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 :4.202028.החמ"ל  ליום ותכנית  דכוניםע

 )משימות לביצוע(

 נושא 
 

 והחלטות עדכונים מי עדכן

 תמונת מצב ארצית 1

והערכת תמונת מצב 

 מקומית

 עדכונים: מאהר

. לאחר האירוע נוקיר אותך ביישוב כמו שיפיע מודה מהלב על ההתגייסות של קייס ליישוב בצורה מדהימה תודה:

 יודעת להכיר את האנשים שעובדים איתם.

 . שמנו במתנ"סמזון חבילות 300קיבלנו  חבילות מזון:

 קע"רפיש ארגון וסדר בכניסה לדואר בעזרת  הדואר:

 מחכים להחלטה ממשלתית סביב אופן הסגירה ברמדאן סגר ברמדאן:

 היה קשר עם אב המשפחה שנפגעה מהנגיף. כולם בסדר, אך אשתו סובלת מבעיות רפואיות חולי קורונה:

 תמונת מצב ארצית 

והערכת תמונת מצב 

 מקומית

 עדכונים: קייס

ר בשעות מסוימות בעיקר סופרמרקטים ומאפיות. טרם נתקבלה גבקשה ממשרד הפנים להטיל סיש  סגר ברמדאן:

 תשובה משר הפנים.

 לגבי מצב מערכת החינוך בעת הזו. אתמול הייתה שיחה בשיתוף עם מר מחמוד ונציגת פיקוד העורף חינוך:

היום המערך חירום עובד בתחום הלוגיסטי וגם השלטת סדר ביישוב על מנת למנוע עלייה בנושא  מערך החירום:

 ההדבקות. חשוב לצמצם מגע אישי. יש היענות מצד התושבים ביפיע ובכל החברה הערבית. 

 פה. הוא בגדר מצוין ביישוב היערכות לחירום ושיתוף פעולה עם פקע"ר מבחינת שיתוף פעולה של יפיע עם פקע"ר:
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 רמדאן מתקרב. יש דרישה שיהיה סוג של סגר בשעות מסוימות. טרם הוחלט. כשיוחלט ניערך בהתאם. סדר יום לרמדאן:

: מבצע זה יתחיל ממחר. יהיה מבצע חסר תקדים עם כוח צבאי. מי שירצה להצטרף מוזמן. מומלץ השלטת סדר ציבורי

 זה יהיה בגישה נעימה לקהילה. משמעו, נאחל רמדאן כרים ונבקש לפעול לפי ההנחיות. שראש הרשות יהיה, עלי, סאמר...

 המשטרה תעבוד כרגע בהסברה ולא בדוחות.

 מידע והסברה 2

 לציבור

 עדכונים: קייס

בנושא הסברה מדהים שיתוף פעולה קיים פה יש היענות מצד התושבים ביפיע ובכל החברה הערבית.  היערכות לרמדאן:

 מתקדמים וזה אומר הרבה על הרשות עצמה. יש תפקוד תקין למועצות בכלל והפעולה בהתאם להחלטות מל"ח...ביפיע 

 בעניין ההסברה ברמה ארצית. 

 היום נקבל חומרי הסברה מפקע"ר. חומרי הסברה:

 קיבלנו גם שלטים לתלייה בשכונות.

ביקשתי מהדוברות להעביר אלינו תוכן שהיה כאן חוסר שיתוף פעולה נכון  בנושא ההסברה בשלטים. הרי חשוב לציין 

עובור העבירה בחמ"ל שהיא וצוות לסיסמאות שייתלו ברחובות בשם ראש הרשות. לצערי, לא קיבלתי כלום מהדוברות. 

 ם שנתבקשו מפקע"ר.המתנ"ס הכינו תוכן לשלטים. התוכן נשלח גם לפאדי וגם למאהר באותו יו

  החלטות/ משימות להמשך:

 להעביר לפאדי. –מחלקת דוברות: לעזור בתלייה ובחלוקת החומרים בעזרת חיילי פקע"ר ועובדי רשות 

מערכת הרווחה:  3
 אוכלוסיות נזקקות 

חלוקת המזון  -
והצרכים 

 הלוגיסטיים

 עדכונים: ומחמוד קייס

 הקצאה נוספת. קיבלנו המשלוח השני מפקע"ר. מודה לכולם. עולים מדרגה. נתקבלה  - קייס סלי מזון:

 נייר טואלט: מה שקיבלנו בפעם הראשונה מספיק לחודש. בפעם הבאה נקבל שוב.
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 חבילה. מקווים לקבל את כולם. 600יהיה משלוח שלישי באמצע רמדאן: סל מזון ונייר טואלט. ביקשנו 

 מנות לילדים במשפחות במצוקה. 108למחלקת חינוך ממשיכים לקבל גם ארוחות חמות. נתקבל היום 

לגבי תקציבי מזון, טרם הגענו לשיא/הצפה במזון. קודם כל שיהיה ולא יחסר ליישוב. תמיד חשוב להמשיך  עוד עניין,

 ולבקש. היום אני פניתי לחברות הגדולות בארץ כדי להעביר תרומות ותמיכות גם לחברה הערבית.

 קשר בתוך חברות אלה כדי לבקש ולפנות ישירות בשם יפיע.עובור ביקשה שמות אנשי 

לדעתו, קיימים הרבה כפילויות ושלישיות. יש הרבה בתים שלא קיבלו בצדק. העניין זועק לשמיים. חשוב  מחמוד:

 לתאם בין הרשימות. יש פילוג בין העמותות וארגוני הסיוע. אין סנכרון וחבל. 

 מערכת החינוך: 6

כולל קבוצת הילדים 

 צרכים מיוחדיםעם 

קייס , , מחמוד

 , ועליהאיל 

 עדכונים:

 ים להיות מתואמים עם הרשות.צעד הורים רוולגבי החזרת התלמידים באופן כללי אנחנו כו האיל: החזרת התלמידים:

 טאפלטים. 37ניידים. +   3נייח ו  23חילקתם.  26לגבי חלוקת טאפלטים ומחשבים: 

מודה לכולם על ההירתמות לעזרה. אתמול היינו בקשר על כל בתי הספר. כולם כמעט לא רוצים להחזיר את  מחמוד:

 התלמידים של החינוך המיוחד. בינתיים, הרוב  המכריע של היישובים לא רוצים להחזיר תלמידי חינוך מיוחד.

 )מר רג'א וקיסר לא יגיעו(. 12:30היום יהיה מפגש עם כל מנהלי בתי הספר כאן בנוכחות המפקחים  בשעה 

נאספה רשימת צרכים מבתי הספר. לאחר בדיקה מתברר שיש ילדים שבאמת לא מגיע להם : עלי צרכי התלמידים:

לא שוהיה ראוי להעביר את המענה לאנשים שבאמת זקוקים לזה. חשוב לעבור שוב על כל הרשימות שמתקבלות כדי 

 יהיו כפילויות או ניצול לרעה.

משבר הזה גילה שמחנכי הכיתות לא ממש מכירים את התלמידים שלהם. הרבה פעמים נאלצנו להתקשר עם ה מחמוד:

 רשימות לא ממש מבוקרות וחבל כי הרבה תלמידים נפגעים בסוף.ההמשפחות כדי לדעת מצבם של התלמידים. 
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 התלמידים.רקע של על המיוחד: אין רשימות מסודרות. אין ידע מספיק הינוך גם בהקשר של הח

תמיכה רגשית,  

 נפשית וחברתית

 עדכונים: רזק ועובור

כל האנשים והחברים פה בחמ"ל מתייחסים רק ללוגיסטיקה וחבל. האדם מתקיים גם מדברים ההומניים,  רזק:

חברתיים, נפשיים בריאותיים ועוד...האם אנחנו מתייחסים לעניין הזה מספיק. האם אנחנו מתייחסים גם לצרכים 

ים של התושבים. יש כאלה שאין להם אמצעי תקשורת והם זקוקים נואשות לעזרה שלנו ואין איך ךהגיע להם. הנפשי

 האם חשבנו מספיק על זה כאן? נראה לי שיש בעיה בתחום הזה.  סיפוק צרכים אחרים. 

א את הזמן של הסכימה עם רזק והתייחסה לעבודה הרבה שנעשית במתנ"ס לשמר המורל, לשמור על שפיות, למל עובור

האנשים בדברים ובתכנים אחרים חוץ מהקורונה אבל לא ניתן מספק דגש עליהם במשבר הזה כאילו שזה מובן מאליו 

 וזה לא האמת.

ריזק הדגיש גם שהחמ"ל לרוב מתייחסים לצרכים הלוגיסטיים ובעניין ההסברה אך  צרכים אחרים עדיין לדעתי לא 

 והלאה לתת מקום מרכזי בחמ"ל בעניין זה. עסקנו מספיק בעניין, וצריך מעכשיו

המתנ"ס יקים מרכז תקשורת שכולנו נוכל לנצל אותו היטב. חשוב שכל המחלקות יהיו שותפים בהפעלת  עובור:

 האולפן שהמתנ"ס מקים והוא ייתן את זה לשימוש כל השותפים בחדר בעזרת איש השיווק והדיגיטל במתנ"ס מר עלי. 

 תברואה 9

כולל לוגיסטיקה של 
 מוצרי מיגון 

 עדכונים:  עלי 

אני מאמין בעבודת השותפות. וכאן אנחנו ממפים הצרכים ויוצאים עם משימות לביצוע בתחום שלי. ואני חושב  וליד:

 שכל אחד יעשה זאת בתחום שלו. אך, אם יש צורך בתמיכה מאחרים חשוב להעלות זאת כאן. 

כמו בקבוצת הרופאים, בנינו קווי שיתוף הפעולה כאן ואז הם יפעלו לבד. אך אם ירצו צרכים מהחמ"ל תפנו, נעזור 

 ונקדם.
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נחנו ונוכל לעזור הרבה. א כל אחד צריך משהו, תפנו אליי ואני אעזור בעניין. יש לנו גישה לכל משרדי הממשלה קייס:

 מדברים על זכויות שלנו וזה לא טובה. 

 זו המהות של החמ"ל לדעתי. חשוב בחמ"ל נצליב נתונים ונפתח שיתופי פעולה.רזק: 

ביקש מכל חברי החמ"ל לקחת אחריות על התחומים שלהם. כל אחד יכול להוביל כל תכנית שהוא ירצה וישתמש וליד: 

 בחמ"ל וברשות כדי לעזור לו ליישם את התכנית שלו. 

 ביקש מהחברים לפנות אליו בכל סוגיה שאין לה פיתרון ובכל תחום של החמ"ל והוא יגגס המשאבים הנדרשים. קייס:

התייחס ליוזמת קבוצת הרופאים/ות והאחיות שמעוניינים לפתוח מרכז רפואי ביפיע לעזור לתושבים בהיבט  האיל:

 מול הקבוצה ויעדכן החמ"ל בהמשך. הבריאותי. מחפש מקום. הוצע מבנה המתנ"ס. הוא יבדוק קידום העניין

עמותות וארגוני  

 סיוע

עדכן שהוא ועובור הולכים לישיבה עם הקבוצה של מבצע "יד ביד" על מנת לתאם מולם את עניין החלוקה לקראת  וליד ועובור וליד

 רמדאן וההכנות לקראת המבצע השני במהלך חודש רמדאן.

 הציגה שהיא מעוניינת לקדם מולם את נושא הצרכים הנשיים והיא תוביל המערך עם ארגוני הנשים בתיאום מולם. עובור

 :אחר 

 משאבים ומענקים 

מחמוד, סאמר, 

האיל , קייס 

 ועובור

: נודע לנו שמגיעים בתקופה האחרונה מענקים לא מבוטלים למועצה. חשוב לדעת איך לחלק האיל מענקי המועצה:

 המענקים בהתאם לצרכים. חשוב לבלום הזרמת רוב המענקים למזון ונבדוק מוצרי מיגון וגם לצרכים אחרים.

לחיזוק עניין המחשוב ביישוב. אפשר לרכוש לפחות ₪.  117,000אני מבקש לנצל את תקציב המענק שהגיע לרשות בסך 

 מחשב. 100 – 80

 חשוב להשאיר גם תקציב לפעילויות הקהילתיות בחודש רמדאן. עובור:
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כל הכסף שנתקבל ביישוב חשוב לנהל אותו תקבלו ברשות כספים טובים לניהול המשבר. נ  - עידכן סאמרתקציבי חמ"ל: 

נצל כמו שצריך. כיום יש תהליך של העדפה מתקנת לחברה הערבית ולחברה החרדית. יגיעו הרבה מענים בהמשך. חשוב ל

 את זה לטובה

 חשוב לציין, שאין שקיפות במועצה. חשוב לדעת, איזה מענקים מגיעים על מנת לתאם את המענים לצרכים. מחמוד: 

א לציין כאן, שגב' עובור היא משאב חשוב לחמ"ל וליישוב, הי שחשובביק לרשום בסיכום הישיבה  קייס גיוס משאבים:

אותו על הצד הטוב ביותר, ויותר מכל יש ביכולתה לגייס הרבה משאבים ליישוב וחשוב להיעזר בה בשיתוף  מייצגת

 רכז המשאבים כאן.  פעולה עם דורגאם

 לגבי התוכן של מיקד הצרכים עדיין צריך לעבוד על עוד דברים ועוד צרכים.

 –המרכז הקהילתי  

תפקידי המרכז 

 בתקופה הקרובה

עובור הודיעה לחמ"ל שהיא נתבקשה להוציא רוב צוות המנהלה לחל"ת מה שאומר שהרבה מהעשייה שהיא נתנה בחד  עובור 

החמ"ל לא תוכל להמשיך בה, כי היא חייבת למלא תפקיד העובדים שיצאו בתקופה זו על מנת לשמור על קיום המרכז 

בות, זיכויים, דוחות תקציביים ועוד הרבה הקהילתי לאחר סיום המשבר, בעיקר שמירה על ההתנהלות החוקית, חו

 דברים בהקשר.

 עם זאת, היא תמשיך לעזור לחמ"ל בתחומים הבאים:

היא לא תתעסק בכלל במידע. את החלק הזה פאדי ממלא אותו  ולא צריך אותה. בין השאר זו  מידע והסברה: -

עניין לדובר הרשות שהעניין תהיה הפעם האחרונה שהיא רושמת תוכנית עבודה יומית לחמ"ל ומעבירה את ה

 מתפקידו וגם לפי בקשתו.

סרטונים המעודדים אנשים להישאר  –בהסברה: עובור תיאמה מול פאדי תחומי שיתוף הפעולה שהם בעיקר 

 בבתים וכתבות סביב עבודת החמ"ל בסיוע רכז השיווק במתנ"ס.
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תמשיך בכל התאומים עם הארגונים בשיתוף פעולה עם מר וליד. תתרכז בעיקר, עם העמותות וארגוני סיוע:  -

 בינתיים תקוע. העניין יטול בשיתוף גב' תחריר בסול. –בצורכי נשים כדי לקדם העניין 

: תלווה התחום עם מנאר העו"ס הקהילתית על מנת לבנות תכנית סדירה לחודש מתנדבים –עם מחלקת הרווחה  -

 .קלות וניכנס שוב לפריצה מחודשת של המחלה. העניין יתואם מול מר אחמד נעראנירמדאן שלא יהיו ת

עובור עם הצוות בנו תכנית רחבה, עם הרבה הפעלה מרחוק. כולל גיוס תקציבים מהחברה : תוכנית חודש רמדאן -

תתואם מול חברי הנהלה   למתנ"סים ותקציבים נוספים. במידה ויאושר קיצוץ עובדי המינהלה התכנית

והמתנדבים ותכנים אחרים שמחייבים עובד ולא מתנדב נרד מהם בשלב הנוכחי. תהיה ישיבה לאחר החמ"ל עם 

 ראש הרשות כדי לסגור עניין זה ונעדכן בהמשך על התכנית שתוחלט לחודש זה.

 –מסגרת מפגשים  

 חמ"ל 

 עדכונים: קייס 

נתקבלה  – 12:00בוועדות מל"ח קורונה: נסתפק בשלש פעמים בשבוע בשעה  מפגשי הוועדה במהלך חודש רמדאן:

 החלטה ברוב

 אין ועדת מל"ח. יום רביעי, מחר 

 .10:30ואם לא נתחיל בשעה  12:00ביום חמישי במידה ויש רמדאן נתחיל בשעה 

 .12:00נפגשים בשבת בשעה ביום שבת הקרוב,  מפגש לאחר מכן, 

 

 ריזק -רשמה: עובור טאהא


