
יש להקפיד על הכללים במרחב הציבורי  

בימים האחרונים מתקיימת אכיפת מוגברת

וניתנים קנסות לעוברים על החוק



בגליל העליון-טורניר הכדורגל האזורי 

מקום ראשון הנבחרת הצעירה
שדה נחמיה



בתחילת השבוע השתתפו נבחרות 
בטורניר ( צעירה ובוגרת)הנעורים 

.הכדורגל האזורי בגליל העליון
זכתה במקום  ( ט-ז)הנבחרת הצעירה 

( יב-י)הבוגרת והנבחרת , הראשון
.סיימה במקום השני והמכובד

.אנחנו במפה ונשארים במפה"
(.ברודי. ט)!" בהכל, לא רק בספורט

,  גאים בכם על המאמץ
הספורטיביות והתשוקה  

!לניצחון

תומר וצוות החינוך הבלתי פורמאלי

בגליל העליון-טורניר הכדורגל האזורי 

הנבחרת הבוגרת-מקום שני
שדה נחמיה



השמירה בשער הראשי תתבצע באמצעות חברת  החל משישי הקרוב

השמירה תהיה בסופי שבוע ותהפוך יומית במהלך חודש  . שמירה

.אוגוסט

אנו מחלקים בתאי  , על מנת להקל בתהליך הזיהוי של תושבי הקבע

.הדואר מדבקות זיהוי לרכבים של תושבי שדה נחמיה

בשלב ראשון יחולקו שתי מדבקות לכל בית אב כאשר בית אב  

.שדיווח על שוכרי משנה יקבל גם עבורם

תושבי קבע שיש להם יותר משני רכבים ניתן לקבל מדבקות נוספות  

.  08:00-16:00בין השעות מ"האגבמשרדי –אצלנו 

נא לגשת לאילנה במזכירות  , סטודנטים ששוכרים בתים מהקיבוץ

.לקבל מדבקות

נבקשכם להדביק את המדבקות ברכבכם או להציג אותם לשומר  

.  בשער

.נבקש סבלנותכםכמו כן

מדבקה לרכב



"חנית גנים ומעבר בטוח"פרויקט 

:  הפרויקטאנו לקראת סוף 

המעבר להולכי הרגל  בבוקר יפתח 20/7-' צ ועד יום ב"אחההיום ➢

עד  בבוקר ' ביום בהמעבר ייסגר שוב . ועד לכלבוהספריהמכיוון 

.  העבודהלסיום 

נמשיך את הפרויקט לכיוון דרום עד  19/7-' החל מיום א, כןכמו ➢

.  להרחבהצומת הפניה 

לחניה  הכלבווחניית הגנים מתוכננת להיפתח חניית ' בסוף יום א➢

.  עד לשכבה סופית של אספלטזמנית

לא לחנות בשורה הראשונה של  נבקשכם -' לפיכך החל מיום א

(.  שורה מערבית)המזכירות החניה מול 



ות/דרושים

ח "לשליחת קו

אנה סוסה

מנהלת גיל הרך

לגיל הרך

שדה נחמיה

hinuch@huliot.co.il

mailto:hinuch@huliot.co.il
mailto:hinuch@huliot.co.il


לחצו כאן " רפואה שלמה"להרשמה והצטרפות לצוות 

מכלול רפואה שדה נחמיה

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=b39390c9446b2efbc399a166129e679b


סדנה לצעירי 

הגליל העליון 

שלחו מייל–לפרטים והרשמה 

I - decide

mailto:ShaquedeF@galil-elion.org.il


שדה נחמיה-ספרית 

לא תתאפשר כניסה לספריה ללא מסכה 

נא להצטייד מראש

יש לנהוג בהתאם להנחיות  משרד הבריאות

שעות הפעילות

ימים שני ורביעי 

16:00-17:30בין השעות 



שעות פעילות הבריכה

2020יולי קיץ –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



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/

