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 הכנות לחג 

אנו עושים מאמצים גדולים לשמור על ניקיון הישוב בעזרת צוות מצומצם וסיוע  

 המועצה. 

מבקשים מהתושבים להשליך פסולת שאיננה זבל ביתי למכולות בישוב ואת הגזם  

צידי הבתים או בשבילי העפר.   במקומות המיועדים לכך ולא להשאיר על המדרכות ב  

 עזרו לנו לשמור את נופית נקייה לקראת חג הפסח. 

.  השבוע יתבצע פינוי זבל מחר יום שני בשעות הרגילות וביום רביעי לפנות בוקר 

 מצטערים על השעה אולם זו האפשרות היחידה עקב החג. 

 פינוי גזם יתבצע מחר יום שני. 

  18:00בשעה  )א( היום שידור חי  "דלת פתוחה"

ניתן לצפות  ". נופית בפייס הישר מהפייסבוק בדף "

שידורים נוספים יתקיימו בדף  זר בכל עת. בשידור החו 

החל משעה  ג  ום בישבוע ה" נופית בפייס הפייסבוק "

. לא  השידור מסתיים כאשר אין יותר שאלות .18:00

 לאחר! 

אנו חוזרים ומבקשים מהתושבים בכל לשון של    - כלבים

בקשה להתחשב בכולנו . אל תשחררו כלבים ללא השגחה, טיילו איתם קשורים  

קקי לשימושכם. -רחבי הישוב מפוזרות ערכות שקי ב ברצועה ואספו את צואתם בשקית.  

 . עדכוני קורונהשוטפים תוכלו למצוא באתר נופית בדף  עידכוני קורונה 

 ! קריאה מועילה

 נופית  צח"יועד מקומי ו

 קורונה בנופית ובסביבה

  1    חולים מאומתים בנופית: 

 15   - כ  בנופית מבודדים

 0  חולי קורונה במועצה ללא נופית 

 2, בסמת )כולל חילף, זבידאת( 3, טבעון 20רכסים  י הסביבה:חולי קורנה בישוב

 

https://www.facebook.com/groups/1104270349585680/
https://www.facebook.com/groups/1104270349585680/
http://www.nofit.org.il/ViewPage.asp?pagesCatID=31292&siteName=nofit
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 קבוצות ווטסאפ

בליווי  קבוצה הפתוחה לכתוב הכל מכל, )בצורה תרבותית(  - "אוורור בימי קורנה" 

   דניאלה קרמר 

בהסעה של נזקקים וכן בביצוע   תושבי הישוב נערכים לתמוך "עזרה בימי קורנה " 

 . מלווה ליאור כרמוןמחנויות איסוף תרופות ומזון 

 

 הורים בזום -"בואו נדבר על זה"

 של הורים )חלוקה לפי גילאי הילדים( קבוצותמנחי 

 גיל הרך  פסיכולוגית התפתחותית  054-979-8031 אילה פרידמן  'דר

 יסודי  נופית וגנים בפסיכולוגית בי"ס  052-226-2137  הללי יבנאי

 יסודי  עו"ס )מתמחה בהדרכת הורים( 54-683-30720   נבו פיק 

 יסודי פסיכולוגית ומנהלת השירות הפסיכולוגי  054-683-3006  מנדל  ערנית

 מתבגרים פסיכולוגית חטיבת הביניים כרמל זבולון 054-477-8443  אביגל בר 

 מתבגרים פסיכולוגית בי"ס התיכון כרמל זבולון 052-235-8349 גילי בן ארי תורג'מן 

 מתבגרים  עו"ס )מתמחה בהדרכת הורים( 054-683-3072   נבו פיק 

 חינוך מיוחד פסיכולוג בשירות הפסיכולוגי במועצה    052-623-7016  יונתן בכר

 

 התייעצות וסיוע – עובדים סוציאליים ופסיכולוגים מהמועצה

 20.00-08.00השעות: ה בין -בימים א

 13.00-8.00 : ובימי שישי בין השעות 

 פסיכולוגית )מנהלת השירות הפסיכולוגי(  054-683-3006 מנדל   ערנית 

 עו"ס )מתמחה בקונפליקטים במשפחה וחרדה( 050-628-5408 קרין בר גיל 

 פסיכולוג )מתמחה בילדים עם צרכים מיוחדים( 052-623-7016 יונתן בכר 

 עו"ס )מטפלת זוגית ומשפחתית(    050-643-2752 קלריס ריטל 

 עו"ס )מתמחה בהדרכת הורים(  054-683-3072 נבו פיק 

 פסיכולוגית ביה"ס     052-226-2137  הללי יבנאי 

 meitalm@zvulun.co.ilאו במייל:  עו"ס היישוב נופית 04-8478115/6 מיטל מוזס 

 

https://chat.whatsapp.com/Db2xaioaFFZ6T5goKKJ5dT
https://chat.whatsapp.com/AO20C6inZz0BJhOAJf2ta3
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 מהישוב יםפסיכולוגים ורופא -התיעצות וסיוע 

 פסיכותרפיסטית  moore@gmail.comkdaniela דניאלה קרמר  ' פרופ

 והוליסטית קונבנציונלית רופאה    050-794-7747   דר' מאגדה מטאנס

 פסיכולוגית קלינית  052-253-1733 דר׳ מעיין למפרט  

 חינוכי מתמחה בילדים ונוער קליני פסיכולוג     054-462-6484  שי סלע  

 רופא נשים  052-267-3540  יהודה בן דוד  

 רופאת תינוקות  050-206-5380 שלומית בן דוד  

 

 

mailto:danielakmoore@gmail.com

