
להתקדם לשלב האחרון ממשיכים 

.של הפרויקטוהמאתגר 

יחסם האזור המסומן  14/6-ה' החל מיום א

.  סגולבצבע במפה 

חדר אוכל  , מועדון, הולכי רגל הבאים לכלבו

הכניסה תתאפשר מצד  , מ"ומשרדי אג

ראו שביל גישה (. הכלבומאחורי )מערב 

.אדוםבסימון להולכי רגל 

,  לא תתאפשר חניה בסמוך לכלבו ולכן

בשלב זה יש לחנות בחניה חלופית מסודרת  

.מול המזכירות

אנו נעדכן בהמשך על שינויים נוספים  

.  בהסדרי התנועה

.תודה על שיתוף הפעולה

!  סעו בזהירות

פרויקט בטיחות גנים "

"ומעבר בטוח



שנה לשדה נחמיה80מופע 

10/9/20יום חמישי 

... יש למה לצפות

80-מתרגשים צוות חגיגות ה



שעות פעילות הבריכה

2020קיץ -יוני 

כולם

19:00-15:00, 13:00-10:00-' ה-' ימים א

18:00-10:00-וערבי חג ' ימי ו

19:00-10:00-שבת ושבתונים 

שחיינים

08:00-06:30-' ה-' ימים א

בשטח מוקצה-19:00-18:00

08:00-06:30-וערבי חג ' ימי ו

כרטיסיה/ לרכישת מנוי 

עמידורמשה 

052-2309033: טלפון



הגושריםיריד דוכנים במועדון לחבר בקיבוץ 
.הגליל העליוןפעולה של מספר עסקים קטנים מקומיים מאזור בשיתוף 

ססגוני והיינו שמחים המועדון יהפוך לשוק הקרובה בשבת

. יבואו לבלות יחד איתנושכולם 
(הכניסה חופשית)



קונצרט

24/6
18:00בשעה 
קלורמרכז 



לפרטים נוספים  

ורכישת כרטיסים  

לחץ כאן

מכחול ומה  , על פסנתר
שביניהם

יום חמישי 
18/6 |20:30

כפר בלום, קלורמרכז 

https://galil-elion.smarticket.co.il/%D7%A2%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D/?id=3707#choose_seats


לפרטים נוספים  

ורכישת כרטיסים  

לחץ כאן

יום שישי 
10/7 |22:00

בית העם כפר בלום

https://galil-elion.smarticket.co.il/%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D_%7C_%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%90%D7%A4?mailer=788


מכחול ומה  , על פסנתר
שביניהם

יום שני
20/7 |19:30
כפר בלום, קלוראולם מרכז 

לפרטים נוספים  

ורכישת כרטיסים  

לחץ כאן

https://galil-elion.smarticket.co.il/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%98_%7C_%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D_6?mailer=788


הרשמה לבתי הילדים 

3גילאי לידה עד 

להרשמה ושליחת מייל 

לחצו על הקישורים בדף

חינוך שדה נחמיה

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=7ccddf2e078874531a5737521cd4f3f2
mailto:hinuch@huliot.com


mailto:hinuch@huliot.co.il


?לאן מיועדת הפסולת שלנו 



?לאן מיועדת הפסולת שלנו 



?לאן מיועדת הפסולת שלנו 



מתבצע בעיקר בסמוך לפחים הציבוריים ובשטחים ציבוריים-בזבוביםהטיפול 

.בכל הקיבוץ

, 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


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/

