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 :4.202016.החמ"ל  ליום ותכנית  דכוניםע

 )משימות לביצוע(

 נושא 
 

 והחלטות עדכונים מי עדכן

 עדכונים: מאהר עדכוני ראש רשות 1

 שנים. העניין עדיין בבדיקה. 10התווסף עוד נדבק אחד. כנראה ילד בן  חולים:

 . העלינו סרטון קצר בתיאום עם פאדי הדובר.15:00 – 8:00מחר בין השעות  בדיקות דרייב קורונה:

  אני חושב שהיה שיתוף פעולה טוב בתקופה זו. שיתוף פעולה עם המשטרה בפסח:

 יש דברים שעדיין חסרים לנו בהקשר זה ואנחנו העברנו הכלל קייס.

 מתחילים להתכונן לחודש רמדאן, על כל המשתמע מכך. חודש רמדאן:

 תמונת מצב ארצית 2

והערכת תמונת מצב 

 מקומית

 עדכונים: קייס

 היה פרסום לסרטון מראש הרשות תחנת הבדיקה ביפיע:

 עדיין לא ידוע בדיוק מתי. להערכתי תהיה פתיחה קלה אך עדיין הכניסה לקראת רמדאן תהיה בתוך הסגר. זרה לשגרה:ח

 מידע והסברה 3

 לציבור

, , פאדי קייס

 ועובורוליד 

  עדכונים:

 חשוב להתעמק בתכנים, בעיקר נושא ההתקהלויות ברמדאן. עניין חשוב ביותר בימים אלה זה עניין ההסברה. הסברה:

 התחלנו עם שלטי חוצות לרמדאן. מאהר:

 התקציב של שלטי חוץ מאושר במסגרת תקציב הג"א. קייס:

 אם יהיו תקלות בקשר לתקציב זה, אשמח לדעת כדי לנסות לקדם העניין עוד יותר. ניסים:
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  החלטות/ משימות להמשך:

 בהקדם. לסיים את שלטי החוץ

 עדכונים: סאמר מערכת הרווחה 4

לשים לב לעניין הביקורים בחודש רמדאן שהם חלק בלתי נפרד ממצוות וערכי חודש  ביקורי קרובי משפחה ברמדאן:

 רמדאן.

 מערכת החינוך 5

 

 עדכונים:  מחמוד

: מודה לכולם על המאמצים בעיקר לוליד על ההירתמות לחמ"ל לוהאיל על גילוי ערבות הדדית בצורה מחמוד תודות:

 מדהימה. ועד ההורים מוביל עניין גיוס מחשבים וטאפלטים לתלמידי חינוך מיוחד. 

 מחלקת חינוך עובדת היום גם על גיוס מחשבים דרך ועדת המעקב. מחשבים לתלמידים:

 מוכנה להמשיך לפעול בשיטה זו.המערכת  לימוד מרחוק:

 במידה והוחלט להחזיר אותם, אנחנו גם ערוכים במחלקה. תלמידי חינוך מיוחד:

ורישוי  תברואה 6

 עסקים

 

 עדכונים:  עלי 

יומיים. יש מקומות  –עובד על זה כל הזמן. מסתובב בין הסופרים כל יום  הדגשת הנחיות משרד הבריאות לסופרים:

 סופר מרקט "עדן" הכי טובים בהקשר זה.  שמאד מקפידים ומקומות פחות.

 חובה להניע את המשטרה ושימלאו טוב יותר את תפקידם...אין מספיק אכיפה. עלי: :עניין האכיפה מצד המשטרה

 ניתן להזמין את מני האחראי על השיטור הקהילתי ולסגור הנושא מולו. ניסים:

מאהר דיבר עם מני, הם התחייבו להיענות לכל קריאה. בפועל זה לא ממש קורה. בתקרית שהייתה מול הדואר,  קייס:

 אני בעצמי התקשרתי למשטרה, הם הגיעו ולא התייחסו לעניין בצורה רצינית.
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ום עם הפכו למוקד התאספות בני נוער וצעירים. אין להם מה לעשות, אז מתעסקים כל הי עסקים של רחיצת רכבים:

 הרכבים. הם הפכו את חצר רחיצת הרכבים למפגש חברתי עם חברים וזה מאד מסוכן.

 זו החלטה רשותית במאה אחוזים. לא מדובר בעסק חיוני. ניתן לאיים בהוצאת צו סגירה. ניסים:

 חשוב גם להתעקש על הסברה שמה עלול לקרות אם אנשים לא ישמרו ולא יפעלו לפי ההנחיות.

 

 לפנות לעסקים לא חיוניים ולאיים להוציא צו סגירה. להמשך:החלטה/משימה 

 –לקראת רמדאן  7

 תפילות

 עדכונים: וליד וקייס

 חשוב ללחוץ בפרסום דרך המסגדים גם לעודד אנשים להישאר בבית בחודש רמדאן קייס:

הוחלט שהם יהיו סגורים לחלוטין. אין אמצע בעניין זה. או שפותחים  –נוצר קשר עם האימאמים לקראת רמדאן  וליד :

 יהיו רק האימאם והמואזין. או שסוגרים וכולם הסכימו שיהיו סגורים.

 חשוב לגייס את המנהיגות הדתית לעידוד אנשים שיישארו בבתים ויתפללו בבתים. מחמוד:

אם רוצים למנוע תפילות, חשוב לעשות זאת לפני שהיא מתחילה ולא באמצע חס וחלילה...חשוב לחשוב על  האיל:

 תראויח, אחרת יהיה קשה לשלוט במה שיהיה.-אלטרנטיבות לתפילת אל

הם נתבקשים לעשות שינוי תודעתי וזה בהחלט לא קל. אך הם צריכים להבין ניסים: לגבי אנשים דתיים/מאמינים: 

 ייבים להחליט בין שני ערכים; ערך החיים מול ערך קיום המצוות. יש כאן הרבה מקום לאנשי דת בהחלט.שהם ח

 

 לוודא שעניין סגירת המסגדים תקף ואנשים לא יפעלו מאחורי הגב. החלטה/משימה להמשך:
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 תמונה מצב כללית 8

  לקראת רמדאן

 עדכונים: עובור

יש הרבה אתגרים וצריכים לבנות תוכנית עבודה מסודרת  , אך זה עדיין חלקי ואף ראשוני. היישוב מתכונן לקראת רמדאן

 לעניין הזה.

לכל  רלוונטיהעבירה את מסמך שיתוף הפעולה שהכינה למפקד ניסים. הוא ביקש ללמוד החומר כי הוא יהיה עובור 

בקבוצות מקצועיות ובפורמים ארציים שהיא וך חומרים שקיבלה תמך הוכן מהיישובים הערבים. עובור הסבירה שהמס

ה למתנ"סים ובמשרד הרווחה והוסיפה הניתוח שלה למצב, כולל כתיבת המלצות לשיתוף פעולה רצוי רשותפה בהם בחב

 עם פקע"ר.

 

 להעביר המסמך לחברי החמ"ל היישובי.החלטה/משימה להמשך: 

למד הרבה מכולם. מודה לכולם על שיתוף הפעולה עם פקע"ר ועל השיתוף מודה על ההזדמנות להשתתף בחמ"ל.  ניסים סיכום  מפקע"ר  9

 בחומרים ובידע שיש לחברים בחמ"ל.

יום ברצף  30 -הדגיש שכולנו נכנסים לתקופה מאתגרת מאד, ספציפית לקראת ובמהלך חודש רמדאן במיוחד שמדובר ב

 ם כך, הם כבר הרבה זמן סגורים והם כבר התעייפו.שהם צריכים להישאר בבתים. הרי ג

 חשיבות עליונה בשלב הזה להפגיז כמה שאפשר בהסברה.

 

 ריזק -רשמה: עובור טאהא


