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 לכבוד ראש העיר 
 ד"ר סוהיל דיאב,

 

 "ועדת מלח" מנהלי מכלולים )קורונה(  פרוטוקול ישיבת חירום

 

 משתתפים: 

יוסף טאהא, עאמר חטיב, שאדי סובח ,ד"ר סוהיל ראש העיר, מרים יאסין, יוסרא מריסאת

 עורסאן,רחאב זידאני ,מוחמד אבו אלהיגא, תופיק חגאזי,נדאל עותמאן, מוחמד עואד,אחמד

 

 מצב:ראש העיר הערכת 

צריך לשים לב שהמצב אצלנו  ובחברה הערבית לא טוב בכלל , ישראל עם המספר הגבוה 

לקטוע את שרשרת ההדבקה ולהוריד את  ביותר בעולם ברמת התחלואה , אנחנו חייבים

 כמות התחלואה בטמרה, אם לא נעבוד על זה הצב יחמיר יותר.

, הם מדברים על סגר אצלנו והסגר היה הרבה נו ישיבה עם מפקד תחנת טמרה היתה ל

 יותר דרמטי, מאשר בעבר.

בנושא אכיפה על הנחיות התו הסגול היתה ישיבה בבוקר עם פקחי השיטור העירוני 

 ולהיכנס לבתי עסק להגביר את האכיפה וההסברה והמודעות אצל בעלי העסק.

 יות של משרד ביצענו היום ביקורת בבתי ספר ואנחנו דואגים לשמור על ההנח

 ות למען תושבינו.הבריא

 אנחנו במינימום צריכים להקפיד במקומות שיש בהם התקהלויות 

 .אנחנו שוקלים להגביל את שעות הפעילות של בתי העסק 

 מחר תתקיים ישיבה של הצוות הרפואי 

 ורךצריך לקיים ישיבה בעניין המתנדבים שיסייעו לנו בהסברה ובחלוק במידת הצ 

 בוקר של מכלול מידע לציבור כל יום לצורך הסברה ש קיום ישיבותאני מבק 

 שביקשו עזרה מבחינת מתנדבים לעניין שמירה על  מוסדות כמו הדואר והבנקים

 הכללים.

 

 מוחמד עואד קב"ט:

 יעבדו בחתונות.שלא  אזהרה לכל התקליטנים וזמרים אפשר לעשות ישיבת

 מחוץ לעירעבודה – גיעים מבחוץמרוב המאומתים 
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בכל מחלקה בעירייה ובכל בית ספר יש ממונה קורונה שאחראי על תיק הקורונה  

י בתור קב"ט עשיתי קבוצה בכל מוסדות החינוך ומחלקות העירייה בכל העיר, אנ

נו כל מה שקשור בנושא קורונה ושיעדכה ושאודכנים בכל נעלהיות מוואטס אפ 

 הקורונה ביחד עם מנהלי בתי הספר.

עוד מעט נכנסת לרשויות המקומיות תוכנית מטעם פיקוד העורף ומשרד הבריאות 

ומבחן של למידה תדרוך להכשיר עובדים מתשאלים מהעירייה תוך כדי 

הגיע ליותר מאומתים ואנשים המתשאלים לעזור לפיקוד העורף ומשרד הבריאות ל

 שהיו במגעים עם חולים לצמצם בשרשרת ההדבקה.

 

 יוסף טאהא:

 לדעתי אכיפה משטרתית היא הפתרון היחיד להפסיק את שרשרת ההידבקות.

 

 

 -לביצוע :

  ישיבת מתנדבים וביקור שלהם בעסקים 

 העלאת המודעות במרחב הציבורי 

 אפשרות של סגירת בתי עסק בשעה מוקדמת זה עוזר להורדת התחלואה 

 עניין הקפדה על ההנחיות הגברת המודעות במחלקות העירייה ,מייל, בתי ספר ב

 של משרד הבריאות.

  ולבעלי החתונהאולמות הלשמירה על הכללים לבעלי אזהרות  –לעניין החתונות 

 לקיים ישיבה עם המשטרה ופיקוד העורף לצורך אכיפה 

 לדאוג שילדים להורים מאומתים לא מגיעים לבית הספר 

 סיירת הורים ברחבי העיר עם עאמר חטיב 

 

 -העתק:

 

 -העתק:

 ראש העיר -ד"ר סוהיל דיאב 

 מנכ"ל העירייה –ביאן מטרי 

 סגן ראש עיר –נדאל עותמאן 

 גזבר העירייה –חאלד עואד 

 יועץ משפטי –וסים המאם 
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 בקר העירייהמ –מוחמד עאדל דיאב 

 מנהלת רווחה –רחאב זידאני 

 שיטור עירוני מנהל -עסאם חסבאני

 יקל"ר -נזאר דעקה

 מש"ק -האני סואעד

 קב"ט העירייה -מוחמד עואד

 תובעת עירונית -מרים יאסין

 מתאם סמים -שאדי סובח

 מנהל עיר ללא אלימות -מחמד עדנאן

 מנהל מחלקת חינוך –מוחמד שמא 

 קב"ט מוס"ח -רחיב אבורומי 

 מנהל ארנונה –יב עאמר חט

 מנהל לוגיסטיקה –יוסף טאהא 

 אחראי מחסן חירום –אחמד עורסאן 

 מנהל חינוך בלתי פורמאלי -מוחמד אבו אלהיגא

 מנהל אכיפה עירונית –מוחמד דיאב 

 מנהל מתנ"ס -טארק עואד

 מנהל חינוך ילדים נוער בסיכון –תופיק חגאזי 

 מנהלת התנדבות ומעורבות רשותית בחינוך –יוסרא מריסאת 

 רכז מתנדבים –עלי קבלאוי 

 בחינוך בלתי פורמאלירכזת  –אנואר שחאדה 

 רכז מבוגרים –עבד אלרחים עואד 

 

 

 


