
יש להקפיד על הכללים במרחב הציבורי 

בימים האחרונים מתקיימת אכיפת מוגברת
וניתנים קנסות לעוברים על החוק 



  
  והמאתגר האחרון בשלב במרץ ממשיכים

.הפרויקט של
  סימון ראו חסום "חדש העבודות אזור"

.במפה
  העבודות מאזור כלל מעבר יתאפשר לא

  .שירות ספקי של למשאיות פרט ,החדש
  סגורה המזכירות שמול החניה כי לב שימו

.חלופית בחניה לחנות ויש
  סגור יהיה החדש העבודות אזור קטע

  .הפרויקט סיום עד / כשבועיים

המצוינות נוספות וחניות הגנים חניית  
 לשבועיים זמנית נפתחו – במפה

  .בהן להשתמש וניתן הקרובים
פתוחה – לכלבו הראשית הכניסה.
מכיוון רגל להולכי גישה שביל 

  מחר מחדש יפתח לכלבו הספריה
  .בצהריים 23.7

  חדר ,מועדון ,לכלבו הבאים רגל הולכי
  תתאפשר הכניסה ,מ"אג ומשרדי אוכל

  בסימון – במפה המסומנים הגישה בשבילי
 .אדוםה

  נוספים שינויים על בהמשך נעדכן אנו
 .התנועה בהסדרי

.הפעולה שיתוף על תודה
  .בדרכים ילדים !בזהירות סעו

"  פרויקט בטיחות גנים ומעבר בטוח"



 
בר מצווה

ברית מילה

אזכרה

מזוזות לבתים

גניזה

"מורשת תמר"בית כנסת 

050-7326770 -חיים הררי





היקרה נחמיה שדה קהילת
.בקיבוץ והחיים מהאנשים נפרד בלתי חלק מרגישה שאני כיוון החינוך בתחום שלי מקצועי בשינוי אתכם וליידע לשתף מבקשת

  2010 ובשנת – המיתולוגי שיטה גן את ולקבל הביתה לחזור חלמתי תמיד .אביב בתל כגננת עבודתי את התחלתי שנים 15 לפני

.התגשם החלום

.פניו שחידש ילדותי בקיבוץ ובונות מפתחות מעשירות שנים ,ומאתגרת משמעותית עשיה רצוף עבורי היה שחלף העשור

  .לבוגרים בראש כתר טקס את וקיימנו ביצירתיות חגים חגגנו ,מתמיד ירוק גן בתעודת זכינו ,וגדל שהולך בוסתן הקמנו בשנותיי

  לדוגמה ונסיינים מחלוצים הפכנו ואיתה בגן ביומיום מיישמים אנו אותה אשר הדיאלוגית הגישה נמצאת המקצועיים חיי בליבת

.מאוד גאים אנו כך ועל – הארץ מכל גנים לצוותי והדרכה

  .לי שמזדמנות חדשות לדרכים ולפנות הזה הפרק את לסיים הזדמנות לי ניתנה שבתון שנת ולאחר זו זמן בנקודת

  .לשינוי העת הגיע אך ,שלי הבית ספק ללא הוא שיטה וגן ,אהוב כה ממקום להיפרד קל לא

:להודות רוצה אני

,לרוב מעשים הגשמנו ושיחדיו ,שנים 9 כבר אותי המלווה ימיני יד הנהדרת לאלה

,ובוטחת רמה ביד הגן את לנהל שתמשיך הגננת לנעמה

,האחרונות בשנתיים אותנו שליוותה החינוך רכזת לאנה

,השנים במשך אותי שליוו הקיבוץ ולהנהלת להורים לרכזות למטפלות

.תמיד בליבי נמצאים והם ימיי את שהעשירו מופלאים ילדים אותם לכל ובמיוחד

ובמדרכות בשבילים נפגש

באהבה

הורביץ כרמית



 יחד לעבוד ותושבים חברים מוזמנים שאליה בקיבוץ ציבורית חלקה משמעותה – קהילתית גינה
  משותפת לעבודה מרחב וליצור מרעלים ונקי איכותי מזון בגידול בעיקר שמתרכזת ,גננית בעבודה
 .ואישית

  הקיבוץ מתוך צוות ישנו גינה בכל .ולאופייה הקהילה לצרכי בהתאם הגינה את מפעיל קיבוץ כל
  .בקיבוצו הפרויקט על ואחראי שמקדם

 מקשישים החל ,השונות האוכלוסיות כל את לשלב היכול מפגש מקום מהווה הקהילתית הגינה
  .צעירות ומשפחות ילדים ,נוער ועד ופנסיונרים
  חוויה וזו מהכלל לחלק ולהיות חלקו את לתרום יכול אחד כל שוטף באופן מתפקדת כשהגינה
  .ובונה מעצימה
 לשקם אפשר העבודה דרך .ועניין מעורבות ,התמדה ,סבלנות שדורש תהליך יש הגננית בעבודה

 הפיזית לעבודה בנוסף .קבוצה או פרט כל ולהעצים השונות האוכלוסיות בין בקהילה הקשרים את
  ,קומפוסט הכנת ,מחזור ,סביבתי בפיסול שנוגע סביבתי לחינוך מרכז מהווה הגינה והקהילתית

  .מקומי אורגני אוכל וכמובן ,בריא חיים אורח
  .קיבוצים 14-ב קהילתיות גינות העליון בגליל פועלות היום

  בשנה פעמים ארבע הגינות לפעילי פורום מקיימת המועצה
 לקניית הם הללו מהמפגשים שניים .לשנה אחת וסיור

.זרעים והחלפת שתילים

ת הגינה הקהילתית  /ה רוצה להיות אחראי/אם את

  י אלינו מייל/שלח

מתנדבים 3לצוות קיים של   –ת גינה קהילתית /מחפשים אחראי•
פיתוח ואחזקת הגינה , תכנון –במסגרת הפרויקט •
י הצוות הקבוע"הציבור יוזמן לסייע לפי מפגשים קבועים מראש שיפורסמו בהמשך ע•

שדה נחמיה -גינה קהילתית 



 ות/דרושים

ח "לשליחת קו

אנה סוסה
מנהלת גיל הרך

לגיל הרך
שדה נחמיה





להרשמה והצטרפות לצוות "רפואה שלמה" לחצו כאן 

מכלול רפואה שדה נחמיה



שדה נחמיה -ספרית 

לא תתאפשר כניסה לספריה ללא מסכה 
נא להצטייד מראש

יש לנהוג בהתאם להנחיות  משרד הבריאות

שעות הפעילות
ימים שני ורביעי 

17:30-16:00בין השעות 



שעות פעילות הבריכה

  2020אוגוסט קיץ  –יולי      
 

כולם

15:00 - 19:00,  10:00 - 13:00   -' ה -' ימים א

 10:00 - 18:00 -וערבי חג ' ימי ו

10:00 - 19:00 -שבת ושבתונים 

שחיינים

 06:30 - 08:00    -' ה -' ימים א

בשטח מוקצה - 18:00- 19:00

06:30 - 08:00 -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                                          


