חוליו
מתרגשים ומחכים לכם
תבואו ...

מכירת משקאות
יש להצטייד בפנקס
תלושים
נמכר בכלבו
בכרטיס אשראי בלבד
*לתושבי שדה נחמיה בלבד

האפליקציה של שדה נחמיה
בקרוב מאוד...

בס"ד

זמני תפילות בשדה נחמיה
ראשון בבוקר:
שחרית 7:30 -
תקיעת שופר בערך 9:15 -
תפילת מוסף עם תקיעות שופר
תקיעת השופר למשפחות 18:00 -
מנחה של חג 18:15 -
ערבית לצאת החג 19:00 -

ערב שבת וחג:
בהדלקת נרות לזכור להדליק נר נשמה ,רצוי
של  48שעות ,כדי שממנו ידליק את הנרות
למחרת.
שיר השירים 18:00 -
מנחה ערב חג 18:15 -
קבלת שבת 18:35 -
ערבית של ראש השנה 18:50 -

שבת בבוקר:
שחרית 7:30 -
(חג ראשון יוצא בשבת ,לכן אין תקיעות בשופר ביום הראשון של ראש השנה)
תפילת מוסף
מנחה של חג ושבת 17:30 -
תשליך 18:00 -
ערבית של חג שני 18:45 -
הדלקת נרות של חג שני :להדליק נרות אחרי צאת כוכבים ,משעה 19:15
אופן ההדלקה :על ידי העברת אש מנר נשמה ,ולתת לגפרור להיכבות מאליו.

תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה
שנה טובה ומתוקה!

בית הכנסת מורשת תמר
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ראו שקף הבא

נכון להיום  16.9.20שדה נחמיה מוגדר כאזור שאינו אדום

ש ות פ ילות המרפאה לתקופת החגים ספ מבר

קבלת אחות
בדיקות
מ בדה
קבלת רופאה

קבלת אחות
בדיקות
מ בדה
קבלת רופאה

קבלת אחות
בדיקות
מ בדה
קבלת רופאה

יום א'
20/9
חג המרפאה
סגורה

יום ב'
21/9
7:30-13:00
7:30-8:25

יום ג'
22/9
7:30-13:00
7:30-8:25

יום א'
27/9
רב
יום כיפור
7:30-11:00
אין

אוק ובר 2020
יום ד'
23/9
14:00-18:00
אין

יום ה'
24/9
7:30-13:00
7:30-8:25

15:00-18:00
יום ב'
28/9

יום ג'
29/9

יום ד'
30/9

יום ה'
1/10

יום כיפור
המרפאה
סגורה

7:30-13:00
7:30-8:25

14:00-18:00
אין

7:30-13:00
7:30-8:25

אין
יום א'
 - 4/10חול
המו ד
7:30-13:00
דחופים בלבד
(בתיאום ם
האחות)
אין

15:00-18:00
יום ב'
 5/10חול
המו ד
7:30-13:00
דחופים בלבד
(בתיאום ם
האחות)

יום ג'
 6/10חול
המו ד
7:30-13:00
דחופים בלבד
(בתיאום ם
האחות)

יום ד'
 7/10חול
המו ד
14:00-18:00
-

15:00-18:00
בברכת בריאות ושנה טובה לכולנו...

יום ה'
 8/10חול
המו ד
7:30-13:00
דחופים בלבד
(בתיאום ם
האחות)

הוא משלנו  -גאוה מקומית!
ברכות חמות למשפחת מרקוביץ'
שישה חיילים בני התנועה הקיבוצית
קיבלו השבוע ,בסמוך לערב ראש
השנה תשפ"א ,תעודת הצטיינות
מנשיא המדינה והם חלק מ120-
מצטייני הנשיא לשנה העברית
היוצאת.

לכתבה המלאה

קהילה יקרה,
ראש השנה זה אירו משמח ,ויש שיגידו שראש של דג זה
ט ים ,ואני
תחילת השנה היא הזדמנות נהדרת להתחלות חדשות ,לחשב
שואל מה ם קצת רצון ולב לצד הראש? מסלול מחדש ,וב צם ל רוך חשבון נפש ולתהות ל קנקננו.

מדי שנה אנחנו נ רכים לאירוח או התארחות ,לובשים בגדי חג
וממלאים בריחות את המטבח .השנה אני מצי לארח ,ללבוש
ולמלא את הרצון והלב.
המילה 'ראש' תופסת מקום של כבוד סביב חגיגת ראש השנה ואף
ל שולחן החג .בפתחה של כל שנה אנו ומדים לפני קבלת
החלטות ,לפני צ דים משמ ותיים ובפני דילמות אין סוף.

האם הראש הוא זה שמסיי לנו לקבל את ההחלטות? האם הלב
הוא איפוא הגורם המשפי ? ואיפה הרצון בין השניים?
מאחל שהשנה הזו נשים את הרצון שלנו במקום של כבוד ונצא
למס מגשים חלומות וי דים ,שנשתמש בשכלנו ל מנת להבין
מה לינו ל שות בכדי להגשים חלומות וי דים אלו ,ולבסוף נכניס
את הלב ,הרגש והתשוקה ,ונמלא את חיינו בשמחת חיים אמיתית.
שנד לשים את הראש ,הרצון והלב במקומות הנכונים.
שתהא שנה טובה ומוצלחת ,מלאה ב שייה חינוכית משמ ותית!

תומר אמר ,חינוך בלתי פורמלי

יואב שהם

לכל בית שדה נחמיה
שנה שתהא מקומ ת פחות מקודמתה.
שנת שלווה.
שנת התאוששות וחזרה לשפיות.
שנת חברות.
שנת הקשבה והכלה.
שנת המשך גיבוש ביתנו היקר ,זה ש ל המים כזה המרוחק כפס .
שנת המשך מוצלח לתהליך השלום ם סונים כש ים.
שנה של זיכוך של וני.
שנה ובה ומתוקה.

ִּב ְפרֹוס עָ לֵ ינּו ָשנָה חֲ ָד ָשה,

ֶׁשנִּ נְ שֹּ ם אֶׁ ת ַּחיֵינּו בַּ ָמקֹום ַּהמֻ ְפלָ א ַּהזֶׁ ה כְ ָת ִּמיד,

לֹותינּו,
נִּ ָשא בַּ לֵ ב ְת ִּפ ֵ

ְונ ֵַּד ְל ַּהעֲ ִּריְך אֶׁ ת ַּהיֵש,

קֹוד ְמ ָתּה ָשנָה ָק ָשה
ֶׁשל ֹּא ְת ֵהא זֹו כְ ַּ

וְעַּ ל ִּשגְ ָרה נ ִָּעיד גַּם נ ִָּעיד,

ּומזֹור יָבֹואּו עָ לֵ ינּו.
ּוב ִּריאּות ָ
ְ

יבי ְל ַּח ֵדש.
אֹוב ְס ִּס ִּ
ְב ִּלי צ ֶֹּׁרְך ְ

ְוכָל " ְש ֵדה נְ ֶׁח ְמיָה" ִּמזָ ֵקן וְעַּ ד ַּ ף

יְלַּ ְב ְלבּו ָש ֶׁדה וְגַּ ם נִּ יר,

ילים צֹוהֲ ִּלים,
י ְִּצעֲ דּו בַּ ְש ִּב ִּ

יְלַּ ְבלֵ ב ְלבָ בֵ נּו ִּא ָתם,

י ְִּתאַּ ְספּו ְב ִּש ְמ ָחה ,יַּעַּ ְברּו אֶׁ ת ַּה ַּסף

ְו ֹונֹות ַּה ָשנָה יִּכְ ְתבּו לָ נּו ִּשיר,

ְשל ָתוִּים ְסג ִֻּלים.
ֶׁשל ִּמגְ בָ לֹות ו ֶׁ

יר ָתן.
ְונָחּוש ֶׁשיָפָ ה ִּש ָ

ּופכְ ּפּוְך ַּהנְ ָח ִּלים י ְִּפרֹּץ ְב ָמחֹול ֶׁשל ִּת ְקוָה,
ִּ

ָשנָה ֹובָ ה ,אֲ נ ִָּשים י ְָק ִּרים,

יחם ֶׁשל ְּפ ָר ִּחים,
ְוי ְִּשאַּ ף אֶׁ ת ֵר ָ

וְלַּ ְב ָרכָה ַּה ָשנָה יֵש ַּמ ְש ָמ ּות ְמי ֶֻׁח ֶׁדת,

ו ִָּת ָמלֵ א ִּּפנַּת ֶׁח ֶׁמד זֹו ֶׁשלָ נּו

ּומאֻ ָש ִּרים,
ֶׁשנִּ ְהיֶׁה ֹובֵ י לֵ ב ְ

ַּרק אַּ הֲ בָ ה,

ְלכָל אַּ ַּחת וְאֶׁ ָחד ִּמכֶׁם ְב ָרכָה זֹו ְמיֹּ עֶׁ ֶׁדת.

ְחיֵינּו י ְִּהיּו ְמב ָֹּרכִּ ים.
ו ַּ

ל ֹּא נַּזִּ יל ִּד ְמעָ ה עַּ ל ַּה ָשנָה ֶׁש ָח ְלפָ ה,
כִּ י זֶׁה זְ ַּמנָּה לָ לֶׁ כֶׁת,
ְבמּובָ נִּ ים ַּר ִּבים ִּהיא אֶׁ ת ְקלָ פֵ ינּו ָ ְרפָ ה,
חֹוסכֶׁת.
ֶׁ
אָ ז אֶׁ ת ִּש ְב ִּ י ִּמ ֶׁמנָה אֵ ינֶׁנִּ י

רחל שדה

לתושבי שדה נחמיה,
מאחלים לכם וליקירכם שנה של בריאות,
שנה של שמחה וסיפוק מעשייה מבורכת,

שנה של התחזקות וצמיחה,
שנה של התחדשות והצלחה.

שירות וטרינרי אזורי
אשכול גליל מזרחי

קוראים יקרים,
אתם מוזמנים
להיכנס למהדורה
הדיגיטלית של
'על הצפון',
או לגשת לנקודת
החלוקה הקרובה
אליכם ,וליהנות
מהמהדורה
המודפסת שלנו.

לפתיחת הגיליון
סרקו את הברקוד או לחצו על התמונה

ש ות פ ילות הבריכה – דכון מיוחד
ספ מבר קיץ 2020
כולם

שחיינים
בש ח מוקצה

ימים רבי י וחמישי 16-17/9

ימים רבי י וחמישי –06:30 – 08:00

15:00 - 18:00 , 10:00 - 12:00
יום שישי – רב ראש השנה – 10:00 – 13:30

בשל הסגר
ונת הרחצה
תיסגר ביום שישי
ה – 18/9/20

בש ה 13:30

*בהתאם להנחיות משרד הבריאות

ספרית  -שדה נחמיה

ש ות הפ ילות
ימים שני ורבי י
בין הש ות 16:00-17:30
לא תתאפשר כניסה לספריה ללא מסכה
נא להצ ייד מראש
יש לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות

משרדי אג"מ

משרדי אג"מ
ליה – שלוחה 2
אתי – שלוחה 1

נשמח ל זור

04-6945143

תוכלו ליצור איתנו קשר בכל שאלה ו ניין ,אך
בבקשה שו זאת דרך ה לפון במשרד בש ות
המקובלות ולא בהתקשרות או בהוד ות דרך
הנייד האישי.
תודה

בואו להיות חברים שלנו
בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו ל הקישור

אל תשכחו ל שות לנו

