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 חג אביב שמח

מר עמוס  של  וכת ברבלצפייה  לחצו כאן רכת ראש המועצה לחג הפסח.ב

     .לחג הפסח האזורית זבולון  ראש המועצה , נצר

החל   עם כניסת הסגר לתוקפו ייסגר שער הברזל של הישוב . סגירת שער הישוב

פתיחת שער הברזל   . 07:00עד לסיומו ביום שישי בשעה  19:00היום בשעה מ

 הבאות:  והמחסומים תתאפשר לתושבי הישוב באחת משתי הדרכים 

  054-683-3431  לכניסה לישוב בהתקשרות למספר  •
 054-690-8704 ליציאה מהישוב בהתקשרות למספר 

 חנויות האפליקציות מ אותה ניתן להוריד  PalGateבעזרת אפליקציית   •

של המועצה האיזורית זבולון זמין  החדש  106מוקד 

   .למקרי חירום  24/7

 

 

שידור חי  מענה לשאלות תושבים ב ."דלת פתוחה"

הישר מהפייסבוק   18:00בשעה  א, גימים בחול המועד ב

". השידור מסתיים כאשר אין יותר  נופית בפייס בדף "

 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( 2, טבעון 28רכסים  י הסביבה:בישובחולי קורנה 

https://youtu.be/YR538be24GA
https://www.facebook.com/groups/1104270349585680/
http://www.nofit.org.il/ViewPage.asp?pagesCatID=31292&siteName=nofit
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 שירות לתושב

 054-6833614  מרחוק   תמתנהל   נופית מזכירות  .1

 050-4512878  בסכס רב"ש חיים     ביטחון .2

 9-12  שעות (16.4) הדואר עובד רק ביום חמישי חול המועד ב  דואר .3

מחדש פעילות בימים אלו ומחפש מתנדבים בעלי תעודת רופא,     צוות ענבר  .4

 ל אמי שמעוניין להצטרף מתבקש להודיע   .חובש, אחות או מע"ר 

 053-7265563או לרועי אפרת  052-3338881צחי אלקסלסי 

 

 קבוצות ווטסאפ

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

   דניאלה קרמר 

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

 . מלווה ליאור כרמוןמחנויות איסוף תרופות ומזון 

  מחקלאיםהישר של תוצרת חקלאית   משותפת רכישה"  הזמנות פירות ירקות נופית"

כל  מאנו מבקשים ש נפתחה קבוצה נוספת . הקבוצה מלאה וקישור לספקים מקומיים.  

 ע"י קרן סלייפר, סמדר רז, וגידי פרידמן  ת ומלוו ות הקבוצ יהיה נציג אחד. משפחה

 

 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  

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

 רופא נשים  052-267-3540 יהודה בן דוד  דר' 

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

https://chat.whatsapp.com/Db2xaioaFFZ6T5goKKJ5dT
https://chat.whatsapp.com/AO20C6inZz0BJhOAJf2ta3
https://chat.whatsapp.com/HKm7xw9gKcBGZOmdf7jZmu
https://chat.whatsapp.com/K4XOh2SJEMZ6CA1ksRtmDO
mailto:danielakmoore@gmail.com
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 םהורים בזו -"בואו נדבר על זה"
 איזורית זבולוןבשיתוף מועצה 

 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

 20.00-08.00ה בין השעות: -ימים אב

 13.00-8.00 : ובימי שישי בין השעות 

 השירות הפסיכולוגי( פסיכולוגית )מנהלת  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 

 


