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 2021אוגוסט  11
 ' אלול תשפ"א ג         

 ם יקרים שלום רב, ושביחברי אגודה ות
 
הרב,   ▪ לפגוע  קורונה  ה  נגיף   של  מחודשתההתפרצות  הלצערנו  כבר  הצליחה 

  למזלנו,   .שפיע על כחמישים משפחות בישוב הרון  המקרה האחבשגרת חיינו.  
על  מ  תוצאותה יעלמדות  ואפקטיביתהתמודדות  ,  8.8.2021',  א  ם ובי.  ילה 

הירוהורחבו   התו  חהנחיות  ההשק.  את  לציין  כלל  שוב  על  המעשיות  לכות 
 : ישוב הפעילות והחיים ב

פיד על הציבור מתבקש להק :  חלה חובת עטיית מסכות במקומות סגורים .א

מסכ בכלבועטיית  במרפאהות  הקיבוץ,  למשרדי  בכניסה  אח   ,  מקום    ר ובכל 

 .בוש ביסגור 

ופגישות .ב יתישיבות  אלו  בח:  המשתתפים.  קיימו  למספר  המותאמים  ללים 

וישמרו על מרווחים אחד   יאווררו את חלל החדר  יעטו מסכות,  המשתתפים 

 .  ZOOMעשה מאמץ לקיים כל פגישה אפשרית באמצעות  י . ימהשני

 על פי בכל מקום  יות בהמשך,  , בהתאם להנחהתאמותתעשנה  ו שו  נע  חינוך: .ג

הירוקה הרך    החינוך  מנהלת  .תו  את המדריכים  צוותי  ו   ה()אנלגיל  יפרסמו 

להורים ההורים  ההנחיות  יעטו  החינוך,  עם מסגרות  ההורים  מגע של  בכל   .

 מסכות. 

יכולתם ממפגשים .ד אנשים עם    אנו מבקשים מכל המבוגרים להימנע ככל 

 ., חבריהם ומשפחתם המורחבת, בכדי לשמור על עצמםלא מחוסנים

כללית: .ה מכ  התנהגות  מבקשים  וקםל ואנו  במידה  הודעה ,  על   בלתם 

חשיפתכם לחולה מאומת או הנכם מפתחים תסמינים של קורנה, אנא עדכנו  

כנס  . חשוב לבצע בדיקה מיידית וכן להי ההטופס באפליקצי אמצעות  ב במיידי  

ניתן לקצר   -קשר אם הנכם מחוסנים( תוצאות )ללא  עתי עד קבלת  לבידוד מני

במידה ונתגלה חולה  .  בדיקות שליליות  2לשבוע באמצעות  את טווח הבידוד  

תחקיר אפידמיולוגי על מנת לצמצם ככל הניתן    "יחצנבצע יחד עם  מאומת,  

בקהילה. הדבקה  הצורך  המשך  במשלוח  תינתן  במידת  מהכלבו י עזרה  ם 

 בידוד.לאלו הנמצאים ב וסיוע אחר

ע הציבור  של  הפעולה  הנ"לשיתוף  ההנחיות  וחשוב    ם  משמעותי  הינו 
להתעדכן    . אנו נמשיך ולנו והמשך קיום שיגרת חיים לשמירה על בריאות כ 

ו לולעדכן  בהתאם  וליות הנחלהתארגן  להמשיך  יכולים  אתם  התעדכן  . 
 קציה. באופן ימי בהודעות באפלי

 

ירי באז   שני לצערנו גם    בשבוע שעבר חווינו  • צוות אירועי  והצח"י  ט יהב  ור.  חון 
ת התושבים בהתאם להנחיות הרשמיות.  דעו אאם להנחיות וגם ייבהתו  תפקד 

נא השאירו את  ים. אים במידע מכיוונים ומקורות שונאנו מוצפ  גיש,חשוב להד 
ול  הביטחון  לצוות  המידע  העברת  הצחמלאכת  קבוצת  באמצעות  ווטסאפ  "י 

  בנושא   ודעותליחת הדת לכך. אנא המנעו מש, שמיוע"הודעות שדה נחמיה" 
בטחוניים  הווטסאבקבוצו  עדכונים  האחרות. ת  בנושא  לע  פ  שאלה  גם  תה 
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שא  קים מהישוב. הנומעה רק בחלזעקת שווא שנשלנוכח אקות בישוב,  עהאז
העורבד נ פיקוד  מול  בק  ואירע  ישף  בסביבהכמה  נבדקו  ובים  המערכות   .

והאיר תקינות  חלוקונמצאו  בשל  קרה  שוע  שגויה  גזרות  אופן,  לת  בכל  הם. 
ישובית   צופרים  בדיקת  נבצע  שבקרוב  תקינולוודא  המערכות    ת כל 

 . משך ניידע על כך בה -ומסונכרנות
 

הש • התחדש  הכלבלאחרונה,  בנושא  המשוטטיםיח  בעבר,  ים  שכתבתי  כפי   .
באמצעות  הגבר האכיפה  את  לציין,    . י הווטרינררות  השינו  בחשוב  אווה  גלא 

מ לכלבים משוטטים.  גדולה, שאנו  בקנסות  העליון  בגליל  לזה,  ובילים  מעבר 
ירה והבטוחה לטיפול היא באמצעות פניה ישירה למוקד הדרך המהשנדגיש,  

 . 845*1 ון ת הטלפהשירות באמצעו

 

בו • חיוביתנילסיום,  רום  .  ואישית  מה 
פרק ק בפני  עומד  ו  ורן  מאתגר  חדש 

פו .  בחייו שאתה  לפני  רגע  רש  אז 
רום  זה  כנפיים  להודות  ,  לך  המקום 

והאגודה   הקהילה  הפעילות  בשם  על 
שעשית   הישד  יחהברוכה  ילדי  וב  עם 

הקורונה תקופת  לך    במהלך  ולאחל 
באתגר   רבה  בפניו  הצלחה  החדש 

 אתה עומד.  
הברכה  א  סייםא הרב    שכתב   בשירת 

הכהן   יצחק  שז"ל   קקואברהם  היה  , 
 : הרב הראשי הראשון בארץ ישראל. 

ן ָאָדם, ֲעֵלה ְלַמעְ   .ָלה ֲעֵלהבֶּ

י כַֹּח ַעז ְלָך ֵיׁש ְלָך ַכנְ  ים כִּ ירִּ ים ַאבִּ  .ֵפי רּוַח, ַכְנֵפי ְנָׁשרִּ

ן   .ְיַכֲחׁשּו ְלָךַאל ְתַכֵחׁש ָבם פֶּ

ָמְצאּו  –ְדרוׁש אֹוָתם  יָ ְויִּ  ד ְלָך מִּ
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 . ות בתקווה לימים רגועים יותר בכל הגזר
 

 , שלכם
 

  המשל
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