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מתכבדות להזמינכם לפתיחת תערוכת הסיום  
.של קבוצת הציור של מועדון קלאב פלוס

.במועדון בורד יריחו19:00בשעה 14\07\2021ב
בתערוכה יוצגו העבודות של המשתתפות וכמו כן  

על  , נקיים שיח גלריה קצר בו נשוחח על העבודות
על שפות הציור , מקומו של הציור בחיינו הבוגרים 

.השונות ועל מקורות השראה
כמו כן יהיו יין ונשנושים

:מציגות בתערוכה
רחל בקר

סימה ריפטין
סן'שוש ז

בי'תמר חג
חנה מזרחי

בהנחיית עידית ריפטין

! נשמח לראותכם 



דרך הגוף
פסיכותרפיה מוכוונת התמקדות

טיפול רגשי דרך שיחה תוך שימת לב לנוכחות
המאפשר שחרור גופני, בגוף ותחושות מורגשות 

.מגע ותנועה, ורגשי בשילוב קול

תהילה שטראוס
tehilash87@gmail.com

052-8040032

mailto:tehilash87@gmail.com






טיפול רגשי
,להקלה בתחומים שונים

.למתבגרים ומבוגרים 

שרה דמרי
מטפלת רגשית קלינית ופסיכותרפיסטית

saradamri@gmail.com

050-8450252

mailto:saradamri@gmail.com


,ברות וחברים יקריםח

מועצה אזורית גולן , תנועת המושבים

ומועצה מקומית קצרין

'מחזור ה–ות /קורס דירקטורים: ן ל/מזמינות אתכם

11.10.2021שיפתח בתאריך 

17:00-20:15/ ימי שני / מפגשים 10

!המקומות מוגבל' מס

לידבפלייארי פרטים /ראה

20.10.2021מחזור נוסף יפתח בתאריך . ב.נ

.במועצה האזורית מטה יהודה

-מוזמנים לשריין מקום מראש –

:לפרטים נוספים ולקבל תכנית לימודים

תנועת המושבים, רכזת אגף חברה וקהילה–לירז רם 

050-4408680



הנחה לחברי  10%-החברים של אברהם חוזרים ונהנים 
MEGILOT אז בואו לנופש זוגי או חופשה , אילת כבר מלאה

או /יש חדרים כיפים לזוגות ו. נצרת/א''ת/משפחתית בירושלים
גג , בר בשעות הערב, ילדים במחירים נוחים4משפחות עד 

הנחה מיוחדת  . ענק וצבעוני ומגוון סיורים ופעילויות בעיר
קוד ��עבורכם להזמנות כולל סופשים עד סוף ספטמבר 

.בלבד( יולי)הקופון תקף להזמנות שיעשו עד סוף החודש הזה 

:להזמנות לחצו על אחד הלינקים והכניסו את קוד ההטבה שלנו
MEGILOT😎

ירושלים

נצרת
תל אביב

מוזמנים להעביר לחברים בישוב 
!תבלו 

https://www.abrahamhostels.com/jerusalem/he/
https://www.abrahamhostels.com/nazareth/he/
https://www.abrahamhostels.com/tel-aviv/he/






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

ח לאחת המשרות"לפרטים  נוספים והגשת קו

לחצו כאן 

ת תחום \ה רכז\למועצה אזורית מגילות דרוש

התנדבות ותחום צעירים 

-ץ"ה רבש\לאגודה השיתופית בית הערבה דרוש

ת ביטחון שוטף צבאי \רכז

מדריכים לחינוך החברתי בקיבוץ בית  \מכרז מחנכים

הערבה 

ת חינוך בורד יריחו \ה רכז\דרוש

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/

