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 תושבים יקרים 

משבר הקורונה הוא אירוע חריג, מורכב וחדש לנו. כולנו עדים למתרחש ברחבי  העולם במדינות כמו איטליה וספרד. 

אנחנו לא שם ,ואם נקפיד על ההנחיות נוכל למנוע את התפשטות המגיפה, אבל החשש קיים. אנו צופים כי עוד 

ציבורי )במיוחד בקרב המבוגרים שבנינו( , אולם הערב יצאו הנחיות מחמירות יותר המגבילות את התנועה והריחוק ה 

 דעו: בסיס השמירה על בריאותנו הוא השמירה על הכללים הפשוטים. וסילחו לי על שאני חוזר עליהם שוב. 

אין לצאת מהבית למעט במצבים המחייבים זאת, כמו: קניית תרופות, מזון ושירותים חיוניים. אם חייבים לצאת 

זאת מרחק שני מטר מאדם לאדם ולהימנע ככל הניתן מנסיעה בתחבורה ציבורית. אין מה  לצרכים אלו, יש לעשות

לעשות, צריך לציית להוראות )כמו שאומרים "להוריד את הראש"( ולחכות שהגל הרע הזה יעבור. אני מוצא לעיתים 

ם וכן ההודעות ברשתות הודעות כזב. אנא הקשיבו רק להנחיות המשרדים הממשלתיים הניתנות לאורך כל היו

 הרשמיות של המועצה הרלוונטיות למועצתנו הקסומה. 

: אנו מקיימים ישיבות תכופות עם הצוותים החיוניים של המועצה ובקשר עם הגורמים הממלכתיים בכל הערכת מצב

הקשור להערכת המצב והפעולות שיש לנקוט. עם החמרת ההגבלות נכנסו גם צוותי המתנדבים היישוביים לפעולה 

הם נכונים לסייע לכל בקשה כפי שנוכחנו היום.  תודה ויישר כח. הקב"ט, ממונה החירום של המועצה והשוטר ו

 הקהילתי מסיירים ביישובים ואוכפים את התקנות, לרבות מניעת התקהלויות.. אנא הישמעו להנחיותיהם. 

קשר עם הילדים וההורים באמצעות צוות אשכול הגנים והצהרון: סייעות, מורות וגננות יוצרות חינוך פורמלי: 

סרטונים מספרי סיפורים והפעלות שונות. הצוות החינוכי של בית הספר שלנו, מורים והמערך התומך ממשיך 

לוקחים חלק פעיל. כמוכן  80% -להפעיל בהצלחה את מערכת הלמידה מרחוק בכל הנושאים. למועד זה למעלה מ

 ם. המחנכות שומרות על קשר עם הילדים והוריה 

 חינוך בלתי פורמלי: 
תנועת הנוער מופעלת בצורה מקוונת במהלך השבוע ובין השאר עוסקת בנושאים חשובים ורלוונטיים פעילות נוער : 

קורונה" ,עידוד לפעילות התנדבותית, וכן פעילות חברתית מקוונת ועידוד בבידוד. כן מתארגן מיזם  vsכמו : "אלונה 

 בריהם בסיוע הורים ולפי שכבות גיל.מקוון להפגשת ילדי אלונה עם ח
: מרבית מדריכי החוגים בקשר עם החניכים ובני משפחותיהם שולחים סרטונים והדרכות.              תשלומים: חוגים

לבקשת הורים אנו מבהירים בשנית: התשלום בגין החוגים וצהרונים שהתבצע החודש הינו בגין פברואר. לא ייגבה 

 התקופה בה הופסקה הפעילות.תשלום בגין 

 לצערי לא ניתן להפעיל את הספרייה מתוקף התקנות ואנו נערכים להפעלת השאלת ספרים מקוונים.: ספריה

: ממשיכה ככל הניתן את פעילותה כבשגרה ובמקביל נותנת מענה לצרכים העולים מן המחלקה לשירותים חברתיים

ם התושבים ומסייע בתחומים השונים. יוצר קשר יומיומי עם השטח. בתקופה מורכבת זו. צוות המחלקה בקשר ע

הגמלאים ומסייע להם בעת הצורך. צוות המחלקה משתמש באמצעי המדיה לפרסום מידע לתושבים, לרבות פרסום 

 טופס בקשה לסיוע המיועד לכל תושב. 

דוד ומצויים במעקב. מאחל תושבים החייבים בבי 21: על פי המידע שנמסר לי, למועד זה באלונה מבודדים באלונה

 להם שיצאו ממנו בריאים במהרה וכל מי שזקוק לעזרה מוזמן לפנות למועצה ואנו נסייע.  

 אני מודה מקרב לב לכל העוסקים במלאכה. 

 אריה שרון – שלכם 

 


