
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 

ל"בסים כהן ז

ראש המועצה, אריה כהןאביו של 

,המנוח הקדיש את גופו לצורכי מדע ומחקר

19.2.20' ועד ליום ד13.2.20' יושבים שבעה החל מיום ה

הרצליה,6קומה 24דירה 7רחוב התנאים 

צוות המועצה משתתף בצער המשפחה ושולח  

.ולבני המשפחה, לבתו, תנחומים לרעייתו



!!!נופש נשים מחכה לכן

22.2.20תאריך אחרון להרשמה 

לחצו כאןלכל הפרטים באתר 

https://www.dead-sea.org.il/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/


!חדש! חדש

שיתוף פעולה בין תיאטרון 

ירושלים ותושבי מגילות  

ואתם נהנים ממחירים 

!מוזלים למנויים

לפרטים והרשמה דרך  

:תיאטרון ירושלים

לחצו כאן

https://www.jerusalem-theatre.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97


ניווט שטח הוא הזדמנות להתחבר מחדש  
,  לכישורי ההתמצאות שלכם ולחוות גיבוש משפחתי מסוג אחר
.והוא גם דרך מקורית לטייל בחיק הטבע ולגלות מקומות חדשים

לאחר הדרכה קצרה המשתתפים יצאו לדרכם בחיפוש אחר תחנות בשטח  . אנו מזמינים אתכם לניווט משפחתי בשמורת עינות צוקים המקסימה
.אין צורך בידע מוקדם, בעזרת מפה ומצפן

.בזוג או עם המשפחה, לבד, בריצה תחרותית או בהליכה רגועה: את מסלול החיפוש אפשר לעשות בכל דרך שתחפצו

.ובסיום הניווט הילדים יקבלו תעודות, בפעילות משולב חידון על נקודות העניין שבשמורה

.לא תתאפשר הזנקה לאחר מכן, 13:00-11:00הזנקה למשחק בשעות 

.משך המשחק שעה עד שעה וחצי

*3639ההשתתפות במשחק מותנית בהרשמה מראש בטלפון : שימו לב

)מומלץ להירשם מראש, מספר המשתתפים מוגבל(

:לינק לאירוע

https://fe.sales.parks.org.il/product-page/1209

(עין פשחה)למידע נוסף שמורת טבע עיינות צוקים 

https://fe.sales.parks.org.il/product-page/1209
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-(%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%A9%D7%97%D7%94)




אני מזמינה אותך לצאת מהשגרה העמוסה ולהתחבר פנימה לעולם שבתוכך 

ונצא למסע משותף בקבוצה של אמיצים ואמיצות 

שדרך החיבור של כל אחד ואחת לנשמה שלו נמצא ביחד 

שקט ריפוי והתבוננות על המציאות שאנחנו יוצרים 

. וגילוי היכולת שלנו להתחדש ולברוא מציאות מבורכת

. הילינג וריפוי אנרגטיתטא, דמיון מודרך, נשתמש בכלים של מדיטציה יהודית

20:30-מפגשים של שעה וחצי בימי רביעי ב 4הסדנה כוללת 

.שח360עלות . כפר אדומים-ביחידה הקסומה שלנו בנופי פרת

.ראש חודש אדר26/2-מתחילים ב

052-3114372-להרשמה צופיה

אשמח להעניק לתושבי מגילות 

24/2הטבה מיוחדת לנרשמים עד 

מפגש אישי של ריפוי אנרגטי 

.בתיאום איתי במהלך תקופת הסדנה





דרושים

.ת קבילה לקיבוץ מצפה שלם/ה מנהל/דרוש

בלחיצה כאןפרטים באתר או 

https://www.dead-sea.org.il/?item=2750&section=360

