
הודעה חשובה בנושא ל”ג בעומר
תושבים יקרים,

בשל הילולת הרשב”י בל”ג בעומר משטרת ישראל הודיעה על חסימות הכבישים החל מהשעה 
7:00 בבוקר ביום רביעי ) 22/5 ( ועד יום חמישי )23/5( סמוך לחצות. בעבודת מטה מול המשטרה 
ניסינו לצמצם כמה שניתן את הפגיעה בשגרת החיים של התושבים. בהתאם לכך, תשומת ליבכם 

לשינויים הבאים: 

לרשותכם תמיד,
מועצה אזורית
מרום הגליל

על פי הנחיות המשטרה כניסת 
כלי רכב תתאפשר 

בצירי התנועה הבאים בלבד:

עקב חסימות הצירים בנין המועצה 
יהיה סגור בימים רביעי וחמישי. 

בכל עניין, מוקד 108 
של המועצה עומד לרשותכם.
הודעות ועדכונים ישלחו דרך 
האפליקציה )להורדה הקלידו 

מרום הגליל בנייד(, באתר המועצה
 www.mrg.org.il ובדף הפייסבוק.

ליישובים קדיתא, עלמה, דלתון וביריה 	•
– כניסת כלי רכב תתאפשר דרך מחלף 
אליפלט, צומת ראש פינה, צומת דלתון 

ועד כיכר עין זיתים בלבד. 
ליישובים ספסופה, אור הגנוז ובר יוחאי 	•

– תתאפשר דרך צומת צבעון והדרך 
שמובילה אל אור הגנוז מול ספסופה.

ליישובים עין אל אסד, פרוד, אמירים, 	•
שפר וכפר שמאי – כניסת כלי רכב 

תתאפשר דרך צומת חנניה ) שבע(   
ועד צומת כפר שמאי בלבד.

תושבי מרום הגליל שיציגו תעודה מזהה 	•
שבה מצוינת הכתובת יורשו לעבור את 

מחסומי המשטרה בצמתים שצוינו 
בלבד כדי לחזור לביתם. 

אורחי הצימרים שהוסדרה כניסתם 	•
בתיאום מראש יורשו להיכנס מהצמתים 

שצוינו בלבד.
בעלי צימרים הנתקלים בבעיה 	•

ניתן להתקשר אל המוקד בטלפון:                  
 04-6919801/865

במקרים דחופים ו/או במקרה של עיכוב 	 
בתגובה ניתן להתקשר לדליה:

 	 054 - 5755949 

פעילות מוסדות החינוך ביום רביעי 22/5:
קדם יסודי:

כל מעונות המועצה יפעלו כרגיל.	•
גן הילדים ביישוב מירון לא יפעל.	•
בגני הילדים ביישובים הבאים יתקיים יום לימודים עד השעה 	•

14:00 ללא הזנה: ספסופה, כפר שמאי, שפר, אמירים, פרוד , עין 
אל אסד ובר יוחאי.

בגני הילדים ביישובים הבאים יתקיים יום לימודים עד השעה 	•
16:00: אביבים, דוב”ב, ריחניה, עלמה, דלתון, כרם בן זמרה, חזון, 

טפחות, כפר חנניה, כלנית, לבנים וביריה.
יסודי:
בבתי הספר הבאים לא ניתן לקיים לימודים: חמד, בראשית, גנזי 	•

שמעון ובית יעקב ולאה.
בתי הספר הבאים יפעלו כרגיל: נארת’ ואלביאדר, פסגות, נתיב 	•

הושעיה, נופי ארבל. 
בבית הספר נוף גליל יתקיים יום הלימודים עד השעה 12:00,    	•

בבית הספר נוף הרים יתקיים יום הלימודים עד השעה 11:00.
על יסודי:

בבתי הספר הבאים לא יתקיימו לימודים: ברנקו וויס, ישיבה 	•
ואולפנת מירון. אנה פרנק )בהחלטת ביה”ס יתקיימו לימודים 

מתוקשבים(.
הסעות לכל בתי הספר, מהישובים הבאים תתקיימנה כסדרן: לבנים, 	•

כלנית, טפחות, חזון, כפר חנניה, שזור, כב”ז ריחניה, דוב”ב, ביריה. 
) למעט הסעות לבתי הספר בכרמיאל מהיישובים הבאים: דלתון, 

עלמה, אביבים בחזרה יתקיימו בשעה 13:00(
הסעות בחזרה מכל בתי הספר מהישובים הבאים תתקיימנה בשעה 	•

12:00: ספסופה, בר יוחאי, מירון, קדיתא, כפר שמאי, אמירים, שפר, 
פרוד.

חינוך מיוחד:
גן אופק יעבוד עד השעה 13:00. בגן אחווה לא יתקיים יום לימודים.	•
הודעה פרטנית  ממחלקת החינוך תימסר לכל הורה באשר 	•

להסעות לשאר מוסדות החינוך המיוחד לבירורים ניתן 
לפנות: לאסטרז’ה במחלקת החינוך בטלפון: 0544853516                                       

או לרותי בטלפון: 0546865740.

יום חמישי )23/5( בהתאם ללוח החופשות 
של משרד החינוך לא יתקיימו לימודים


