
מזכירים לכם על השינויים  , הקרוב' בעקבות פתיחת הגנים ביום א

"פרויקט מעבר גנים ומעבר בטוח"בהסדרי התנועה במסגרת 

כלבו

חדר אוכל מועדון

דולב

בית קשת

הצריף

פיצה

נחמיה

חניה

זמנית

קייטרינג

אזור העבודות



,  אוחדו שערי הישוב לכדי מערכת אחת, מ"האגבמסגרת שדרוג מערכות המידע של 

.שלידםשער בית הקברות והפשפשים , שער המטעים

עבור כל מי שרשום כתושב קבע במרשם האוכלוסייה של  העדכון לפשפשים בוצע אוטומטית 

:  להלן מספרי הפשפשים, מ שדה נחמיה"אג

050-9601381פשפש בית קברות 

050-9505430פשפש מטעים       

PALמומלץ להוריד את אפליקציית , מאחר וכל השערים מאוחדים, לנוחיותכם

.שתתעדכן אוטומטית במספרי השערים המורשים לכם

-להורדת האפליקציה למשתמשי אנדרואיד 

-להורדת האפליקציה למשתמשי אפל 

לשוכרי המשנה  או /ו16לילדכם מעל גיל הפשפשים במידה ותרצו שתינתן הרשאה עבור 

:  יש למלא את הטופס המצורף-המתגוררים אצלכם 

ולשוכרי שגרים באורח קבע בקיבוץ 16אך ורק לילדים מעל גיל שימו לב כי ההרשאה תינתן 

.המשנה

.הודעה מראש תצא לפני ביצוע השדרוג, שער הכניסה הראשייעודכן גם , בהמשך

תוכנת שערים–שדרוג מערכות מידע 

לחץ כאן-לטופס 

לחץ כאן

לחץ כאן

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c497d1cdf56e16675c06e7cfa3b48fba
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluegate.app&hl=iw
https://apps.apple.com/il/app/palgate/id1150352979?l=iw


.בלבדאורגניתפסולת–חוםפח

נספקיםגבינותגביעיחטיפיםשקיותשימוריםכגון)אריזותפסולת–כתוםפח

(.אריזהשהואמהוכלירקותפירותשל

פלסטיקבקבוקי–אדוםפח

(הפלסטיקמכסיללא).בלבדלזכוכיות–סגולפח

קלקריםללא(זריקהלפנילשטחיש)למיניהםהקרטוניםכל–קרטוניה

פלסטיקותוספות

.בלבדועיתוןלבנהניירת–עיתוניםמתקני

.ליטר5עדפקקעםואריזותמשקהבקבוקי–מחזוריות

לפחיםנכנסשלאומה–מזרונים,ישןשבורריהוט,אלקטרוניקה,חשמל

.מסודרבאופןהאיסוףעמדותלצדלהניחיש-למעלהרשוםולאגודלובשל

.שצוינומאלהלאחדנכנסשלאמהכל–ירוקפח

המוביליםאצללהזמיןניתן).בלבדלכךיעודיתלמכולה–בניןפסולת

אותהלשנעולדאוגמכולהלעצמולהזמיןהתושבעל.(בנייןפסולתשל
.לכךהמיועדיםלמקומות

.מהם"המוניציפאלית"הפסולתאתורקאךמפנההרשות–עסקים

.עצמולעסקקרטוניותכולללפנותהעסקיםחשבוןועלבאחריותהשארכל

חשבוןועלבאחריותהפינוי,המפעלשלמכולהישלחוליות–לדוגמאלעסקמכולה

.בהלטפלועליושלוהיעודיתהפסולתסוגיאתכמובןישעסקלכל.המפעל

?לאן מיועדת הפסולת שלנו 
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דף מידע מרכז 

סיוע טלפוני בעידן הקורונה



לרווחת  , חידוש שירות החיסונים בישובים
בעלי כלבים וחתולים

שירות וטרינרי אזורי

https://vet.eastgalil.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://vet.eastgalil.org.il/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/


ה חשמלאי/דרוש

לחץ כאן-ח "לשליחת קו

למפעל חוליות

mailto:Morano@huliot.com


בקשה להנחה בארנונה

להדפסת קובץ
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

הנחות
לזכאי ליותר מאחת מההנחות הרשומות בטופס המצורף תינתן הנחה *

מביניהןהגבוהה , אחת בלבד

ההנחות בארנונה תינתנה רק באותה השנה שבה הוגשה הבקשה  *

לא תינתנה הנחות רטרואקטיביות, להנחה

ניתן לקבל הנחה עבור דירת מגורים  -המחזיק ביותר מדירה אחת *

אחת בלבד

הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת תשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה *

את מועד התשלום

פ קריטריונים קבועים המוגדרים בתקנות  "אישור ההנחה מתבצע ע*

ההסדרים במשק המדינה והמעודכנים מעת לעת

כמקובל ובצירוף המסמכים  , ההנחה תינתן לאחר קבלת בקשה בכתב*

הנדרשים להוכחת הזכאות

31הזכאות להנחה מותנת בתשלום החובות השוטפים לארנונה עד *

בגין חובות שלא שולמו לאחר תאריך זה תבוטל  . בדצמבר בכל שנה

.ההנחה

2020טבלת הנחה לפי מבחן ההכנסה לשנת 

שתיההנחהלמבקשיינתנו*2019לשנתבארנונההנחותפרוט

שכרטפסיהגשת,הראשונה.להנחההזכאותבחינתלצורךאפשרויות

שלושההגשת,היוםעדהנהוגה,השנייה.2018שלהחודשים12-מ

תלושי12יוגשובובמקרה.(דצמבר-נובמבר-אוקטובר)שכרטפסי

הכספיםשנתשלחודשים12שלממוצעלפייהיההחישוב,שכר

.האחרוניםחודשיםשלושהשלממוצעבמקוםהקודמת

לחץ כאן

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/tax/he/home_main_local-government_tax_tax-03-004.pdf
https://www.galil-elion.org.il/Media/Doc/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/2019/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%202019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KR9W2AcX6_InsYbJ4X_RreoSPkb69AD9/view?usp=sharing


אישורקיבלנוהשינייםבמרפאתהפעילותהפסקתשלארוכהתקופהלאחר
.מלאהכמעטלפעילותלחזרההבריאותממשרד

.תוריםולתאםקשרליצוראפשר

הצוותשלמיגוניםלגביהנחיותישכןכמו,הקורונהשאלוןבתשאולצורךכמובןיש

.אותםמיישמיםכמובןשאנחנו

הבריאותמשרדשלבהנחיותעומדתהשנהכלבמשךנחמיהשדהמרפאת
.והצוותהמטופליםבריאותעללשמורכדיכמתבקשיתרהקפדתישזוובתקופה

טובהבריאותבברכת

050-5951300רבקה

שדה נחמיה –מרפאת שיניים -הודעה 



בואו להיות חברים שלנו

בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו        

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

