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Care אטרקציה מקורית לכל החבר'ה- מתחם טיפולים לאירועים מבית הוליסטי 
 

 עונת הטיולים והחופשות בפתח וגם השנה קבעתם לצאת עם אותה קבוצת חברים מהשכונה, התיכון, הצבא…
 לרוב זה קמפינג של כמה ימים ביער או על חוף הים, החבר'ה דואגים לאוכל ובירות, כמה פינוקים, אולי אתם גם
 טיפוסים של קריוקי... אבל עם השנים אתם מרגישים שכל הבילוי הזה קצת חוזר על עצמו. אז למה שלא תעשו

 משהו קצת שונה וחווייתי בפעם הזאת?
 הוליסטי Care מציעה חוויה שתשדרג לכם כל קמפינג שתסגרו עם החבר'ה. לא משנה אם אם קבעתם לילה אחד
 או שבוע, הוליסטי Care מציעה לכם מתחם טיפולים מפנק עם דוכני טיפול במגע כמו עיסוי בשטח, רפלקסולוגיה,

 שיאצו או עיסוי פנים מרגיע. יש גם אפשרות לסדנאות כמו סדנת יוגה-צחוק או סדנת צמחי מרפא, הכל בהתאם
 לאופי החבורה שלכם ומה שמתאים לרוח האירוע.

 
 ויש לנו עוד הצעה מעניינת עבור האירוע שלכם, אנחנו בהוליסטי Care מספקים גם מיסטיקנים לאירועים. אם
 אתם מארגנים מסיבת רווקות או שמתחשק לכם לערוך ערב רוחני בקיץ הקרוב עם קריאה בכף יד, קריסטלים

 וקלפי טארוט, צוות המיסטיקנים שלנו מומחה באבחון והכוונה אישית, וידעו לרתום את כח הנומרולוגיה או
 התקשור כדי לסייע בעזרה לפתרון הבעיות שלכם.

 
 אז לא משנה איך הקיץ הקרוב שלכם עומד להיראות, אנחנו מקווים שהוא יהיה גדוש באירועים חווייתיים

 ומשמחים, ועוד יותר מקווים שתהנו מהתוכן הייחודי שהוליסטי Care מציעה. בין אם אתם צריכים אטרקציות
 בדרום או אטרקציות בצפון, הצוות שלנו ערוך ומוכן להגיע לכל אירוע בשטח עם אוהל הטיפולים הייחודי לנו.

 
 קצת עלינו… אשכולות הוליסטי CARE היא חברה ותיקה המספקת מגוון של אטרקציות, סדנאות וטיפולים

 משלימים לימי כיף וגיבוש לקבוצות וחברות. במקביל, להוליסטי CARE יש שירותי מעסים למשרדים וטיפולי מגע
 בעסק עליהם תוכל לקרוא עוד באתר.

  יזם ומנכ''ל החברה הוא אלי בלו, מטפל, מעסה ורפלקסולוג מוכר מזה שנים רבות.
 לאחר שהתמחה בטיפולי מגע במשרדים שונים, הקים את הוליסטי CARE, ומאז עומד לרשותו מאגר של
 מטפלים, מיסטיקנים ומנחי סדנאות העשרה שונים, שיכולים להפוך את האירוע הבא שלך, לאירוע מנצח!
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 חמימות של בית, יוקרה של בית מלון - כך תבחרו דלתות עץ
 כשאתם שומעים את צמד המילים "דלת עץ", מה עולה לכם בדמיון? האם זו הדירה הישנה של סבתא שושנה, שכל דלתות

 הפנים שלה היו עשויות מעץ וספוגות בריח המאכלים של יום שישי? או האם אתם חושבים על הצימר אליו נסעתם לפני שנים,
 וכבר מהרגע שדרכתם על סף הדלת קלטתם בזוית העין את הפיתוחים המיוחדים על צמד דלתות הכניסה מעץ מלא? עץ הוא

 דבר חי וצומח, וככזה, הוא נושם את הסיפורים שלכם ואת החוויות שלכם.
 

 היום כולם כבר יודעים, שאפשר למצוא דלתות כניסה מעוצבות מעץ לא רק בצימר בגליל. אם אתם מחפשים דלתות חוץ מעץ,
 דלתות מיוחדות לבית, דלתות פנים איכותיות או אפילו דלתות פנים מעוצבות (ועוד ועוד), הגעתם בהחלט למקום הנכון. בנגב

 דלתות, לצד דלתות פנים במבצע, תוכלו למצוא דלתות פנים במחיר הגיוני ושפוי. ויותר מזה - אנחנו נעזור לכם לבחור את
 דלתות העץ שתמיד רציתם מתוך השפע וההיצע המגוון שיש אצלנו.

 
 מהנסיון שלנו כאן בנגב דלתות, זני העצים הפופולריים בדרך כלל הם מהגוני, דובדבן, אלון, מייפל, אלון צרפתי, בוק, עץ אגוז

 אמריקני או אפריקני, ולכל אחד תחושה אחרת שהוא נותן לקן הפרטי שלכם. כמובן שלדלתות מעצים שונים יש מחירים
 שונים, אבל אצלנו, אי אפשר לטעות כשהולכים על דלתות עץ.

 ואם אתם עוד חוששים מבחירה בדלתות כניסה מעץ, או דלתות פנים לבית עשויות עץ, כדאי שתדעו שהטכנולוגיה של היום
 מאפשרת חופש עיצובי מוחלט בקו הויזואלי של הדלת ואפילו בצבע שלה. אתם לא צריכים לשלם מחיר כבד על עיצוב הבית

  שלכם, פשוט תגיעו אלינו לנגב דלתות וצוות החנות שלנו יתאים לכם ולבית שלכם את הצבע והחומר הנכון.
 

 נגב דלתות בבאר שבע יושבת באזור התעשיה עמק שרה ומציעה לתושבי באר שבע והנגב מגוון של דלתות פנים וחוץ
 ייחודיות בסגנון אחר: דלתות אלומיניום, דלתות כניסה קו אפס ועוד. אצלנו בנגב דלתות שמים דגש על איכות ושירות ללא

 פשרות כדי שאתם תקבלו את הדלת הטובה והנכונה ביותר לכם.
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 אנחנו מודדים את קצב הצמיחה שלך בן,

 לא בחולצות, שהולכות וקטנות במפתיע

 לא במספר המילים שאתה מחבר למשפט

  לא באורך שיערך

 או בראשך שמתקרב אט אט למותננו

 אנחנו מודדים אותך, בשנתך.

 כשאתה עוצר את רצף הקפיצות הבלתי נגמרות, הצחוק המתגלגל והבכי המכוון.

 לפני שאנחנו עולים למיטתנו אנחנו בוחנים אותך, בהשוואה למיטה הגדולה, למעקה הבטיחות (לפעמים גם, לכתם
 הפיפי המתפשט...).

  אנחנו מגיעים כל ערב לאותה נקודה שבה אנחנו עוצרים נשימתנו - נפעמים.

  כמה גדלת.

 מפעוט יונק בעריסה המתחברת

 מעולל קטן העומד בלול ומחייך כדי שנשבה בקסמיך וניתן לך עוד חמש דקות של משחק

 אתה עכשיו ילד.

 ילד ישן במיטה שהולכת ומצטמצמת למידותיו.

  עדיין מתהפך ומבקר כל פינה במזרון

 אבל המרחקים

 המרחקים נעלמים כמו קרחון אחרי שנים של התחממות גלובלית.

 אנחנו מודדים את קצב הצמיחה שלך בן.

 מודדים, ומודים.
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 סליחה, האלוהים שלך מפריע לי לשבת.
 כן, זה נחמד שאתה שומר לו את הכיסא לידך באוטובוס אבל נגמרו המושבים ואני רוצה לשבת כאן.

 לא, לי אין אלוהים.
 כן, זה בדיוק מה שאני רוצה שתעשה, תרים את התיק של הטלית ותפילין שלך ותפנה לי מקום. אם אלוהים יכול
 לצמצם את עצמו כדי שיהיה לנו מקום בעולמו גם אנחנו יכולים לצמצם את עצמנו כדי שיהיה לנו מקום בעולמנו.

 לא, אני לא אבקש מהבחורה בסוף, אתה מבין. אלוהי השופינג והחפצים שתופס את הכיסא לידה מעולם לא פגע
 בי, לא נטש אותי, לא נטע בי תקוות שווא. אז מהאלוהים שלך אני מרגישה יותר בנוח לבוא בדרישות.

 אני רואה שאתה באמצע לאהוב את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל מאודך, אבל אוטובוס הוא מקום ציבורי, הוא לא
 נכלל ברשימת הרכוש שלך, אז אל תדאג. האלוהים שלך לא יפגע אם תפנה את הכיסא.

 לא, אני לא מתרשמת מהכיפה על הראש והתפילין על הזרוע. גם לאבא שלי יש כאלה. אתה יודע מה אין לאבא
 שלך? חברת אוטובוסים. אז תפנה את המושב.

 או, תודה באמת.
 תמסור לו ד''ש.
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