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 עיצוב שלטים 
לאירוע האקתון

וואדי ערבה



פארק תמנע
עיצוב מפת

״רואד טריפ 2״

מועצה אזורית חבל אילות
עיצוב לוגו

עבור שירות מוקד 106

חברת נרימקס
עיצוב לוגו ושפה גרפית



מחלקת צעירים חבל אילות - פרסומים לפייסבוק/אינסטגרם

קשת יהונתן
עיצוב לוגו, כרטיסי ביקור

קשת יהונתןופליירים
   לא נסוג אחור

)שמואל ב׳, פרק א׳(

כפי שאנו יודעים מתורתינו הקדושה גם דוד המלך כתב ללמד את בני יהודה קשת.

חובה עלינו להשתדל לדעת להגן על עצמנו מכל אוייב ותוקף בין מפנים בין מבחוץ.

מזמינים אתכם ל-10 מפגשים ממוקדים )מי שירצה יוכל להמשיך כמובן(
קשת יהונתן 

וע תקיפה מכל סוג.
של הגנה עצמית והשתלטות במצב של איר

של למידה מעשית ממוקדת 

לא התקדמת - לא שילמת!

הגיע הזמן שאנו היהודים שומרי התורה ומצוות

נשתדל לדעת להגן על עצמנו.

דייייייי!

6 תלמידים לקבוצה
רך היהדות המכילה 

שיטה יחודית בד

 הגנה עצמית טובה
להביא אתכם לרמת

ומתחייבת 

המותאמות לקהלים שונים:
ם במספר קבוצות, 

מתאמני

עורים ע״י מדריכה 
לבד בה מועברים השי

 לילדים | קבוצה לנשים ב
צה לגברים | קבוצה

קבו

ה בדסקרטיות ותוך
הכל נעש

רה על כללי ההלכה
הקפדה ושמי

0 5 0 - 3 3 8 - 3 3 8 - 6 לפרטים התקשרו עוד היום:

בס״ד

לא התקדמת - לא שילמת!

הגיע הזמן
    לדעת להגן

על עצמכם!

ילדים וילדות, גברים ונשים, הרשמו עוד היום!

נבדקה במצבי אמת והוכחה כיעילה ומצילת חיים.הטובים ביותר, מכל אמנויות הלחימה. השיטה שנוסדה לפני כ-20 שנה, זו כן - טכניקת לחימה והגנה עצמית הלוקחת את האלמנטיםזה לא עוד חוג אומניות לחימה. זה לא ספורט למטרת תחרות.
כמה שיותר מהר, להיות מסוגלים להגיב בקור רוח ושיקול דעת במצבי איום ותקיפה.אנו מחוייבים לעשות השתדלות ולדעת כיצד לפעול. המטרה אינה לפתח קריירה, אלא להכין אתכם בתקופה בה תוקפים אותנו מכל מקום, אלימות המונית )לינצ׳ים(, תקיפות סכין, פיגועי ירי ועוד. 

0 5 0 - 3 3 8 - 3 3 8 - 6 לפרטים התקשרו עוד היום:

 תוכנית ממוקדת של הגנה עצמית בלבד ב-10 מפגשים )בשיטת לא התקדמת לא שילמת(.מגדולי המכללות והמוסדות בתחום הספורט והוראה  ניתן לארגן קבוצות לנשים בלבד, לימוד על ידי אישה אימונים מותאמים לבני ישיבות ואברכים  התנהלות ע״פ ההלכה  מאמן חרדי מוסמך בעל תעודות,

בס״ד



Welcome to Timna Park
-

Located in the Arava Desert Valley (25 km north 

of the city of Eilat), surrounded by an impressive 

mountain range, Timna Park combines breath-

taking, colourful desert landscapes and unique rock 

formations.

-

An important archaeological landmark revealing 

evidence of 4000 years of

a major copper mining and production industry – 

the first metal used by humans was produced.

-

All of Timna Parks’ major sites are easily accessible 

by car, with directional signs at each intersection 

and parking at every site.

The Tabernacle
-

Timna Park is a perfect desert backdrop for

the fascinating replica of the biblical tabernacle. 

Built after much research, the replica is

a complete, accurate and authentic reconstruction 

of the appearance and dimensions of the ‘Mishkan’.

-

Presented in the Tabernacle are various holy items: 

the table of the shewbread, the ‘Menorah’,

the garments of the priest, and even a replica of 

the ark, with the ten commandments in it.

-

Presented in the Tabernacle are various holy items: 

the table of the shewbread, the ‘Menorah’,

the garments of the priest, and even a replica

of the ark, with the ten commandments in it.

Timna Park

Timna Desert Challenge
-

A 20 hour spectacular boutique event along some 

of the most beautiful trails in the world!

-

A special musical awakening

is set for an exciting start while the various trails 

all run through silent desert scenery, connecting 

runners to nature and to each one’s personal 

challenge.

-

A grand finale party will enable participants to 

indulge in the music and enjoy a great party while 

expending any excess adrenaline still left.

Timna Christmas Market
-

Timna Park will launch a four-day bright and 

festive family oriented Christmas Market.

-

A Christmas celebration in the heart

of the Park, at the Lake Complex: Musical 

show, giant Christmas tree, variety of light 

exhibits, Food stalls in the holiday spirit, 

Local art stalls and more.

Samarathon
-

Known as one of the best desert mountain 

bike marathons in the world, it takes place 

entirely in the southern Arava region, 

offering participants some of the best trail 

infrastructure in the world. 

-

A multi-stage four-day desert doubles race. 

And this year, also a Lite-Samarathon.

Festivals
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CYCLING

Cycling
-With a backdrop of outstanding landscapes and some of the most beautiful and unique geological 

features in the world, cycling enthusiasts can enjoy trails of varying difficulty, ranging from family 
oriented easy trails to singular trails adapted for experienced riders.-The Southern Arava offers cyclists some of the best trail infrastructure in the world. Most of the 

cycling takes place along unique desert singles, some meticulously thought out, custom built trails, 
and investment by huge construction teams from the most experienced and skilled in the world.-There are over ten “singles tracks” throughout the region, with many further cycling options within 

Timna Park and an ever-growing fan club of the local “Samarathon” Cycling Festival.

תיירות ערבה דרומית
מצגת פעילות אזורית



לפרטים - מעיין: 050-724-4944

פותחים שנה
בספרייה האזורית!
חודש של פעילויות לכל המשפחה

בשיתוף מחלקת תרבות - מרכז הקהילה )מתנ״ס(

יום ב׳

12.9
17:30

ברחבת הדשא 
של הספרייה 
ביה"ס "מעלה 

שחרות"

מפגש ידע והעשרה עם לוחמי האש של החבל. 
היכרות עם הלוחמים, תצוגת ציוד ורכבי הכיבוי, 

הקראת סיפור והפתעות נוספות.

לוחמי החבל

המפגש ללא
עלות, אך מספר

המקומות מוגבל. 
להרשמה

מראש סירקו
את הקוד

יום ב׳

19.9
בסניף המרכזי
של הספרייה 

האזורית,
בבית הספר

"מעלה שחרות"

סדנת שימוש חוזר בספרים ישנים
והפיכתם לאביזרי נוי בבית

מספר לפסל

] מתאים לכולם מגיל 9 עד 99 [

סדנה ראשונה: 17:00-18:30
סדנה שנייה: 19:00-20:30

להרשמה
מראש בעלות

של ₪10
למשתתפ.ת

סירקו
את הקוד

*הסדנאות יתחילו בזמן, לא ניתן יהיה להיכנס באמצע סדנה 

ג׳ יום 

20.9
20:30
בלובי

הגלריה

ספוקן וורד עם יואב טלמור
כיתת אמן סדנאית - ביצוע חי של שירים, הרצאה 

מרתקת ותרגילי כתיבה של שירה מדוברת

ְספוֶׂקן ווְׂרד

להרשמה
מראש בעלות

של ₪15
למשתתפ.ת

סירקו
את הקוד

GAYA'S PHOTOS :ם
לו

צי

כל מה שצריך לדעת
על הכניסה

לעולם ההשקעות

טוב
כסף

12.12
בהאב חבל אילות

18:30יום שני

סירקו
להרשמה שאול אמסטרדמסקי

מחבר הספר "כסף טוב"
כתב כלכלי של כאן 11
ומגיש ״משחקי הכיס״ 

ספרייה אזורית חבל אילות מזמינה אתכם.ן להרצאה

ספרייה אזורית חבל אילות
פרסום אירועי פתיחת שנה

מודעה/פייסבוק/אתר מועצה

ספרייה אזורית חבל אילות
פרסום הרצאה

מודעה/פייסבוק/אתר מועצה


