6102
תשע"ו
סדנאות ,חוגים ,תיירות – בישוב רותם

רותם יח"ד – ישוב חילוני דתי אקולוגי

רותם יח"ד – ישוב חילוני דתי אקולוגי
ברותם חיה קהילת אנשים מכל גווני החברה היהודית .בשכנות טובה ,בסבלנות ,הקשבה וכבוד הדדי ומתוך יחס כבוד למסורת
היהודית ולערכי הציונות.
קהילת רותם הינה "קהילה ירוקה" ,אנו שואפים לשמור על איזון והרמוניה עם הסביבה הטבעית תוך שמירה על הקיים ,טיפול ומניעת
מפגעי סביבה וחיזוק הקשר אל האדמה.
את מקורות הפרנסה אנו מוצאים בעיקר בישוב עצמו ע"י פיתוח תחומי יצירה רבים ומגוונים .מתוך שאיפה להיות חברה החיה
בפשטות חומרית אך עוסקת בעשייה והתקדמות תמידית בתחום התרבות ,האומנות ,החינוך ,החקלאות והרוח.

תיירות ברותם
סוג פעילות

שם הפעילות

מנחה

פעילות חד
יומית

רותם – עבר ,הווה
עתיד
קליעת סלים
בנייה ירוקה ופיסול
סביבתי

שירה עמוסי
מיכל למברגר
אילן אשל

סיור והדרכה

גיא אשואל

הנחית מדיטציות

מיכל בירנבאום

סדנאות ליבוד בצמר

איה גורביץ'

סדנת רוקחות טבעית

אורית אשואל

סיורים מודרכים על
בניה אקולוגית
הפקת ימי כייף ברותם

משך פעילות

מיקום

כשעתיים

עלות

₪ 022

בתאום
מראש

מנדלה גדולה משותפת .סדנת ציור בצמר .סדנת פיות .סדנת
בובות ועוד .מתאים לכל המשפחה .לקבוצות.ילדים ומבוגרים.
כנסו לאתר . www.ayushkaart.com
הכנת שמן טיפולי ,קרמים ,שפתון טבעי ,דאודרנט (לבחירה)
והכרת צמחי מרפא ושמנים אתרים.

שעה עד שעה
וחצי .בתור
טעימה גם חצי
שעה אפשרי

ניסן אוחנה

עד שעה וחצי

רותם

ענת סגל

מותאם

רותם

סיורים ומפגשים לקבוצות

050-7411833

סדנת בנייה באדמה  +סיור בבית אדמה  +שיח ודיבור על
אקולוגיה ומחזור .סדנת אדמה בה נתנסה בבניה מאדמה וקש,
נדבר על תהליך הבניה המעניין ועל סוגי בניה ירוקה .נדבר על
הקונפליקט שהאקולוגיה והמחזור מעלים וננסה לתת רעיונות
לפתרון .מתאים לכל הגילאים.
 - Bamboo guy Israelגן במבוקים ייחודי ומשתלה ,סיור
והדרכה על הבמבוק ויתרונותיו ,בניה בבמבוק.
ניתן לשלב כזמן מנוחה ,הפוגה בסיור .רצוי לפני האוכל

גן במבוק

סטודיו
גלריה

הערות

טלפון

סיורים בין בתים בסגנונות השונים ברותם בהוויה האקולוגית
ובתפיסת המרחב והזמן .ניסן אוחנה – מעצב פנים ואדריכל
מתאמת פעילויות תיירותיות ברותם

250-2572650
252-6670777

052-2739955
054-7792882

250-6655570

052-3401188

257-6020552
252-6566760

הופעות והרצאות ברותם
שם הפעילות

מנחה

יום

הופעות

סיפורים ושירים

ריקי אוגול

בתאום

הופעות

הרצאות

הופעה לנשים
"נאחזת בכנפי רקיע"
שיח רותם
ROTED

ריקי אוגול
שיח רותם
מרצים שונים

הרצאות

הרצאות רואים עולם

אסף סגל

ג'

הרצאות

סוד התרופות
הטבעיות מהמטבח

אורית אשואל

בתאום

הופעות

שעה

מיקום

בסטודיובוס
בתאום

ערב

בית הכנסת או
פאבוש

עלות

הערות

טלפון לתיאום

הופעה חדשה לנשים ״נאחזת בכנפי רקיע״ סיפורים ושירים בתוך
חיי על אמונה נשיות ומהות .מתאים לקבוצות קטנות וגדולות.
הופעה מוסיקלית לנשים בליווי גיטרה -עד  77נשים

250-0707527
052-8484936

מופע מוזיקלי של פולקלור ישראלי
סדרת ערבים מרתקת – עם מגוון מרצים ונושאים שונים.
לפרטים צרו קשר –  TEDברותם

250-5757020
252-6566760

הרצאות רואים עולם – עם אסף סגל ,מדריך טיולים בחו"ל .בעל
תואר בלימודי המזרח.פותח צוהר אל העולם הגדול מתוך חוויות
מרתקות כמדריך טיולים
מה עוד אפשר לעשות עם הנמצא בכל מטבח לרפואה

252-6757752

052-3401188

סדנאות וקורסים ברותם
סוג
פעילות

שם הפעילות

מנחה

יום

שעה

מיקום

סדנא

מתאזנים –
בוחרים להיות
נוכחים
סדנת מנדלה
לנשים
מרכז אתערותא
 מרכז חינוכילזהות ומנהיגות

רותי סתיו

ד'

בוקר/ערב

בית מש'
סתיו

מפגשים של עבודה קבוצתית.
שחרור אנרגטי של חסמים מנטאליים ורגשיים.

ריקי אוגול

בתאום
מראש
ב'

בוקר/אחה"צ

סטודיובוס

ציור מנדלה מהתחלה על קנווסים או לוח עץ בצבעי
אקריל  -בליווי מוסיקלי חי
סדנאות חינוכיות לנוער ומבוגרים – תוכנית חורף –
חברה ישראלית.
מרכז שמפעיל בתיאום קבוצות מראש לסדנאות
בנושא חברה ישראלית ,זהות ומנהיגות
מנדלה גדולה משותפת .סדנת ציור בצמר .סדנת
פיות .סדנת בובות ועוד .מתאים לכל המשפחה.
לקבוצות.ילדים ומבוגרים .כנסו לאתר
. www.ayushkaart.com
סדנת ארומתרפיה מעשית

סדנא
סדנא

20:22-70:22

סדנא

סדנאות ליבוד
בצמר

איה
גורביץ'

בתאום

סטודיו
גלריה

קורס

קורס
ארומתרפיה

אורית
אשואל

02:22-00:22

קורס

קורס מספרי
סיפורים
ימימה
שיעור עם
הרבנית פישר

בבית
המרקחת
הפרטי שלי
בית כנסת

אילן אשל

א

02:25-00:22

יובל דוד
הרבנית
פישר

ד'
ב' פעם
בשבועיים

קורס

קורס הכנה
ללידה פעילה –
פרטני/קבוצתי

נעה
חברוני

א'

קורס

הכנה רוחנית
ללידה

רחל דסה

בתאום

קורס

בודי ספין

רותי סתיו

ד'

קורס
קורס

עלות

הערות

טלפון
250-7702556

250-0707527

 ₪ 722למפגש

בית כנסת

 ₪ 52למפגש

נשים בלבד ,כדאי להתקשר לפני כיוון שהשיעור הוא
פעם בשבועיים

ערב

סטודיו

- ₪ 752
קבוצתי
 - ₪ 052פרטני

קורס בן  7מפגשים המיועד לזוגות המעוניינים
להתכונן ללידה כחוויה בריאה מעצימה וחיובית.
בקורס תרכשו ידע אודות תהליך הלידה וכלים
להתמודדות עם מצבים שונים במהלכה ,תוך דגש על
יצירת חווית הלידה המתאימה לכם .
משולבת עם לימוד החלק של ימימה ללידה.
מיועד גם לנשים לקראת לידה שניה ואילך.
דולה.הכנה ללידה וליווי בלידה.
כלי טיפולי אנרגטי משיטת life a lianment
למטפלים ולכל מי שרוצה לטפל ולשימוש עצמי (אין
צורך בידע קודם)

הקורס הקרוב
מתחיל ב-
22.27.77

בית מש'
סתיו

250-6655570

052-3401188

252-6670777

07:22-00:22
02:22-02:22

בבית מש'
דסה

250-2765770

252-0752577
מיכל
2502572650
אורית
2502727700
250-0026755

250-5770765

250-7702556

חוגים למבוגרים ברותם
שם הפעילות

מנחה

יום

שעה

מיקום

עלות

הערות

טלפון

פיתוח קול

מיטל
נא -אור

ג'

בתיאום

שעורי גיטרה
פרטני/קבוצתי

אליצור
גולדסמיט

ליבוד צמר

איה גורביץ'

ד'
ג'
ד'
בתאום

בתיאום
אחה"צ
אחה"צ

בית מש'
נא-אור

₪ 722
למפגש

ניתן יום אחר בשבוע בתיאום מראש ,משך המפגש שעה

250-2765770

סטודיו
גלריה

סדנת כתיבה

נדב גלעד

ד'

21:00-22:15

בית הכנסת

חוג משפחה יוצרת

ריקי אוגול

בתאום

בוקר/אחה"צ

סטודיובוס

חוג ציור מנדלות

ריקי אוגול

בתאום

חוג יצירה בעץ
התעמלות נשים
עיצוב ויציבה
קבוצתי
התעמלות נשים
עיצוב ויציבה פרטני

דניאל גורביץ'
דגנית אסאו
(דיגי)

ה'
א'

סטודיובוס

לימוד שעורי גיטרה פרטני וקבוצתי

257-5606507

למבוגרים ונוער ,סדנאות וחוגים בטכניקת הליבוד בעזרת מחט.
יצירה מיוחדת בצמר גולמי גם סדנאות בצריבה על עץ

250-6655570

₪25-30

מחיר 752-
₪ 022

נגריה

054-5329973
מפגש משפחתי יוצר  -זמן איכות משפחתי לעבודה משותפת או
אישית .יצירה משפחתית ואישית חוויתית .כולל שתיה ופינוקים
מתאים למפגשי חברות כולל חומרים .המחיר תלוי בגודל
המנדלה.
חוג יצירה בעץ ,לילדים ,נוער ומבוגרים

בוקר/ערב
20:22-25:22

סטודיו

ד'

02:22-07:22

סטודיו

בין  06.5ל75-
 ₪לשיעור

לנשים בלבד ! תוצאות מהירות ,הצרת היקפים ,איזון הגוף ,חיזוק
העצמות ומניעת כאבי גב

דגנית אסאו
(דיגי)

ב'

בוקר

סטודיו

₪ 702

ד'

בוקר

סטודיו

לנשים בלבד ! תוצאות מהירות ,הצרת היקפים ,איזון הגוף ,חיזוק
העצמות ומניעת כאבי גב

יוגה לנשים בהריון

רחל דסה

א'

20:22-72:22

סטודיו

סוד התנועה
והנשימה לנשים
יוגה

רחל דסה

ג'

20:22-72:22

סטודיו

₪ 72-52
לשיעור
₪ 72-52
לשיעור

שיעורי הכנה ללידה דרך הגוף והנפש .מותאם לנשים בהריון
משבוע 70עד  ,70אין צורך בניסיון קודם בתרגול.
תרגול תנועה ,נשימה ופרקטיקות מדיטטיביות ברוח היהדות.
קבוצה פתוחה  -ניתן להצטרף על בסיס שעור בודד.

יעל בל

ב' לנשים

0:22-72:22

סטודיו

 ₪ 25לשיעור

ו' מעורב

0:22-25:22

סטודיו

יוגה .תרגול דינמי ואנרגטי המהווה אימון פיזי עמוק .עם זאת מלא
שקט והזמנה להתבוננות פנימה.

250-0707527
250-0707527
257-0057502
250-2206576

250-2206576
250-5770765
250-5770765
250-5057272

חוגי ילדים ונוער ברותם
שם הפעילות

מנחה

יום

שעה

מיקום

עלות

הערות

טלפון

קטרגל

שי בל

פיתוח קול

מיטל
נא -אור

ב ,ד
ב
ג'
ד'

77:22-70:22
75:22
בתיאום
בתיאום

מגרש

₪ 022
₪ 722
ילדים ₪ 02
למפגש

א-ו
גן חובה
ניתן יום אחר בשבוע בתיאום מראש ,כל מפגש  75דק'.

252-0752577
250-2765770

שעורי גיטרה
פרטני/קבוצתי

אליצור
גולדסמיט
דניאל גורביץ'
יואב דסה

ג'

אחה"צ

לימוד שעורי גיטרה פרטני וקבוצתי

257-5606507

ה'
ג'

בוקר/ערב
אחה"צ

נגריה
בית משפ' דסה

חוג יצירה בעץ ,לילדים ,נוער ומבוגרים

₪ 702

257-0057502
250-7775275

חוג אומנות לנוער
כיתה ח' ומעלה

איה גורביץ

ב'  /ה'

16:00 -18:00

סטודיו גלריה

₪ 350

מלאכת יד

ריקי אוגול

א'

אחה"צ

סטודיובוס

₪ 022

חוג יצירה בעץ
שיעור ציור ורישום

בית משפ' נא-אור

חוג ציור לילדים כיתות א'-ג' – ימי ג' .עבודה בטכניקות
וחומרים מגוונים ,פיתוח הדמיון והיצירתיות
לפרטים Yoav dassa :בפייסבוק
חוג אומנות ברמה גבוהה7 ,טודיו ב ארוכים בחומרים
שונים :צמר(ליבוד בעזרת מחט).עיסת נייר ,צריבה על עץ
ועוד .מפגש בין רוח לחומר
חוג מלאכת יד לילדות – רקמה ,אריגה ,תפירה ולימודי
יצירה ממוחזרת

250-6655570

250-0707527

מטפלים ברותם
תחום

שם המטפל

למי מיועד

שיאצו

אבידן ליאור

טיפול לגברים.

יעוץ ברפואה
טבעית וכללי

אוגול ערן

טיפולי קוסמטיקה

אוחנה תיקי

ערן אוגול "גינת אגוז" .דרך קריאה לפי צבעי ההילה ומטוטלת.
מטפל בצמחי מרפא ,חומרים הומיאופתים ,השלמות תזונה,
פרחי באך ועוד.
טיפולי אקנה ,השרת שיער

אשואל אורית

משך
הטיפול
 52דק'

עלות
₪ 052

נטורופטיתN.D,

דיקור סיני ועיסוי

בריל ענבל

מטפלת זוגית
מנחה קבוצות
למיניות בריאה
טיפולי פנים

בשן ליאת
בשן עופר

מטפלת זוגית בשיטת האימגו,

סגל ענת

טיפולי פנים על טהרת השמנים הארומתרפיים ,אדמות וצמחים
– מחומרים אורגניים
ליווי נשים וזוגות במסע ההורות מהרגע הראשון .מתוך ארגז
הכלים שלי :דולה ,מדריכת הכנה ללידה ,מטפלת בטכניקת
'איזון חיים' לטיפול בבעיות פיזיות ורגשיות ,מדריכה להתפתחות
תינוקות  -מאבחנת ומטפלת בשיטת 'צעד ראשון' ,מוצרים
הומאופטיים להריון ללידה ולתינוקות.

052-8584960
קליניקה במתחם בית
הכנסת
קליניקה במתחם בית
הכנסת
קליניקה וחנות במתחם בית
הכנסת
קליניקה במתחם בית
הכנסת

מטפלת ורוקחת טבעית ,בעלת חנות "שפע בריאות" – מרקחות
טבעיות מצמחי מרפא ושמנים
תזונה,עיסוי רקמות עמוק,רפלקסולוגיה,תמציות באך,תזונה.
חנות לתוספי תזונה וצמחי מרפא .מנחת סדנאות בתחום
הרפואה הטבעית למגוון אוכלוסיות(ילדים,נשים,נוער,גיל הזהב).

אשל שקמה

מקום

קליניקה במתחם בית
הכנסת

הריון לידה
ותינוקות

חברוני נעה

דיקור סיני
דולה
רפואה אנרגטית

זלייט יותם
דסה רחל
סתיו רותי

מיועד לכולם ! כאב ,מחלות כרוניות ,עבודה רגשית ,מהות.

עיסוי לגברים

נא-אור משה

מעסה ומטפל הוליסטי בגברים  -מקשיב לגוף נוגע בנשמה"

טלפון

04-6584292

054-7808595
052-3401188
050-7768030

252-2526765
052-3272578
052-3651354

 52דק'

₪ 022

קליניקה במתחם בית
הכנסת
*קליניקה במתחם בית
הכנסת
*בבית הלקוחות באזור עמק
המעיינות

קליניקה במתחם בית
הכנסת

050-7577178
052-2837199

054-5717212
052-5462479
250-7702556
052-8656768

עסקים ברותם
סוג

תחום

שם

משק
חקלאי

משק חקלאי אורגני,
זיתים ,שמן ודבש

עמוסי שירה

הערות

מקום

טלפון

משק טנא ירוק

 050-7411833שירה
 250-2755576דידי

חנויות

חנות "שפע בריאות"

אשואל אורית

מטפלת ורוקחת טבעית ,בעלת– מרקחות טבעיות מצמחי מרפא ושמנים

קליניקה וחנות במתחם
בית הכנסת

052-3401188

גלריה

סטודיו גלריה

איה גורביץ'

עסקים

יעוץ עסקי וקריירה

סגל ענת

מקום נעים ואינטימי .גלריה של עבודות מצמר ,עץ ועיסת נייר שלי ודניאל
גורביץ' .סטודיו מחבק ליצירה ,חוגים וסדנאות.
כשרוח וחומר נפגשים....
מדייקת קריירה ועסק .יוצרת שיתופי פעולה בין עסקים ואנשים.

סטודיו גלריה

250-6655570

קליניקה-מתחם בית
הכנסת

050-7577178

עסקים

משרד אדריכלות
ועיצוב פנים

אוחנה ניסן

משרד אדריכלות ועיצוב פנים

משרד ברותם

054-7808590

עסקים

נגרות

גורביץ' דניאל

בית היוצר

054-8894580

עסקים

נגרות

שמחי דודי

"דרך הידיים"  -עבודה עברית -פרגולות,דקים,מעקות ,עבודות פנים וחוץ
בעץ.

השלוחה המזרחית

050-3043409

בניה

פיקוח וניהול פרויקט
בניה

מויש סתיו

מויש – ניהול ופיקוח פרויקטים ,פרטיים וציבוריים.
משלב התכנון עד גמר הביצוע.

250-7702550

הדרכות

טיולים מאורגנים
לחו"ל והרצאות
פיצה

סגל אסף

הדרכת טיולים בחו"ל למגזר הדתי ,הרצאות וליווי אנשי עסקים בחו"ל.

050-7494493

בריל אבי

פיצה על גלגלים ,עושים גם ארועים מחוץ לרותם

אירוח

גסט האוס

בשן ליאת

אירוח וסדנאות לזוגות.

052-3272578

מרכזים

מרכז אתערותא

נא-אור מיטל

מרכז חינוכי לזהות ומנהיגות" ומורה לפיתוח קול.

052-3679448

משתלות

גן במבוקים ייחודי
ומשתלה

אשואל גיא

-Bamboo guy Israelגן במבוקים ייחודי ומשתלה ,סיור והדרכה על
הבמבוק ויתרונותיו ,בניה בבמבוק.

סטודיו

סטודיו לצילום ועריכה

מרזל אריה לייב

אריה לייב  -סטודיו לצילום ועריכה

052-7278944

אירוח

צימר "דרך האשל"

אשל אילן

אירוח ירוק מול הגלעד .מתאים לזוגות ,משפחות וקבוצות.

050-7768666

אוכל

נייד לכל ישוב

גן במבוק

050-7718970

052-2739955

