
, נובמברחודש ניוזלטר המועצה לסיכום 

בלחיצה כאן או זמין עבורכם כעת באתר המועצה 

כאןלחצו המייל לקבלת העדכונים ישירות אל 

https://www.dead-sea.org.il/tqtag/general/showHtml.php?table=tblmailinglistletters&id=674&field=content
https://www.dead-sea.org.il/tqtag/general/showHtml.php?table=tblmailinglistletters&id=674&field=content
https://www.dead-sea.org.il/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8/


,תושבים יקרים

המועצות מגילות ותמר שמחים ביןההדוקהפעולהבמסגרת שיתוף

ש"בסופהגרוב עין גדי הראשון יוצא לדרך ויתקיים פסטיבל להזמינכם ל

יהיו מופעי דרייב אין בחמי עין גדי לצד תוכן מקומי בקיבוץ  . הזה

(.סיורים, טיפולים, סדנאות)

. מתקיים בחסות המועצה ובהובלת אגף התיירותהפסטיבל 

:בקישור הבאפרטים 

https://bit.ly/3m40Ydo

24448: לתושבים לרכישת כרטיסים50%קוד הנחה 

. המקומות מוגבל והכרטיסים אוזליםמספר 

!להירשםמהרו 

,בברכה

מחלקת תרבות ותיירות

https://bit.ly/3m40Ydo


,תושבים יקרים

בעקבות ניטור שבוצע נתגלה יתוש נגוע בנגיף הזיקה באזורנו

המועצה מבצעת פעולות ניטור והדברה באופן עקבי  

,(נגיף הזיקה לרוב אינו מסוכן)

ישנן פעולות מניעה ומיגון מומלצות לתושבים שיסייעו  , בנוסף

.בצמצום הנגעים

לחצו כאןלמידע נוסף הכנסו לאתר המועצה או 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3322&section=176




ההתמונעללחצולהרצאהלכניסה

https://us02web.zoom.us/j/89189633049?pwd=SThzSGtpUjhMSzBzcjRxYy9iejlIZz09#success


?התגעגעתם לשבת באולם ולראות תיאטרון משובח

.קבלו את הדבר הכי קרוב שאפשר

.עם בן הזוג או כמתנה לחנוכה, זמן איכות עם עצמכם

: חברו להפקת ההצגה, שני שחקנים, דן סודרי מאבנת ודוד אופיר מקדם ערבה

"ר האחרון"האדמו"

ושמחים להזמינכם

8.12ההצגה תעלה באופן וירטואלי ב 

לפרטים נוספים ולרכישה לחצו על התמונה

https://www.tcj.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95_%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F_%7C_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94_%7C_%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F/?id=474


לחצו כאןלזימון תור לחידוש תעודת הזהות 

https://www.gov.il/he/Departments/news/schedule_appointment_for_biometric_docs?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral


, בהובלת מינהל תעסוקת אוכלוסיות, משרד העבודה והרווחה

, ראשון מסוגו, משיקים מיזם חברתי ותעסוקתי ענק

–בשיתוף חברות גדולות במשק לכל מחפשי העבודה 

"מיזם פופ אפ תעסוקה"

יציעו אלפי משרות לקהל הרחב , אנשי מקצוע בכירים מחברות מובילות במשק

.ויעניקו יעוץ והכוונה תעסוקתיים לכל הפונים

:ידע וטיפים למחפשי עבודה, למיזם אתר עם קישור למשרות

https://pop-up-works.org.il/

ינתן מענה טלפוני על ידי 2-3/12/2020בין התאריכים 

.מתנדבים מומחים בתחום משאבי אנוש

. הצטרפו אלינו והפיצו לחברים

:פייסבוק-חפשו אותנו ב

https://fb.watch/1-F0e7h4Nu/

https://pop-up-works.org.il/
https://fb.watch/1-F0e7h4Nu/


התמונהעללחצובפרויקטלתמיכה

https://headstart.co.il/project/61042


ציוד מסגריה  –למכירה 

מחרטה•

מ"מ40מקדחת עמוד עד •

מנועים עם תמסורת 5•

כלי עבודה מכל מיני סוגים•

שולחן עבודה עם מלחציים מקצועיים•

מ"מ45מקדחים מכל ה סוגים עד •

מ"מ6גדולה ריתוך עד רתכת•

,  נוספת מחוברת לטרקטור ומונעת על ידי הטרקטוררתכת•

ניתן לרתך בכל מקום

אלקטרודות מסוגים שונים  •

קומפרסור אוויר•

גנרטור גדול חדש•

י טרקטור"מערבל בטון שמונע  ע•

מסור חשמלי•

נוסףועוד ציוד 

לפרטים מוזמנים להתקשר  

052-3530613-מושב ורד יריחו -עבדי        לרענן    


