
,  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


ברוכים הבאים לשדה נחמיה

יפתח קלין ונטע מנור

(.חודשים4בת )ועדי (  5בן )אור , (6בת )מעיין , אנחנו יפתח ונטע, נעים מאוד

במהלכה ליווינו תהליכים אישיים  , הגענו לשדה נחמיה אחרי שנה של מגורים בהודו

.מדינות בעולם20-ב, 20-70בגילאים , של מאות תרמילאים

מלווה אנשים במסע חייהם  , איש חינוך וקהילה( מעין המפרץ במקור)יפתח 

. במפגשים מלב אל לב

אשת תיאטרון קהילתי ואשת  , מדריכה בשיטת גרינברג( מגבעת ברנר במקור)נטע 
.ביצירה ובמגע, מלווה אנשים במסע חייהם במילים, חינוך

קרוב לטבע  , החלטנו להגיע לכאן כי רצינו לגור במקום עם קהילה מגוונת ודינמית

. איתוולאפשרויות האינסופיות שהעמק מביא 

!שמחים להיות כאן ומתרגשים לפגוש אתכם



מכתב הערכה על שירות מילואים

ישר כוח–יואב שינדלר 

mailto:adihaz44@gmail.com
mailto:neri.dn@gmail.com
mailto:netabezek2016@gmail.com


72-חוליות בשרשרת ליום העצמאות ה' קולאז

:לכבוד החג הוצבו בקיבוץ שלושה שלטים גדולים שצורפו לברכה אחת

."נוסיף עוד חוליה בשרשרת לכבוד קהילת שדה נחמיה לתפארת. חג עצמאות שמח לכל בית שדה נחמיה"

1200מטר והוא מורכב מ 9אורכו ( 'קולאז)י בני הנוער והשלט השלישי הוא מצרף "שניים מהשלטים עוטרו ע

.שנות הקיבוץ80תמונות שנאספו בארכיון במהלך 

זכה לתגובות רבות במדיות החברתיות ואנו מעלים כאן גרסה דיגיטאלית שלו שמאפשרת הגדלה וצפייה  ' הקולאז

.בתמונות המרכיבות אותו

.   זאת בשל גודלו של הקובץ ומנגנון התצוגה בומומלץ לצפות בדף זה ממסך מחשב שולחני ולא בטלפון סלולרי 

במידה והקובץ לא  )ואז להזיז אותה עם העכבר ולרפרף על התמונות הרבות זכוכית המגדלת יש להמתין לטעינת 

(.מגיב יש לטעון את האתר שוב

לחצו כאן

https://www.sde-nehemia.com/cgi-webaxy/item?457


בימים אלו אנו מקדמים קורס שייתן כלים  

להתמודדות עם  מקרי עוקץ בקרב
.  אזרחים ותיקים

. ר מיכל סגל"הקורס יועבר בזום על ידי ד

צרכנות נבונה  

לאזרחים ותיקים

mailto:adihaz44@gmail.com
mailto:neri.dn@gmail.com
mailto:netabezek2016@gmail.com


הבריאותמשרדשלבהנחיותהשנהכלבמשךעומדתנחמיהשדהמרפאת
.והצוותהמטופליםבריאותעללשמורכדיכמתבקשיתרהקפדתישזוובתקופה

19.5בנחמיהלשדהמגיע(שתלים)ולסתפהלכירורגיהמומחה

.והתייעצותלבדיקהתורלקבועניתן

טובהבריאותבברכת

050-5951300רבקה

שדה נחמיה –מרפאת שיניים -הודעה 



.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 

בסמוך למוסך –פח אשפה כחול . 1מול תחנת ההסעה בהרחבה–פח אשפה כחול . 2



עדכון מהמועצה

בלבדאורגניתפסולת–חוםפח

https://www.galil-elion.org.il/page_54631


נספקיםגבינותגביעיחטיפיםשקיותשימוריםכגון)אריזותפסולת–כתוםפח

.(אריזהשהואמהוכלירקותפירותשל

.לקרטוניהולאהכתוםלפחמיועדיםחלבקרטוני–כתוםפח

קלקריםללא(זריקהלפנילשטחיש)למיניהםהקרטוניםכל–קרטוניה

פלסטיקותוספות

אפשר להשליך בפח הירוק או לפורר, אין להשליך קלקר לקרטוניה

.באדמה

תזכורת



.בכל הקיבוץ מתבצע בעיקר בסמוך לפחים הציבוריים-בזבוביםהטיפול 

ניתן לרכוש באחת , אנו ממליצים לכם לקנות מלכודת זבוביםלגינות ולחצרות הפרטיות

.המשביר לחקלאי והגרעין, אמנון הדברה: מחנויות באזור התעשיה הדרומי

.אנא טפלו במוקדי מים עומדים המהווים מקור משיכה ליתושים ולהתרבותם–יתושים

זבובים ויתושים



דף מידע מרכז 

סיוע טלפוני בעידן הקורונה



לחץ כאן-ח "לשליחת קו

ה למפעל חוליות/דרוש

mailto:Morano@huliot.com


עצי זית

בדקו אם יש על הענפים קורים  , עצי זיתבמידה ויש אצלכם בחצר –לתשומת ליבכם 

.לבנים

.  מהול במיםקונפידורחומר השקיית העץ עם -י זיו גינונים "הומלץ ע–דרכי הטיפול 

.תודה לשרית אלימלך על העדכון

: וכנימה אדומהפרלטוריה,  כנימת הזית

. ל במטעי הזיתים"בשנים האחרונות ישנה התפרצות מחודשת של הכנימות הנ

. יש לעקוב אחר התפתחות הכנימות ולטפל כבר בשלב ההזדחלות



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/

