חגיגות יום העצמאות ה  70למדינת ישראל במועצה האזורית מגילות יתקיימו השנה ביום חמישי
 19.4.2018בקיבוץ מצפה שלם בין השעות  17:00ל 20:30
במסגרת החגיגות נזכה לארח את הזמר נצ'י נ'צ!
אנו מזמינים אתכם להקים דוכן מכירה ביום זה.
מספר הבהרות:
 הקמת הדוכן תהיה ללא עלות למשתתף אך תחייב חתימה לאישור השתתפות באירוע ואיוש הדוכן בכלמשך הפעילות.
 לא תתאפשר הקמת דוכני מכירת מזון ללא אישור יצרן ותעודות ממשרד הבריאות הקמת הדוכן תתבצע עד שעה לפני תחילת האירוע. על כל מצג לדאוג לשולחן ולכסא! אם יש צורך בנקודת חשמל/תאורה ,יש לדאוג לגלגלת חשמל ומפצל חשמל. -במידה ויש שני תושבי האזור המעוניינים להקים דוכן זהה תינתן האופציה לשניהם.

למעוניינים יש לפנות למורן אברשימי עד יום ד' ה morana@dead- 02-9945012 -29.3.2018
sea.org.il
חג שמח,
אורית הרשטיג.

המשרד לשוויון חברתי השיק מועדון הנחות "שלייקס פלוס"
הנכם מוזמנים לידע את האזרחים הוותיקים על השקת מועדון הנחות "שלייקס פלוס" ע"י המשרד
לשוויון חברתי.
בדומה למועדוני לקוחות סקטוריאליים אחרים ,כדוג' חבר ,קרנות השוטרים או הסתדרות המורים,
מועדון "שלייקס פלוס" יעניק לחברים בו שורה ארוכה של הנחות והטבות ייחודיות ואטרקטיביות
בשלל תחומים – תרבות ופנאי ,צרכנות ,הסעדה ,בילוי ונופש.
המועדון פונה לכלל האזרחים הוותיקים בישראל ,שעל פי הערכות הלמ"ס מספר נאמד בכמיליון נפש,
ומציע להם הצטרפות חינם ,ההרשמה דרך האתר www.shlaykes.co.il
מטרת משרד לשוויון חברתי היא למנף את כוח הקנייה של האזרחים הוותיקים ,במטרה לאפשר
להם ליהנות ממחירים מוזלים בשלל תחומי חיים.
בין ההטבות ניתן למצוא תווי קנייה מוזלים לשלל רשתות קמעונאיות כדוגמת פוקס הום ,לאלין וגלי.
כמו כן ,יינתנו הנחות אטרקטיביות למוזיאונים ,היכלי תרבות ותיאטראות בכל רחבי הארץ ,בהם
בהבימה ,הקאמרי ,תיאטרון באר שבע ,תיאטרון חיפה ,מוזיאון מגדל דוד ועוד.
בנוסף ,יינתנו הנחות ייחודיות להצגות ומופעי ילדים וכן לאתרי בילוי לילדים כדוגמת גן גורו ,דבורת
התמר ועוד ,וזאת במטרה לעודד קשר בין דורי עם הנכדים.
מעבר לכך ,ייהנו האזרחים הוותיקים מהנחות משמעותיות לבתי בילוי ונופש כדוג' מרחצאות חמי
יואב ,חמי טבריה וחמת גדר
וכמו גם מסיורים ונופשונים מוזלים לאתרים ומלונות שונים בארץ וכן לעיסויים מוזלים עד בית הלקוח
ובכל רחבי הארץ.
כמו כן ,ייהנו האזרחים הוותיקים החברים במועדון מסדנאות לימוד ביתיות מוזלות לאוריינות
דיגיטלית ,כדוגמת יישומי מחשב ,גלישה ברשת ,התנהלות ברשתות החברתיות ,תפעול מכשירים
חכמים ועוד.
לא זו אף זו ,החברים ייהנו מהנחות משמעותיות בשלל מסעדות כסינטה ,שייטל ,תל אביב ,בראסרי,
מקדונלדס ,פיצה האט ,קפה קפה ,קפה גרג ועוד.
יתר על כן ,חברי המועדון ייהנו מהנחות משמעותיות לרכישת מוצרים ביתיים (ריהוט ,מוצרי חשמל
וכלי בית) באמצעות אתר המועדון עם משלוח והרכבה בחינם.

האמנית הבינלאומית סיגלית לנדאו פועלת בים המלח כבר שנים
ארוכות ובשנים האחרונות בסטודיו בקיבוץ אלמוג ,בפניה לתושבי
מגילות:
שלום מגילות! בונים ומסדרים את הסטודיו באלמוג ...
אם יש מישהו עם ידיים טובות ,חשק לעבוד ביחד וקצת ניסיון עם
מברגות וגם  ...פנוי/ה ב 23 ,22 :למרץ ...
 +אופציה להמשך  ...בתשלום כמובן :
אשמח לשמוע (עדיף קודם במסרון ) sms
054-4931478
תודה רבה
סיגלית לנדאו

דרושים
למלון עין גדי דרוש\ה פקיד\ת קבלה.
פרטים נוספים באתר המועצה או בלחיצה כאן
לספא סינרגיה דרושים מטפלים.
פרטים נוספים באתר המועצה או בלחיצה כאן

