
 
 
 
 

 אורח/ת יקר/ה ,

 אנו שמחים מאוד על הצטרפותך לחופשה בריאה בחוות הבריאות "מצפה אלומות".

 מצורפים בזה מידע והנחיות לקראת הגעתך לסדנה.

 

 : ומוצלח יותר לנכון שלך הפוך את התהליךשת דקות של קריאה 5

   

 -חשוב מאד 

     :לתמוך בתהליך לפני ההגעה לסדנה ובכדי

 

 הפסיקו  ,כשבוע לפני הגעתכם לסדנה -וסוכרים  הפחתה עד הפסקה של צריכת קפה
 פחיתו אתהבכל יום צרכו פחות קפה בכל כוס ו - בהדרגה והסוכרים הקפהצריכת את 
 כך גם עם סוכרים .כוסות הקפה מדי יום רצוי עד להפסקה מוחלטת מס'

 

  כשבוע לפני  – )ביצים, בשר, מוצרי חלב( החיין מהפחתה עד הפסקה של צריכת מזון
 דנה הפחיתו בהדרגה צריכת מוצרים אלה. מומלץ לעבור לתזונה צמחונית.הגעתכם לס

 

 : עם הגעתכם לסדנה

 
סיור יערך  16:00בשעה  .15:30, רצוי להגיע עד השעה 14:00החל מהשעה  צ'ק אין •

 המאחרים מתבקשים להודיע לנו מראשבחווה,  התמצאות

 מומלץ וחשוב להתחלה נוחה ומסודרת.,  להגיע בזמן אנו מבקשים ביום תחילת הסדנה •

אנא  -18:00ארוחה ראשונה ביום ההגעה הינה ארוחת הערב, בשעה  -כם לתשומת לב •
  היערכו בהתאם.

או בשעות הערב לתורן  3/6653364-04אם שער הקיבוץ סגור יש להתקשר לקבלה  •
 כשאתם עומדים עם הרכב בסמוך לשער.  3353356-052

 09:00-18:00שעות פעילות המשרדים בימים א' + ה'   •

 , פרטים במשרד הקבלה11:00ביום ההגעה ניתן להזמין ארוחת צהריים, עד השעה  •

 

 : סיום הסדנה ועזיבה

 

 10:00עד השעה  - צ'ק אאוט •

ד התכנית המתקיימות עפעילויות בהמשך לעוזבים ביום ה' ניתנת האפשרות להשתתף  •
  12:00השעה 

  

לחוות הבריאות. אין אפשרות להביא חיות מחמד   *  

 
 : מה מומלץ להביא

סוכר( ומקלוני -אם הנכם סוכרתיים, אנא הצטיידו בגלוקומטר )מד •
 בדיקה. 

או הסובלים מאלרגיות, אסטמה או תסמיני לנוטלים תרופות שונות  •
אנא דאגו להביא את כל התרופות מחלות אחרות )כמו גאוט לדוגמא( 

 או אמצעי הטיפול עמכם. 

  אי נעימות מהמיזוג.גם בימי הקיץ רצוי להביא עליונית ארוכה למנוע לבוש קל ונוח . •



 
 
 
 

 וערבי תרבות לבוש המתאים לפעילות גופנית •

 תרצו לתקצר הרצאות או לרשום מתכונים. שכלי כתיבה למקרה  •

 חזקים .בתהליך הניקוי, אנשים נעשים רגישים מאוד לריחות.  להביא בשמיםלא  נא -ריחות •

 . ₪ 50למעוניינים ניתן לרכוש ערכת חוקן אישית בחנות החווה בסך של  -ערכת חוקן  •

 
   ארוחות

למיניהם ברובם חיים וזרעים אגוזים ורכב בעיקר מירקות, פירות ,נבטים, נבטוטים, התפריט מ •
  (לא מבושלים)

בערב  (לא חובה) ימים ,ימי שלישי ורביעי בשבוע הם ימי מיצים אורגניים 7בסדנאות בנות  •
 של ימי המיצים מוגש מרק חם 

 משתתף שרוצה בימי מיצים נוספים במהלך הסדנה, מומלץ להודיע למשרד הקבלה מראש.  •

בגדר  טה הינהשתיית מיץ עשב החי. חיטה טריבחווה חדר בו ניתן לסחוט ולשתות מיץ עשב  •
  .ואפשרית לאחר קבלת הנחיה והדגמההמלצה 

 

   בקשות

 אנו פונים לכל אחד מהמשתתפים בסדנה בבקשה: 

אנו ממליצים להשאיר את מכשיר הטלפון הנייד בחדר החווה ובכך ימנעו שיחות וצלצולים  •
 שיפריעו לכם בהתנתקות ולאורחים האחרים בהרגעות . 

 מומלץ מאד להשתתף בהרצאות ובפעילויות השונות.  •

 לכל בקשהמענה  לרשותכם עומד צוות מקצועי  שישמח לתת •

 

   נוהל ביטול הזמנה

  

 המבצע לתאריכי בהתאם ההזמנה את לשנות/ לדחות ניתן ההגעה לפני שבוע עד. 
 החזר כספי. מועד לשינוי אפשרות ניתנת לא ההגעה ממועד משבוע פחות / 
 ביטול דמי ₪ 100 למעט כספי החזר ולקבל לבטל ניתן ההגעה לפני שבועיים עד. 

 

   מרכז הטיפולים

 

 מצורף בזה דף המפרט את סוגי הטיפולים השונים הניתנים על ידי מיטב המטפלים. 

 מוצעים טיפולים המזרזים ותומכים בתהליך.  םהטיפולי זבמרכ

ים רמות סטרס ועוזרים לתופעות הלוואי כמו: כאבי הטיפולים מניעים את מערכת הלימפה והדם, מפחית
 כרוכים בתוספת תשלום.  ראש , חולשה וכאבי שרירים .הטיפולים 

,עוד בטרם ההגעה. עדיפות תינתן למזמינים  6653368-04ניתן להזמין טיפולים בטלפון:  •
 מראש. 

 בלבד.  15 -טיפולים לנשים בהריון מותרים לאחר השבוע ה •

אורחים המעוניינים לקבוע טיפולים ואשר נמנים בקטגוריות הבאות מתבקשים להביא עימם  •
 המאשר לקבל טיפול מהסוג המבוקש:   אישור מהרופא המטפל

o  .אדם אשר עבר ניתוח רפואי ו/או קוסמטי בחצי שנה האחרונה 

o  אדם החולה במחלת הסרטן ו/או שעבר כימותרפיה ו/או הקרנות בחצי השנה
 . האחרונה

o  .אדם החולה במחלות לב או שעבר אירוע לב בחצי שנה האחרונה 

 

http://www.alummot.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
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http://www.alummot.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
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http://www.alummot.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D


 
 
 
 

   כללי חוות הבריאות

 

 אסור לעשן בתחומי החווה  •

 אסור לצרוך אלכוהול בתחומי החווה   •

 אלא אם תואם אחרת בשיחה עם יועצת החווה.אין להביא מזון ומשקאות מהבית  •

 הדלקת קטורת ונרות אסורה במתחם •

  

   תחבורה

 

  תאלומו המצפ תהבריאו תחוופרטים על תחבורה ומחירים נמצאים באתר האינטרנט שלנו:  •

     8826138-050/  8826138-057ניתן להזמין מונית מכל רחבי הארץ בטלפון: אבי  •

 

 

 

  המשך הדרך

 

  .תאלומו המצפ לש קהפייסבו ףלד אתכם להצטרףאנו מזמינים  •

 תכם גם בבית''מצפה אלומות א  שלנו בפייסבוקבוצת הליווי אנו מזמינים אתכם להצטרף לק •

תזונה  יםבקבוצה ייתנן מענה מהיר ומקצועי בכל נושא שעלה בסדנאות שלנו ובעיקר בנושא
כל שאלה ולקבל  אול, אתם מוזמנים להתייעץ ולשוריפוי טבעי אורח חיים בריאטבעית ,

 טיפים ומתכונים מהמטבח הבריא.

 

  

 בואו בראש פתוח ובאורח רוח להתנסות ולמידה, 
 

 .ןמקצועי שמחכה לתת לכם שירות מצויוות יש לנו צ

  

  

 .חוות הבריאות "מצפה אלומות" צוות 

  

  

-6653364טלפון:  15223, קיבוץ אלומות 41ת.ד . -אלומות"  חוות הבריאות "מצפה 
  info@alummot.co.il     6709790-04פקס:     04
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