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 (24ישיבה מס' )
 גרעין מצומצם – חדר מצב קורונה -ישיבת חמ"ל יישובי 

14.4.2020  
 

 תפקיד שם מלא 

 ראש הרשות מאהר חלילייה 1

 יקל"ר יישוביה מפקד המפקד קייס מזאריב 2

 רלמאה 2מס'  –חבר מועצה  וליד גזאלין  3

 מחלקת חינוך מחמוד עלי סאלח 4

 ביטחוןמחלקת  חאלד חג'אג'רה  6

 תברואה ורישוי עסקים עלי חטיב 7

 מחלקת רווחה סאמר קנאנה 8

 נציג ועד הורים האיל חלילייה 9

 מנהל שירות פסיכולוגי רזק שלש 10

 מנהלת המרכז הקהילתי ריזק-עובור טאהא 11

 

 : יםאורח

 

 פקע"ר –אחראי על לוגיסטיקה במחוז  דיב סמנייה 12

 נציג השיטור הקהילתי אוהד אהרון 13
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 :4.202014.החמ"ל  ליום ותכנית  דכוניםע

 )משימות לביצוע(

 נושא 
 

 והחלטות עדכונים מי עדכן

 תמונת מצב ארצית 1

והערכת תמונת מצב 

 מקומית

 עדכונים: קייס

יום עד  – 17:00מהשעה  . כלומר היום חזרנו לשגרת חירום. היום חוזרים לשגרת סגר כללי עד יום חמישי שגרת חירום:

 בבוקר. 5:00חמישי בשעה 

 מחר יהיו הנחיות לגבי המשך ההנחיות עד ראשון בבוקר. הנחיות חדשות:

 אלה הם ממשרד הבריאות. עדכונים

 פקע"ר עדיין כוח תומך ומסייע במשבר.

כ"לית חוזרים לשגרה...זה קמפיין לא נכון. זה רץ בקבוצות הואטסאפ...אין הנחיות רשמיות. פקודה מטמה הולך לקרות: 

 אנחנו עדיין בחירום.עד סוף מאי. 

 : החלטות/משימות להמשך

 עובור תכין – דף הנחיות: הציפיות של המועצה מפקע"ר לקראת חודש רמדאן

בדיקות: יום ששי יש קורונה דרייב. צריך מיקום וארגון העניין עם מד"א. מחייב הפנייה מרופא מטפל או רשומים לפני 

 כן במד"א. 
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 והסברהמידע  2

 לציבור

, , פאדי קייס

 ועובורוליד 

 עדכונים:

 עד יום רביעי –חשוב לבדוק מיקום ותוכן  –לא דיגיטלי.  : שלטי חוצות לקמפיין בחודש רמדאן

 יקום, שעה + הפנייה מרופא מטפלמ -במידע לציבור: צריך להוריד הודעה ברורה לציבור

  החלטות/ משימות להמשך:

לכתוב משפטים קצרים שיהיו  –עד יום רביעי/מחר  –ותוכן להחליט על מיקום  : בחודש רמדאןשלטי חוצות לקמפיין 

 בתיאום עם פאדי . חתומים מראש הרשות מאהר. עובור 

 מומלץ שרכב יסתובב ביישוב עם ההודעה לתחנת הבדיקות ביפיע.

מערכת הרווחה:  3
 אוכלוסיות נזקקות 

חלוקת המזון  -
והצרכים 

 הלוגיסטיים

 עדכונים: וסאמר קייס

 סלים. 500הגדלת סלי מזון: יהיה ביום שני הבא. העלינו לפקע"ר ומבקשים מלשכה מחוזית במשרד הרווחה. ביקשנו 

 צורך לשלטי חוצות מטעם פקע"ר

 חלוקת סלי מזון ביום שני. החלטה/משימה להמשך:

 מערכת החינוך: 6

כולל קבוצת הילדים 

 צרכים מיוחדים(עם 

קייס , ,  מחמוד

 האיל ועלי

 עדכונים:

יש בקשה ממשפחות המצוקה בקשה לארוחה חמה לתלמידים ממשפחות אלה. לגבי החזרה  מחמוד משפחות במצוקה:

 ללימודים טרם התמונה ברורה. שאלה: במקומות שאמורים לחזור מה צריך להכין לגנים מבחינת חיטוי. 

עדיין בשגרת חירום לאומית. דיברו על זה אך בינתיים שה לא יהיה תכף ומיד. תהיה תוכנית הדרגתית איך לחזור  קייס:

 ומתי...זה לא יהיה בשבועיים הקרובים. אם עד סוף מאי לא יסתיים העניין אנחנו בבעיה.

...מנגד משרד חינוך רוצה 31.5עד  אני צופה בלגאן. אך בסוף זה יתארגן. ועד הורים ארצי מתנגד להחזרת הילדים האיל:

 להחזיר. ועדי הורים מאמצים עמדת משרד בריאות. לא מסתכנים בבריאות הילדים שלנו. 
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 ...וזה בעיה.31.5ועמדת ועד ארצי  25.4החשש שלי, תתקבל הוראה. דוחים החזרה ל 

 לגבי תלמידים שבבגרות. יש אוניברסיטאות שפתחו רישום בלי פסיכומטרי.  וליד:

 : ההודעה ידועה לתלמידים. חמודמ

 ...30.5בתחילת חודש רמדאן.  אך בינתיים ההנחיה של פקע"ר היא עד אמורה להיות היא לגבי החזרה לשגרה,  קייס:

 חולה מאומת. חובה לבנות תכנית הדרגתית ומקצועית ומובנית. 30,000צפי של משרד הבריאות עד 

 לא כולם מוכנים לחזור ללמד ולהסתכן.הבעיה גם בסגל המורים ולא רק בהורים או בתלמידים.  עלי:

 תברואה 9

כולל לוגיסטיקה של 
 מוצרי מיגון 

 שוב השתנתה ההנחיה שאפשר לחטא מקומות ציבור.עדכונים:  עלי 

 

 תה התקהלות בדואר. יגם היום הי: נציג השיטור הקהילתיאוהד:  – התקהלויות –אוהד אהרון  משטרה 

תופעת המתפללים שמגיעים למסגדים. המצב עדיין נמשך. אני כשמקבל אירוע. אם המשטרה מגיעה עוד התקהלות: 

תיווצר בעיה. לא רוצים להגיע לממצב הזה. הפתרון צריך לבוא מהרשות. ולא מדובר במסגד יחיד. במסגד הישן, ויום 

 מראח.  - קודם באל

 משיך לעשות זאת היום.דיברנו איתם ונ וליד:

 עניין הדואר, זה בעיה בכל המדינה. אנחנו ביקשנו כיסאות שישימו מחוץ לכניסה. אין להם כסף. קייס:

 וזו עוד בעיה. סוכנות פרטית אין מאבטח ןבדואר שה

 סוגרים הסניף ביפיע.  13:00בשעה  לגבי הדואר,

 ביקש מהשוטר להשליט סדר.  :אוהד

 תראויח: לבדוק אלטרנטיבות.-לגבי תפילות אל וליד:
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 –מסגרת מפגשים  

 חמ"ל 

 15.4 -רביעי ה –אין מל"ח  -מחר קייס וסאמר

 ועדה מורחבת. ביום חמישי:

 לדווח כל יום על מה שהיה.  לא לאחר.חובה  : דוח סיכום ישיבות

 החמ"ל אישר. בבוקר. 9:00מבקש משעה  הציע שברמדאן המפגשים יהיו מוקדם יותר.  סאמר

 

 

 

 

 

 ריזק -רשמה: עובור טאהא


