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 מתנה קטנה לחג

! מאחלים  תו שמרו על הבריא ",  חג שמח , לכל בית נופית"

מתנה קטנה עדת תרבות". ווהועד המקומי, חברי צח"י 

עציץ   .יתבל בכניסה  התושבים מה קידמה את פניסיומק

 לכולנו, פשוט כיף. מעצמנו מחממת לב סימלית יוזמה   ,פורח 

אנא שמרו על בריאות כולנו,   בקשה מאיתנו אליכם

 במרחב הציבורי ליבשו מסכות, שמרו על מרחק זה מזה. 

  היא רכישה  מטרת הקבוצה ת ווטסאפ חדשהקבוצ

של תוצרת חקלאית מחקלאים שאינם יכולים/מוכנים לטפל בהזמנות והובלה   משותפת

מטרה  . ולשתף חקלאים שכן מוכנים לבצע אספקה אישיתנוספת,  מטרה  אישית. 

  .ה קישור לספקים מקומיים ומומלצים שיכולים לעזור לכולנו בימים טרופים אל, שלישית

נקראת  קבוצת הווטסאפ  הקבוצה מנוהלת על ידי קרן סלייפר, סמדר רז, וגידי פרידמן. 

 נופית הזמנות פירות ירקות 

  18:00בשעה  יום גמחר שידור חי  "דלת פתוחה"

שידור מסתיים  ה ". נופית בפייס הישר מהפייסבוק בדף "

 כאשר אין יותר שאלות. לא לאחר! 

שוטפים תוכלו למצוא באתר נופית  עידכוני קורונה 

 . עדכוני קורונהבדף 

 ! קריאה מועילה

 נופית  צח"יועד מקומי ו

 קורונה בנופית ובסביבה

  1    חולים מאומתים בנופית: 

 11   - כ  בנופית מבודדים

 1  חולי קורונה במועצה ללא נופית 

 2, בסמת )כולל חילף, זבידאת( 3טבעון , 27רכסים  י הסביבה:חולי קורנה בישוב

 

  

https://chat.whatsapp.com/HKm7xw9gKcBGZOmdf7jZmu
https://chat.whatsapp.com/HKm7xw9gKcBGZOmdf7jZmu
https://chat.whatsapp.com/HKm7xw9gKcBGZOmdf7jZmu
https://www.facebook.com/groups/1104270349585680/
http://www.nofit.org.il/ViewPage.asp?pagesCatID=31292&siteName=nofit
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 הורים יקרים 

ההורים לילדים  אתכם  נים מזמי ,והמועצה האזורית זבולון צח"י חינוך נופית  צוות

 . ZOOM- , להצטרף למפגש ראשון בבגיל הרך 

 20:30, בשעה 07.04.2020ביום שלישי, 

 זה טוב או רע? להתעקש או להתייאש? לייצר או לוותר?"  - שגרה "  בנושא:

 . פסיכולוגית התפתחותית  -ד"ר אילה פרידמן  מוזמנים לשמוע וגם להתייעץ עם

 

   ☺   ם בואו בבגדים נוחי

 

https://zoom.us/j/245571246?pwd=OUd6RTVUVEVkTWN0eDRaSkZHTkdOUT09 

Meeting ID: 245 571 246 

Password: 010937 

 

https://zoom.us/j/245571246?pwd=OUd6RTVUVEVkTWN0eDRaSkZHTkdOUT09
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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 

  מחקלאיםהישר של תוצרת חקלאית   משותפת רכישה  " נופיתהזמנות פירות ירקות "

 סמדר רז, וגידי פרידמן, רי קרן סלייפ "וקישור לספקים מקומיים. מלווה ע 

 

 

 

 

 םהורים בזו -"בואו נדבר על זה"

 בשיתוף מועצה איזורית זבולון

 של הורים )חלוקה לפי גילאי הילדים( קבוצותנחי מ

 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

 

  

https://chat.whatsapp.com/Db2xaioaFFZ6T5goKKJ5dT
https://chat.whatsapp.com/AO20C6inZz0BJhOAJf2ta3
https://chat.whatsapp.com/HKm7xw9gKcBGZOmdf7jZmu
https://chat.whatsapp.com/HKm7xw9gKcBGZOmdf7jZmu
https://chat.whatsapp.com/HKm7xw9gKcBGZOmdf7jZmu
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 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 

 

 

 

 

 

 

 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  דר' 

 רופאת תינוקות  050-206-5380 שלומית בן דוד  דר' 

 

 

mailto:danielakmoore@gmail.com

