
ג בעומר הקרוב  "בהתאם לצו נציב כבאות והצלה ארצי יש לפעול בל

.על פי הנחיות שהתקבלו מנציב כבאות והצלה לישראל

צ היישוב"א ולרבש"של כב102בכל מקרה של בעיה יש לפנות למוקד 



לפרטים לחץ כאן

https://www.dead-sea.org.il/dead-sea.org.il/originals/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%92 %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8 %D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%94-15 (1).pdf


,שלום לתושבי ים המלח

!להציל את ים המלח-?מהי מטרת המפגש ביום חמישי

''.פתרונות הם רק ברמה של ממשלה? מה האדם הקטן יכול לעשות''–היאהתגובה השכיחה 

!  לא נכון

שלושת חברי הפאנל המוזמנים ביום חמישי הקרוב לאלמוג יציגו בפנינו פתרונות שכבר נמצאים בתהליך ישום ויראו לנו מה אנחנו 
זולים יחסית וקיימת הטכנולוגיה  , הפתרונות כיום הם מעשיים.מיושמיםהכןנוכל לעשות כדי לוודא שהפתרונות הללוכתושבי האזור

עלינו תושבי האיזור להפעיל  .הממשלה כבר התחילה ליישם אותם כדי לפתור את בעיית התייבשות הכינרת, יותר מכך. המתאימה
.יספר לנושדוד בן שבת זה מה !גם מתאים לים המלח-שמה שמתאים לכינרת לחצים ולעורר את דעת הציבור והממשלה

יש דרך להביא את מפעלי ים למירב דוד.בנוסף גם צריך פתרון מתאים לאלה שמרוקנים את ים המלח ומאיצים את תהליך התיבשותו
.ובכך לחסוך להם הרבה כסףהמלח לפתח שיטה אחרת להוציא את המנרלים מים המלח ללא כמויות עצומות של שאיבת מים מהים

דעת  הצליחו לגייס אתתושבי עמק האלה10היא תספר איך היא ו.שפעם היתה גרה בעמק האלה, תושבת חדשה במצפה שלם, סיגי
.להפיק נפט מפיצלי שמןעל מנתלהרוס חלק מעמק האלהמערכות משפט וכוחות פוליטיים וכך הצליחו לסכל את התוכניות , הקהל

חבל ארץ  תושבי האיזור המעטים שהפקידו בידינו את האחריות לשמור על, זה הכל בידינו, זיכרו
אי אפשר סתם לשבת ולראות את  ...זה לא הגיוני, זה לא נתפס. שבה אנו חיים ומתפרנסיםזאת

מה תגידו בעתיד !! האסון האקולוגי הזה מתרחש ממש אל מול עינינו ולא לנסות לעשות דבר
כאבתם אבל לא  , ראיתם, למה ישבתם בחיבוק ידיים, לנכדים ולנינים שלכם שישאלו אותכם

!!!  לעצור את האסוןאיךלנסות, עשיתם דבר על מנת לנסות להבין

...האם זאת הדוגמא לאחריות שאתם רוצים להשאיר לדורות הבאים...קחו את זה אישית

!בוא להבין ולנסות להשפיע.במועדון הקאמל באלמוג20:00בשעה , 23/5/19, ביום חמישי הקרוב! לא לשכוח, אז



��!!הדרכת כיבוי אש בחסות כבאות מעלה אדומים 

:לקראת העונה החמה כדאי לדעת

.��ומה כדאי לעשות במצב של שריפה, מה נעשה כדי למנוע שריפה

קדם ערבהבמועדון היישוב 18:00בשעה 26/5/19-ניפגש ב

.שם נקבל הדרכה וכלים חשובים כדי להגן על היקרים לנו

ההדרכה מתאימה לכל המשפחה

.מומי לובינר: את הסדנא יעביר מפקד תחנת הכיבוי מעלה אדומים



לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים באתר המועצה לחץ כאן

https://www.dead-sea.org.il/%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%90%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94/






,שלום לכולם

תתקיים קייטנת  1.7.2019-21.7.2019בקיץ הקרוב בין התאריכים 

,  "בית ספר של החופש הגדול"

.מנהל הקייטנה גדעון קדם

.להציע הפעלה לקייטנה, אנו מזמינים את תושבי מגילות או תמר

.יש לשלוח הצעות למייל של גדעון קדם

G1959k@gmail.com

054-8112905: הנייד שלו

,בברכה

ציונה שרביט

חינוך' מח
מגילות

mailto:G1959k@gimail.com








דרושים

(. עובד מעבדה/לבורנט)פ "ה איש צוות למחלקת מו/למפעל אהבה דרוש

.בלחיצה כאןפרטים באתר המועצה או 

.  ל הבאה"דרושים מדריכים לבית למדע ועמדה לשנה
בלחיצה כאןפרטים נוספים באתר המועצה או 

https://www.dead-sea.org.il/?item=2464&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=2485&section=360

