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 לכבוד ד"ר סוהיל דיאב
 ראש העיר,

 
 פרוטוקול ישיבת הנהלת עיריית טמרה עם מפקד המשטרה

 (קורונה)
 

 -משתתפים:
 ד"ר סוהיל דיאב ראש העיר

 מ ראש עירמ" –סאלח חגאזי 
 סגן ראש עיר -אבו אלהיגא עאמר

 סגן ראש עיר -נדאל עותמאן
 קב"ט העירייה-מוחמד עואד
 מש"ק  -האני סואעד

 ק ק" –לירן חן 
 

: ההנחיות שלי תמיד למנהלי מחלקות היא לשמור ולדאוג שכל המחלקה והיל ד"ר ס
תקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות )מסיכה, הגיינה, חיטוי( ולא לתת שירות לאורח 

יכים צרזמן לשימוע, ובלי עטיית מסיכה משני הצדדים, וכל מי שמפר את ההנחיות י
ככל האפשר על הבריאות שלהם ולצייץ  ההנחיות לכל התושבים לשמור להקפיד על 

על בתי הספר בעיר לאכיפת בתי הספר בכדי  וראות, אנחנו כל יום עושים ביקורות פתעלה
 לשמוק על תלמידינו ולשפר ברמת ההסברה וקטיעת שרשרת התחלואה בעיר ובבתי ספר,

, עם כניסת התלמיד לבית הספר עד יציאתו איך הם מנהלים מערך האכיפה מבודקים  
 כניסה לחדר מורים ואיך הם שומרים על ההנחיות .

ומחר תהיה לנו פגישה איתם להגביר את תה לנו פגישה עם האמאמים של המסגדים יהי
רו מסר אחראי ודתי למתפללים ההסברה ושיפור ההקפדה על ההנחיות במסגדים שיעבי

 במסגד כדי לקטוע את שרשרת התחלואה.
 אחים, מד"א(רוקחים, רופאים , ) רפואית של העיר וועדה תה לנו אסיפת יביום שני הי

לדון בכל נושא הקורונה למצוא פתרונות להפסיק את שרשרת ההדבקה בעיר ומה הם 
ה לתושבים, העלו כל מיני הכלים שנצטרך להשתמש בהם ליישם את האכיפה וההסבר

בעיות ופתרונות לגבי ההדבקה ואיך נמנע את זה ביחד עם התושבים, כמובן יש תחלואה 
ים איתם בנושא הדבקות בבתי הספר לייעץ לנו איך לפתור צבבתי הספר אז אנחנו מתייע

 את ההדבקה ולמזער את זה .את הבעיה במהירות בכדי לצמצם 
הדבקה, ובעיה גדולה והעבודה והאכיפה היא בידיים של החתונות היא מקור משמעותי ל

המשטרה ולא לעירייה, אנחנו בתור עירייה אחראית לא מהססים לרגע אחד בהסברה 
וואטס אפ, אתר העירייה  , ומודעות לציבור באמצעי התקשורת השונים )פייסבוק

להסביר  תפיאנו מבקשים מהמשטרה שתיכנס חזק בנושא החתונות ספיצי ,פליירים וכו..(
החתן לתחנה להסביר לו חתן ואבא של ולהזמין את התוך כדי החתונה ולפני ולאכוף 

כנית הרמזור תוק ההתקהלות לפי צבע העיר בשל משרד הבריאות וחו לשמור על ההנחיות
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כדי למנוע את שרשרת התחלואה ולא יקבל גם עונש על זה, אנו מבקשים תמיד מבעל 
 בה.רורק למשפחה הקהחתונה לצמצם כמה שיותר בכמות המוזמנים וזה יהיה 

 
 עאמר אבו אלהיגא:

 
המקומות לא רק על החתונות, בתי  צריך שתהיה אכיפה מוגברת מצד המשטרה על כל

גני אירועים, בריכות... ככה אנחנו מסעדות , אולמות,  התקהלויות, חתונות, עסקים, ספר,
 .נוריד מרמת התחלואה עם ציות והקפדה על ההנחיות 

ים להיות מודל לחיקוי לשאר התושבים אז אנחנו אנחנו בתור הנהלה ועובדי עירייה צריכ
 מתחילים ללכת לחתונה לפני החתונה או אחרי החתונה ביום אחד .

 
 לירן חן:

 
אנו מעריכים את המאמץ של העירייה , ואנחנו בתור משטרה נכנסים חזק בנושא האכיפה 

 ו..בכל התחומים של נושא הקורונה, חתונות, עסקים ,מסעדות , מרחב ציבורי וכ
, להזהיר אותם להגיע לחתונות   בתחנת המשטרה ישיבה אנחנו נזמין תקליטנים בעיר ל

מזמינים אבא של החתן והחתן לשיחה לגבי החתונה לשמירה על ההנחיות ושלא להפר 
 אותם .

אני מבקש מכם בתור עירייה לגשת בחיבוק לתושבים לגבי חתונות להזמין אך ורק 
 כמות המוזמנים.המשפחה הקרובה ולצמצם ב

 
 מוחמד עואד: 

מידע לציבור הודעות ופרסומים מאז תחילת נגיף הקורונה העירייה לא מהססת להוציא 
וכו.. בבתי עסק שלטים של התו הסגול עם הסברה  הנחיות, אכיפה, פוסטרים , פליירים,

עות לאמאמים לבעלי עסקים , במסגדים תליית שלטים על הנחיות משרד הבריאות , מוד
להעביר את המסר לתושבים , ביקורות בבתי ספר , מתנדבים והקב"ט עם היקל"ר) פיקוד 

 העורף( הסברה לתלמידי בתי הספר להעביר מסר להורים.
 אכיפה מוגברת וקפדנית של המשטרה תוביל להורדה משמעותית בשרשרת ההדבקה.

 
 האני סואעד:

חתונה ומשוחחים עם בעלי החתונה ומסבירים נושא החתונות מאוד חשוב אנו ניגשים לכל 
להם ומזהירים ואוכפים את החתונה, טמרה עכשיו בצבע צהוב  שכמות ההתקהלות 

אנשים בלי ריקודים , חשוב לציין את זה לבעלי החתונות  10 המקסימלית בחתונה היא 
ולהסביר את משמעות הכמות בחצר ולפי גודל החצר. אנחנו נאכוף יותר גם את 

 יטנים בעיר , אני מחכה לרשימת התקליטנים עם מספרי הטלפונים.התקל
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 העתק:
 

 ראש העיר -ד"ר סוהיל דיאב
 מ ראש עירמ" –סאלח חגאזי 

 ראש עירסגן  –עאמר אבו אלהיגא 
 ראש עירסגן  –נדאל עותמאן 

 מנכ"ל העירייה -ביאן מטרי
 ק"ק  -לירן חן

 מש"ק -האני סואעד
 יקל"ר) פיקוד העורף( -נזאר דעקה

 
 
 

 معًا نتغلّب على الكورونا
 

 درهم وقاية خيُر من قنطار عالج
 
 

 בברכה                                    

 מוחמד עואד 

 קבט העירייה


