
פרויקט מעבר גנים "

"ומעבר בטוח

שינויים -' המשך שלב ב

.התנועהנוספים בהסדרי 

הולכי רגל הבאים לכלבו

שימו לב, מכיוון מזרח

שהכניסה לכלבו אפשרית

מצד מערב-מסביב רק 

(.אדוםסימון תוואי ראו )

!סעו בזהירות



שבועות בשדה נחמיה

תהלוכת שבועות
29.5יום שישי 

10:00בשעה 

צילומי משפחות
29.5עד יום שישי 21.5יום חמישי 

עמדת צילום
בגן גדי לצילום חופשי



עזרתכם
!שימו לב 

.לגזם בלבדברחבי הישוב פרוסות מכולות כחולות וירוקות המיועדות 
יש להניח אך ורק מחוץ למכולות  , אחר שאתם מפנים מביתכםציוד 

.הגזם

ח"זה בא ע.  אנו משלמים כסף רב כתוצאה מפסולת שאינה במקומה

.דברים אחרים ועל כן זקוקים לעזרתכם

מול תחנת ההסעה בהרחבה–פח אשפה כחול . 2

בסמוך למוסך –פח אשפה כחול . 1

לפסולת הלא נכונהדוגמאות 
במכולות



.בלבדאורגניתפסולת–חוםפח

נספקיםגבינותגביעיחטיפיםשקיותשימוריםכגון)אריזותפסולת–כתוםפח

(.אריזהשהואמהוכלירקותפירותשל

פלסטיקבקבוקי–אדוםפח

(הפלסטיקמכסיללא).בלבדלזכוכיות–סגולפח

קלקריםללא(זריקהלפנילשטחיש)למיניהםהקרטוניםכל–קרטוניה

פלסטיקותוספות

.בלבדועיתוןלבנהניירת–עיתוניםמתקני

.ליטר5עדפקקעםואריזותמשקהבקבוקי–מחזוריות

לפחיםנכנסשלאומה–מזרונים,ישןשבורריהוט,אלקטרוניקה,חשמל

.מסודרבאופןהאיסוףעמדותלצדלהניחיש-למעלהרשוםולאגודלובשל

.שצוינומאלהלאחדנכנסשלאמהכל–ירוקפח

המוביליםאצללהזמיןניתן).בלבדלכךיעודיתלמכולה–בניןפסולת

אותהלשנעולדאוגמכולהלעצמולהזמיןהתושבעל.(בנייןפסולתשל
.לכךהמיועדיםלמקומות

.מהם"המוניציפאלית"הפסולתאתורקאךמפנההרשות–עסקים

.עצמולעסקקרטוניותכולללפנותהעסקיםחשבוןועלבאחריותהשארכל

חשבוןועלבאחריותהפינוי,המפעלשלמכולהישלחוליות–לדוגמאלעסקמכולה

.בהלטפלועליושלוהיעודיתהפסולתסוגיאתכמובןישעסקלכל.המפעל

?לאן מיועדת הפסולת שלנו 

בסמוך למוסך –פח אשפה כחול . 1מול תחנת ההסעה בהרחבה–פח אשפה כחול . 2



חי מגיעה להרים את  -אגודת הסטודנטים של תל

.  המורל של הסטודנטים שגרים בשדה נחמיה

!מסכות ובירות , יגיעו עם מוזיקה טובה

מרחק של  : על הנחיות הקורונהשיקפידו כמובן 

. איש20שני מטר וללא התקהלות של יותר מ 

!תעודת סטודנט יש להציג 

יום שישי הקרוב 

12:00-12:30בין השעות 

.ברחוב דיזינגוף

לסטודנטים ולציבורהודעה 



,  אוחדו שערי הישוב לכדי מערכת אחת, מ"האגבמסגרת שדרוג מערכות המידע של 

.שלידםשער בית הקברות והפשפשים , שער המטעים

עבור כל מי שרשום כתושב קבע במרשם האוכלוסייה של  העדכון לפשפשים בוצע אוטומטית 

:  להלן מספרי הפשפשים, מ שדה נחמיה"אג

050-9601381פשפש בית קברות 

050-9505430פשפש מטעים       

PALמומלץ להוריד את אפליקציית , מאחר וכל השערים מאוחדים, לנוחיותכם

.שתתעדכן אוטומטית במספרי השערים המורשים לכם

-להורדת האפליקציה למשתמשי אנדרואיד 

-להורדת האפליקציה למשתמשי אפל 

לשוכרי המשנה  או /ו16לילדכם מעל גיל הפשפשים במידה ותרצו שתינתן הרשאה עבור 

:  יש למלא את הטופס המצורף-המתגוררים אצלכם 

ולשוכרי שגרים באורח קבע בקיבוץ 16אך ורק לילדים מעל גיל שימו לב כי ההרשאה תינתן 

.המשנה

.הודעה מראש תצא לפני ביצוע השדרוג, שער הכניסה הראשייעודכן גם , בהמשך

תוכנת שערים–שדרוג מערכות מידע 

לחץ כאן-לטופס 

לחץ כאן

לחץ כאן

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c497d1cdf56e16675c06e7cfa3b48fba
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluegate.app&hl=iw
https://apps.apple.com/il/app/palgate/id1150352979?l=iw


.בכל הקיבוץ מתבצע בעיקר בסמוך לפחים הציבוריים-בזבוביםהטיפול 

, אנו ממליצים לכם לקנות מלכודת זבוביםלגינות ולחצרות הפרטיות

יש לשלוח טופס  , ניתן לרכוש דרכנו

לרכישה לחץ כאן 

.אנא טפלו במוקדי מים עומדים המהווים מקור משיכה ליתושים ולהתרבותם–יתושים

זבובים ויתושים

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=f9a7c7c825ff72fbd1cc317546e73817


,  קוראים יקרים

אתם מוזמנים להיכנס למהדורה  
'על הצפון'הדיגיטלית של 

או לגשת לנקודת החלוקה הקרובה  
וליהנות מהמהדורה המודפסת  , אליכם

.שלנו

!קריאה נעימה

למהדורה הדיגיטלית לחץ כאן

http://magazine.rotemltd.co.il/al-hazafon-236/


בואו להיות חברים שלנו

בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו        

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048911059495
https://www.instagram.com/agamsdenehemia/

