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!ביום ראשון הופץ הניוזלטר החודשי 
תגלו מה קרה החודש במגילות בלחיצה כאן 

לחץ על התמונה, להרשמה לקבלת העדכון ישירות למייל

https://www.dead-sea.org.il/tqtag/general/showHtml.php?table=tblmailinglistletters&id=826&field=content
https://www.dead-sea.org.il/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8/


, בהתאם להנחיות משרד הבריאות! שימו לב
.המופע פתוח למציגי תו ירוק בכניסה לאולם בלבד

.כנדרש, המופע יתקיים תוך שמירה על ריחוק ועטיית מסכות

!אחרונים בהחלט כרטיסים 

דהנייבטלפוןמצולםאומודפסבערב המופע עם הכרטיסלהגיעיש*

https://deadsea.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%9B%D7%94%D7%9F?id=643


לפרטים  נוספים והרשמה לחצו כאן 

mailto:https://www.dead-sea.org.il/?item=3678&section=438


! מחפשים אותך 
2021לכבוד חגדיד , תחרות צילומים נושאת פרסים

"החיים סביב האגם המלוח"

!חוזרת ובגדול–" החיים סביב האגם המלוח"תחרות הצילום 

!  טיסה פרטית בשמי ים המלח-הפרס לזוכה במקום הראשון

...התיישבות ועוד, חקלאות, רגעי קהילה מיוחדים, נופים, פורטרטים: תמונות מהחיים באזור? מה מצלמים

:  תנאי התחרות

.התמונות שישלחו יכולות להיות בצבע או בשחור לבן

.התמונות יעלו לאתר המועצה במסגרת אירועי החגדיד

.התמונות יוצגו בתערוכה

.  התמונות הזוכות יבחרו על ידי צוות שיפוט שיורכב משופטים מקצועיים מהתחום ומצוות מתנדבים

proyektim@dead-sea.org.il: מגה לתמונה למייל2יש לשלוח תמונות בגודל של לפחות 

*1.9.2021לתאריך אחרון למשלוח תמונות *

.        לכל משתתף תינתן האפשרות לשלוח תמונה אחת בלבד

.הצלמים המשתתפים בתחרות מאשרים למועצה אזורית מגילות שימוש בתמונות במדיות השונות, בשליחת התמונה

.יש לציין זאת מראש ובאופן ברור-למעוניינים בקרדיט

02-9945234: לפרטים נוספים21.10.2021התמונה הזוכה במקום הראשון תוצג  ותוכרז באירועי חג גדיד בתאריך  

mailto:proyektim@dead-sea.org.il


מלגות לתלמידים בחינוך הבלתי פורמלי

עזרה לזולת והצטיינות בקרב , גם השנה מעודדת המועצה את ערכי הנתינה
ב הנמצאים  "א למסיימי י"בני הנוער באזור במלגות לשנת הלימודים תשפ

תלמידים מצטיינים  , צים פעילים במסגרת תנועת הנוער "מד, בשנת שירות 
תלמידים מתמידים ובעלי הישגים  , ומתמידים בחוגים מחוץ למועצה

.  בקונסרבטוריון מעלה אדומים
בלחיצה כאן  פרטים נוספים באתר המועצה או 

https://www.dead-sea.org.il/?section=575&form=a14521c5-5bfc-40a8-b6fb-b2c5aacb39fc


: אוגוסט באתרי רשות הטבע והגנים באזורנו

לחצו כאן לפרטים נוספים 

https://www.dead-sea.org.il/?item=3675&section=363


:ובדיקות מהירותבדיקות ביתיות-הודעת משרד הבריאות 

:להלן מידע והנחיות בנושא לציבור. בבתי המרקחת החלו בשיווק בדיקות קורונה ביתיות מהירות

?(אנטיגן)מהן הבדיקות המהירות 
המבוססות על טכנולוגיה שאינה מצריכה שינוע הבדיקה  , הן בדיקות לגילוי נגיף קורונה, בהן הבדיקות הביתיות, בדיקות מהירות• 

.דקות מרגע הדגימה30עד 15למעבדה ומאפשרת מתן תשובה תוך 
אך הן מאפשרות זיהוי מהיר וטוב מספיק במקרים , הרגילותPCR-אמנם הבדיקות המהירות הן בעלות רגישות פחותה מזו של בדיקות ה• 

.בהם העומס הוויראלי גבוה
.PCRבדיקות אנטיגן אינן תקפות בשימוש לצורך מעבר גבול או טיסה אלא רק בדיקות • 

?מה עושה מי שנמצא חיובי בבדיקה מהירה
.יש להיכנס באופן מיידי לבידוד• 
. לאימות התוצאה, בהקדםPCRביצוע בדיקת • 
(.גוברת על האנטיגןPCR-תוצאת ה)אזי ניתן לצאת מבידוד , שליליתPCR-אם תוצאת ה• 
.PCRכמו מי שנמצא חיובי בבדיקת -יש להשלים את תקופת הבידוד PCRאם לא בוצעה בדיקת • 

?היכן ניתן לבצע בדיקות מהירות ביתיות
.  בדיקות אלו נועדו לשימוש הציבור בהתאם להנחיות. יחל שיווק של ערכות בדיקה מהירות בפארמים ובבתי המרקחת, החל מהשבוע• 

.והיא לשימוש אישי בלבד, תוצאה שלילית בבדיקות אלו אינה משמשת כאסמכתא כלשהי לטובת כניסה למקומות או כל דבר אחר

.  באתרי בדיקה הפרוסים ברחבי הארץ, בקרוב צפויות עמדות ביצוע בדיקות מהירות על ידי דוגמים הרשומים במשרד הבריאות, בנוסף*
24או תו ירוק למשך , מאפשרת כניסה למקומות הפועלים בתו שמח, תוצאה שלילית בבדיקות אלו עבור מי שאינו מחוסן או מחלים

.בהתאם להנחיות משרד הבריאות, שעות



:דרישות משרד הבריאות בהיבטי כניסה לישראל ויציאה ממנה

.  לאורך כל השהות בטרמינל הנוסעים ובכלי הטיס, כי יש לעטות מסיכה המכסה את האף והפה, יודגש

כניסה לישראל

PCRנדרשים להציג בעליה לכלי הטיס במדינת המוצא בדיקת , שעות72ל מעל "אשר שהו בחו, מכל מדינה( כולל מחלימים ומחוסנים, מכל גיל)כלל הנכנסים לארץ . 1

.  כניסה לישראל/השעות שלפני ההמראה72הנעשתה במהלך , שלילית

במקרים חריגים בלבד , טרם ההמראה לישראל, PCRקישור להגשת בקשה לפטור מביצוע בדיקת 

ולהציג את האישור  , השעות שלפני ההמראה לישראל24נדרשים למלא הצהרת נוסע נכנס לישראל במהלך , (כולל מחלימים ומחוסנים, מכל גיל)כלל הנכנסים לארץ . 2

. קישור להצהרת הכניסה לישראל. לכך לחברת התעופה

בהזמנה מראש טרם ההמראה לישראל דרך  *, עלות הבדיקה. בעת הכניסה לישראלPCRנדרשים לבצע בדיקת ( כולל מחלימים ומחוסנים, מכל גיל)כלל הנכנסים לארץ . 3

יתקבל ( 2סעיף )בסיום מילוי הצהרת הכניסה לישראל . ח"ש100הינה , ללא הזמנה מראש, ג"עלות הבדיקה למשלמים בנתב. ח"ש80הינה , אתר חברת ״פמי פרימיום״

.קישור לתשלום עבור הבדיקה

.ח בגין הסירוב"ש3,500-צפוי לקנס בסכום של כ, כי מי שלא יבצע את הבדיקה, יודגש

.פי נהלי משרד הבריאות בכניסתם לישראל מכל מדינה-נדרשים בבידוד מלא על, שאינם מחלימים או מחוסנים, (מכל גיל)כלל הנכנסים לארץ . 4

נדרשים גם הם  , הימים שקדמו לכניסתם לישראל14אשר שהו במדינה ברמת סיכון מרבית או במדינה באזהרה חמורה במהלך , (מכל גיל)נוסעים מחוסנים ומחלימים . 5

יחוייבו בבידוד מלא במקום לבידוד מטעם  , אשר יכנסו ארצה ממדינה ברמת סיכון מרבית או באזהרה חמורה, אזרחים זרים. לשהות בבידוד מלא בעת כניסתם ארצה

(.מלונית)המדינה 

נדרשים בבידוד עד  , הימים שקדמו לכניסתם לישראל14שלא שהו במדינה ברמת סיכון מרבית או באזהרה חמורה במהלך , (מכל גיל)נוסעים מחוסנים ומחלימים . 6

(.המוקדם מבינהם)שעות מהכניסה לישראל 24או למשך , אותה ביצעו בכניסה לישראלPCR-לקבלת תוצאה שלילית של בדיקת ה

https://corona.health.gov.il/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral&wdLOR=c75AD1507-BE38-4551-87E0-500C04786CC5


:המשך דרישות משרד הבריאות בהיבטי כניסה לישראל ויציאה ממנה

:  הנחיות לבידוד
שהינה  )בדיקה בעת הנחיתה בישראל : שתוצאותיהן יהיו שליליותPCRניתן לקצר את משך הבידוד אם יבוצעו שתי בדיקות . ימים14-בידוד נמשך כ

קנס על  . ניתן לצאת מבידוד לאחר קבלת תשובה שלילית של הבדיקה השנייה.לבידודהשביעינוספת ביוםPCRובדיקת ( חובה לכלל הנכנסים
הפרת הנחיות הבידוד עומד על  

.שמתגורר עמו והפר בידוד, 12מתחת לגיל , ניתן להטיל קנס גם על אחראי על קטין. 5,000₪

רשימת סיווג המדינות מתעדכנת באופן שוטף באתר משרד הבריאות• 

בכל עת ניתן להתעדכן בהנחיות לנוסעים הנכנסים לישראל באתר הרמזור• 

יציאה מישראל
הנעשתה  , שליליתPCRחיסון ישראלית או בדיקת /נדרשים להציג בכניסה לטרמינל תעודת החלמה, היוצאים מהארץ( מכל גיל)כלל הנוסעים . 1

.  השעות שלפני ההמראה מישראל72במהלך 
.  למדינות ברמת סיכון מרבית*, (י ועדת חריגים"למעט חריגים אשר אושרו ע)אסורה יציאת אזרחים ותושבים ישראלים . 2

שעות בשטח שדה התעופה ובו 12-בתנאי שישהה פחות מ, לא יחול על מי שיקיים טיסת קונקשיין דרך מדינות אלה, איסור היציאה למדינות הנ״ל
לינק להגשת בקשת יציאה חריגה מהארץ למדינות הנ״ל. בלבד

(.  בידוד וכיו״ב, הצגת בדיקות)באחריות כל נוסע לוודא את מדיניות הכניסה למדינת היעד ולהיערך בהתאם לדרישותיה . 3

באתר הרמזורבכל עת ניתן להתעדכן בהנחיות לנוסעים היוצאים מישראל • 

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0
https://corona.health.gov.il/error.html?aspxerrorpath=/directives/air-travel-covid19-green/*
https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails
https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-leaving-israel/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral


2021דרושה מטפלת החל מאוקטובר 
שלושה בשבוע–ליומיים , עדיפות לדוברת אנגלית

ה לפעוטה בת שנה וחצי"בקיבוץ קלי
052-4680418: לפרטים



בקיבוץ אלמוג שבצפון ים המלח דרושות מטפלות במשרה מלאה  
צוות מקצועי , ילדים מתוקים! לפעוטון המקסים והקיבוצי שלנו

! ומערכת תומכת מובטחת
.יש אפשרות למגורים בקיבוץ, דקות נסיעה ממעלה אדומים15

:לפרטים נוספים
054-6955380education@almog.org.il-ניצן

mailto:054-6955380education@almog.org.il
mailto:mailtoeducation@almog.org.il


לחצו כאן לפרטים והרשמה 

https://forms.gle/24ekicJT2SYdL4tC7


!למכירה
2015סקודה אוקטביה 

ללא תאונות, מ במצב מעולה"ק133,000
ל "נמכר עקב מעבר לחו

48,000₪
054-4997948: לפרטים



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

לחצו כאן לפרטים נוספים 

מועצה אזורית מגילות מחפשת רכז צמיחה דמוגרפית 

מועצה אזורית מגילות מחפשת

רכז תחום התנדבות ותחום צעירים

ת\ית חינוכי\מועצה אזורית מגילות מחפשת פסיכולוג

https://www.facebook.com/megilot.deadsea
https://www.dead-sea.org.il/
mailto:lishka@dead-sea.org.il
https://www.dead-sea.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d/
https://www.dead-sea.org.il/?item=3659&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=3655&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=3655&section=360
https://www.dead-sea.org.il/?item=3676&section=360

