
לחצו כאןלהרשמה להרצאה 
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...היכונו, היכונו

!צעדת ראשוני ים המלח יוצאת לדרך

,תושבים יקרים

,  23.3וביום הבחירות 19-20.3, 5-6.3,12-13.3: בשלושת סופי השבוע של חודש מרץ בתאריכים

.  את צעדת ראשוני ים המלחנקיים 

.לכרטיס לצעדהבמיוחד לתושבי מגילות עלות מסובסדת

(ח לילד"ש40-ח למבוגר ו"ש50במקום )ח "ש30

https://forms.gle/HRVRzabsndRjaPPU9: על מנת לקבל את ההטבה עליכם למלא את הטופס בלינק המצורף

.  לאחר מילוי הטופס נחזור אליכם למייל או לנייד עם קוד קופון אישי להזנה באתר מכירת הכרטיסים

(עליכם לבחור את היום והמועד הרצוי לצעדה ובהגיעכם למעמד התשלום עליכם להזין את קוד הקופון האישי)

. שימו לב ההטבה הינה אישית ולתושבי המועצה בלבד

.(  ז.בעמדת איסוף הערכה למשתתפים ביום הצעדה יהיה עליכם להציג ת)

3.3.2021-ה' ניתן יהיה להשתמש בקוד הקופון לקבלת ההטבה עד ליום ד

.מכן הקוד לא יהיה בתוקףלאחר 

אגף תרבות תיירות וספורט

https://forms.gle/HRVRzabsndRjaPPU9
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???מרבים בשתייה ...משנכס אדר
בהתאםהפוריםחגאתנחגוג,הקורונהמגפתבצל,השנה.הנוערבניעבור"למסיבהסיבה"תמידהואהפוריםחג

בניאתשתוקףהרבוהשעמוםחבריםעםלהיפגשהקושי,מרחוקהלמידה,זאתעםיחד.הבריאותמשרדלהנחיות

.עבורםפזהזדמנותהנוהפוריםחג,"עולכללפרוק"מחפשיםהנוערובניבשטחאותותיהםאתנותנים,הנוער

החברהאתמדאיגשקיומהוחברתיתאישית,הרסניתתופעההואאחריםמסוכניםובחומריםבאלכוהוללרעההשימוש
.מגילותהאזוריתבמועצהואותנוכולההישראלית

נוערבניבקרבבמיוחדומילוליתמינית,פיזיתלאלימותלהובילעלוללרעההשימוש.מרכזיאלימותמחוללהואהאלכוהול

לגילהקשוריםפיזיולוגיםמאפייניםעקבבעיקר,מוגבלתהאלכוהולצריכתבכמותלשלוטאו/ולמתןהיכולתעבורם

40%-וכ,ב"בחטוהנערותמהנערים20%,יסודיס"בבימהילדים10%כימראיםמחקרים.ועודחברתילחץ,ההתבגרות

בסמיםמתנסיםבתיכוןוהנערותמהנערים10%-מולמעלה,שבועיבסיסעלאלכוהולשותיםבתיכוןוהנערותמהנערים

.זותופעהלמגרשביכולתנוכללעשותכקהילההחובהעלינוולכן,מדאיגיםנתוניםאלו.(גראסלרוב)

והסברהמניעהפעילויותבאמצעותבסמיםוהשימושהאלכוהולשתייתתופעתעםמתמודדים,מגילותהאזוריתבמועצה

.הקהילתיובמישור,פורמליהבלתיבחינוך,הספרבבתי,האוכלוסייהשכבותבכל

עםבהתמודדותהראשונההחולייההינוהבית.התערבותכםללאבתופעהלהיאבקנוכללא.יספיקולאאלהכלאולם

,החינוךבמערכותהמקצועייםהגורמיםלצדרחבהקהילתיתהתגייסותומחייבנוערבניבקרבובאלכוהולבסמיםשימוש

.במועצההקיימיםוהאכיפההטיפול

לקחת,הנוערבנישלהבילויבמוקדילסיוריםולהצטרףילדכםבחייהמעורבותאתלהעמיקההוריםאליכםפוניםאנו
לבתשומת.הללוהנושאיםעלילדיכםעםושוחחו–ביותרוהחשוב,לכםהמוצעותלהוריםובהרצאותבהדרכותחלק

.התופעהבהפחתתלסייעיכולמועצה-הורים-ישוב-החינוךמוסדותכוחותשילובעםיחדביוםדקותמספרשלוהקדשה

!בכללהשנהולאורךבפרטזובתקופהערנותגלואנא

. מידע או התלבטות בנושא, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

מורן אברשימי: תכנית ביטחון קהילתי מגילות רכזת
054-7412077: טל

morana@dead-dead.org.il: דואר אלקטרוני



,תושבים יקרים

כתוצאה משימוש באמצעי חימום  , שחלקן אף גרמו למוות, בחורף האחרון פרצו שריפות רבות

תנורי סלילים ומפזרי חום אשר היו צמודים למיטה או לחומרים דליקים  : כגון, לא בטיחותיים

��אחרים 

פעלו על פי ההמלצות של ענף הסברה והדרכת  , על מנת למנוע נזק לחיי אדם ורכוש

:אוכלוסייה

.אנו ממליצים להשתמש באמצעי חימום בטוחים כמו רדיאטורים או מזגנים❖

,  וילונות: את אמצעי החימום מחומרים דליקים כגון( מטרים לפחות3)נדרש להרחיק ❖

.שטיחים או כל חומר דליק אחר, שמיכות

.חל איסור מוחלט להניח בגדים או שמיכות על מפזר חום או רדיאטור❖

.כבו את מכשיר החימום הנייד בזמן שאתם יוצאים מהחדר או ישנים❖

.  ודאו שמכשיר החימום מאושר לשימוש על ידי מכון התקנים❖

.קרינת החום של מכשירי החימום עלולה לגרום לשריפה, גם ללא מגע❗זכרו




