
"פרויקט בטיחות גנים ומעבר בטוח"סגירת מתחם 
לטובת סימוני כבישים וחניות

  

 :האחרונים הפרויקט בשלבי אנו

  .וחניות כבישים סימוני1.

  הנוי והקמת ניקיון ולאחריו2.

 לתנועה יסגר 6/9 הקרוב ראשון ביום
  ומעבר גנים בטיחות פרויקט" מתחם
 לטובת המזכירות חניית כולל ,"בטוח

  כחולים סימונים ראו .וחניות כבישים סימוני
 .במפה

  .חלופיות בחניות להחנות יש

 במתחם להחנות לא נא – לב שימו
  או רגלי מעבר יתאפשרו לא .הפרויקט

  ובתאריך המסומן באזור כלל רכוב
 .שצוין

  נוספים שינויים על בהמשך נעדכן אנו
  .ויהיו במידה התנועה בהסדרי

.הפעולה שיתוף על תודה

  .בדרכים ילדים !בזהירות סעו



  

 ,שלום תושבים

 10/9 חמישי יום ועד 7/9 הקרוב שני ביום
  לטובת במפה המסומן האזור לתנועה יסגר

.בכלבו אסבסט גג החלפת

  אנא שצוינו בימים בכלבו שירות יהיה לא
   .בהתאם היערכו

 רחבת ,מועדון ,מ"האג משרדי : יסגרו ,כן כמו
 המחבר השביל ,בנוסף .החינוך ומשרדי א"חד

  .הוא גם יחסם הכלבו לכיוון מ"האג ממשרדי

   ובלובי במועדון יתקיימו שלא חוגים לגבי
  .החוג ראש מול להתעדכן יש הללו בימים

  
 רכוב או רגלי מעבר יתאפשר לא - לב שימו

 .שצוינו ובתאריכים המסומן באזור כלל

  בכפוף נוספים שינויים על בהמשך נעדכן אנו
 .אכלוס אישור לקבלת

.הפעולה שיתוף על תודה

א"חד

  –והאזור שסביבו  הכלבוסגירת 
החלפת גג אסבסט

כלבו

משרדי 
מ "אג

ומועדון



שעות פעילות הבריכה

 2020ספטמבר קיץ 
כולם 

15:00 - 18:00,  10:00 - 12:00   -' ה -' ימים א

)פתוח רצוף( 10:00 - 17:00 -וערבי חג ' ימי ו

10:00 - 18:00 -שבת ושבתונים 

שחיינים
בשטח מוקצה

 06:30 – 08:00–' ו –' ימים א

 17:00 – 18:00 –ושבת ' ה –' ימים א

16:00 – 17:00 –שישי וערבי חג 

/ לרכישת מנוי 
כרטיסיה

עמידורמשה 

 052-2309033

בהתאם להנחיות משרד הבריאות*

חגים

ערב ראש השנה

10:00-16:00

יום כיפור

15:00 -נסגר ב

סגירת עונת הרחצה 
1/10



!קיבוצים גליליים שלנו

 את לחזק והרצון בפתח החגים

 יותר חזק המקומיים העסקים

  .מתמיד

  ?לחג השי הזמנת על שוקדים

 החלומות רשימת את לכם הכנו

  שמציעים מקומיים עסקים עם

  שוברים ,מוצרים ,מתנות שלל

!ועוד ופעילויות לסדנאות
 



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 



מ"משרדי אג
 

2שלוחה –טליה 
 1שלוחה –אתי     

מ "משרדי אג

04-6945143

נשמח לעזור
אך  , תוכלו ליצור איתנו קשר בכל שאלה ועניין

בבקשה עשו זאת דרך הטלפון במשרד בשעות 
המקובלות ולא בהתקשרות או בהודעות דרך  

.הנייד האישי
תודה   



בואו להיות חברים שלנו
 בפייסבוק 

 ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו                                          


