
לכבוד

.  'ג-'כיתות א–תושבי מגילות 

המלח-מגילות ים–ח "בתי הספר של פסח תשע–עדכון 

לצערנו הרב ההודעה מלווה בקשיי ביצוע  . משרד החינוך ומשרד האוצר הודיעו על רפורמה במערכת החינוך בחופשים לאחרונה

.אותם לא מפרסמים לציבור, ובעיקר במועצות אזוריות, רבים בכל הארץ

,  במקביל. את הפעילות החינוכית בשבוע שלפני חג הפסח אמורים להוביל מורים מתוך המערכת שיסכימו לבצע את העבודה

.  משרדי החינוך והאוצר לא מתקצבים את ההסעות הנדרשות ומצפים מהרשויות ומההורים למצוא לכך מימון אחר

אי הבהירות והיעדר המשאבים הביאו לכך שבשלב זה של השנה אין לנו את הצוות החינוכי המתאים לביצוע המשימה באופן  

.  איכותי ואחראי

לאור הנתונים האלה הוחלט במועצה האזורית מגילות וברשויות אחרות ברחבי הארץ כי בשנה זו לא תתקיים פעילות חינוכית  

.  בבית הספר מגילות בשבוע שלפני פסח

.  הפעילות המתוכננת בישובים תתקיים כסדרה

.ט"תשע-אנו נערכים לבצע את התכנית בחנוכה ופסח של השנה הבאה 

,בברכה

אודי איזק

חינוך' מנהל מח



:לכבוד

תיכון אזורי עין גדי–הורי תלמידים 

פגישה עם מנהל בית הספר בן אראלי

השיחה תתקיים במועצה האזורית מגילות. הנכם מוזמנים לשיחת אמצע שנה עם בן

.20:00-22:00בשעות 19/02/2018ביום 

בכדי שנוכל להיערך בהתאם אנא מכם אשרו לנו אם אתם מתכוונים להגיע 

tsiyona@dead-sea.org.ilל  "או בדוא02-9945020' בטל

,בברכה

אודי איזק

חינוך' מנהל מח

mailto:tsiyona@dead-sea.org.il


,תושבים יקרים

23.2.2018השנייה תתקיים ביום שישי   " בעקבות ראשוני ים המלח"צעדת 

להשתתפות בצעדה יש להירשם מראש באתר המועצה

לפרטים אודות מגוון המסלולים והתכנים לחץ כאן

להרשמה לחץ כאן

13.2.2018' ההרשמה להשתתפות וקבלת חולצה עד יום ג

. לנרשמים עד מועד זה יחולקו חולצות הצעדה*

.ל ללא חולצות"ניתן להירשם גם לאחר המועד הנ

https://www.dead-sea.org.il/?item=1869&section=177
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/Rishum/nirshamnoar?rshut=94


אנו גאים לבשר על הקמת  , במסגרת תהליכי שיתוף ציבור במועצה

.צוות היגוי לתחום הספורט והפנאי במגילות

לכלל הגילאים  , בין השאר יפעל הצוות להיגוי תכנית אב לספורט

.ביישובים ובמועצה

.בתיאום מראש. במועצה, הצוות יתכנס אחת לרבעון

:להצטרפות לצוות ההיגוי ולפרטים נוספים

morana@dead-sea.org.ilאו 054-7412077מורן אברשימי 

mailto:morana@dead-sea.org.il


יוצא לדרך! טורניר כדורסל מגילות הראשון

.א מגילות.תושבי מגילות מוזמנים לקחת חלק ולעודד בטורניר הכדורסל של מ

ה"באולם הספורט בקלי19:30החל מהשעה 20.2.2018' הטורניר יתקיים ביום ג

:הקבוצות המתחרות

ה"קיבוץ קלי

קיבוץ אלמוג

קיבוץ בית הערבה

אבנת

בנים–מכינת מלח הארץ 

הנוער העובד והלומד–נוער 

רשות שמורות הטבע והגנים

אלמוג–" קדמה"כפר הסטודנטים 

מועצה אזורית תמר

!בואו לקחת חלק באירוע ספורטיבי וקהילתי

054-7412077מורן : לפרטים

מחכים לראותכם





כנס יזמות נשים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

.במשרד הכלכלה והתעשייה

,  העסקים, בואו לפגוש את הנשים הישראליות המשפיעות בעולם היזמות

,התרבות והפוליטיקה הישראלי

".מחוברות לעסקים"בכנס 

.קריית שדה התעופה, בפברואר באולם אווניו20-ה, יום שלישי

http://kenes.sba.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99כל הפרטים כאן 

http://kenes.sba.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99



