
מגילות–דף שבועי 
10.05.2022



תושבים יקרים
"שירות לתושב"בנושא השתלמות מועצתית לרגל

10.05.22'גיום,היוםמבנה המועצה יהיה סגור 

-אנו מציעים שירות חדש 
–להודעות בלבד , מספר ווטסאפ מועצתי

יותר עבורכם וזמין בכל עת נגיש 

050-3300625

תוכלו ליצור קשר עם בעלי התפקידים במועצה, בנוסף
כאןבלחיצה

https://www.dead-sea.org.il/%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94/


050-3300625

לחצו כאן לפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=4031&section=440


050-3300625

לחצו כאן לטופס הרישום 

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=94


050-3300625

לחצו כאן לפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=4019&section=438


050-3300625

!מגילות מקדמת מהלך מועצתי לאיתור פתרון לנושא מיחזור בקבוקי המשקה

,  אנו שמחים לבשר לתושבי מגילות כי בנוסף לאפשרות לקבל את דמי הפקדון עבור מכלי המשקה
באמצעות כלובי המיחזור , תמשיך המועצה להפעיל את האפשרות למיחזור ביישובים, ברשתות השיווק

.לבקבוקי משקה, הקיימים
.  ניתן להשליך לפחים הסגולים למיחזור זכוכית, כגון בקבוקי שמן זית, את יתר המיכלים העשויים מזכוכית

ניתן להשליך לפחים הכתומים  , קרי בקבוקי שמפו וכיוצא באלה, מיכלי פלסטיק שאינם מחוייבים בפיקדון
.למיחזור אריזות

,  המחוייבים בפקדוןלשם הצלחת המהלך חשוב להקפיד להשליך לכלובי המיחזור אך ורק בקבוקי משקה 
.פחיות ובקבוקי משקה מזכוכית ומפלסטיק–קרי 

(.פח כתום)את יתר המיכלים ניתן להשליך לפח מיחזור האריזות 



050-3300625

בנושא  ( שיחה בת מספר משתתפים)פיקוד העורף מגייס תושבים לקבוצת מיקוד 

השיחה תתבצע בפלטפורמת הזום למשך שעה  . התרעה לחדירת מחבלים לישוב

.20:00-21:30בין השעות 11/5/22וחצי בתאריך 

על מנת שהקבוצות שאנו עורכים יהיו מגוונות וישקפו את עמדותיהם של מירב  

(.10/5/22)נשמח שתענו על שאלון ההרשמה הבא עד ליום שלישי , התושבים

https://forms.gle/9uPBa4YL1hfetK1W9

.במידה ותמצאו בעלי רקע מתאים ניצור אתכם קשר בהקדם

https://forms.gle/9uPBa4YL1hfetK1W9


תושבים יקרים

.יודלקו מדורות ברחבי הארץ, ג בעומר"ערב ל18.05.22בתאריך 
.יש להימנע מהדלקת אש ביערות ובפארקיםמציינים כי 

, במוקדים שלא יאושרו, יאושרו מוקדים מסומנים להדלקת מדורות בכל ישוב, למען הסדר הטוב
.  תתבצע אכיפה

:להלן סדר הדברים
.ישוב להחליט כמה מוקדים ומיקום המוקדים להדלקת מדורות/על כל רשות•
שם  , שם הישוב: הבקשה תכלול את , יש לשלוח אלינו בקשה במייל חוזר לתיאום סיור•

.כמות מוקדים לאישור ומיקומם,(צ"עדיף רבש)מס נייד + משתתף בסיור
11.05.22' יש לשלוח בקשות עד ליום ד•
.יתואמו סיורים בישובים12.05.22' ביום ה•

.  צו נציב כבאות והצלה לישראל/ כל הכתוב מעלה בכפוף להנחיות

050-3300625



050-3300625



050-3300625

לחצו כאן לפרטים נוספים 

https://www.facebook.com/790484330993682/posts/7586905871351460/


050-3300625



050-3300625

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

