מופע  80שנה לשדה נחמיה
יום חמישי 10/9/20

יש למה לצפות...
מתרגשים צוות חגיגות ה80-

שבועות בשדה נחמיה
תהלוכת שבועות
יום שישי 29.5
בשעה 10:00

צילומי משפחות
יום חמישי  21.5עד יום שישי 29.5
עמדת צילום
בגן גדי לצילום חופשי

שבועות בשדה נחמיה

ביום שישי  -החל מהשעה
 10:00תצא תהלוכת
שבועות ותעבור בכבישים
הראשיים  -ראו מסלול על
המפה.
אתם מוזמנים לצאת ולעמוד
בצידי הכביש
מחכות לכם הפתעות!

חג שבועות שמח
צוות תרבות

תוצאות הצבעה דיגיטלית  -ניסיונית
הצבעה דיגיטלית
בעקבות השקת מערכת הצבעה דיגיטלית,
נשלחה אליכם השבוע הצבעה דיגיטלית לניסיון.
להלן תוצאות ההצבעה.

לציבור הרחב שלום רב,
בימים אלו אנו שוקדים על הכנת הבריכה לפתיחה לציבור.
מלבד הדרישות הרגילות יש לנו גם דרישות של מתווה הקורונה והתו הסגול.
הצפי לפתיחה אחרי כל הבדיקות והאישורים ,הוא יום שישי ה .5/6/20
ביום זה כמנהגנו יהיה יום פתיחה חופשי והנכם מוזמנים להגיע להתרשם ולהתרענן.
בהמשך השבוע נעביר לכם את שעות הפתיחה ,המחירים והחוגים שיתקיימו בבריכה.
שתהיה לכולנו עונה בטוחה ומרעננת ,חג שבועות שמח!

צוות בריכת שדה נחמיה

קצת על קבוצת הכדורשת של שדה נחמיה
הקבוצה הוקמה לפני כ  6.5שנים ומשחקת בליגת אצבע הגליל.
הקבוצה מהווה מקום לפעילות גופנית ומפגש חברתי עבור נשות הקהילה.
אנו מתאמנות פעמיים בשבוע בימי שני וחמישי בשעה  20:30באולם ,וכעת
בקיבוץ עמיר.
בחודשי הקיץ המיקוד הוא על אימוני כושר גופני.
מזמינות אתכן להצטרף לקבוצה כיפית ורצינית ,הזדמנות להכרות ושמירה על
הכושר.
דברו איתנו ,אנו פה לכל שאלה והתייעצות
במאמאנט כל אמא יכולה!
קרן 052-3001444
מיטל 052-3801750

לאתר מאמאנט  -לחצו כאן

"פרויקט בטיחות גנים
ומעבר בטוח"
המשך שלב ב'  -שינויים
נוספים בהסדרי התנועה.
הולכי רגל הבאים לכלבו
מכיוון מזרח ,שימו לב
שהכניסה לכלבו אפשרית
רק מסביב  -מצד מערב
(ראו סימון תוואי אדום).
סעו בזהירות!

עזרתכם
שימו לב !
ברחבי הישוב פרוסות מכולות כחולות וירוקות המיועדות לגזם בלבד.
ציוד אחר שאתם מפנים מביתכם ,יש להניח אך ורק מחוץ למכולות הגזם.
אנו משלמים כסף רב כתוצאה מפסולת שאינה במקומה ,זה בא ע"ח דברים אחרים ועל כן זקוקים
לעזרתכם.

דוגמאות לפסולת הלא נכונה
במכולות

לאן מיועדת הפסולת שלנו ?
פח חום – פסולת אורגנית בלבד.
פח כתום – פסולת אריזות(כגון שימורים שקיות חטיפים גביעי גבינות נספקים
של פירות ירקות וכל מה שהוא אריזה).
פח אדום – בקבוקי פלסטיק
פח סגול – לזכוכיות בלבד( .ללא מכסי הפלסטיק)
קרטוניה – כל הקרטונים למיניהם (יש לשטח לפני זריקה) ללא קלקרים
ותוספות פלסטיק
מתקני עיתונים – ניירת לבנה ועיתון בלבד.
מחזוריות – בקבוקי משקה ואריזות עם פקק עד  5ליטר.
חשמל ,אלקטרוניקה ,ריהוט שבור ישן ,מזרונים –ומה שלא נכנס לפחים
בשל גודלו ולא רשום למעלה  -יש להניח לצד עמדות האיסוף באופן מסודר.
פח ירוק – כל מה שלא נכנס לאחד מאלה שצוינו.
פסולת בנין – למכולה יעודית לכך בלבד( .ניתן להזמין אצל המובילים
של פסולת בניין) .על התושב להזמין לעצמו מכולה ולדאוג לשנע אותה
למקומות המיועדים לכך.

 .2פח אשפה כחול – מול תחנת ההסעה בהרחבה

עסקים – הרשות מפנה אך ורק את הפסולת "המוניציפאלית" מהם.
כל השאר באחריות ועל חשבון העסקים לפנות כולל קרטוניות לעסק עצמו.
מכולה לעסק לדוגמא– לחוליות יש מכולה של המפעל ,הפינוי באחריות ועל חשבון
המפעל .לכל עסק יש כמובן את סוגי הפסולת היעודית שלו ועליו לטפל בה.

 .1פח אשפה כחול – בסמוך למוסך

זבובים ויתושים

הטיפול בזבובים  -מתבצע בעיקר בסמוך לפחים הציבוריים ובשטחים ציבוריים
בכל הקיבוץ.
לגינות ולחצרות הפרטיות אנו ממליצים לכם לקנות מלכודת זבובים,
ניתן לרכוש דרכנו ,יש לשלוח טופס

לרכישה לחץ כאן

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

בואו להיות חברים שלנו
בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו

