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לקראת חג השבועות

הבחורים נהנו מכיבוד עשיר ואישי לכל אחד והכל

תורה,

תוך שמירה והקפדה מליאה על הנחיות משרד

המועצה ,בשיתוף איגוד

הבריאות .הערב היה מרומם מאוד ,הבחורים

וכהכנה
בני

למתן

הישיבות

ברכסים,

הפיקה ערב התרוממות וזיץ לבחורי הישיבות

שמחו ,נהנו ויצאו מחוזקים.
לכבוד חג מתן תורה ,וכהוקרה ללומדי התורה

הקטנות.

ביישוב ,המועצה חילקה מעל  75ערכות לכ50-

ראש המועצה ,הרב דן כהן ,פתח את הערב

בתי כנסת ברחבי היישוב.

בחשיבות לימוד התורה של הבחורים היקרים עבור

הערכה הכילה כיבוד ושתייה חמה עבור הלומדים

כלל תושבי היישוב.

בליל שבועות.
תושבי היישוב נהנו מאוד והגבאים הודו לרשות על
הסיוע החשוב.

הר' טוביה פולק נשא דברים וחיזק את הבחורים
והמלחין ,הר' הלל פלאי ,שר ביחד עם המשתתפים
והנעים להם את הערב.

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
על מנת להמשיך לקיים שגרה לצד נגיף קורונה יש להמשיך
ולהקפיד על כללי משרד הבריאות:
במרחב הציבורי:
• חובה לעטות מסיכת פה ואף בכל יציאה מהבית.
• חובה לשמור על היגיינה.

מוקד קורונה
פעיל  24שעות ביממה.
מענה אנושי יינתן בין
 12:00ל16:00-
בטלפון 04-6621531
עקבו אחר ההודעות

• חובה לשמור מרחק  2מטרים בין אדם לאדם.
• אין להיכנס למקום ציבורי כל שהוא בעת מחלת חום או בעת הופעת תסמינים נשימתיים.
• יש לשמור על כללי התו הסגול במקומות עבודה ובבתי עסק.
• אסור השימוש במתקני שעשועים המצויים בגן ציבורי או בשטח ציבורי אחר.
בבתי כנסת:
עד  50מתפללים בחלל או עד  100מתפללים בשני חללים נפרדים.
מרחק  2מטרים בין מתפללים.
מינוי "ממונה קורונה".
רק בעלי תפקידים רשאים להשתמש בתשמישי קדושה ציבוריים.
לשאר המתפללים תשמישי קדושה אישיים.
הקפדה על כללי היגיינה.
בתחבורה ציבורית:
• יש להשאיר שורה ריקה מאחורי הנהג.
• לא יותר מאדם אחד ישב על ספסל.
• נוסעים עומדים צריכים לשמור על מרחק של  2מטרים ביניהם.
• אחריות הנוסעים לא לעלות על תחבורה ציבורית עם חום
מעל  38מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה.
• החלונות יהיו פתוחים בעת הנסיעה.

זכרו!

"אם נהיה בסדר – לא נהיה בסגר"
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