יש להקפיד על הכללים במרחב הציבורי

בימים האחרונים מתקיימת אכיפת מוגברת
וניתנים קנסות לעוברים על החוק

"פרויקט בטיחות גנים ומעבר בטוח"

אנו לקראת סוף הפרויקט:
מחר יום חמישי ה 6/8 -החל מהשעה
 13:00ועד יום שישי בשעה ,16:00
תתבצע סלילת שכבת אספלט ראשונה
בקטע הכביש מאזור המזכירות ועד
הכלבו – .סימון בסגול
לא יתאפשר מעבר באזור הסלילה בימים
ובשעות שצוינו.
לאחר סיום הסלילה ביום ו' יפתח לתנועה
קטע הכביש מהמזכירות ועד חניית הגנים.
המשך העבודות יתבצעו משני צידי הכביש
כאשר במהלך שבוע הבא מתוכננת
להיפתח החניה ממול המזכירות .סימון
בכתום
בעוד כשבועיים עם סיום העבודות בצידי
הכביש ,תתבצע סלילת שכבה סופית
של אספלט וסימוני כביש .לצורך כך
תיחסם התנועה בכל אזור הפרויקט
כולל חניות הגנים למשך יומיים.
הודעה על כך תצא לקראת הביצוע.
אנו נעדכן בהמשך על שינויים נוספים
בהסדרי התנועה במידה ויהיו.
תודה על שיתוף הפעולה.
סעו בזהירות! ילדים בדרכים.

גישה רגלית

לפני

ואחרי

ברוכים הבאים לשדה נחמיה
השלט הנבחר

פרויקט "תושב נולד"
בייבי בום – שדה נחמיה
פרויקט תושב נולד הוקם לפני כשבע שנים ,במטרה
לפנק ולדאוג לכל יולדת טרייה ולהגדיל את מעגלי

ההכרות בישוב.
לקראת גל לידות בקיבוץ ,נשמח לצרף לקהילת תומכי היולדות:
מלווים/ות ומבשלים/ות חדשים/ות.
רוצים להודות לנעמה קקון שהובילה את תושב נולד בשלוש השנים
האחרונות ,נעמה החליטה לסיים את תפקידה כאחראית הפרויקט ,אך
עדיין תמשיך להתנדב בתושב נולד כמלווה.
מי שמעונין/ת להתנדב לפרויקט מוזמנ/ת ליצור איתנו קשר
כמו כן ,יתכן ויש הריוניות שאנחנו עדיין לא יודעות עליהן ,נשמח
שתעדכנו אותנו עליהן בכדי שנוכל לתמוך וללוות.
עדי יוגב 052-6011623
מיקה קאשן 053-7177551

המשך המסורת-
הנחלת ערכי יהדות
בשנת המצווה
מחזור "צוק"

בשבוע שעבר התקיים ערב מרגש
בבית הכ סת 'מורשת תמר' ,ובו
התכ סו ב י וב ות המצווה של
קבוצת 'צוק' לטובת פעילות
משותפת שעיקרה ערך מרכזי
ביהדות – תי ה.
במסגרת הפעילות התקיימה
הרצאה ושיח עם אדם שזכה
לתרומת כליה .בסוף הערב קיבלו
ב י וב ות ה וער ספר ת "ך מת ת
הקהילה.
תודה מיוחדת לאבידן גדעו י,
ליאת גד קן ,ירדן ד ילוב
והחי וך הבלתי פורמלי.

קרן אור
תודה על יוזמה אישית ומבורכת
לאמיליה אילוז ושקד אמר
ישר כח

נתפסו בעדשה של גדעון שלח

הודעה על הפסקות חשמל
המתוכננות במחנה הישן בקיבוץ
 ביום רביעי ה 12.8-בין השעות  12:00-13:00מתוכננת הפסקת חשמל
קצרה בשכונות הבאות :כלניות ,שיכון ג' ,חצי דרומי סוללה ,מתנדבים ,ירדן,
שכונת נעורים ישנה +מגורי תאילנדים כולל את אזור הבריכה.
 ביום חמישי ה 13.8-בין השעות  9:00-10:00בבוקר ,מתוכננת הפסקת
חשמל של  30-45דקות.
הפסקת החשמל היא כללית המתוכננת רק למחנה הישן של הקיבוץ )ללא ההרחבה( ולמפעל עקב
פיצול והוספת הזנה של מתח גבוה למרכזית חשמל ד' החדשה ללולים.
אי לכך תבוצע בדיקה קצרה של ההגנות בכניסה לישוב בחדר הטרפו בסמוך לשער הכניסה.

כל הקיבוץ יעבוד על גנרטורים מלבד לוח חשמל  -מרכזיה ב -לא חיוני  ,בריכת שחיה.
תושבי הקיבוץ לא אמורים להרגיש את הפסקת החשמל כי קיים גיבוי של גנרטורים.
הודעת תזכורת תצא יום לפני בקבוצת "הודעות שדה נחמיה" – בוואטסאפ.
תודה על שיתוף הפעולה,
יריב גבאי
מנהל תשתיות שדה נחמיה

מדידת מבני ציבור ומגורים בשדה נחמיה
סקר כסים  -מועצה אזורית הגליל העליון 2020
ע"פ הוראת משרד הפ ים ,המועצה האזורית הגליל העליון דרשת לבצע מעת לעת סקר כסים
שמטרתו עדכון שטח ה כסים ,סיווגם בהתאם לפעילות המתבצעת בהם ,ועדכון המחזיקים בהם.
תאריך תחילת ביצוע מדידות בקיבוץ שדה חמיה – אמצע אוגוסט .2020

 לתשומת ליבכם ,מכתב זה נשלח
אליכם בדואר.
 המדידה תחל בתאריך ה:16/8-
המחנה הישן – באמצע השבוע
הרחבה – בימי שישי.

מבקשים מכם לשתף פעולה עם המודדים מחברת 'קלימי-אורן' ,המבצעים מלאכתם ע"פ חוק
ולאפשר למודדים המצוידים בייפוי כוח מטעם המועצה להיכ ס ל כס שבחזקתכם ולחצרות
הצמודות ,על מ ת שיבצעו את מלאכתם אמ ה וביעילות המרבית.

 אין צורך להיות נוכחים בבית
אלא אם כן תבחרו שכך ויש
לתאם מראש את מועד המדידה.

שיטת המדידה בהתאם לצו המיסים היא חיצו ית )"ברוטו-ברוטו"( .ית ת לתושבים האפשרות

 בבתים בהם יש מדרגות בתוך
הבית ותקרה מעל  1.80כדאי
להכניס את המודד הביתה על
מנת שיחריגו מהמדידה את
השטח לחישוב הארנונה.

זה ,באמצעות מספר הטלפון  052-3349988בימים א-ה בין השעות  08:00-17:00או בדוא"ל

 במידה וימצאו שטחי ארנונה
נוספים על המבנה הקיים,
תוכנית המועצה היא לחייב מכאן
והלאה ולא רטרואקטיבית.

במידת הצורך.
לשאלות והבהרות יתן לפ ות להילה גולן במחלקת הגביה בטלפון  ,04-6816440או בפקס ובדוא"ל
הרשומים בתחתית העמוד.

 לתושב ינתנו  90ימים לערער על
נתוני המדידה שיקבעו לו.

לתיאום מדידה ב וכחותם.
בכל מקרה בו יש ב כס ה מדד חלל כפול  /עליית גג  /מרתף  /מחסן וכדומה ,א ו ממליצים לבקש
את כ יסתו של המודד לבית.
לתיאום מועד מדידה יש לפ ות ל ציג השירות של החברה ,תוך שבוע ימים ממועד קבלת מכתב
orah@kalimioren.com
ב כס אשר בעליו/מחזיקו מסרב ,או מו ע מדידה ,תחויב שומת האר ו ה ע"פ מיטב השפיטה
)הערכה(.
בסיום המדידה ישלחו אליכם שומת אר ו ה מעודכ ת ותשריט המדידה ,עליהם תוכלו להשיג

משרדי אג"מ

משרדי אג"מ
טליה – שלוחה 2
אתי – שלוחה 1

נשמח לעזור
04-6945143

תוכלו ליצור איתנו קשר בכל שאלה ועניין ,אך
בבקשה עשו זאת דרך הטלפון במשרד בשעות
המקובלות ולא בהתקשרות או בהודעות דרך
הנייד האישי.
תודה

ספרית  -שדה נחמיה

שעות הפעילות
ימים שני ורביעי
בין השעות 16:00-17:30
לא תתאפשר כניסה לספריה ללא מסכה
נא להצטייד מראש
יש לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות

שעות פעילות הבריכה
יולי – אוגוסט קיץ 2020
כולם
ימים א'  -ה' 15:00 - 19:00 , 10:00 - 13:00 -

שחיינים
ימים א'  -ה' -

06:30 - 08:00

ימי ו' וערבי חג 10:00 - 18:00 -

 - 18:00- 19:00בשטח מוקצה

שבת ושבתונים 10:00 - 19:00 -

ימי ו' וערבי חג 06:30 - 08:00 -

לרכישת מנוי  /כרטיסיה
משה עמידור
טלפון052-2309033 :

*בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בואו להיות חברים שלנו
בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו

