


מכירת משקאות

יש להצטייד בפנקס  

תלושים

נמכר בכלבו

בכרטיס אשראי בלבד 

לתושבי שדה נחמיה בלבד*

חוליו
מתרגשים ומחכים לכם

...תבואו 



...בקרוב מאוד

האפליקציה של שדה נחמיה



זמני תפילות בשדה נחמיה

:ערב שבת וחג

רצוי  , בהדלקת נרות לזכור להדליק נר נשמה
כדי שממנו ידליק את הנרות  , שעות48של 

.למחרת

18:00-שיר השירים 
18:15-מנחה ערב חג 

18:35-קבלת שבת 
18:50-ערבית של ראש השנה 

:שבת בבוקר

7:30-שחרית 
(לכן אין תקיעות בשופר ביום הראשון של ראש השנה, חג ראשון יוצא בשבת)

תפילת מוסף
17:30-מנחה של חג ושבת 

18:00-תשליך 
18:45-ערבית של חג שני 

19:15משעה , להדליק נרות אחרי צאת כוכבים: הדלקת נרות של חג שני
.ולתת לגפרור להיכבות מאליו, על ידי העברת אש מנר נשמה: אופן ההדלקה

:ראשון בבוקר

7:30-שחרית 
9:15-תקיעת שופר בערך 

תפילת מוסף עם תקיעות שופר
18:00-תקיעת השופר למשפחות 

18:15-מנחה של חג 
19:00-ערבית לצאת החג 

תחל שנה וברכותיה  , תכלה שנה וקללותיה

!שנה טובה ומתוקה
בית הכנסת מורשת תמר

ד"בס

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ראו שקף הבא



שדה נחמיה מוגדר כאזור שאינו אדום 16.9.20נכון להיום 



 2020ש ות פ ילות המרפאה לתקופת החגים ספ מבר   אוק ובר                                         

                                      

יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'  

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 

חג   המרפאה קבלת אחות 
סגורה 

7:30-13:00 7:30-13:00 14:00-18:00 7:30-13:00 

בדיקות 
מ בדה 

 7:30-8:25אין  7:30-8:25 7:30-8:25

  15:00-18:00  קבלת רופאה 

 

יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'  

    רב 27/9
יום כיפור 

28/9 29/9 30/9 1/10 

יום כיפור    7:30-11:00קבלת אחות 
המרפאה 
סגורה 

7:30-13:00 14:00-18:00 7:30-13:00 

בדיקות 
מ בדה 

 7:30-8:25אין  7:30-8:25אין 

  15:00-18:00 אין קבלת רופאה 

 

יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'  

 - חול 4/10
המו ד 

   חול 5/10
המו ד 

   חול 6/10
המו ד 

   חול 7/10
המו ד 

   חול 8/10
המו ד 

 7:30-13:00 14:00-18:00 7:30-13:00 7:30-13:00 7:30-13:00קבלת אחות 

בדיקות 
מ בדה 

דחופים בלבד 
)בתיאום  ם 
האחות( 

דחופים בלבד 
)בתיאום  ם 
האחות( 

דחופים בלבד 
)בתיאום  ם 

 האחות(

דחופים בלבד - 
)בתיאום  ם 

 האחות(

  15:00-18:00  אין קבלת רופאה 

 

בברכת בריאות ושנה טובה לכולנו... 

 







הקיבוציתהתנועהבניחייליםשישה
ראשלערבבסמוך,השבועקיבלו

הצטיינותתעודת,א"תשפהשנה
120-מחלקוהםהמדינהמנשיא

העבריתלשנההנשיאמצטייני
.היוצאת

לכתבה המלאה

! גאוה מקומית-הוא משלנו 
'ברכות חמות למשפחת מרקוביץ

לכתבה המלאה




לחשב,חדשותלהתחלותנהדרתהזדמנותהיאהשנהתחילת

.קנקננו לולתהותנפשחשבוןל רוךוב צם,מחדשמסלול

חגבגדילובשים,התארחותאולאירוחנ רכיםאנחנושנהמדי

ללבוש,לארחמצי אניהשנה.המטבחאתבריחותוממלאים

.והלבהרצוןאתולמלא

ואףהשנהראשחגיגתסביבכבודשלמקוםתופסת'ראש'המילה

קבלתלפני ומדיםאנושנהכלשלבפתחה.החגשולחן ל

.סוףאיןדילמותובפנימשמ ותייםצ דיםלפני,החלטות

הלבהאם?ההחלטותאתלקבללנושמסיי זההואהראשהאם

?השנייםביןהרצוןואיפה?המשפי הגורםאיפואהוא

ונצאכבודשלבמקוםשלנוהרצוןאתנשיםהזושהשנהמאחל

להביןמנת לבשכלנושנשתמש,וי דיםחלומותמגשיםלמס 

נכניסולבסוף,אלווי דיםחלומותלהגשיםבכדיל שות לינומה

.אמיתיתחייםבשמחתחיינואתונמלא,והתשוקההרגש,הלבאת

.הנכוניםבמקומותוהלבהרצון,הראשאתלשיםשנד 

!משמ ותיתחינוכיתב שייהמלאה,ומוצלחתטובהשנהשתהא

חינוך בלתי פורמלי, תומר אמר

,קהילה יקרה

ויש שיגידו שראש של דג זה , ראש השנה זה אירו  משמח

ואני, ט ים

?שואל מה  ם קצת רצון ולב לצד הראש





יואב שהם



לכל בית שדה נחמיה

.שנה שתהא מקומ ת פחות מקודמתה

.שנת שלווה

.  שנת התאוששות וחזרה לשפיות

.שנת חברות

.שנת הקשבה והכלה

.כפס זה ש ל המים כזה המרוחק , שנת המשך גיבוש ביתנו היקר

.כש יםשנת המשך מוצלח לתהליך השלום  ם סונים 

.שנה של זיכוך של וני

.שנה  ובה ומתוקה



ְפרֹוס ָעֵלינּו ָשָנה ֲחָדָשה ,בִּ

ֵלב  ָשא בַּ לֹוֵתינּונִּ ,ְתפִּ

ְמָתּה ָשָנה ָקָשה לֹּא ְתֵהא זֹו ְכקֹודַּ שֶׁ

יאּות ּוָמזֹור ָיבֹואּו ָעֵלינּו .ּוְברִּ

ְמָיה"ְוָכל  ף" ְשֵדה ְנחֶׁ ד  ַּ ָזֵקן ְועַּ מִּ

ים ים צֹוֲהלִּ ילִּ ְשבִּ ְצֲעדּו בַּ ,יִּ

ְמָחה ְספּו ְבשִּ ְתאַּ ף, יִּ סַּ ת הַּ ְברּו אֶׁ יַּעַּ

ל  ְגָבלֹות ְושֶׁ ל מִּ יםשֶׁ יםָתוִּ .ְסֻגלִּ

ים  ְנָחלִּ ְכּפּוְך הַּ ץּופִּ ְפרֹּ ְקָוהיִּ ל תִּ ,ְבָמחֹול שֶׁ

ים ל ְּפָרחִּ ת ֵריָחם שֶׁ ף אֶׁ ְשאַּ ,ְויִּ

ָלנּו ד זֹו שֶׁ מֶׁ נַּת חֶׁ ָמֵלא ּפִּ ָותִּ

ֲהָבה ק אַּ ,רַּ

ים ָרכִּ ְהיּו ְמבֹּ ֵיינּו יִּ .ְוחַּ

ָחְלָפה ָשָנה שֶׁ ל הַּ ְמָעה עַּ יל דִּ זִּ ,לֹּא נַּ

כֶׁת ָנּה ָללֶׁ ה ְזמַּ י זֶׁ ,כִּ

ת ְקָלֵפינּו ָ ְרָפה יא אֶׁ ים הִּ בִּ ים רַּ ,ְבמּוָבנִּ

ת כֶׁ י חֹוסֶׁ נִּ ָנה ֵאינֶׁ מֶׁ י מִּ ְב ִּ ת שִּ .ָאז אֶׁ

ָמקֹום  ֵיינּו בַּ ת חַּ ם אֶׁ ְנשֹּ נִּ ֻמְפָלאשֶׁ ידהַּ ה ְכָתמִּ זֶׁ ,הַּ

ֵיש ת הַּ יְך אֶׁ ֲערִּ ,ְוֵנדַּ  ְלהַּ

יד ם ָנעִּ יד גַּ ְגָרה  ָנעִּ ל שִּ ,ְועַּ

ֵדש י ְלחַּ יבִּ ְך אֹוְבְססִּ רֶׁ י צֹּ .ְבלִּ

יר ם נִּ ה ְוגַּ ְבְלבּו ָשדֶׁ ,ְילַּ

ָתם ְבֵלב ְלָבֵבנּו אִּ ,ְילַּ

יר ְכְתבּו ָלנּו שִּ ָשָנה יִּ ,ְו ֹונֹות הַּ

יָרָתן ָיָפה שִּ .ְוָנחּוש שֶׁ

ים, ָשָנה  ֹוָבה ים ְיָקרִּ ,ֲאָנשִּ

ת דֶׁ ְשָמ ּות ְמיֻחֶׁ ָשָנה ֵיש מַּ ְבָרָכה הַּ ,ְולַּ

ים ְהיֶׁה  ֹוֵבי ֵלב ּוְמֻאָשרִּ נִּ ,שֶׁ

ם ְבָרָכה זֹו  כֶׁ ָחד מִּ ת ְואֶׁ חַּ תְלָכל אַּ דֶׁ עֶׁ .ְמיֹּ

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  

וליהנות  , אליכם
מהמהדורה  

.המודפסת שלנו

לפתיחת הגיליון 
סרקו את הברקוד או לחצו על התמונה

http://magazine.rotemltd.co.il/alhazafon239/


 דכון מיוחד–ש ות פ ילות הבריכה 

2020ספ מבר קיץ 

כולם

16-17/9ימים רבי י וחמישי 

12:00-10:00 ,18:00-15:00

10:00–13:30– רב ראש השנה –יום שישי 

שחיינים

בש ח מוקצה

06:30–08:00–ימים רבי י וחמישי 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות*

בשל הסגר 

 ונת הרחצה  

תיסגר ביום שישי

18/9/20–ה 

13:30בש ה 



שדה נחמיה-ספרית 

לא תתאפשר כניסה לספריה ללא מסכה 

נא להצ ייד מראש

יש לנהוג בהתאם להנחיות  משרד הבריאות

ש ות הפ ילות

ימים שני ורבי י 

16:00-17:30בין הש ות 



מ"משרדי אג

2שלוחה – ליה 

1שלוחה –אתי  

מ "משרדי אג

04-6945143

נשמח ל זור
אך  , תוכלו ליצור איתנו קשר בכל שאלה ו ניין

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        

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

