ישיבת מליאה לא מן המניין 06.2020
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס'  06.2020היום
יום שבת ה  29.08.2020בשעה  .12:00עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה
.
נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
יוסף יעקוב – חבר
יוסף גרגורה – חבר
יוסף עותמאן – חבר
ד"ר מוחמד חטיב – חבר

נעדרו :
 .1פוז עותמאן עביד  -2אליאס פרעוני  -3סוהיל קסום  -4נאיף סקראן  -5נדאל
אדריס  -6חאלד גזאווי
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2באסם עואד– גזבר המועצה
 .3עמאד גזאוי– מבקר פנים
 .4עו"ד רשף חן – יועץ משפטי
 .5סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
 .6מונדר שיח אחמד – קב"ט המועצה
 .7זאהי הנו – נציג משטרת ישראל
 .8יקל"ר
 .9ניווין חאג – מנהלת מחלקת הרווחה
 .10ד"ר חאלד שיח אחמד – מנהל מחלקת חינוך
ראש המועצה  :מטרת הישיבה הינה דיון וקבלת החלטות לאור התפשטות נגיף
הקורונה ביישוב בפרט ובמדינה בכלל .
נציג פיקוד העורף  :בהתאם לנתונים כיום יש  41חולים פעילים  ,עלייה של  13חולים ב
 5הימים האחרונים  ,קצף ההכפלה גבוה ומדאיג .
סך הכל חולים במצטבר מתחילת המגפה עומד על  76חולים
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מאושפזי בית יש  36מתוכם  4במלונית ואחד בבית חולים .
ראש המועצה  :מציע לסגור את הכניסות של המועצה ולהשאיר רק כניסה אחת אשר
תאויש על ידי עובדים  /מתנדבים ויבצעו רישום  ,מעקב חום .
יקל"ר  :כיום המצב ביישוב שהחולים מפוזרים על כל היישוב ולא רק בשתי משפחות ,
מה שהיה מקודם  ,לכן המצב מחייב היערכות ומדאיג .
ראש המועצה  :המצב מחייב התערבות של רשויות החוק במיוחד עניין האכיפה ,
הרשות לא יכולה ואין לה סמכויות אכיפה במיוחד למחוייבי בידוד אשר מסתובבים
חופשי .
ד"ר מוחמד ח'טיב  :יש חוסר שיתוף פעולה מצד התושבים בכל מה שקשור לחקירות
אפידמיולוגיות  ,דבר שמקשה על ההשתלטות ומביא להתפשטות המגפה .
זאהי הנו  :בתחנת שפרעם הוקצו  2צוותים לאכיפה אשר מבצעים ביקורי בית
למבודדים ומוודאים הימצאותם בבידוד  ,בעניין החת ונות אנחנו מזמינים את בעלי
החתונות לשימוע ומחתימים אותם על התחייבויות .
ראש המועצה  :המועצה בעד שהמשטרה תאכוף בצורה חדה כל עניין החתונות  ,לא
יכול להיות שניידת משטרה עוברת ליד חתונה שנמצאים בה מעל  300אנשים ולא
תעצור לבדוק מה יש אפילו !! המועצה הפסיקה להעמ יד לשרות התושבים את מבני
הציבור אשר נהגו לקיים בהם חתונות .
ניווין חאג  :במחלקה יש  2צוותים אשר מטפלים בחולים ובמבודדים  ,צוות המחלקה
מנוע מלבצע חקירות וזה באחריות משרד הבריאות בלבד .
המחלקה מלווה את המשפחות מבחינה נפשית ורגשית בנוסף לצרכים פיזיולוגיים .
ראש המועצה  :צריך לעבוד על עידוד התושבים ללכת ולהיבדק  ,אני אישית מטפל מול
קופות החולים ומד"א ומבקש שיקימו דרייב אין לבדיקות ביישוב .
בתי הספר  :לקראת פתיחת שנת הלימודים פנינו לכל המחנכים לפנות לתלמידים
ולדרוש תצהירי הורים ולהדגיש חשיבות הבדיקות .
רשם פרוטוקול :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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