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מושב פארן
מושב עידן
		
ראומה דגאי
			
שחר פלג

סטודיו לאיינגר יוגה				
רפואה סינית עתיקה				

052-3533685
050-2013091

			
אורין ינקו
			
הדר הוד
רוח המדבר  -רתם רטנר
		
עפרה קורין

עיסוי אנרגטי משולב			
שיעורי יוגה וסדנאות			
		
סטודיו ליוגה ,סדנאות ואירועים מיוחדים
		
טיפולים הוליסטיים ,עיסוי ורפלקסולוגיה

052-3666772
054-2244288
052-3440674
052-5450541

נאות סמדר
אביבית ידין

מושב עין יהב
			
אורה שני
		
ארט ספא סטודיו
		
ארנה גדיאל
יפית לביא		
		
מירה עמירן
		
ניצה הופמן
			
פרח דנאי
		
שמיים – שרון בוצר

שיאצו ,קרניו סאקרל תרפי ,רפלקסולוגיה ,אבנים חמות
עולם של טיפולי גוף ונפש ,ספא טיפולים ופינוקים
					
עיסוי שוודי
עיסוי הוליסטי שוודי עד רקמות עמוק ,הילינג ,רפלקסולוגיה
		
ארומתרפיה ,מטפלת בשמנים אתרים ופרחי באך
				
עיסוי תאילנדי מסורתי
				
סדנת מדיטציה בערבה
			
מרכז הידרותרפיה ולימוד שחייה

052-3666197
052-3666283
052-4260562
052-3666334
052-8666164
052-5450822
052-4260773
052-2496804

				
טיפול באבנים חמות וקרות
לימוד וטיפול בתנועה בשיטת פלדנקרייז בקבוצות וליחידים
						
איור-ודה
עיסויים ,פדיקור ומניקור ,הסרת שיער ומוצרים טבעיים

052-4260341
052-8666351
052-8326991
058-4028011

מושב צופר
			
חיים חזן
		
ליאורה פוליקר
עדי אתרוג		
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קיבוץ לוטן
		
דוריה פנקס נווה
שירלי חכם
יאיר ואלה

		
וואטסו ,קראניו סאקרל ,תנועה ,יוגה במים
וואטסו ,רפלקסולוגיה ושיאצו
פינוקי וואטסו

054-9799066
052-2455116
054-9798193

		
ד"ר יוני רוט
		
סיגלית שוובר
		
שיזי לוי וייס
			
טובה גת
מתן הופמן		

כירופרקט					
			
שיאצו" ,אנטאי" רפלקסולוגיה ,רייקי
					
שיטת אלבוים
				
נטורופתית (תזונה טבעית)
שיאצו ,אקופרסורה ,עיסוי רקמות עמוק ורפלקסולוגיה

052-8465221
052-8022079
052-3930382
052-8584465
058-5409961

קיבוץ סמר
			
טיפולים נטורופאתיים ועיסוי רפואי
			
מטפלת בשיאצו ומורה לפלדנקרייז
			
סדנאות לקבוצות ,צוותים ומנהלים

052-3823305
054-4297003
052-3868909

צוקים
		
אוהד גוטפלד
		
גליה תשבי
חבצלת אשור
			
חיים חזן
		
עופרית מעוז
מי מדבר  -עינת מררי
		
עפרה פרנקי הופ
			
תמיר פלג

		
דני לבי

				
עיסויים וטיפולי מרגוע

050-4345371

קיבוץ קטורה

ספיר
		
אודטה צדוק
		
אורנה אוקו
ורד קריגן		
קמומילי  -אמילי נורמנד

קיבוץ יהל

פילאטיס

054-9798980

הומאופתט					
עיסוי רקמות עמוקות ,הוליסטי ,רפלקסולוגיה ויוגה יחידני
מרכז יוגה ומודעות ,סדנאות חוויתיות לכל הגילאים
				
טיפול נטורופתי ועיסוי רפואי
				
טיפולים וסדנאות מגע
וואטסו – טיפול חווייתי בבריכה אינטימית וחמימה
טכניקה לשחרור כאבים כרונים ,פיזיים ונפשיים כאחד
					
מטפל בהילינג

052-5759869
052-5450778
052-4260854
052-3823305
052-6130648
054-5961511
054-5220043
052-5362039

		
ריטה שטורפר
גילי שיאל		
דפנה פיין		
		
רדנוביץ מרשה
		
שרה סדן גלבוע
			
גיורא מור
		
פזית אבורביע
		
אתי משולם

תזונאית טבעית ,אירידולוגיה ,ייעוץ לאורח חיים בריא
		
נטורופתית ,צמחי מרפא ,רפלקסולוגיה ,פרחי באך
פסיכותרפיסטית ,טיפולי סו ג'וק ,רייקי ותטא הילינג
הומאופטיה קלאסית				
				
פיזיותרפיה מודרניתI.M.P ,
					
רפואה סינית
		
קוסמטיקה טבעית ,טיפולים ורקיחת חומרים
					
פדיקור ,שעווה

052-3942647
052-8365906
052-8606281
052-8411316
052-8838294
052-8327438
052-2714597
052-8809637

קיבוץ אילות
דליה נהרי		
		
נחמה אביטל
יוסי רחמני		

					
פלדנקרייז
		
קוסמטיקה ארומתרפית ,רפלקסולוגיה ,פדיקור
					
body therapist

08-6358647
052-5684361
054-5818118
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