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 הסמכה בספורט רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי

 2012חגיגות המים 

בריף הדולפינים באילת מתקיים זו השנה הרביעית אירוע מיוחד למטפלים מכל התחומים 
 מים.המעוניינים להתנסות בעולם הטיפול ב

  
למשך שלושה  23-24-25" מתקיימות בסופשבוע בפברואר בתאריכים 2012חגיגות ה"מים 

 ימים.
  

במקום בו הרי אדום וים סוף נפגשים בבריכות הקסומות של ריף הדולפינים ממוקם גן בוטני 
 הצופה לים ובו שוכנות שלוש בריכות בהם יתקיימו הסדנאות:

 בריכת מי ים♦ 
 בריכת מים רכים  ♦

 בריכת מי מלח בה הציפה מוחלטת♦ 
 שלושת הבריכות מחוממות, רדודות ועם מוסיקה רוגעת מתחת למים.  
  

סדנאות המים המוצעות בחגיגות המים מיועדות למטפלים בכל תחומי הרפואה המשלימה 
 במטרה להתנסות במימד המים ככלי טיפולי.

  
 "יורטבו" וישולבו בטיפול במים. מגוון שיטות טיפול מהיבשה בתחום הגופני והרגשי

  
המטפלים המשתתפים באירוע יקבלו יסודות עבודה ראשוניים בטיפול במים ויחוו את 

 העוצמה של ה"כוח העדין של המים".
  

מהאבות המייסדים של  -מיטב המורים בתחום הטיפול במים ביחד עם מריו ג'הארה 
 מורה ובעל שם עולמי ישתפו אותנו בידע ובניסיון שצברו. -עבודה הטיפולית במיםה
  

מבין הסדנאות תוכלו לבחור את הנושא המעניין אתכם ביותר כגון: "טראומה וטיפול במים" 
בהנחיית רות בן אשר, "יוגה בציפה" בבריכת המלח בהנחיית ליסה ולדבאום, "השקט 

לידה פעילה במים" בהנחיית טל הלוי ממרכז הלידות בהנחיית טובה רוזן, " בתוכנו"
ג'הארה דולה, סדנת ריפוי במים וחשיפה להידרותפיה בהנחיית אסנת  -הטבעיות במים 

 דואר ועוד סדנאות של טיפול בקערות טיבטיות במים, שיאצו במים וגם סדנה עם דולפינים
  

 רנט:אתם מוזמנים לקבל את כל המידע על חגיגות המים באתר האינט
http://waterfestival.co.il/homepage.aspx 
 ולקבל ייעוץ לגבי בחירת הסדנאות. 2012תוכלו ליצור קשר ישיר עם מארגני חגיגות המים 

  
אירוע כזה לא מפספסים! לומדים ונהנים! עם מופע מוסיקלי בקבלת שבת ומסיבות חוף אל 

 תוך הלילה.
  

 נשמח לראותכם
 עמפיקת האירו -ייני אהרון 

052-8646300 
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