
לחץ כאן" ערבות הדדית במגילות"למעבר לקרן 

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/33495




תכנית נושמים לרווחה במרכז עוצמה מיועדת להציע מענים בשגרה 

.למשפחות שמתמודדות עם מציאות חיים של עוני והדרה

: ב קישור שירכז את כלל המידע שרלוונטי לעובדי המערך בתקופה זו"רצ

, כלכלת משפחה ומיצוי זכויות, מידע בנושא תעסוקה, נהלים בתכנית

.תמיכה משפחתית ופעולות ויוזמות שנעשות בשטח

שקישור אליו העברנו לרועי בן נעים שיכוון אליו באתר המיוחד של המשרד  באלדטאנו רואים 

, לימי הקורונה משאב חשוב לעובדי מערך נושמים לרווחה במכרז עוצמה

לכלל תכניות המתווה ולכל מי שימצא בו עניין

.הקישור פתוח לאנשי הצוות של התכנית לעריכה לחומרים רלוונטיים

!!!בלי יכולת עריכה כמובן-נשמח לשתף את הציבור הרחב

https://padlet.com/noshmimbeotzma/3zhhvvlm4v04

איריס חדש

(משפחה ילד וקהילה)ממונה מחוזית 

שירות משפחה וילד בקהילה

הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה

https://padlet.com/noshmimbeotzma/3zhhvvlm4v04




,שלום לכולם

,במרחב הכפרייות מויזלמטה קישור מעניין ויצירתי המוקדש לפיתוח ראו 

.ומשקיםיכול לשמש השראה לתושבים פרטיים 

.הראשון מסוגו בישראל-החקלאי הקרקס 

.אך זה זמן לתכנן ולחשוב על המיזמים הבאים שלכם,עכשיו זה לא זמן מתאים לצאת ,נכון 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Documents/tayaron31.pdf

בריאות לכולם וחזרה מהירה לשגרה

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

https://links.responder.co.il/?lid=18677163&sid=387834489&k=5c5361cf0ff27406bdf552058f7c333a


לחצו כאןלהרשמה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Ml-N2oGfIYKj4qs9cUaez0zehEveJTAdltcRolK9hHD-zQ/viewform


. כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה, סטודנטים יקרים מכל הגוונים

לצאת מהבית ולקבל מלגת חקלאות  , קוראים לכם להיות חיוניים, ארגון קדמה, אנחנו

.ייעודית לתקופת הקורונה

החקלאים שלנו בבקעת הירדן ומגילות ים המלח נמצאים  -בעקבות משבר הקורונה 

!בסיטואציה מורכבת וזקוקים להרבה ידיים עובדות כדי להחזיק את המשק

-בינתיים צריך אתכם לעבודות ב

.קטיף פלפלים במושב תומר. 1

.דילול תמרים בקיבוץ אלמוג. 2

?איך זה עובד

נרשמים אצל עידו ומקבלים שיבוץ.1

! אפשרות לינה במתחם כפר הסטודנטים שלנו במעלה אפרים. 2
, ימי התנדבות5הכלסך . שעות התנדבות בחקלאות40שח עבור 1000סכום המלגה .3

. שעות ביום8-כ 

לא יהיה ניתן לקבל מלגה חלקית! המלגה תינתן על סך כלל השעות.4

ימים לפחות עם 5התחייבות למשך 29/03ההתנדבות תתחיל החל מיום ראשון .5

.  שעות עבודה ביום8, חמישי -ימי ההתנדבות ראשון. אופציה להארכה

החזר דלק ייסגר מול בעלי הרכבים. 6

(בקעת הירדן: ג"ג.. )מיקום מדויק יקבע בהקדם ובהתאם לכמות הנרשמים. 7
.המלגה תשולם לכל המאוחר עד סוף חודש מאי. 8

050-7911144-עידו -להרשמה! חייבים אתכם



. תושבי מגילות יקרים

. אנו שמחים לפתוח את המכירה שלנו ללקוחות פרטיים בימים טרופים אלו

!ממחירים מוסדיים ומטורפים לקראת פסחלהנותעל מנת שתוכלו 

,  טואלטיקה, שמן, סוכר, אורז, פסטות, שימורים, תבלינים, חומרי ניקוי

. ועוד המון מוצריםפ"חדכלים 

, אשמח אם תיכנסו לקישור המצורף ותתרשמו

.לאיכות ולמחירים הכי הוגנים, מבטיח שתזכו לשירות

:לטלפוניםוואטצאפניתן לשלוח הזמנה בהודעת 

.קיבוץ בית הערבה054-3134444-מורן055-6693009-חי

https://tehilasharvit.000webhostapp.com/%D7%A1%D7%90%D7%

9C-%D7%97%D7%99

חי שיווק כלסאל

https://tehilasharvit.000webhostapp.com/%D7%A1%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%99



