
בואו להיות חברים שלנו

בפייסבוק

ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה

לשליחת חברות לחצו על הקישור

בפייסבוקסרטון ברכות תושבי שדה נחמיה לחג הפסח מחכה 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048911059495
https://www.instagram.com/agamsdenehemia/


מהדורה דיגיטלית 

'על הצפון'

2020גיליון אפריל 
,קוראים יקרים

. ימים אלה מורכבים ומטלטלים ומאתגרים עבור כולנו

אנו מוצאים את עצמנו , במקום להיערך לקראת חג החירות

כבולים תחת רשימה קפדנית של חוקים  , מסוגרים בבתים

, במקום להתכנס יחדיו כל בני המשפחה או הקרובים לנו; והגבלות

בסעודות מצומצמות  , מין הסתם, נאלץ לחגוג את הפסח

.או לכל היותר דרך הזום, ואינטימיות

אנו מקווים כי הגיליון החדש שלנו , בתוך כל התוהו ובוהו הזה

. יוכל לספק לכם לפחות כמה רגעים של עניין והפגה מהמצב

או לגשת , אתם מוזמנים מאד להיכנס למהדורה הדיגיטלית שלנו

.וליהנות מהמהדורה המודפסת, לנקודת החלוקה הקרובה אליכם

השאירו ? רוצים לקבל את הגיליון הישר אל תיבת הדואר שלכם

עם שם וכתובת וואטסאפלנו הודעת 

. והוא יישלח אליכם, 058-6932714בטלפון 

2020הגיליון  הדיגיטלי אפריל  

! קריאה נעימה

http://magazine.rotemltd.co.il/al-hazafon-235/


שעות פעילות מרפאה 

רופאה בתיאום טלפוני 

14:00-16:00מהשעה -13/4יום שני 

.ניתן להתייעץ גם טלפונית או דרך האתר

.  אין קבלת רופאה–15/4, 8/4:  ימים רביעי 

קבלת אחות

07:30-11:00השבוע יום רביעי 

(חג)בשבוע הבא בכל יום מלבד יום רביעי 

בדיקות מעבדה

(עקב החג)בשבוע הבא בימי ראשון וחמישי בלבד 



הודעה לציבור 

שעות פעילות כלבו 

פסח

:שעות הפעילות

בשבוע הקרוב

ערב החג8/4-יום רביעי ה

07:00-14:00
סגור –חמישי 

07:00-14:00–יום שישי 

בשבוע הבא

ימים ראשון שני וחמישי   

06:30-16:00

יום שלישי ושישי

07:00-14:00
סגור –רביעי 



הפסקת חיסונים ביישובים  

שירות וטרינרי אזורי



הנחיות לבעלי חיות ומחמד 

שירות וטרינרי אזורי



הנחיות לבעלי חיות ומחמד 

שירות וטרינרי אזורי



הודעות מהמועצה 

הנחיות למניעת יתושים



קדחת הנילוס המערבי



קדחת הנילוס המערבי
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הודעה מהוועדה המקומית  

לתכנון ובניה 



,


