


מובילה יחד עם , הפועלת במרחב ים המלח, צבאית מלח הארץ-הקדםהמכינה 

–מועצת המכינות יוזמה חברתית משמעותית ביותר לימים אלו 

.שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין25עצרת זיכרון משותפת לציון 

: צבאיות-החידוש הגדול הוא שבעצרת ישתתפו כלל המכינות הקדם

.החילוניות והמעורבות, הדתיות

תעסוק בשיח הקיצוני  " מתווכחים אבל אחים"שתתקיים תחת הכותרת , העצרת

בחשיבות היכולת לחיות לצד אידיאולוגיות שונות ובחובת תשומת  , הגואה בימים אלו

. הלב לשיח מכבד וענייני

דיה , תושב קליה, דניאל עוזיה, תושב אבנת, טיבי גולן: בעצרת ישתתפו בין היתר

.תושב קליה, תושבת מצפה שלם וירון יצחק, בדש

.ערב יום הזיכרון לרצח28.10העצרת תצולם בכיכר רבין ותשודר ביום רביעי  

המועצה האזורית מגילות מברכת על היוזמה וגאה במכינת מלח הארץ ובתושבי  

. המועצה המשתתפים באירוע

המועצה המעוניינים לקבל קישור לצפייה בטקס תושבי 

ןכאבלחיצהלהירשם מוזמנים 

. כשעה לפני האירוע28.10הקישור לצפיה בעצרת יופץ במייל ביום רביעי ה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-7H4Ec4agtLPWYFDhVsuT6KqwwZcnMb5cqODRoT-xRcqbpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


לחצו כאןלפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3295&section=438


קורסי העשרה-( 'יב-'ז)סקר לנוער 

קורסים לבני הנוער מספר להביא אנו מעוניינים הקרובה בתקופה 

.תמר.א.מעםבשיתוףמסובסדייחודים דרך הזום במחיר 

על יענוילדיכםאם נשמח ( מפגשים5עד 3)יהיו קצרים הקורסים 

. אותםלהבין מה מעניין ב בכדי שנוכל "בקישור המצכמה שאלות 

בברכה

ספורט ופנאי, תרבות' מח

לחצו כאןלמענה על הסקר 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwR3AFkBmfJFufj7_KD1daNkxiZNClzOpXVw20QyqD_F3P4g/viewform


"עושים ספורט במגילות"-מגילות ספורט תושבי ות/קול קורא למדריכי

. התרבות והפנאי במועצה מעוניינים לעודד פעילות ספורט ביישוביםאגף 

.דצמבר בכל יישובי המועצה-תתקיים במהלך החודשים נובמברהפעילות 

פעילות וסדנאות ספורטיבית המתואמת לימי הקורונה  וליצור המטרה היא לתמוך בעסקים מקומיים 

.ביישובים

תושבי המועצה הרואים עצמם מתאימים להעביר פעילות ספורט לקהלי יעד מגוונים  , מחפשים אתכםאנו 
,  אימון פונקציונלי, HITאימון , זומבה, פילטיס, יוגה: רעיונות לדוגמא( מבוגרים ומשפחות, גיל הרך, נוער)

.סדנאות גוף ונפש, סדנאות תזונה

morana@dead-sea.org.il: למעוניינים יש לפנות במייל למורן אברשימי
.  עם הצעה מסודרת לפעילות12:00בשעה 2.11.2020ליום שני עד 

.רשימת הפונים תועבר לרכזי התרבות ביישובים והם יבחרו את הפעילות המתאימה ליישוב

₪  1,500מחלקת התרבות והספורט תסבסד את הפעילות בסכום של עד 
.  כנגד חשבונית( בהתאם להחלטת רכז התרבות היישובי)לכל יישוב ' דק45-פעילויות של כ2-ל

.הפעילויות יהיו בכפוף להוראות משרד הבריאות

054-7412077: ניתן לפנות למורן אברשימי  רכזת ספורט בטלפוןלשאלות 

mailto:morana@dead-sea.org.il








דרושים

.ס קהילה והתנדבות"ה עו/למועצה האזורית מגילות דרוש

ןכאבלחיצהאוהמועצהבאתרנוספיםפרטים

https://www.dead-sea.org.il/?item=3298&section=360

