
...בקרוב מאוד מאוד

האפליקציה של שדה נחמיה



קצת תמונות מיריד תוצרת מקומית

של  והאינסטגרםהפייסבוקלתמונות נוספות היכנסו לדף 

קהילת שדה נחמיה



זמני תפילות ליום הכיפורים 

בבית הכנסת מורשת תמר

גמר חתימה טובה

ד"בס

.במידה ויצאו הנחיות חדשות יש לפעול על פיהן

17:45: כניסת הצום

19:02: צאת הצום  "  לך אלי תשוקתי"מזמור | ערב יום כיפור 

ולאחר מכן תפילה  17:50| " כל נדרי"ותפילת 

. ערבית

יום כיפור  

7:30| שחרית 

16:15| מנחה   

. יתכן קצת לפני, בערך17:50| נעילה   

בערך18:45| תקיעת שופר 

מתפללים25–התפילה תתקיים במתווה המותר 
24/9/20-נכון לתאריך ה. מסכות ושמירת מרחקובעטיית

אנשים בתוך המבנה תיפתח קבוצה  25במידה ויהיו יותר מ 
הציבור מתבקש לפעול . אנשים במרחב הפתוח20נוספת של 

.  על פי הכללים

:  להנחיות פיקוד העורף היכנסו לקישור

תפילות-פיקוד העורף 

https://drive.google.com/file/d/1vrqz79boQde0_XJM8176zXli8suCKPAQ/view?usp=sharing


ביגריורם: חזן

זמני התפילות

".כל נדרי"| 18:15: שעה| ערב יום כיפור -'יום א

תפילת  מנחה| 16:30| יום כיפור -' יום ב

.    יזכור ולאחריו תפילת נעילה| 17:45

מתפללים25–התפילה תתקיים במתווה המותר 

.  מסכות ושמירת מרחקבעטיית–בתוך המועדון 

.  24/9/20נכון לתאריך 

אנשים בתוך המבנה תיפתח  25במידה ויהיו יותר מ 
.  אנשים במרחב הפתוח20קבוצה נוספת של 

הציבור מתבקש לפעול   , הדלת למרפסת תהיה פתוחה
.  על פי הכללים

17:45: כניסת הצום

19:02: צאת הצום 

.במידה ויצאו הנחיות חדשות יש לפעול על פיהן

זמני תפילות ליום הכיפורים במועדון ד"בס

תפילות-פיקוד העורף 

גמר חתימה טובה 

:  להנחיות פיקוד העורף היכנסו לקישור

https://drive.google.com/file/d/1vrqz79boQde0_XJM8176zXli8suCKPAQ/view?usp=sharing


שדה נחמיה מוגדר כאזור שאינו אדום 24.9.20נכון להיום 



כלבו ודואר-עדכון 

כלבו

07:00-14:00| ערב יום כיפור | 27.9' יום א

16:30-20:00| 06:30-08:30| 29.9' יום ג

עובד במתכונת רגילה הכלבו–בסגר הכללי 

06:30-19:00בין השעות 

! אין לקיים התקהלות בכלבו

.אנא הקפידו על כך

דואר 

עדלהימנעוישקהלקבלתאיןהסגרהנחיותפיעל•
.במזכירותהדוארלחדרמלהיכנסשניתןכמה

הדוארמתאיורקאךלאסוףישהדואראת•
!שלכםבמפתחהצטיידואנא,בחוץהממוקמים

הדוארלתיבתמנעוללרכושניתןמפתחשאיןלמי
נדאגאנו,הדוארדרךאושמונהבקריתמוסרידרך

.החדשהמנעולאתלהתקין

הדוארחלוקת-ישראלמדוארהמגיעותחבילות•
.08:30–13:30השעותביןמתבצעת

.החוצהאליכםהחבילהאתתוציאאילנה

עדלהגיעהשליחעםלתאםיש–שליחיםדואר•
.במזכירותהחבילהאתלהשאירולאלבית

. יש לשמור מרחק ולעטות מסכה

. במידה ויצאו הנחיות חדשות יש לפעול על פיהן*



 2020שעות פעילות המרפאה לתקופת החגים ספטמבר   אוקטובר                                         

 

יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'  

   ערב 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 
מעבדה 

 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
המועד 

   חול 5/10
המועד 

   חול 6/10
המועד 

   חול 7/10
המועד 

   חול 8/10
המועד 

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

בדיקות 
מעבדה 

דחופים בלבד 
)בתיאום עם 
האחות( 

דחופים בלבד 
)בתיאום עם 
האחות( 

דחופים בלבד 
)בתיאום עם 

 האחות(

דחופים בלבד - 
)בתיאום עם 

 האחות(

  15:00-18:00  אין קבלת רופאה 

 

בברכת בריאות ושנה טובה לכולנו... 

 



https://zoom.us/j/8565923664#success


נמלת האש הקטנה לדף המידע לחצו על הקישור

https://drive.google.com/file/d/1Fv3vcSNQjWHZyh9CmhUmdnvwyqtvW_Nx/view?usp=sharing


מ"משרדי אג

2שלוחה –טליה 

1שלוחה –אתי  

מ "משרדי אג

04-6945143

נשמח לעזור
אך  , תוכלו ליצור איתנו קשר בכל שאלה ועניין

בבקשה עשו זאת דרך הטלפון במשרד בשעות  
המקובלות ולא בהתקשרות או בהודעות דרך  

.הנייד האישי

תודה   



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/

