
ארגון PHOTO IS:RAEL ועיריית דימונה יוצאים בקול קורא ייחודי 
להנחיית קבוצות ופעילות חברתית בדימונה.

קול קורא למעוניינים להנחות קבוצות נוער ובוגרים במסגרת 
הפעילות החברתית העירונית.

המעוניינים יעברו
קורס להכשרת מנחים על פי מתודת 

 .PHOTO IS:VOICE
הקורס מתאים לבעלי תשוקה לעסוק 

בפעילות חברתית תהליכית.
לא נדרש ידע מוקדם בצילום. הפעילות  

נעשית על ידי מצלמת הטלפון הנייד.
בוגרות ובוגרי הקורס ינחו בהתנדבות 

קבוצות של נוער/ילדים/תושבים/
קשישים ותוצרי הפעילות יוצגו 

בפסטיבל הצילום הבינלאומי בנובמבר 
2023 בתל אביב.

מבנה הקורס:
הקורס מכשיר מנחים להנחיית קבוצות 

בשיטת PHOTO IS:VOICE, הכולל 
השמעת קול אישי וקהילתי באמצעות 
שפת הצילום כחלק מתהליכי העצמה 

אישית וחברתית, במטרה להגיע 
להתפתחות אישית ולשינוי חברתי 

משמעותי. הקורס מיועד לבעלי עניין 
בפעילות חברתית, ולאנשי מקצוע 

בתחום ההנחיה וההדרכה המעוניינים 
לרכוש כלי עבודה נוספים והמעונינים 

לסייע לאוכלוסיות מוחלשות.

במהלך הקורס חווים המנחים 
לעתיד את התהליך של השמעת קול 

באמצעות שפת הצילום במסגרת 
קבוצה מצומצמת. המשתתפים יערכו 

היכרות עם ידע תיאורטי ומעשי 
בצילום חברתי.

המשתתפים בקורס יקבלו תעודת 
PHOTO IS:VOICE מנחה בשיטת

 בברכה, 
 מר בני ביטון

ראש עיריית דימונה
 מר מאיר חזן

מנהל אגף התרבות
מר אייל לנדסמן  
PHOTO IS:RAEL מנכ"ל

לוח זמנים:
תחילת הקורס תלויה במספר המשתתפים ויימשך 6 שבועות 

הקורס מסובסד על יד העירייה והוא ללא עלות למשתתפים
 לפרטים והרשמה -
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אמריקן לייזר גאה להציג טיפול חדשני וייחודי להסרת משקפיים בלייזר ללא חיתוך הקרנית 
באופן מדויק. הטיפול מהיר ובטוח ומאפשר החלמה טבעית וחזרה מהירה לשגרה.

המחויבות שלנו אליכם, למקצועיות הטיפול ולשירות הטוב ביותר, 
הם אלה שהופכים אותנו לרשת מרכזי האסתטיקה מהמובילות בארץ ובעולם.

)2 )גרנד קניון, קומה  125, באר שבע  שד׳ דוד טוביהו 
שיא, ומאוחדת  כללית  החולים  בקופות  הבריאות  שירותי  לתקנון  בכפוף  ט.ל.ח. 
בכפוף לאישור הקופות. בכפוף לבדיקת התאמה בסניף, בהתאם לתקנון החברה. 

1-700-70-70-60לא כולל כפל מבצעים!

זה מושלם
כשרואים שיא 

הסרת משקפיים בלייזר 
בטכנולוגייה ייחודית לאמריקן לייזר

בהשתתפות עצמית נמוכה
ללקוחות קופות החולים:

וגם בדיקת התאמה ללא עלות!

הרשת המקצועית צוות מוסמך20 שנות ניסיוןאחריות לכל החיים
והמשתלמת ביותר

עמידה בתקנים 
מחמירים

עשרות אלפי 
לקוחות מרוצים

הפחתה בתופעות טיפול בטוח
הלוואי והכאב 

חזרה מהירה 
לשגרה 


