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! השבוע זה קורה
יוצא לדרך 2021חגדיד 

לחצו כאן לפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3715&section=438


ניידת בדיקות אנטיגן תעבור  
'יום ד, ביישובים מחר

:תושבים יקרים שימו לב
ניידת  , ובשל חובת הצגת תו ירוק בכניסה לאירוע, לקראת אירוע החגדיד בחמישי

.לפי לוח הזמנים המפורט כאן' יום ד, בדיקות אנטיגן תעבור ביישובים מחר
. יש להגיע מספיק זמן מראש, הניידת תעזוב את היישוב בשעה הנקובה

אותה יש להציג בכניסה למתחם  ,לנייד" סמס"תוצאות הבדיקה יתקבלו בהודעת 
. החגדיד

(חניית בנין המזכירות)17:30–16:00ורד יריחו 
(סמוך לאולם הספורט)19:30–18:00ה "קלי

(7' מס, חניית המזכירות)21:30–20:00מצפה שלם 
שעות24נזכיר כי תוצאה של בדיקת אנטיגן תקפה ל 

,שעות72לתקפההקורונהבדיקתשלתוצאות
בלחיצה כאן ניתן להתעדכן , קורונה במתחמי בדיקות

!בחגדידלהתראות

https://www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx


-היום השני לחגדיד
! ממשיכים לחגוג

לחצו כאן לפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3715&section=438


:מועצה אזורית מגילות, מידע לציבור
להודעות חשובות , המועצה מפעילה קבוצות ווטסאפ ייעודיות לכל יישוב

.בלבד
:ל שתי מטרות"לקבוצות הנ

להוות אמצעי תקשורת יעיל וישיר בין המועצה לכלל התושבים  1.
להודעות חשובות בשגרה בחירום

י בכל יישוב  "לשמש את צוות הדוברות ומידע לציבור של הצח2.
לתקשורת מהירה ויעילה עם כלל תושבי היישוב

בחירום  , הקבוצות משמשות לצורך העברת הודעות חשובות בלבד
רק מנהליה יכולים לשלוח  -כל קבוצה בנויה כך שהיא חד כיוונית . ובשגרה

בה הודעות  
אנו מתחייבים שרק מידע חשוב ורלוונטי יישלח ומבקשים מתושבי מגילות  

כשמתעורר  , להישאר בקבוצה על מנת לאפשר לנו תקשורת ישירה ונגישה
.הצורך

ראו המשך מטה



:תושבים שאינם חברים בקבוצה יכולים להצטרף באמצעות לחיצה על הקישור המתאים

לחץ –להצטרפות לקבוצת קיבוץ בית הערבה 
https://chat.whatsapp.com/invite/GStKJb04aU54lC9AqBiqeSכאן 

לחץ –להצטרפות לקבוצת קיבוץ אלמוג 
https://chat.whatsapp.com/invite/C4IEv51YshK0avPwoBshdQכאן 

לחץ –להצטרפות לקבוצת קיבוץ מצפה שלם 
https://chat.whatsapp.com/invite/HnvoTLdAFWrLI3HbW2WMdYכאן 

לחץ –ה "להצטרפות לקבוצת קיבוץ קלי
https://chat.whatsapp.com/BKMa9KcnVj01Y9Lgw3VWJVכאן 

לחץ –להצטרפות לקבוצת קדם ערבה 
https://chat.whatsapp.com/invite/Kiav6u0gPey0H9I9dyqNHwכאן 

לחץ –להצטרפות לקבוצת ורד יריחו 
https://chat.whatsapp.com/invite/HJ10JYsEMFJFcfVnak8s0bכאן 

לחץ –להצטרפות לקבוצת אבנת 
https://chat.whatsapp.com/invite/LvI2lS8E9JV56WEmoPgd4Oכאן 

https://chat.whatsapp.com/invite/GStKJb04aU54lC9AqBiqeS
https://chat.whatsapp.com/invite/C4IEv51YshK0avPwoBshdQ
https://chat.whatsapp.com/invite/HnvoTLdAFWrLI3HbW2WMdY
https://chat.whatsapp.com/BKMa9KcnVj01Y9Lgw3VWJV
https://chat.whatsapp.com/invite/Kiav6u0gPey0H9I9dyqNHw
https://chat.whatsapp.com/invite/HJ10JYsEMFJFcfVnak8s0b
https://chat.whatsapp.com/invite/LvI2lS8E9JV56WEmoPgd4O




ח.ל.האחריות הינה על המפרסמים בלבד ט, המועצה אינה אחראית לתוכן המידע המפורסם
"מועצה אזורית מגילות ים המלח"אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן באופן שוטף בפייסבוק המועצה 

"הרשמה לניוזלטר"באתר המועצה בכפתור , ולהירשם לקבלת ניוזלטר המועצה באופן קבוע אליכם במייל
lishka@dead-sea.org.ilנציגי ישובים המעוניינים לשלוח עדכונים מוזמנים לפנות לרוחמה /תושבי המועצה

https://www.facebook.com/megilot.deadsea
https://www.dead-sea.org.il/
mailto:lishka@dead-sea.org.il

