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 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  5

 חבר מועצה בהאא לואבנה 6

 מחלקת רווחה סאמר קנאנה 7

 נציג ועד הורים האיל חלילייה 8

 מנהל שירות פסיכולוגי רזק שלש 9

 למנהלת המרכז הקהילתי 2מס'  עלי עלי סאלח 10
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 עדכונים:

 ראש הרשות – אהרמר מ

 רמדאן והתמודדות חודש אתגרים בהתייחס ל -

 ואיך עברו הבדיקות הבדיקותהזכיר את מרכז  -

 לגבי התושבים החולים: עדכון מספרים ומצבים. -

 חג השני של הפסח.ההנחיות החיוניות לשמור על שלום התושבים לקראת ההמאפיות לגבי  התייחס לסיור  שהוא עשה בין -

 יקל"ר יישוביה מפקד קייס:מר 

 בדיקות 103. קורונה דרייב היה מוצלח אתמול -

 עדיין לא אושרה עד עכשיוהחזרה לשגרה  -

 הזמנתי עוד עזרה להשתלטות בחנויות מיום שני )מיום שני מתחילים בסניף הדואר( -

 נקבל חבילות מזון יום שני . ממשיכים בחלוקת מנות חמות -

 כולם עובדים לפי ההנחיות.. הייתה פנייה לכל העסקים )לכל הקונדיטוריות( -
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 חדה. ובאכיפהים: אני אפעל בהתאם ילא חיונעסקים לגבי ה -

 בהמשך. רמדאן יש הנחיות מיוחדות, אעדכן אותכםלחודש  -

 עכשיו פונה לחברה ערבית ... זו מציאות.. המשטרה טיפלה בחרדים בזמן פסח -

 ראיפטאהאחרי : תהקונדיטוריו –שעות השיא של עסקים  -

 שעות השיא של הסופרים והירקות : לפני איפטאר -

 מנהל מחלקת חינוך מחמוד:מר 

 הלימודים : עדכון על המסגרות של החינוך המיוחד; אנחנו מוכנים; מחכים להוראות המשרד.לגבי 

 מנהל שירות פסיכולוגי ריזק:מר 

 מציע להזמין בעלי העסקים )שעובדים ברמדאן( למועצה, ולחשוב ביחד: להציע לעבוד במשלוחים 

 ולעדכן אותם לגבי רמדאן.לבקר בבתי עסקים מקומיים גם אפשר  אך ריזק רעיון שלקייס תומך ב

 מנהל מחלרת הרווחהסאמר: מר 

 ביום שני נקבל סלי המזון ולרוב הוחלט להוריד אותם במרכז הקהילתי.
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  :עלי סאלח עלי

 עדכן את קייס בסוף הישיבה על פעילות המתנ"ס המתוכננת לתקופה הקרובה:

עם המתנדבים וסיוע המנהלת בתחום העמותות, בעיקר עמותות נשים. הכיוון בחודש רמדאן לעשות הרבה הפעלות מרחוק. לצד עבודת המרכז 

 בנוסף לזה, מחכים לציוד להקמת אולפן פשוט אך עונה על הצרכים שלנו ביישוב.

  למנהלת המתנ"ס 2מס'  –לי עלי סאלח : עםרש


