר גאזי עטילה -קב"ט מוס"ח.על סדר היום:
הענקת שם לבי"ס חט"ב ע"ש מנהל ביה"ס המנוח ג'אלב מנסור.
מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה.
ראש המועצה :הזמנתי אתכם לישיבה מיוחדת ודחופה עקב פטירתו בטרם עת של
מנהל חט"ב בית-ג'ן מר ג'אלב מנסור ,וזאת כדי לקרוא לבי"ס חט"ב ע"ש המנוח
ג'אלב מנסור ,מתוך מטרה להכריז על ההחלטה במידה ותאושר בטקס ההלוויה
שייערך היום בשעה .14:00
התקשרתי לחברים הנעדרים שלא יכלו להגיע לישיבה בגלל העבודה והתחייבויות
מחוץ לכפר ,והעליתי בפניהם את הצעתי הנ"ל וכולם הביעו הסכמה מלאה ואף
חבר לא התנגד ,אלא להיפך בירכו על היזומה וראו בה צעד נכון.
אין ספק שהאובדן הוא קשה ומותו הפתאומי ובטרם עת של ידידנו ג'אלב הינו טרגי
וקשה מאוד וכבר מרגישים בחלל הריק שהשאיר במותו.
החלטתי לקרוא לביה"ס על שמו של המנוח אשר ניהל אותו במשך  17שנה במסירות
וחרפת נפש ולמה חרפת נפש כי הוא הרגיש לא טוב זמן רב וידע שצריך לעשות
צנתור לב אבל סירב לעשות כן והחליט לדחות את המועד עד לחופש הגדול כדי לא
להפריע לעבודתו ,ובכך הוא סיכן את חייו למען תפקידו ,תלמידיו ומערכת החינוך.
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המינימום שאנו יכולים לעשות למען איש שתרם את כל כולו לחינוך זב לקרוא
לביה"ס על שמו ולזכור אותו לעד.
אני מבקש את הסכמתכם להצעתי  ,ושלא תדעו עוד צער .החברים שלא נוכחים ולא
יכלו להגיע הביעו את הסכמתם הטלפונית ואף אחד לא התנגד.
וג'יה קזאמל :בשם המשפחה ,רוצה לברך את ראש המועצה על ההחלטה האמיצה
שלקח על אחריותו בהתייעצות עם שאר החברים והנהלת ביה"ס ,הוא תפס יוזמה
אישית והתקשר לכל חברי המועצה כדי לקיים ישיבה דחופה וכל החברים שהגיעו
לישיבה מרצון והביעו הסכמה ובשם המשפחה אני מודה לכולם ולראש המועצה
במיוחד ולעובדיה על התמיכה והעשייה לארגון ההלוויה והסדרת התנועה והעזרה
שהוגשה למשפחה ,שלא תדעו עוד צער.
ריאד סעד :כל מה שנגיד על מר ג'אלב לא יספיק ולא יתן מה שמגיע לו ,וזה הדבר
המינימלי שאנו יכולים לעשות לזכרו.
סאלח סרבוך :משתתפים בצער המשפחה ואין ספק שמר ג'אלב מנסור אבידה לביה"ס
ולכפר ,ומברכים ראש המועצה על היוזמה.
רושדי עטילה :זה מה שמגיע לו כמחנך דורות ,והתרומות שלו למערכת החינוך רבות
ותודה לראש המועצה על היוזמה.
ראש המועצה :מגיע לו  ,לא צריך להודות לי כי זו חובתי  ,זה המינימום שאנו
יכולים לעשות.
עבדו עבדו :מברכים ראש המועצה על ההחלטה האמיצה ובאמת כמה שנדבר על מר
ג'אלב לא נמצא את המלים המתאימות.
סלאח א .עסלה :هللا يرحموا וכפי שאמרתם מגיע לו יותר מכך ,מגיע לו כל הערכה
וכבוד על כל מה שעשה.
החלטה:
אושר פה אחד לקרוא לבי"ס חט"ב על שם המנוח ג'אלב מנסור ז"ל.
הישיבה ננעלה בשעה  12:30אחה"צ .
________________
רשמה :פדוה דבור
מזכירת המועצה

___________________
ביאן קבלאן
ראש המועצה המקומית
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