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תושבים יקרים
:לתשומת לבכם

.  לא תותר כניסה לישראל לפלסטינים שלא עומדים בהנחיות התו הירוק הישראלי1.11החל מהתאריך 

יצטרכו לגשת לקבל חיסון , ממנת החיסון השנייה שקיבלוחודשים6וחלפו , פלסטינים המעוניינים להמשיך ולהיכנס לישראל או לעבוד בהתיישבויות

.שלישי על ידי משרד הבריאות הפלסטיני על מנת להיכנס לישראל

ויחסן את כלל התושבים הפלסטינים שכבר קיבלו שני חיסונים של פייזר או  , החל מהשבוע יחל משרד הבריאות הפלסטיני בקמפיין חיסון שלישי

.  חודשים מיום החיסון השני6מודרנה ושחלפו 

.ללא עמידה בהנחיות לא תתאפשר כניסה לישראל או לעבודה בהתיישבות, אנו מדגישים

ء ، لن يُسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل الذين ال يستوفون إرشادات البطاقة الخضرا( نوفمبر)تشرين الثاني 1اعتباًرا من 

أشهر بعد تلقي 6الفلسطينيون الذين يرغبون في االستمرار في دخول إسرائيل أو العمل في المستوطنات التي مرت . اإلسرائيلية

 .التطعيم الثاني عليهم التقدم للحصول على التطعيم الثالث من قبل وزارة الصحة الفلسطينية لدخول إسرائيل
لقوا بالفعل ابتداًء من هذا األسبوع ، ستطلق وزارة الصحة الفلسطينية حملة تلقيح ثالثة ، لتلقيح جميع السكان الفلسطينيين الذين ت

لقاحين من شركة Pfizer أو Modern  أشهر على التطعيم الثاني6، والذين مروا .
نؤكد أنه بدون االلتزام بالمبادئ التوجيهية ، لن يُسمح بالدخول إلى إسرائيل أو العمل في المستوطنة



קיימת יכולת למשטרה לאכוף עבירות נהיגה על טרקטורונים חשמליים גם  ( 26.10.21)החל מהיום 

(.לא הייתה אפשרות עד עתה)כנגד בגירים וגם כנגד קטינים 

תעודת ביטוח , יהיה חייב לשאת רישיון רכב, שימו לב שכאשר נהג אשר ינהג כלי רכב מסוג זה

על כן מדובר בעבירה בה  , (היות ולכלים אלו אין רישוי בארץ, לא קיימים כאלו)ורישיון נהיגה מתאים 

. הנהג יקבל הזמנה לדין ויישפט בעבירות אלו וכמו כן כלי הרכב ייתפס ויועבר להשמדה

הקטין ייחקר על ידי חוקר נוער ויוגש נגדו כתב אישום לבית משפט -12במקרה של קטין מעל גיל 

. בגין עבירות אלו

יוגש כתב אישום כנגד הורי הקטין בגין כך שהתירו לקטין לנהוג ללא רישיון -12קטין מתחת לגיל 

. בכל המקרים הרכב ייתפס כראייה ויושמד בתום ההליך. וההורים יועמדו לדין, רכב וביטוח

.ושימרו על חיי ילדיכם, שימו לב טוב טוב

חשוב לדעת

לחצו כאן לפרטים נוספים 

https://drive.google.com/file/d/18wy7JGw3A1hz0BuQKKfHTDHnuQd3Ue6_/view?usp=sharing


לחצו כאן נוהל לתמיכה בהשקעות מיועד לחקלאים פעילים 

לחצו כאן נוהל לתמיכה במסגרת חקלאים חדשים והדור החדש בחקלאות 

נהלי תמיכה –חקלאות 

https://www.dead-sea.org.il/media/2021/10/12.10.2021%20%20%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%97%20%D7%90%D7%93%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%202021-2022_.pdf
https://www.dead-sea.org.il/media/2021/10/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%202021%202022%2011.10.21%20(2).pdf


מידע לציבור בנושא בטיחות אש 
2021-2022לקראת החורף 

בכדי שחורף זה יעבור בשלום וללא תרחישים  
.ואירועים של שריפות

בלחיצה כאן  כנסו וקראו את הפרטים  

https://drive.google.com/file/d/1M43JvL5oM4DeMmbb9uqJYzby-_x053Os/view?usp=sharing


קול קורא
" עין גדי"ס "להפעלת מזנון בביה

ב"ל תשפ"לשנה

לחצו כאן לפרטים 

https://drive.google.com/file/d/1mYJH8My4bnN8fKwQzcWKzzeog1sqfXMC/view?usp=sharing


לחצו כאן לקישור לזום 

https://us02web.zoom.us/j/5489497273












נמצאה בובה באירועי החגדיד 

לקבלת הבובה בחזרה 

:ניתן ליצור קשר עם המספר 

02-9945215



קול קורא ניקיון ביישוב

.מושב ורד יריחו מחפש שירותי ניקיון ליישוב

:מהות התפקיד

.יש לתמחר בנפרד–פרויקט של ניקיון ראשוני יסודי בכל רחבי היישוב •

.ניקיון כבישים ומדרכות היישוב כולל שטחים ציבוריים אחת לשבוע•

.פסח וראש השנה, פעמיים בשנה( כולל שטיפות)ניקיון כבישים ומדרכות באופן יסודי •

.פינוי שוטף של הפחים הקטנים בשבילי היישוב כולל בהרחבת היישוב ובפארק המשחקים•

.ניקיון שוטף פארק המשחקים כולל שאיבת דשא סינטטי אחת לשבוע•



ח.ל.האחריות הינה על המפרסמים בלבד ט, המועצה אינה אחראית לתוכן המידע המפורסם
"מועצה אזורית מגילות ים המלח"אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן באופן שוטף בפייסבוק המועצה 

"הרשמה לניוזלטר"באתר המועצה בכפתור , ולהירשם לקבלת ניוזלטר המועצה באופן קבוע אליכם במייל
lishka@dead-sea.org.ilנציגי ישובים המעוניינים לשלוח עדכונים מוזמנים לפנות לרוחמה /תושבי המועצה

ת מעבדה בכיר \ה טכנאי\דרוש

רשותי" נאמן קורונה"ה \דרוש

https://www.facebook.com/megilot.deadsea
https://www.dead-sea.org.il/
mailto:lishka@dead-sea.org.il
https://www.dead-sea.org.il/?item=3750&section=360
https://drive.google.com/file/d/1wSgk7l0etIUEN4q6YxAcKehCwaYag92D/view?usp=sharing

