
!!!קולנוע מגילות ממשיך במלא המרץ

! הולך להיות מפגש מיוחד

"  ברזיל אהובתי":בהקרנת הסרט בטרום בכורה

.מרגש ומצחיק, סרט מקסים

,כדורגלומתעבממנושמתנער,(11)איתיבנו,כושלעסקבעלגרוש(40)רוברטו

,שימיו ספוריםשמגלהמשוגע על כדורגל,(76)סמואלוהסב

.ברזיל-מולדתו של הסבבארץשמתקיימיםהמונדיאלרגע למשחקישלבהחלטהמישראליוצאים

.מרגש שמשנה את שלושתם מן הקצה לקצהלמסעהופכתמתוכננתהלאהנסיעה

! אל תתלבטו פשוט תגיעו

לאחר הקרנת הסרט מפגש עם הבמאי חורחה גורביץ

בפתח האוהל באבנת19:30בשעה . 8.7' יום ד

!הרשמה מראש

תהילה  052-3848340: לפרטים נוספים



:בפועל ובפוטנציאל למפגש בנושא, בעתיד, הזמנה לתיירנים בהווה

מגילות ים המלח-תכנית פיתוח תיירות 

באמצעות החברה הממשלתית להגנות ים  , מקודמת על ידי משרד התיירות, תכנית האב לתיירות

.ומהווה רכיב משמעותי בתכנית האב הכוללת לשטחי המועצה( י"חל)מ "המלח בע

.  במפגש יוצגו עיקרי תכנית התיירות ותינתן במה לשמיעת עמדותיכם בסוגיות השונות

.בשלב זה של התכנון, אין ספק שישנה חשיבות רבה בהקשבה למי שעוסק בפועל בתיירות במרחב

!בואו וקחו חלק בעיצוב פניה בעשורים הבאים-זוהי הזדמנות להשפיע על עתיד המועצה

כאוכלוסייה המהווה את עמוד השדרה של  , אנו רואים חשיבות רבה בהקשבה לכם

.המועצה בכל המישורים

.במבואת המועצה18:30בשעה 15.7.2020ביום רביעי ניפגש

לחצו כאןלפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3111&section=506


,תושבים יקרים

אנחנו עורכים סקר בקרב כלל תושבי המועצה  , מתהליך שיתוף הציבור בהכנת תכנית האב למועצה האזוריתכחלק 

:  והיא עוסקת בתחומים רבים2048שנת היעד של התכנית היא . בסוגיות המרכזיות

.ועודהאוכלוסייה , מבני הציבור, תעסוקה, תחבורה, תיירות

.  הזדמנות עבור התושבים לקחת חלק פעיל בעיצוב דמותה הפיזית והמהותית של המועצה בעשורים הבאיםזוהי 

.לצרכיה ולצרכי תושביה, תשובותיכם חשובות ביותר על מנת שהתכנית תתאים בצורה המיטבית לאופי המועצה

.  הינו אנונימי והפרטים האישיים הינם לצרכים סטטיסטיים בלבדהשאלון 

 .ניתן גם לענות על חלק מהןאך , אם תענו על כל השאלותנשמח 

!קחו חלק והשפיעו. 20.7.2020זמין עבורכם עד תאריך השאלון 

!שוויםבין העונים יוגרלו פרסים 

"אנס'הצ"ארוחה זוגית מפנקת במסעדת 
)960₪בשווי )מתנה -מנוי חצי שנתי לחדר כושר

ו באב בקיבוץ אלמוג"כרטיס זוגי למופע של קרן פלס בט

.  פרסומים וחומרים רלוונטיים, במהלך הכנת התכנית נעלה לאתר המועצה סיכומים

.ולעקובבאתר המועצה https://www.dead-sea.org.il/?section=506מוזמנים להיכנס לקישור אתם 

נשמח מאוד לשיתוף הפעולה שלכם

,בברכה
המועצה האזורית וצוות התכנית

ןכאלחצולמענה על הסקר והשתתפות בהגרלה 

https://www.google.com/url?q=https://www.dead-sea.org.il/?section%3D506&sa=D&ust=1594032134362000&usg=AFQjCNGfL_IWjfKrLdIgThsETyBgS1usjw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk_LahUJ_WO0HSQpqVbDXgWsnnaESn4I2v8rY5eKIwuQAOGg/viewform






לכניסה למאגר צלמים לצילום אירועים עבור אגף התיירות של  1/2020' קול קורא מס

המועצה האזורית תמר

אגף התיירות של המועצה האזורית תמר  אמון על פעילויות ואירועים תיירותיים במרחב  

כחלק מפעילות זו ולצורך בניית גלריה של תמונות וסרטונים לשימוש  . ארץ ים המלח

האגף מעוניין לתעד בצילומי וידאו וסטילס פעילויות הקשורות לאגף התיירות  , המועצה

המועצה מזמינה  , לשם כך. 'תערוכות וכד, ירידים, כנסים, אירועים ופסטיבלים-כגון 

.בזאת הצעות לשירותי צילום

לחצו כאןלפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3120&section=363






Workכפר 
? מחפשים משרד קרוב לבית שתוכלו לעבוד בו בנוחות מירבית עם כל האבזור הנדרש

? מחפשים סטודיו לפעילויות לקבוצות קטנות

!יש לנו פתרון עבורכם

:מטר מעוצב ונעים לעבודה הכולל70משרד סטודיו , בלב כפר אדומים

עמדות עבודה5

מיזוג 

מיקרוגל. מקרר. עמדת קפה: מטבחון מאובזר

שירותים 

אינטרנט 

טלפון קווי

שירותי משרד נוספים

. שבועית חודשית, להשכרה יומית

��לפרטים נוספים אנחנו כאן 

052-6987555ראובן   

052-3873045מור      





דרושים

.ה"ש בקלי"ת לגד/ה עובד/דרוש

בלחיצה כאןפרטים באתר המועצה או 

מגן דוד אדום מגייס חובשים ומגישי עזרה ראשונה

(ומעלה18מגיל )לתפקיד דוגם קורונה 

יש להיכנס לקישור המצורף  , מועמדים המעוניינים בפרטים נוספים ולהרשמה

ולהצטרף למאבק הלאומי בנגיף הקורונה

http://lp6.me/D0lEj

.ה למועצה האזורית מגילות/ה מזכיר/דרוש

בלחיצה כאןפרטים באתר המועצה או 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3117&section=360
http://lp6.me/D0lEj
https://www.dead-sea.org.il/?item=3121&section=360

