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 חמישי  רביעי   שלישי  חג שבועות שמח  – שני  ערב שבועות  –  ראשון 
 צ'יקונג עם רחל פ  07:30  

 בדשא חדר האוכל  

 

 הליכה ומתיחות עם תומר   06:30
מומלץ לשתות כוס מים לפני  

 הגעה
 התכנסות בחניית הסוויטות

לימוד   - עם תומר  בוקר ריצה  06:30
 טכניקות למתחילים ומנוסים 

 מומלץ לשתות כוס מים לפני הגעה
 התכנסות בחניית הסוויטות  

 

בחנות   –שוק ירקות אורגני   07:00
 הטבע

  08:30 
 

 ארוחת בוקרושתיית עשב חיטה 
 רחל 

 צ'יקונג עם רחל פ  07:30
 בדשא חדר האוכל  

 צ'יקונג עם רחל פ  7:30
 בדשא חדר האוכל  

 יואבצ'יקונג עם  07:30
 בדשא חדר האוכל  

 שעות משרד:  
 8:00-17:00ה' :  -ימי א' 
 8:00-15:00שבת :  –ימי ו' 

 09:30 

   רחלהרצאה עם   –'מיצים מרפאים' 
 על מיצים, שייקים ועשב חיטה

 באולם ההרצאות 
 

08:30 
 
 
 

 ארוחת בוקרושתיית עשב חיטה 
 נועה

 
 

08:30 
 
 

09:30 

 ארוחת בוקרושתיית עשב חיטה 
 מישל

 
'מערכת העיכול, פרו ופרה  

 הרצאה עם מישל  –ביוטיקה' 
 באולם ההרצאות 

 

08:30 
 

ארוחת  ושתיית עשב חיטה 
 מישל - בוקר

טלפון תורן לשעות בהן  
 המשרד סגור: 

052-3353356 

 שגיאמדיטציה עם  11:30
 בסטודיו פיקוס 

 ' על הידרו קולון 'חכמת הקישקע'ס 09:15
 באולם ההרצאות  –עם תיקי 

 

09:30 
10:30 

חדר הכושר הלימודי פתוח עם  
 מתאמנים (  8הדרכה )עד  

  

14:00 
 
 כניסה לסוויטות  

 

12:30 
 

   צהריים  –ארוחת 
 תומר

עקרונות האימון הגופני  וכלים   10:00
 הרצאה עם תומר  -ליישום

 באולם ההרצאות 

   –מטעמים ממתכוני החווה  11:30
 צוות המטבח מזון עם   הדגמת

  באולם ההרצאות
 פינוי הסוויטות 10:00

    12:30 
 

   צהריים  –ארוחת 
 נועה

12:30 
 

 מישל  - צהריים  –ארוחת 
  

 לעוזבים, נסיעה טובה
 לנשארים: 

 רחל סיור במקום עם  16:00
 יציאה ממשרד הקבלה

15:00 
16:00 

 יוגה עם שולי בסטודיו  
 יוגה עם שולי בסטודיו  

 )בהרשמה מראש( 

 ''That sugar film הקרנת הסרט  13:30
 באולם ההרצאות 

16:00 
 

 יוגה עם שולי בסטודיו
 )בהרשמה מראש( 

  

 
16:30 

 
 דברי פתיחה 

 רחל  עם 
 באולם ההרצאות 

 
16:00 
17:00 

 

חדר הכושר הלימודי פתוח עם  
 מתאמנים (  8הדרכה )עד  

15:00 
16:00 

 יוגה עם שולי בסטודיו  
 יוגה עם שולי בסטודיו  

 )בהרשמה מראש( 

 'חישוב מסלול מחדש'  17:00
 הרצאה עם רחל 

 באולם ההרצאות 

 יוגה עם שולי בסטודיו 10:30

18:00 
 

 ערב  –ארוחת 
 רחל  

 
 רחל  -  ערב –ארוחת  18:00 תומר  -   ערב –ארוחת  18:00 תומר  -    ערב –ארוחת  18:00

  

הרצאה לכבוד  -תזונה לבנה  19:00
 שבועות  

 עם רחל , באולם ההרצאות 

 תומר עם  מעגל היכרות 19:00
 באולם ההרצאות 

שירה עם שגיא והגיטרה, באולם   19:00
 ההרצאות  

 'הכנה וכלים לבית', הרצאה    19:00
 , באולם ההרצאות רחל  עם 

   צהריים  –ארוחת  12:30
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  ראשון  שבת  שישי   חמישי 

 שעות משרד:  
 8:00-17:00ה' :  -ימי א' 
 8:00-15:00שבת :  –ימי ו' 

 

 צ'יקונג עם רחל פ  7:30
 בדשא חדר האוכל 

 

 צ'יקונג עם רחל פ  07:30
 בדשא חדר האוכל  

  בחנות הטבע –שוק ירקות אורגני   07:00

 ארוחת בוקר 08:30  
 נועה והודיה 

 בוקר ארוחת 08:30
 הודיה 

 יואב –צ'יקונג  07:30
 בדשא חדר האוכל 

 

טלפון תורן לשעות בהן  
 המשרד סגור: 

052-3353356 

לא מה שהיה עולה לכם   –ת ו'דלק 09:30
ת חובה לכל הרצא במחשבות'

   אדם הרוצה בהבראה.
 באולם ההרצאות , הודיהעם 

להיות אדם טוב יותר,   –  ריפוי הנפש  09:30
 שמח יותר 

 הרצאה עם ד"ר דינה אייזן 
 באולם ההרצאות 

 

08:30 
 

 ארוחת בוקר
 מישל

 

 כניסה לסוויטות  14:00

 
   –מטעמים ממתכוני החווה  11:00

 צוות המטבח מזון עם   הדגמת
  באולם ההרצאות

 

11:00 
12:00 

 בסטודיו יוחאי יוגה עם 
 בסטודיו  יוחאייוגה עם 

 )בהרשמה מראש( 
 

 פינוי הסוויטות 10:00

 

 נועהסיור במקום עם         16:00
 יציאה ממשרד הקבלה

12:30 
 

   צהריים  –ארוחת 
 הודיה ונועה 

 

12:30 
 

   צהריים  –ארוחת 
 הודיה 

 
 לעוזבים, נסיעה טובה 

 

 

 שיחת פתיחה   16:30
 הודיהעם 

 באולם ההרצאות 

 '''כח טבע הקרנת הסרט  13:30
דמיון   – ניקוי רגשי, פנימי ומחשבתי  13:30 באולם ההרצאות 

 מודרך עם הודיה, במרפסת שמש

   

    15:00 
16:00 

 חדר הכושר הלימודי פתוח עם הדרכה  
 מתאמנים בכל שעה עגולה( 8)עד 

 לנשארים:  
 זמן פנוי מבחינת התכנית 

 

 
18:00 
 

 
 ערב  –ארוחת 
  נועהוהודיה 

 סור מרע, עשה טוב.  –  ריפוי גופני 16:00
 על אוכל, שינה ותנועה.

 הרצאה עם ד"ר דינה אייזן 
 באולם ההרצאות 

 

 
16:00 

 
ניקוי רעלים כדרך   -'מתנקים ומבריאים

סיכום התהליך יחד וכלים  -  חיים' 
 להמשך.
   , באולם ההרצאותהודיה עם הרצאה 

 

12:30 
 

   צהריים  –ארוחת 
 

 

 
19:00 

ענפים ושורשים ברפואה  
איך עושים טיפול   - )ובחיים(

 שורש עצמי.
 הרצאה עם ד"ר דינה אייזן 

 באולם ההרצאות 

 ערב  –ארוחת  18:00
 הודיה 

    ערב –ארוחת  18:00
 הודיה 

  
 

 מעגל הכרות עם הודיה 19:00
 באולם ההרצאות 

סליחה, נתינה, קבלה  –  ריפוי רוחני 19:00
 עצמית וקבלת החיים. 
 אייזן הרצאה עם ד"ר דינה 

 באולם ההרצאות 

  ייתכנו שינויים בתכנית •  


