שלום,
אנו שמחים להגיש לכם את איגרת המועצה האזורית רמת הנגב בפורמט החדש שלה.
איגרת זו תישלח אליכם פעם בחודש בכל יום ב' השני בחודש.
אנו מקווים שתפיקו ממנה הנאה

הכתבות החמות שהיו לנו החודש
” אוהבים את כולכם!”
ביקור של משלחת
מנהיגות של הפדרציה
היהודית בקולורדו
הסתיים בהצלחה
קרא עוד

חמש מלגות הוענקו
השנה לסטודנטים
מתחום החקלאות .מי
קיבל?
קרא עוד

לעוד כתבות באתר האינטרנט

האירועים החמים שיהיו לנו החודש
יום כדור הארץ במועצה
האזורית רמת הנגב
יום כדור הארץ  המסורת ממשיכה
חגיגה מועצתית מקיימת לכל הגילאים
* סדנאות והפעלות * שוק איכרים * דוכני אוכל *
מוזיקה טובה * מופע של ד”ר מולקולה! ועוד
יום שלישי ,16/5/2017 ,כ’ באייר תשע”ז |
בין השעות  | 17:0020:00קיבוץ משאבי
שדה
הכניסה חופשית
מידע נוסף

“למי הילד עושה לייק?”
– הרצאה של גלעד האן,
חוקר עבירות ופשעי
מחשב
הם עושים להם לייק ,משחקים איתם במשחקי
מחשב ,מדברים איתם בווטצאפ ....
מיהם האנשים האלו שיוצרים קשר עם הילדים
שלנו ואיך לומדים להימנע מהסכנות באינטרנט וברשתות החברתיות.
הרצאת חובה ביום שלישי  9.5.17בשעה  20:00באולם המו”פ.
מרצה :גלעד האן ,חוקר עבירות ופשעי מחשב
כניסה חופשית
* המפגש מיועד להורים לילדים בגילאי יסודי ותיכון.
מידע נוסף

אירועים נבחרים נוספים
  15/5/2017אודישנים מצולמים לתוכנית הטלוויזיה אקס פקטור בפאב  .40כל הפרטים<<
  17/5/2017הצגה ברביבים :הזאבים – תאטרון הקאמרי .למידע וכרטיסים <<
  19/5/2017ערב משירי שמרית אור ובהנחייתה .למידע וכרטיסים <<
  27/5/2017שלומי סרנגה בפאב  .40למידע וכרטיסים <<
  30/5/2017עלמה זוהר במופע לילדים בפאה  .40למידע וכרטיסים<<

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי שתדעו
חדש במועצה :חניה
לאורחים ותושבים בלבד
ארבעת החניות הראשונות בחניית המועצה
מיועדות לאורחי ותושבי המועצה שבאים לקבל
שירות במשרדי המועצה.

יומן ראש המועצה פתוח לציבור  במסגרת המחוייבות לשקיפות מציג ערן דורון ,ראש המועצה,
את יומנו לציבור הרחב .לוח הפגישות יעלה מידי חודש ויציג את החודש הקודם .לצפיה ביומן<<
קבלת קהל בערב במשרדי המועצה  מתוך רצון לשפר את השירות לתושב ,החל מיום ראשון 7
במאי  ,2017הוספנו שעות קבלת קהל בשעות הערב במשרדי המועצה .כל הפרטים<<
שינויים בהגשת בקשות לדרכון ותעודת זהות רגילה  לאור החוק החדש של משרד הפנים –
חובת הנפקת דרכון ות.ז .ביומטרי החל מה  .1/6/17אי לכך ניתן להגיש בקשות לדרכון ותעודת
זהות רגילה ,עד ל 15/5/17במועצה .פרטים נוספים <<
חדש בספרייה האזורית :השאלת ספרים דיגיטליים למכשירים החכמים  ספרים דיגיטליים
למכשירים החכמים ללא תשלום .ניתן לבחור מבין כלל ספרי  ,evritחנות הספרים במובילה
בישראל .איך זה עובד?
אנחנו והמדיה  רמת הנגב בקשורת :מידע על רמת הנגב שאספנו מהרשת.

הנכם מקבלים אגרת זו משום שהנכם נמצאים ברשימת התפוצה שלנו.
אם נרשמתם בטעות או אינכם מעוניינים לקבל אגרת זו ,אנא לחצו "הסר" בתחתית העמוד ואנו לא
נשלח אליכם אגרות נוספות.
ועוד משהו קטן :אנו משתדלים להביא אליכם את המידע שנראה לנו הכי חשוב.
אם יש לכם הערות או הערות ,נשמח שתשתפו אותנו במייל חוזר או לכתובת מייל .oshra@rng.org.il
תוכלו גם לשתף את האיגרת ברשתות החברתיות ,בכפתורים כאן למטה

מועצה אזורית רמת הנגב
) 086564111רב קווי( | פקס | 086564100 :ד.נ .חלוצה85515 ,

הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

