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בוקר טוב לכולם , עד רגע זה אין הנחיות חדשות יתכן שיהיו הנחיות חדשות קייס מזאריב : 

במוצ"ש , נא סיכום חודשי מכל אחד מכם אבל לפני אני אבהיר כמה נקודות , מבחינת פיקוד 

העורף שחררו הרבה אנשים , בעניין שעות ההסגר במגזר הערבי אולי יהיה הקלת , בעניין צרכי 

ברתי את לפיקוד ובממשלה יטפלו בעניין , בלי שום ספק יש בלבול הרשויות המקומיות כבר הע

במגזר הערבי לגבי ההסגר אבל העדיפות העליונה שלנו כאנשי מדים היא שלום הציבור לכן אנחנו 

ממשיכים לעבוד במתקונת מדיניות מחמירה , בעניין חזרת בתי הספר יש קושי בעניין ההגבלות 

 שצריך כי מערכת החינוך לא ערוכה כמו 

היום הייתה בדיקת קורונה בשיתוף בין המועצה לבין קופ"ח כללית נעשו יותר  וליד גזאלין :

בדיקות , מבחינת העמותות העמותות מתפקדות מצוין וחלוקת סלי המזון נמשכת , בעניין  300מ

התפילות אולי נגיע לפשרה שתוקם התפילה במקומות פתוחים האנשים הדתיים לוחצים על קיום 

 פילות אנחנו צריכים תשובות בנדון .הת

 התשובות תקבל אותם ביום ראשון קייס מזאריב :

אני מודה הזו ולפיקוד העורף עשינו עבודה כמו שצריך  הבוועדאני מודה לכולם  וליד גזאלין :

לפיקוד העורף על שיתוף הפעולה והתושבים ביחסים טובים עם אנשי פיקוד העורף לקראת חודש 

 מפיקוד העורף המשכיות שיתוף הפעולה .  מאי אני מבקש

אני קצת מאוכזב משיתוף הפעולה עם מנהלי בתי הספר מבחינת השירותים  ריזק שלש :

, המנהלים לא משתפים פעולה לצערי . בקשר לוועדה בחודש אפריל תפקדה כראוי  םהפסיכולוגי

 גם לקראת חודש מאי אני מבקש בפיקוד העורף ימשיך בשיתוף פעולה . 

מבחינת התברואה והעסקים הכל הולך מצוין גם העברתי את כל הנחיות לציבור דרך  עלי חטיב :

הדוברות בימים האחרונים יש התרופפות מבחינת משמעת לתקנות יש משמעת חלקית . בעניין 



חזרת הלימודים יש לי חששות מבחינת ציות ההורים והילדים להנחיות גם מצד הסעות 

 וראות התלמידים אין ציות לה

שאנשי החינוך יהיו החודש אפריל היה תפקוד טוב של הוועדה , הייתי מצפה  האיל חליליה :

היום בוועדה בכדי לתאם את חזרת הלימודים , אני מאייש תפקיד בעל אחריות כיו"ר וועד 

ההורים בישוב ואני כפוף לארגון זה בסופו של דבר אנחנו נשקול את הצעדים שלנו בהתאם , עד 

טפלטים  41מחשבים ו  26אנחנו מתנגדים נחרצות לחזרת הלימודים . חשוב לציין שחילקנו  עכשיו

ועדיין יש ביקוש רב , גם חילקנו צעצועים לילדי החינוך המיוחד ץ לעצרי איני מרוצה מהתנהלות 

מנהלי בתי הספר מתחילת מצב החירום הרבה פעמים זימנו אותם לישיבות ואין מענה חשוב 

ת החינוך במועצה עשתה עבודה נהדרת ושיתפה פעולה בחודש מאי יש דיבורים על לציין שמחלק

 חזרה לשגרה חלקית אבל מה הן ההנחיות ומי טופס פיקוד . 

האחריות שלנו כלפי בתי הספר והתלמידים כפופה להוראות משרדי הממשלה  ןליד גזאלין :

 קיבלנו הנחיות לנקות ולחטא את בתי ספר .

תודה רבה לקייס ולפיקוד העורף עשה את עבודתו כמו שצריך התושבים מכבדים  חאלד חגאגרה :

את אנשי המדים לכן אנחנו מבקשים שתהיו בשטח כל הזמן לעזרתנו גם בעניין האכיפה בבתי 

וגם מבחינת ההסעות אם הם לא מצייתים להוראות אז הספר צריכים אכיפה מבחינת ההנחיות 

 דש מאי . כדאי לערב את המשטרה לקראת חו

הוועדה עשתה עבודה נהדרת כל הכבוד לצוות יש לי הרבה הערות לגבי הוועדה יש  עבור ריזק :

כמה דברים שלא נעשים . אני חושבת שצוות המתנ"ס צריך לחזור לפעילות מלאה . גם נעשה 

 מיפוי צרכים בישוב במהירות האפשרית . 

עבודה נהדרת וגדולת ממדים , אני חושב  מבחינת ההסברה והדוברות אנחנו עושים פאדי מרגיה :

בעיריות גדולות בארץ לא עשו מה שאנחנו עושים ונעשה וכראיה לכך השבחים שמקבלים מקייס 

, הנהלת המועצה והתושבים ואפילו מאנשים מוץ לישוב , ההסברה והפרסום אצלנו זה משהו 

 שהוא בולט .

רת אנחנו , אנחנו צמצמנו את ישיבות לסיכום חודש אפריל עשיתם עבודה נהד קייס מזאריב :

והמתנ"ס  םהוועדה לשתי ישיבות בשבוע , ההסברה , הרווחה , התברואה , החינוך , הפסיכולוגי

ישיבת מל"ח / קורונה ואנחנו  32עשו עבודה מצוינת , המועצה המקומית יפיע עשתה עד עכשיו 

היו צריכים להיות היום אבל ממשיכים הלאה . אני חושב שראש המועצה ומנהל מחלקת הרווחה 

כנראה יש עיסוקים חשובים אחרים , נא להתייחס בכובד ראש וברצינות לוועדות ולציית 

    נא מוליד לעדכן את ראש המועצה בדברים . להחלטות 
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