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 (10ישיבה מס' )

 חדר מצב קורונה -ישיבת חמ"ל יישובי 

24.3.2020 

 השתתפו:

 מהרשות:

 הנהלה:

 מאהר ח'לילייה –ראש הרשות 

 המפקד קייס מזאריב –יקל"ר יישובי ה מפקד

 סאמי מרג'יה –גזבר הרשות 

 פאדי מרג'יה –דובר הרשות 

 רלמאה 2מס'  –וליד גזאלין  –חבר מועצה 

 ערוק תחריר  -חברת מועצה  

 מנהלי מחלקות:

 סאמר קנאנה –מחלקת רווחה 

 עלי ח'טיב –מחלקת תברואה 

 רזק שלש  –שפ"ח 

 אנעים חאלד חג'אג'רה + סאמי חלילייה + נסראת –מחלקת ביטחון 

 עימאד קנאנה –מחלקת כוח אדם 

 למנהל מחלקת החינוך 2מס'  –ואיל גומעה  –מחלקת חינוך 

 איאד קוט –מחלקת ספורט 

 עאדל גמאמעה –מבקר הרשות 

 מחוץ לרשות:

 האיל חלילייה  –נציג ועדי הורים 

 עלי עלי סאלח –מ"מ מנהלת המרכז  –מרכז קהילתי יפיע 
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 סיכום:

 העביר מספר עדכונים ראש הרשות: –מאהר 

 משפחת החולההליווי של הרשות ל -

 לתיאום העבודה איתם   16:00הקמת ישיבת העמותות בשעה  -

 בהמשך. והמליץ לבצע עוד חיטוי ,החיטוי שבוצע במרחב הציבורי ביפיע -

 נתן מספר עדכונים והנחיות מפקד היקל"ר יישובי: - קייס

 נתן תמונת מצב עדכנית כיום בעקבות מקרה קורונה הראשון ביישוב.  -

כן על השיחה שהתקיימה עם החולה: מצבו קל מאוד ובימים הקרובות יעבירו אותו עד -

 במרכז בבית מלוןלבידוד 

בנצרת  מהחברה שעבד בה  יםנהגי אוטובוס עוד תשעהנכנסו לבידוד: אמא שלו ו -

 "אלעפיפי".

אמורים הכל טופל והאנשים שלהרחיב השיח בעניין.  המסלול של החולה : לא צריךלגבי  -

 ורגיעיבקרו אותו וגם יראש הרשות וקייס  בהמשך,  צריכים להיכנס לבידוד, כבר נכנסו.ו

 אותו.

 חולה במגדל העמק, צריך להיזהר. 17נתון מעודכן: יש  -

 להרגיע התושבים.במידע לציבור, חשוב מאד דרך המסרים שלנו  -

אסור חברי החמ"ל שהנחייה להזהיר . הוא הסביר שקיבל הזהיר שיש דליפת מידע בקבוצה -

הואטסאפ להדליף מידע מפה ומזכיר לכולם שיש "שליטה" מרשויות האכיפה בקבוצות 

 של כולנו.

 החירום פעילות מוקדאת צריך לאייש שהדגיש שוב  -

להזכיר לפעילות הרווחה כי יש עליה במספר המשפחות הנזקקות.  הדגיש שפקע"ר יסייעו -

 ת לאורך כל הדרך עד לסיום המשבר.לרווחה: לשמור על סודיות המשפחו
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 תגובה לדברי מנהל כ"א(. הוא הדגיש  בהתייחס לעניין כוח האדם העובד בינתיים ברשות ) -

עם זאת, הסביר שלכאורה היות פה . המשיך למי החיוני שצריך ל יעודכן החמ"ל שבהמשך 

 לקראת סגירה טוטאלית. תהולככל המדינה 

התייחס למספר ישיבות החמ"ל ומספר המשתתפים בו )בתגובה לדברי מנהל כ"א(. לדבריו,  -

דכן בהמשך וישתתפו הכי חיוניים בשלב זה. הוא יעדכן לחמ"ל יעוכל מי שלא תורם זמנית 

מי שיבוא הוא רק זה שמתקשרים  .החמ"ל אחרי התייעצות עם ראש הרשות ועד לסוף היום

 אליו.

 .. הוא עובד על זה בינתייםקבל בקרובכל מי שצירך, יתעודות מעבר:  -

 : הדוברות והרווחה.ביותר בשלב זה חשוביםהמכלולים השני הדגיש ש -

 

 :מנהל כוח האדם - עמאד

. הנחיותהדגיש התריע מפני נמספר הרב של המשתתפים בישיבות החמ"ל היא בניגוד ל -

 ולעדכן השאר בהכל. אנשים 6מספיק שישתתפו 

מבקש הוא מבנה המועצה. תוך צמצום ורוטציה אצל העובדים בהתייחס לצורך בבניית  -

 ונתעדכן בהתאם. בהמשך בחשבוןמראש הרשות לקחת את העניין הזה 

של  המתוכננת  לגבי הישיבה הראשונה עדכוניםמספר נתן  למאהר: 2חבר מועצה ומס'  –וליד 

 העמותות וארגוני הסיוע ביישוב:

 שובית שהתקיימהימסגדים, כניסיות, והיוזמה הי 4שישתתפו בישיבה: הציג את המסגרות  -

 תחת הכותרת "ידי ביד" וארגוני נשים פעילות.

הציג מטרת הפגישה תיאום וסנכרון העבודה מולם שלא יהיו כפילויות ושלא ייפלו אנשים  -

 נזקקים בין הכיסאות. 
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 :החלטות

 אנשים 6-7צמצום מספר המשתתפים בחמ"ל ל  -

 החירום בהקדם האפשרי פעילות מוקדאת לאייש חובה   -

 צמצום נוסף לכוח האדם החיוני ברשות בהמשך. -

בהמשך לכל מי שצריך ובהתאם לצרכי השטח כשפקע"ר ייכנסו  תעודות מעבריינתנו  -

 .לניהול הא

-  

 

 

 לי עלי סאלח: עםרש

 


