
אנו שמחים כי בחרתם לנפוש ביישובנו 
ומקווים כי תיהנו משהותכם במקום. 

בס”ד

אורחים יקרים! 

באזור: נחל עמוד, סובב הר מירון, יער בר יוחאי, נחל צבעון, נחל גוש חלב, עין זתים, 
מערת אלמה, מערת פער, דרך נוף בריה )רכוב(, נחל פרוד, נחל צלמון, נחל מורן, נחל 

נריה, נחל דישון, נחל עכברה, נחל ראש פינה, צפת, ראש פינה, חצור, כרמיאל,
הערה:  טיפול בתלונות החברים, תושבים ואורחים - הועד לא יטפל בתלונות הפרעה 

ורעש, במקרה זה יש לפנות למשטרה לטיפול. )אין לוועד סמכות אכיפה בנושא(

ברוכים 
הבאים

לישוב בר- יוחאי! 

שטחים ציבוריים

באזור

טיולים

5

6

7

שימוש במתקני הישוב – לכל אורח ניתנת האפשרות להשתמש במתקני הישוב כגון: מגרשי 
הספורט, מתקני השעשועים, בתי הכנסת ובית המדרש תוך העדפה ברורה לתושבי הישוב.

תאורת מגרשי הספורט דולקת עד לשעה 23:00 בלילה.
מנגל - אין לעשות מנגל במרחבים הציבוריים מנגל יעשה אך ורק במתחם המארח 

תאורת הרחוב דולקת עד לשעה 02:00 לפנות בוקר.

בריכה – שעות הפעילות וההפרדה מפורסמים בבריכה טל-04-6980061   
ברכל – מיני סופר בישוב אור הגנוז פתוח בין השעות 07:30 23:00-   

המכולת של ניסים – מכולת בישוב בר יוחאי- פתוחה בין השעות 07:00 ועד 00:00
ציון הרשב”י – נסיעה של 5-10 דקות 

מרחק ההליכה מהישוב בר יוחאי לציון הרשב”י. 
- דרך שער הישוב )שער ראשי( 40 דק’ עד שעה לערך. 

)העירוב בישוב היינו עירוב חומה מחוץ לישוב ועד מירון צורת הפתח(.
- דרך שער אחורי 30 דקות לערך )אין עירוב(.

מקווה נשים- בתאום עם הבלנית ורדה ג’רבי - 050-2116919
טבילת כלים תתאפשר משעות הבוקר ועד השעה 19:00

תושבי בר-יוחאי מאחלים לכם חופשה נעימה ובטוחה 

בואכם לשלום וצאתכם לשלום.
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קיץ נעים!

המכולת 
של 

ניסים

שעות פתיחה: 
 07:00-00:00

במכולת שלנו- דברי מכולת, 
מוצרי חלב, בשרים, ירקות, 
חד פעמי, ברד קר, גלידה 

אמריקאית ועוד...
בואו לקנות ולהנות קרוב לבית!


