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בדיקות  103בעניין בדיקות הקורונה שנעשו בשבוע שעבר מבין שלום לכולם , : מאהר חליליה

 . רק בדיקה אחת יצאה חיובית

  נא לפנות למשרד הבריאות בעניין פרסום מספר המחלימים לפי ישוב . :  ריזק שלש

גזר היהודי בעוד כמה ימים יתחיל חודש הרמדאן ואנחנו נערכים כראוי , המ : מאהר חליליה 

עבר את שיא התפרצות הנגיף בפסח ולפי ההערכות שיא ההתפרצות במגזר הערבי תהיה 

בעניין ההיערכות  ברמדאן , אתמול היתה ישיבה עם צמרת המשטרה והשר לביטחון פנים

, בנושא  לחודש רמדאן הקושי בחודש רמדאן זה השמירה על הכללים של משרד הבריאות

עצה הכין קמפיין רחב היקף חייב לציין שההסברה והפרסום ההסברה והפרסום דובר המו

  בתקופת החירום מעולה .

: מבחינת הפצת מידע ופרסום , אנו עובדים על זה בצורה מקיפה דרך פרסום פאדי מרגיה 

ברשתות החברתיות , אתר הרשות ואתרים מובילים במגזר הערבי בנוסך פרסום  ידיגיטל

 .ירים שמופצים בישוב אותנטי למשל כמו פוסטרים ופלי

בעניין התפילות אנחנו בקשר עם אנשי הדת ועובדים לפי הנחיות משרד  :מאהר חליליה 

הבריאות גם המשטרה נערכים לקנסות לכל מי שמפיר את ההוראות , בסופו של דבר כל זה 

בכדי לחזור במהירות לשגרה , אני גם ביקשתי ,  הלטובת האזרח ושמירת בריאות האוכלוסיי

 שרד הפנים עזרה תקציבית . ממ

 עכשיו נודע לנו שעוד שני חולים חדשים בישוב .  :מחמוד עלי סאלח 



בעניים הסופרים וסניף הדואר ביקשנו מהצבא חיילים לתגבורת לשמירה על  :קייס מזאריב 

הסדר והם עכשיו שם גם בעניין ביקור הנהלת המועצה לחנויות זה דבר חיוני ומתבקש בכדי 

סל מזון  300צלם בנושא השמירה על ההנחיות , בקשר לסלי מזון אנחנו נקבל ות אלקדם מודע

 תוך יומיים . 

סל מזון לקראת חג הפסחא ורמדאן ויחלקו עוד  1500כל העמותות בכללי חילקו  :וליד גזאלין 

בעתיד הקרוב , בעניין התפילות ברמדאן יש אפשרות לשינוי בנהלים או שהעניין קבוע לכל 

  החודש .

אנו במדיניות חמורה ולפי מה שאני רואה עניין התפילות לא ישתנה אבל אם  :קייס מזאריב 

 יהיה שינוי אז נעדכן 

בעניין חזרת התלמידים ללימודים המתווה לחזרה הוא לחינוך המיוחד לא  :מחמוד עלי סאלח 

 החינוך הרגיל ממשיך למידה מרחוק .תלמידים שחייבים טיפול פולשני ומרותקים ,  כולל 

 בעניין המחשבים איפה זה עומד ?  :קייס מזאריב 

 עדיין אין עדכון הכל תלוי ועומד . :מחמוד עלי סאלח 

 אני חושב לפי הערכתי נגיע לבסיס זאת אומרת מחשב לכל ילד .  :האיל חליליה 

 

    

ים באופן מצוין ואני עד על כך , : חשוב לציין שהדוברות וההסברה בישוב עובדקייס מזאריב 

 מסע הדוברות וההסברה מהטובים באזור והוא יותר טוב אפילו מעיריות גדולות באזור . 

בעניין הועדה , באשר לעובדים שחוגגים את חג : עוד שני דברים מהותיים קייס מזאריב 

וסף חשוב בימי החג , שיהיה חג שמח לכולם , בנ ההפסחא יש להם פטור מהתייצבות לוועד

לעדכן שמחר תהיה ישיבת הועדה רק בנוכחות ראש המועצה והקב"ט , גם ביום שישי אני פוטר 

 את כולכם מלבד הקב"ט ולמחרת ביום שבת כולם מתייצבים כרגיל . 

סל מזון לחלוקה לרגל  130ישיבה איתם וארגנו  ה: בעניין העמותות אתמול הייתוליד גזאלין 

ק"ג חיטה ותמרים להכנת עוגות חג הפסחא , אנו נפיץ אותם  120חג הפסחא גם בנוסף ארגנו 

, בעניין רמדאן אנחנו מתואמים עם אנשי הדת ועובדים לפי הנחיות משרד  יהלאוכלוסי

הבריאות , גם עדכון בעניין תלמידי החינוך המיוחד אנו בקשר איתם ומטפלים בעניין באופן 

 . ומול גורמי הרווחה במדינה ת ברשו ומחלקת החינוך פרטני מול מחלקת הרווחה

: לידיעתכם יש חלק מהאנשים שלוקחים סלי מזון מכמה גורמים לכן חשוב שיהיה וליד גזאלין 

 תיאום מול כל העמותות .

: היום הועבר לנו כמה מהשמות שלקחו סלי מזון מהעמותות , בנוסף התחלנו סאמר כנאנה 

ע , בנוסך חלקנו מנות חמות לזקנים . בעניין צעצו 870לחלק צעצועים ובהמשך צפוי שנקבל עוד 

 המוקד העירוני אין הרבה פניות . 

: צריכים לשנות את סדר העדיפויות מבחינת חלוקה , צריכים לשנות את מוצרי האיל חליליה 

 סלי המזון למוצרים שהם יותר חיוניים לתושבים .

 בעניין בדיקת החום .  : אני מבקש מכולם לחתום על הצהרת משרד הבריאותמאהר חליליה 

: אנחנו עולים מדרגה בקשר עם ההורים בגלל הבידוד אני חושב שצריך מחמוד עלי סאלח 

לארגן ישיבה עם מנהלי בתי הספר בכדי לגבש אסטרטגית עבודה מתואמת ויציבה לתלמידים 

 בנוסף הייתה ממליץ להזמין את עובדי מחלקת הרווחה ליעוץ . 



 4ועד  18שקל לכל ילד מתחת לגיל  500יכנס לחשבונות מענק ה : ביום שישיקייס מזאריב 

 ילדים.

 אני ביקשתי גם שיהיה ליווי מקצועי לאנשי החינוך והתלמידים . : שלש  רזק
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