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 לא מן המנייןמשותפת  ישיבה  פרוטוקול

 4.202081. מליאת המועצה 

 :נוכחים 

  חברי המועצה

  ראש המועצה הנבחר  . –דבאח אחמד           

   סגן ראש הרשות -נמר חוסין            

  חבר המועצה-יוסף אמון            

 חבר המועצה -אסדי קאסם            

  חבר המועצה-נעאללהעו"ד עומר ס            

 חברת המועצה-עו"ד  אסדי רים            

 חבר המועצה -מוחמד נעים עומר            

 . חבר המועצה–מוחמד דבאח             

  

 :   נוכחים  בישיבה             

 מנהל מנהל חירום משרד פנים -אלי רגבמר             

 קב לרשויות ערביותראש ועדת המע -מודר יונסמר            

 ועדת קורונה  -אימן סיףמר             

 יועץ משפטי-עו"ד   נעמה חליל           

 גזבר הרשות-רו"ח אסדי יוסף           

 איזור  מוגבל -מגיפת הקורונה על סדר  היום: 
 

  
 דבאח אחמד:          

   והאורחים הישיבה  מברך חברי המועצה  ראש המועצה המקומית  פותח את                              

 וראש המועצה  מודיע לחברי המועצה את עיקרי  הדברים  שהיהנכבדים                                

 כרזתההעורף  מבוקר יום זה בעניין  יבה ההערכות  עם המשטרה ופקוד  ביש                              

 . היישוב כאזור מוגבל ,מסביר את משמעות  החלטת הממלשה                              

 הצעדים שננקטו על ידי המועצה  על כל ועדות החירום  ניתנה סקירה                              

 מבודדים .והשרובם  מרגיש טוב   וכן מדווח על  מצב החולים   וועדות  משנה  ,                             

 מפיקוד  מבקש   ,משמעת מצביע על חוסר הענות  מהצעירים  וחוסר                              

 דבר   רוז הוצאת החולים  מהיישוב, ולגבי המבודדים  אותויבז העורף עזרה                              

 ולא באכסניית בבית מלון  ואכלוסםלזרז  הוצאתם  מבקש  ממשרד הפנים                             

 נוער ) מלונית(.                            

 
 

 
  -מודר יונסמר 

http://www.deiralasad.net/
http://www.deiralasad.net/


 דיר אל אסד מועצה מקומית                                                    مجلس دير االسد المحلي

 יר אל אסדד                                                       االسد دير       
EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM                                                   DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 

 

 __________________________________________________________________________ 
 9989591-04http://www.deiralasad.netפקס. - 9885445-9885444-9886655-04טל.  -20188, מיקוד: 1ת.ד.

  ,סיון קודם בענייןי,אין נ מדינות מתקשות להתמודד מולו הנגיף חדש,מדובר                    

 החמ"ל עומד לרשות דיר אל אסד  ועד הרשויות הערביות הקים חמ"ל בשפרעם,                    

 ד מה שעוברת דיר אל אסד עברה טמרה דבורייה גסר זרק  ועו על כל יכולותיו,                   

 נקווה שגם אתם תצליחו  לעבור זאת בשלום.                   

  דת יש להוציא החולים מהיישוב, יש לארגן  כח מתנדבים, כל החברה הערבית  עומ                  

 לגבי מתנדבים מציע שתיעזרו בחמ"ל .  יצבת לצד דיר אל אסד.ומתי                  

 

  -אלי רגבמר 
 במגזר הערבי, 500חולים  מתוכם כ  13000בארץ כ  -חירום משרד הפניםהמנהל מנהל                 

 לא בטוח שזו תמונה  מדויקת אבל היא  תמונה של תוצאות  הבדיקות.                 

 יש לבודד חולים   להוציאם לבתי מלון.                 

 .המשטרה והצבא הינם כח עזר שהועמד  לרשות המועצה המקומית                 

 המשימה מוטלת על הרשות ואנשיה,   כעת                  

 

 -אימן  סיףמר 
 משימה העיקרית של הרשות להוציא ה -בהמשך לדבריו של  אלי רגב             

 להשקיע בהסברה טיפול השורש למגיפה,יש להסביר ו  ב זהו ומהייש החולים              

 .כדי למנוע התפשטות המחלה  מתנועה ביישוב עלהימנתושבים ה ר בשפתם של הסבה              

 

 חבר המועצה  -עו"ד עומר סנעאללה
 פשר.הגבלת תנועה כמה שא קיימת הסכמה  על המצב והצורך בהסגר,אבקש                             

 
 -עו"ד רים אסדי

 .   %100מהתרשמותי  האישית בשטח אין משמעת ב                

  ,אבקש  הסברי  התנהגות  למבודדים והסבר  נוסף  על  המגיפה למשפחות החולים                

 .ולמבודדים               

 בצורה נכונה  בבתים שלהם ובתוך משפחותיהם. נהג תמבודדים לא יודעים איך לה              

 .רשם  במשרד הבריאות  ולכנס לבידוד יכל מי שעשה בדיקה  חייב היה לה              

 ביישוב. חופשי חלק גדול מאלו שנבדקו  כלל לא נכנסו לבידוד  והמשיכו להסתובב               

 דוד  ואף התעלמו מזאתלכנס לבישיש   יש כאלו שקבלו הודעה ממשרד הבריאות              

 מוחה על  התעלמות התקשורת העברית מבעיית דיר אל אסד               

 

 

  אסד     על הכרזת דיר אל הממשלה בהחלטת  תמוך ראש המועצה מבקש אישור  חברי המועצה  ל             

 שלה גוברת  .מוגבל על כל המשתמע מכך ,על אף שהחלטת הממ כאזור            

 

         לא  מתנגדים   להחלטת הממשלה  ומקבלים אותה  מכח  המציאות והנסיבותחברי המועצה     

http://www.deiralasad.net/
http://www.deiralasad.net/


 דיר אל אסד מועצה מקומית                                                    مجلس دير االسد المحلي

 יר אל אסדד                                                       االسد دير       
EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM                                                   DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 

 

 __________________________________________________________________________ 
 9989591-04http://www.deiralasad.netפקס. - 9885445-9885444-9886655-04טל.  -20188, מיקוד: 1ת.ד.

 

         

        

 ישור : עו"ד נעמה חליל יועץ משפטי א                                    אסדי יוסף  מזכיר המועצה -רשם       
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