
!!!  מגילות מפגש אחרוןקולנוע 

מותחן פסיכולוגי העוקב אחר האירועים שהובילו לרצח ראש  "ימים נוראים"הקרנת הסרט ה 

.  מנקודת מבטו של הרוצח, הממשלה יצחק רבין

דרך הכוחות החזקים  , הסרט חושף לראשונה את מסעו של הרוצח בשנה שקדמה לאסון

.שפעלו עליו ועודדו אותו

19:30בשעה 9.9.20ההקרנה תתקיים ביום רביעי 

.בפתח האוהל בישוב אובנת

רבנצקילאחר ההקרנה מפגש עם השחקנית ענת 

מספר כרטיסים מוגבל ! שימו לב

0523848340והרשמה תהילה לפרטים 

יש להגיע עם מסיכה



לחצו כאןלקבלת קישור למפגש 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3196&section=506


בהתרגשות גדולה 

10.9.2020-ב תיפתח . ההרשמה לחוגי מגילות

א מחכות לכם בתאים"חוברות החוגים לשנת תשפ

המועצה לחצו על התמונהלצפייה בחוברת באתר 

https://www.dead-sea.org.il/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/


לחצו כאןלפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3230&section=438


"  מגילות ים המלח"ו" תמר"שיתוף פעולה בין המועצות ! לראשונה בארץ ים המלח

.לציון סיום עונת גדיד התמרים, המסורתי של מגילות" חגדיד"גם בפסטיבל 

ויהיו בו מוקדי פעילות לכל אורך 22-24.10.2020: יתקיים בין התאריכיםהפסטיבל 

.ארץ ים המלח ועד ישובי כיכר סדום

.הפסטיבל מותאמת להנחיות משרד הבריאותמתכונת 

.יתקיימו מופעים אשר יהיו סגורים לקהילה ולתושבים בלבד22.10-ב

!  אתם נכנסים לתמונה22-23.10-ב

בתים פתוחים  / ביקורים בגלריות / סדנאות / מעוניינים לקיים סיורי תוכן מיוחדים אנו 
.  אשר נפרסם ונפתח להרשמה מראש למבקרים מכל רחבי הארץ

https://forms.gle/EU8LvVHcA88XqsfN6:לפרטים נוספים והשארת פרטים

10.9-ניתן להגיש בקשה עד יום חמישי ה

מגילות ים המלח. א.כהן מנהלת אגף תרבות ותיירות מ-אורית הרשטיג

תמר. א.מנהלת מחלקת תרבות מ, סימה שוורץ 

תמר. א.מנהל אגף תיירות מ, ר אלעד אלמוג"ד

https://forms.gle/EU8LvVHcA88XqsfN6


,קהילת מגילות היקרה

. בשנים האחרונות מתפתח באזור פרויקט חינוכי ייחודי

מפעילה תכניות חינוכיות הפונות לבני ובנות נוער ממגוון רקעים  " מלח הארץ"צבאית -המכינה הקדם 

ומעבירה אותם שנה אינטנסיבית ומשמעותית אלו לצד אלו מתוך כוונה שיגיעו לשירות הצבאי בשלים 

חכמים יותר בהבנת המציאות החברתית הישראלית המורכבת ורגישים יותר  , יותר מבחינה מנטלית

. לזולתם

נערים ונערות מדי שנה ועל 100-אחת המטרות המרכזיות של העמותה היא חשיפת יישובי ים המלח לכ

. ידי כך לתרום לצמיחה הדמוגרפית לטווח הארוך במרחב הכל כך מיוחד הזה

בעקבות המציאות המורכבת  . עין גדי ועין תמר, מצפה שלם, ה"נכון להיום אנחנו מפעילים תכניות בקלי

אנו מבינים כי קיימת אי ודאות גדולה הן מבחינת , והמשבר הכלכלי הפוקד אותנו בתקופת הקורונה

היכולת שלנו לגייס תרומות לשנת הלימודים הקרובה והן מבחינת היכולת של משפחות לעמוד בנטל 

. הכלכלי של שכר הלימוד הבסיסי

כדי , אנו רוצים להזמין אתכם לקחת חלק ולסייע לנו במימון שכר לימוד של חניכים שידם אינה משגת

נשמח מאד לעזרתכם הן בתמיכה והן . שנוכל להמשיך בדרכנו המסורתית ולקבל אלינו את כל מי שראוי

.בהפצת הקישור

��שימו לב לתשורות המיוחדות 

https://giveback.co.il/project/58745?OPENNEWBROWSER=1

,תודה מראש

ירון יצחק

המכינהראש 

https://giveback.co.il/project/58745?OPENNEWBROWSER=1








דרושים

.ת לענף הנוי/ה עובד/לקיבוץ אלמוג דרוש

ןכאבלחיצהאוהמועצהבאתרנוספיםפרטים

.ה איש אחזקה לכפר הנופש אלמוג/דרוש

ןכאבלחיצהאוהמועצהבאתרנוספיםפרטים

.ת לגיל הרך/ה לאלמוג רכז/דרוש

בלחיצה כאןפרטים נוספים באתר המועצה או 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3198&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=3199&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=3221&section=360

