בס"ד

נשות ראש-העין היקרות!
גם בימים אילו ,אנו עושים ופועלים למענכן,
בכפוף להנחיות המשרד לשירותי דת ובכפוף לתקנות לשעת חירום ( נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות ) -

מקוואות הנשים יישארו פתוחים
.1
.2
.3
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תחת ההגבלות הבאות:
חובה לתאם את מועד ההגעה עם הבלניות.
חובה להגיע מוכנות ,על -מנת לצמצם את השהות ככל שניתן  -טובלת שלא תגיע מוכנה לא תוכל להכנס !
יש למדוד חום ,טרם ההגעה למקווה (מעל  38מעלות ,לא תתאפשר כניסה למקווה).
אישה שעליה להיות בבידוד ,חייבת להשאר בבידוד ולא תוכל להגיע למקווה.
הנחיות אילו נקבעו על-מנת שנוכל לעמוד ולפעול על-פי ההנחיות לשמירת בריאותכן ובריאות הבלניות -
אנא הקפידו על ההנחיות!

לנוחיותכן ,להלן פרטי הקשר לתיאום מועד ההגעה למקוואות:
מקווה רש"י

מקווה הרש" ש

מקווה הטייס

מקווה מבצע דני

03-9026634

03-9382448

03-5248522

רונית רדה

שולה כפרי

סימה אליאסי

אילנית רועי

052-7624764

050-8498889

054-2022930

050-4139345

הרש"ש 32

הטייס 58

מבצע דני 24

רש"י 123

( ערבי שבת וחג בלבד)

טלפון
אחראית
טלפון נייד
כתובת

המועצה הדתית מקפידה לפעול ,על-פי הנחיות משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת .בהתאם לכך ועל-מנת לשמור על
נקיון וחיטוי המקווה אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות ומתבצעות הפעולות הנוספות הבאות:
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מי המקוואות מחוטאים בכלור ,באופן רציף ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
לאחר כל טובלת נמדדת רמת הכלור במים ומתבצע חיטוי נוסף.
במי בריכת הטבילה הותקנו פילטרים איכותיים בעצמת נקיון גבוהה ,על -מנת לשמר את איכות המים ,עד לרמת
נקיון מקסימלית.
החלפת מי הטבילה נעשית בתדירות גבוהה יותר מתמיד ,על-פי הנחיות משרד הבריאות.
בדיקות לניטור המים מתבצעות באופן יומי ושבועי על-ידי האחראי על המקוואות וחודשית – על ידי מעבדה
מורשית.
הבלניות מחליפות כפפות חד-פעמיות לאחר כל טובלת.
חיטוי משטחים לאחר כל טובלת בכל האיזורים ,החל מידית דלת הכניסה למקווה ולחדר ,חדרי הרחצה ,כיורים,
אסלות ,אמבטיה ,רצפות ומשטחים כללים ,כסאות ,שולחנות והמעקות לבורות הטבילה ונטלת הידיים.
חיטוי אביזרים מושאלים ובכללם ,פינצטות ,קוצצי ציפורניים ,מספריים ועוד.

הבלניות היקרות שלנו וצוות המקוואות עושים כל שביכולתם ומוסרים נפשם להבטיח את שלומכן  ,אנא שימרו על
בריאותם!
נפשן עליה ,גם בתקופות הכי קשות
טהרת המשפחה הינה אחת המצוות החשובות ביותר ונשים לכל אורך הדורות מסרו
לעם היהודי .בוטחים אנו בכן נשות ראש-העין הבאות תדיר בשערי המקווה ,שתמשיכו לקיים מצווה חשובה זו גם בעת הזו.
אנו תפילה שמגפה זו שפשטה בעולם ,תפסק במהרה ועד אז ,קיום מצוות הטהרה תשמור על ביתכן שלא יאונה בו כל פגע
ותשמור על משפחתכן ועל כלל עם ישראל.
ונתחזק באמונה שרבש"ע שטוב הוא לכל ,יביא על ידה רק טוב לעולם כולו ושנזכה בשמחה לחגוג את חג הפסח הקרב ובא
ולראות בביאת משיח צדקנו כדברי חז"ל –
( "...מסכת ראש השנה דף ז).
" בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל

לכל שאלה ,ניתן לפנות למפקחת על המקוואות:
לבנת – 054-6530041

