
:  לנרשמי חוגי הילדים והנוער-הודעה חשובה 

.חוגי ילדים ועוד חוג אחד לנוער12פתחנו את השנה עם 

ביטול  חוג  ללא / לא יתאפשר מעבר 31.12.19-החל מה, לתשומת ליבכם,  אנו לקראת סוף  חודש דצמבר

.אנא שוחחו עם הילדים ובדקו שאכן החוג מתאים להם על מנת למנוע תשלום מיותר. חיוב

.ולוודא קבלת אישורhugim@dead-sea.org.ilיש לעדכן במייל  :מעבר חוג/ ביטול 

.לא יתקבלבוואטסאפביטול חוג 

.זיכויים בגין ביטולים  ומעברים יעודכנו עד סוף חודש דצמבר

הורים שטרם הסדירו את תשלומי החוגים מתבקשים לעשות זאת בהקדם על מנת שנוכל להמשיך  , כמו כן

.את שנת הפעילות כסדרה ולמנוע אי נעימות מיותרת

.  קים דרך הנהלת חשבונות'ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות צ

,המשך שנת חוגים מהנה

טסמהתהילה הלוי 

רכזת חוגים  

mailto:hugim@dead-sea.org.il


,תושבים יקרים שלום

חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת:הנדון

לסוףועד2019לדצמבר20–השביןבתקופהיתבצע,בכלבתלמלחמההמטהפעולותבמסגרת

.יישוביםהחוץבשטחיםאוראליםחיסוניםשלפיזור2020אפריל

.שוניםטיסכליבאמצעותהאווירמןיפוזרווהםחוםצבעם,גפרוריםכקופסתהםהפיתיונותוצורתגודל

.בהםלגעתאין,מסוכניםשאינםולמרותכלבתנגדתרכיבמכיליםהפתיונות

.אותםיאספולאקטניםשילדיםכךעללהקפידחשובבעיקר

משרדלנציגיולהתקשר,בסבוןשימושתוך,הידייםאתהיטבלרחוץישבפיתיוןישירמגעשלבמקרה

.050-6241352או053-7762229:הבאיםהטלפוןלמספריהחקלאות

.להמחשההפתיוןשלתמונהב"מצ

,בברכה

לביוסי 

התברואמנהל מחלקת



2020, קורס גידול תמר

.  בהקניית ידע חדשני ועדכני בתחומים מגוונים הקשורים לענף התמרהקורס יעסוק 

. בקיבוץ עין גדיבמלון 15/3/20-20/1/20יתקיים בין התאריכים 

בפיקוח ובהדברה של פגעים בתמר ולכל  , לעוסקים בגידול, לחקלאיםמיועד 

.המעוניינים להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום

https://sfilev2.f-

static.com/image/users/130651/ftp/my_files/od

aot/kurs%20tamar%202020.pdf?id=31968860

:הקישורעללחצווהרשמהנוספיםלפרטים

https://sfilev2.f-static.com/image/users/130651/ftp/my_files/odaot/kurs tamar 2020.pdf?id=31968860


הופעות חנוכה במצוקי דרגות

��שריינו את עצמכם כי אנחנו נכנסים לעונה הכי חמה על המצוק

מופע משיריו האהובים של גדול . לאריק איינשטייןבמופע מחווה -Noam Pinhasovפנחסובנועם -26.12

.ישראלים מוגש ברגישות ונוסטלגיה צבעונית-הארצהיוצרים 

60thשנות ה המיטב של מגיע אלינו עם " סנסי"ההרכב -" רוק על המצוק"-27.12 - 70th .  מהביטלס לטינה

!אנחנו מסכימים, של המוסיקההתקופה הכי יפה -יש אומרים . יככבו ברפרטוארהרולינג סטונס טרנר וגם 

כמו  ", "עשר-הכבש הששה'עליהם משכולנו גדלנו שירים Yonatan Marcusשירי ילדים שלמופע -28.12

.אוהבים לרקוד וההורים נהנים לשמועשירים שהילדים –" גדולים

יעלו  " יוצר לאור"של פסטיבל וכחלק המסכם , כולה דולקתכשהחנוכיההאחרון לחנוכה היום -29.12

לצד שירים  בכורה משולבים לקראת אלבום -ואפרת במופע שירי רוק פולק קאליןהם הלא , "המקומיים"
.מוכרים ואהובים

!הם ללא עלות ופתוחים לקהל הרחב-המופעים כולם 
!מהביתהחנוכיהמוזמנים להביא את -אנו נדליק חנוכיות ונחלק סופגניות , מידי ערב, לאורך כל החנוכה*

https://www.facebook.com/NoamPinhasovMusic/?__tn__=K-R&eid=ARDIaHBD-ON6Eum4qz5KKq_oKcKCgtAL4dS2ZiPgvrUg9hQyxZnUf9NJGrYB2R7Lp866c65_ecmItAMN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0VsOfRfgUWIF4B1XG9yABJ2K-vkB7ZPEQ4snaeJmT0loFLHQPOaLBJsm-uTZJUkPxvOUeXvoGUN65lUV3W54kpnUy2x2kq0U7W_UtP138dEC2qPAEQjyd8OISAol_6muMRZHHl6-cGS1827xPRdfRZ7da437FhwgtcCSnHNwdgoVQODF_DHhrBHIPAHfJneUKDqWKnHH0TbTV_wFOvh6JJdoHB7nj3RSIIp7odTD9JouomLeMFhkgNvtWFqHCcQZ7iqCSnvQ4PeWoJWmRPyqU9YTRiw9s3UxFGt3xcj-MBRHvlRSC3eciEoo0vtlV7_K3h4xDM51IJAwNTkefsVY
https://www.facebook.com/yonatan.marcus?__tn__=K-R&eid=ARCrR5BqSLZeijmTR4_9D34_wdpEfhE0G07xeliTzrywwKBrVZTaDSCc2E_DxyT55tGiR-48kQXmaVl8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0VsOfRfgUWIF4B1XG9yABJ2K-vkB7ZPEQ4snaeJmT0loFLHQPOaLBJsm-uTZJUkPxvOUeXvoGUN65lUV3W54kpnUy2x2kq0U7W_UtP138dEC2qPAEQjyd8OISAol_6muMRZHHl6-cGS1827xPRdfRZ7da437FhwgtcCSnHNwdgoVQODF_DHhrBHIPAHfJneUKDqWKnHH0TbTV_wFOvh6JJdoHB7nj3RSIIp7odTD9JouomLeMFhkgNvtWFqHCcQZ7iqCSnvQ4PeWoJWmRPyqU9YTRiw9s3UxFGt3xcj-MBRHvlRSC3eciEoo0vtlV7_K3h4xDM51IJAwNTkefsVY









