


,תושבים יקרים

:להלן נוהל דיווח על מפגעי בטיחות במרחב מגילות

,  במידה ותושב מבחין במפגע בטיחות במרחב היישוב או מחוץ ליישוב

.בהודעת טקסט לנייד או בשיחה טלפונית, ל"ניתן לדווח ליוסי לב בדוא

פירוט שעות הפעילות ואמצעי התקשרות לרשותכם באתר המועצה 

בלחיצה כאןאו 

https://www.dead-sea.org.il/?item=2542&section=363
https://www.dead-sea.org.il/?item=2542&section=363


לתנשמותתיבות קינון 

.בשבועיים האחרונים פוזרו מסביב ליישובי מגילות תיבות קינון לתנשמות

"(  שושנת יריחו)"ז מגילות להפחתת היקף התחלואה בציבור ממחלת הלישמניה "במסגרת פרויקט של מוא

(  ור'נשאי מחלת הלישמניה מסוג מיג)התחלנו במהלך לדילול אוכלוסיית הפסמונים והמריונים 

.תנשמות שיקננו באזור–הדברה ביולוגית באמצעות 

מ שלא לחבל באפשרות שאכן תנשמות יקננו  "הציבור מתבקש לא לגעת ולא להתקרב לתיבות ע

.מעשרים תיבות הקינון הפזורות במרחבבאחת 

,בברכה

מחלקת איכות הסביבה  
מגילותז "מוא



ןכאלחץלהרשמה לקבוצות ולהסעה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS0FcFsRfpcnsKRySL4QiCUAD53350w3ro1A-7A5Xkgnbc7A/viewform


:לפרטים נוספים וקבלת קוד ההטבה שלחו מייל

/http://www.tamarfestival.com:  אתר הפסטיבל

http://www.tamarfestival.com/




אזורית מגילותמועצה -השירות סקר איכות 

וברכהתושבי מגילות יקרים שלום 

,  ועושה בשיתוף עם המועצה פרויקט גמר, מהנדס איכות ואמינות, תושב אבנת, שמי נתנאל בורדמן

נוכל להבין מהי  , מנתוני סקר זה .שמטרתו שיפור איכות השירותים שהמועצה מעניקה לתושביה

מידת שביעות הרצון שלכם מהשירותים שהמועצה מעניקה לכם ומהי מידת החשיבות שאתם  

!דבר שיסייע לנו להשתפר ולספק לכם את השירות האיכותי ביותר, מייחסים לשירות זה

:למה כדאי לך לענות על הסקר

.כדי לתת לנו את ההזדמנות לשפר את השירות שאתה צורך1.

מאחר והסקר  )בין העונים על הסקר תוגרל ארוחה זוגית מפנקת ומנוי חצי שנתי לחדר כושר 2.

ל במקום המתאים בסוף  "יש לכתוב את כתובת הדוא, מ להשתתף בהגרלה"ע, הינו אנונימי

(השאלון

השאלון מנוסח בלשון זכר בלבד אך מופנה לגברים ונשים כאחד *

.הסקר הינו אנונימי לחלוטין ולא יעשה בו אף שימוש מלבד תהליך שיפור השירות *

למענה על הסקר לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/1BQ6Wn0krdjclzVzZY4HIA02CXEUDA8-700XCr-NAY8s/edit






,שלום רב

שלההליךשינויעלהוחלט,וההגירההאוכלוסיןרשותמובילהאותם,לציבורהשירותלשיפורהצעדיםמכלולבמסגרת1.
.האוכלוסיןמרשםשלהממוחשבתמהמערכתהמונפקותתעודותעלוחתימהניפוק

הונפקההתעודהכיהמאשרהמשפטיחליפוהתעודותעלהמשרדוחותמתהרשותעובדחתימתאת,לפיכך2.
.מודפסתחותמתתוטבעוכןהאוכלוסיןמרשםשלהממוחשבתמהמערכת

יש.במהימנותותפגעלאהפקידשלהחתימהוהסרת,ייחודיניירהנוהתיעודמודפסעליוהנייר,להדגישחשוב3.
.הייחודיהדףעלמודפסאכןבפניכםהמוצגהתיעודכילהקפיד

ממרשםתמציתלהנפקתיינתןהשירות,ראשוןבשלב.עצמישירותבעמדותתעודותקבלתתתאפשר,בנוסף4.
.האוכלוסין

האינטרנטבאתרנוספיםהסברהבחומרילעייןניתן,בדוגמאותמלווים,האמוריםהשינוייםפירוטובועלוןבזאתמצורף5.
bit.ly/tiud_piba:וההגירההאוכלוסיןרשותשל

.זהלנושאנגיעהלהםשישמשרדכםעובדילכללהמידעולהפיץ,בפניכםהמוצגותאלותעודותולקבללכבדנבקש6.

.עתבכללסייענשמח7.

לויאלי

וביומטרימרשםאגףמנהל

האוכלוסיןמינהל

074-7083222: משרד

02-6469503: פקס

http://bit.ly/tiud_piba






דרושים

. ה"דרושים עובדים לכלבו קלי

בלחיצה כאןבאתר המועצה או פרטים 

. דרושה סייעת רפואית לגן בוורד יריחו

בלחיצה כאןבאתר המועצה או פרטים 

.  ס ירדן דרושים אנשי צוות"לביה

בלחיצה כאןבאתר המועצה או פרטים 

. ת תחזוקה/ה רכז/לכנסת דרוש

בלחיצה כאןפרטים באתר המועצה או 

https://www.dead-sea.org.il/?item=2541&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=2543&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=2540&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=2538&section=360

