
לנוף הזה אנחנו מתעוררים כל בוקר, 
גם אתם מוזמנים...

משפחות מספרות על החיים 
ביישובי צפון ים המלח...

www.dead-sea.org.il

מצפה שלם אבנת

ורד יריחו
בית הערבה

קלי"ה

אלמוג

מועצה אזורית מגילות ים המלח
חפשו אותנו בפייסבוק והתעדכנו!

אתם מוזמנים להתארח ולהכיר אותנו מקרוב.6 יישובי ים המלח - מפלאי תבל!
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ברגעים הקשים,  "התמיכה של הסביבה 
בלתי נתפסת"

ליבי בת   ,5 בת  מיקה  וחצי,   7 בת  גפן   - בנות  ל-4  הורים  מילר,  ואביטל  קובי 

שנתיים וחצי ואליאנה בת חצי שנה. מתגוררים ביישוב מצפה שלם. 

הזוג בעלי חוות קקטוסים ועסק עצמאי להדברות. בנוסף, קובי עובד במרכז 

ומלווה נכה צה"ל ואביטל עובדת בחברה להפקת ארועים בעין גדי.

"הגענו למצפה שלם אחרי אין ספור חיפושים בכל הארץ" מציינת אביטל, "מאז 

שאנחנו מכירים ידענו שאנחנו רוצים להתרחק מהעיר ולחיות במקום שבו לילדים 

זנחנו את  לא  ומעולם  בכפר סבא,  הדרך  גרנו בתחילת  ונעים.  יהיה שליו  שלנו 

החלום הזה. במהלך החיפושים הקדחתניים, ביקרנו חבר בעין גדי, ובדרך ראינו 

שבישובים מסביב קולטים משפחות חדשות.

בשבילנו,  המקום  שזהו  חזקה  בטן  תחושת  לנו  והייתה  שלם  במצפה  ביקרנו 

החלטנו שלכאן אנחנו עוברים. תוך כמה חודשים עברנו ומאז אנחנו...בבית!

ואיך מתמודדים עם הפן הכלכלי?

"מכיוון שאנחנו קרובים לירושלים, פתרונות התעסוקה קיימים לכולם והם מאוד 

ממשיים. מצד שני יש פה המון עסקים קטנים שצומחים פה בעידוד של כולם, 

"הייחודיות של  ומוסיפה,  אומרת  היא  כל ספק"  ללא  הלב  משהו שמחמם את 

עוצר  הנוף  טוב,  להרגיש  לך  שגורם  שבו  באויר  שבו,  באנשים  טמונה  המקום 

ובמקביל  הילדות  בו את  לגדל  טוב  הכי  זה המקום  עובדה,  וזו פשוט  הנשימה, 

מבחינת  גם  חזקה  היא  אצלנו  שהקהילתיות  לזה  מעבר  משלך,  עסק  לפתח 

אירועים משותפים ושותפות גורל. זה מורגש בצורה מאוד בולטת".

איך זה בא לידי ביטוי?

מסביב  כולם  ועזרה,  תמיכה  המון  קיבלתי  הקטנות  הבנות  שתי  את  "כשילדתי 

עטפו אותי בחום, וזה  משהו שלא היה לי במקום אחר. הילדים מכירים את כולם 

ואני לא צריכה לפחד שהם ילכו עם אנשים זרים, ובמציאות של היום זה נדבך 

חשוב. החופש הזה להיות רחוק מכולם ועם זאת קרוב לכולם, להכיר את השכנים 

שלך ולדעת שיש לך תמיד למי לפנות זה משהו שאין במקומות אחרים. נשמח 

לקלוט משפחות חדשות שיצטרפו למשפחת מצפה שלם".

www.dead-sea.org.il

מצפה שלם

אתם מוזמנים להכיר אותנו מקרוב.

לפרטים: אביבה דהמן - 052-3256804
תהילה טסאמה - 052-3848340

"צבר במדבר" )קקטוסים, סוקולנטים 
וצמחי מדבר מול חוף מינרל(
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שירה וירון יצחק - הורים לאלומה בת 10 )מנישואים ראשונים של שירה( ולתמה 
בת שנה וחצי. היא רכזת צמיחה דמוגרפית ומטפלת בשיטת עוצמת הרכות 
בירושלים ובים המלח - והוא מנהל ענף הנוי בקיבוץ קלי"ה ומורה לפילוסופיה 

בבי"ס למחוננים במעלה אדומים. מתגוררים בקלי"ה. 

"ברגע שעמדנו על המגרש בקלי"ה נפלה ההחלטה - לנסות לגור בים המלח" 
מטעם  לחופשה  נסענו  שנים  כשלוש  "לפני  נוצצות,  בעיניים  שירה  מספרת 
וקבענו  קלי"ה  בקיבוץ  לחברה  התקשרנו  בדרך  המלח.  ים  במלונות  העבודה 
להיפגש כדי לראות את ההרחבה של הקיבוץ. חלמנו לצאת סופסוף מהאורבניות 
ולעבור לאזור כפרי. עמדנו על המגרשים בשקיעה והתפעלנו מהנוף ומהאורות 

המנצנצים של ירדן ממולנו - וזה הרגע שבו התאהבנו במקום."

ומה בכל זאת גרם לכם לעשות את המעבר?
בימים  בונים  אנחנו  אותו  בבית  קלישאה.  לא  זו  ולא,  גלויה,  בתוך  גרים  אנחנו 
אלומה  להרים,  משקיף  המטבח  וחלון  המלח,  לים  משקיף  הסלון  חלון  אלה, 
מגיעה בבוקר לבית הספר ברכיבה של שלוש דקות על אופניים, לומדת רכיבה 
של  הכייפית  לבריכה  קופצת  פנוי  זמן  ובכל  מחול  בשיעורי  רוקדת  סוסים,  על 
הקיבוץ, חברותיה הטובות גרות במרחק של כמה צעדים מהבית. תמה, בת שנה 
וחצי, משתובבת בפעוטון "זורם" בקיבוץ, קופצת בשמחה לידיים של המטפלות 

בכל בוקר.
היום אני יכולה לספר שמהר מאד התרגלנו - לנסיעות ולמזג האוויר הייחודי, פרט 
לזה, אני גדלתי בירושלים וזו עוד סיבה שמבחינתי זו בחירה אידיאלית - אנחנו 
ומהעיר  מההורים  בלבד  נסיעה  דקות   40 ובמרחק  בטבע  חיים  מאיכות  נהנים 

הגדולה.

והיום, שלוש שנים אחרי, אתם מרוצים מההחלטה לבנות כאן את ביתכם?
"חשבנו בהתחלה שאולי זו גחמה, ההתלהבות בטח תחלוף מתישהו, אבל אנחנו 
עדיין ממהרים לחזור הביתה מכל מקום אחר בו אנחנו נמצאים. הדוגמא הטובה 

ביותר הייתה בשנה עברה, אז נסענו לסופ"ש בצימר ולא הרגשנו הבדל...
והדלת  מתוקה,  פנקייקים  ארוחת  של  מסורת  יש  בבית  שאצלנו  לדעת  "חשוב 

פתוחה לשכנים שבאים ללקק את האצבעות. גם אתם מוזמנים!"

www.dead-sea.org.il

קלי"ה

אתם מוזמנים להכיר אותנו מקרוב.

"לחיות בתוך גלויה"

שירה יצחק - רכזת צמיחה דמוגרפית
ומטפלת בשיטת עוצמת הרכות

בירושלים ובים המלח.

לפרטים: מוטי בנארי  054-5686917
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"זו ילדותי השניה" 

מיטל ועומר כהן, נשואים 8 שנים והורים לניצן בת 7, לב בן 4.5 ועלמא בת 
שנה. היא מטפלת בדיקור ובעלת עסק עצמאי - "תכלת" קורס הכנה ללידה 

באלמוג והוא פקח גושי בחברת מקורות. 

"הגענו לאלמוג לפני 8 שנים בגלל העבודה של בעלי" מספרת מיטל "עומר עובד 
לגור באלמוג  לציון. החלטנו  ואני במקור מראשון  14 שנים  באזור הבקעה כבר 
בגלל הקרבה היחסית לאזור המרכז. אחרי שהתחתנו ונולדה בתנו הראשונה ניצן 

הבנו שעשינו את ההחלטה הנכונה, זה המקום בשבילנו".

ים  צפון  מגילות  החילוץ  יחידת  מפקד  כסגן  גם  משמש  עומר  כתיקונם  בימים 
המלח, דבר שחיזק את ההחלטה להתגורר בקיבוץ. אבל לא רק.

"החינוך מצוין, יש דגש על הפרט ויחס אישי לכל ילד. בגנים ובכיתות יש קבוצות 
קטנות יחסית וכך הילדים זוכים בהרבה יותר וברמה גבוהה".

מה זה אומר בפועל?
"החינוך משפחתי וקהילתי, דבר שהיה חסר לי בעיר. מחברות שגרות בעיר אני 
שומעת על אלימות במסגרות החינוך ועל תחושת חוסר ביטחון. יש תחרות גדולה 
בהרבה תחומים חומריים כמו: ביגוד, ימי הולדת, ציוד וכו'.. דבר שכמעט ולא קיים 
פה. לי חשוב מאוד לחיות במקום קהילתי וחברתי, החברים שלנו פה הם כמו 
משפחה, אפשר לסמוך עליהם שיהיו שם כשצריך, אנחנו מבלים ביחד שעות 

רבות.

נוסעים  הם  ופורחים,  חופשיים  פה  הילדים  לבד.  מרגיש  לא  פעם  אף  אתה 
יודעים  גדלים. הם  ופירות  ירקות  ולומדים איך  באופניים בבטחה, מגדלים חיות 
כל מה  לילדיי את  יכולה לתת  אני  בקיבוץ  בסופר.  ולא  גדל במיקשה  שאבטיח 

שאני רציתי בילדותי ולכן אני מרגישה שזו ילדותי השניה איתם.

"אנשים שמגיעים לפה יכולים לפתח את העסק שלהם, מט"י עוזרים לעסקים 
קטנים לצמוח. יש קורסים וסדנאות רבות בנושא ותמיכה גדולה, העסק שלי גדל 
היא  פה  העיסקית  התחרות  בנוסף  שקיבלתי.  הגדולה  העזרה  בזכות  ומתפתח 

קטנה וזה יתרון לעצמאים.

בואו לחיות איתנו, בכיף, חופש ועזרה הדדית."

www.dead-sea.org.il

אלמוג

אתם מוזמנים להכיר אותנו מקרוב.

עסק  ובעלת  בדיקור  מטפלת  מיטל 
עצמאי תכלת קורס הכנה ללידה 

לפרטים: יעל שיינוק איזק  050-8876220
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 לפרטים: יאיר רבין 052-3507217

אבנת

אביעד)34( ורחלי )31( דרורי, נשואים 9 שנים ומתגוררים באבנת - יישוב דתי 
קהילתי במועצה אזורית מגילות ים המלח. לזוג שלושה ילדים - דריה בת 6, 

ראם בן 4 ועשהאל בן שנה וחצי. 

רשמי  לא  אחד  ביקור  אחרי  במקום  התאהבו  במקרה,  השניים  הגיעו  לאבנת 
ונשארו. 

"במשך שש שנים גרנו בנחלאות בירושלים, היינו עם שני ילדים וחיפשנו לעבור 
חודשים  במשך  יותר.  ונעימה  נוחה  בסביבה  הילדים  את  לגדל  כדי  לעיר  מחוץ 
רבים הסתובבנו המון בסביבות ירושלים וגם בירושלים עצמה, אבל בכל מקום 
שהיינו לא מצאנו מקום שגורם ללב שלנו להיקשר אליו", מספרת רחלי. "במשך 
שנים היינו במרכז החיים הירושלמי, אבל הבדידות של העיר הגדולה העיקה עלינו 

וחיפשנו מקום קהילתי מסורתי", מוסיף אביעד. 
מישהי  אצל  בסדנה  הייתי  החיפושים  במהלך  במקרה,  לגמרי  הגיע  "המפנה 
מאבנת. קודם לכן לא שמענו על המקום בכלל, נשארנו בקשר במייל ושיתפתי 
אותה בהתלבטות בקשר לחיפוש מקום מגורים. היא הציעה שנבוא לראות את 
אבנת, והאמת שזה בכלל לא היה על הפרק, אבל החלטנו שלא יזיק לנסות. אחרי 
זמן מה באנו לביקור לא רשמי". אביעד: "בהתחלה הייתי סקפטי לגבי המעבר 
בשכנים,  ופגשנו  הנשימה  עוצר  הנוף  את  אבל כשראינו  מרוחק,  כה  למקום 
וידענו שזה המקום בשבילנו". רחלי: "אנחנו כאן  התפוגגו חששותיי, התאהבנו 
ומרגישים שהמעבר תרם  קרוב לשלוש שנים. אנו שמחים מאוד על ההחלטה 

רבות לחיי המשפחה בכלל ולילדים בפרט".  

איך מסתדרים עם העיסוק?
רחלי ואביעד עובדים בירושלים. אביעד הוא עו"ד ברשות החשמל, ורחלי מלמדת 
אינו מהווה  הפיזי  "הריחוק  רחלי:  ובמכללת הדסה.  במכינות במכללה החרדית 
עבורנו קושי גדול. הנסיעות הן עניין של הרגל ותמיד כיף לחזור מהעיר ליישוב 
שיתופית".  באווירה  וחיים  כולם  את  מכירים  וכולם  נעימה  בו  שהאווירה  הקטן 
שלי  העבודה  במקום  פקקים.  ללא  זורמת  וחזרה  לירושלים  "הנסיעה  אביעד: 
כמעט כולם מגיעים מחוץ לעיר. התברר לי שדווקא אני שמגיע מקצה גבול מזרח 

נוסע פחות זמן מאשר עמיתיי המגיעים מאזורים קרובים יותר." 

ומה בקשר לחינוך הילדים?
והגדולה  רחלי: "אנחנו מרוצים מאוד מהחינוך, הקטנים נמצאים בגנים באבנת 
ביסודי.  גם  תמשיך  היא  ושם  קלי"ה  לקיבוץ  אותה  שלוקחת  בהסעה  מגיעה 

המסגרות קטנות ולפיכך מאפשרות לצוות לענות על צרכיו של כל ילד."
אביעד: "השילוב בבית הספר בין ילדים דתיים וחילוניים, הוא מוצלח. יש השקעה 
גדולה של ועדת השילוב ושל משרד החינוך שהקצה שעות נוספות ללימודי קודש 

ויהדות בבית הספר ובקהילה".

איך מתנהלים חיי הקהילה ביישוב?
רחלי: "מעבר למפגש היום יומי עם השכנים והחברים ביישוב, הקהילה עורכת 

מפגשי תרבות ופנאי למבוגרים ולילדים, ופעילויות בשבתות וחגים".
לי  נראה  חיי קהילה  ומי שמחפש  "חיי הקהילה באבנת מאוד תוססים,  אביעד: 

ימצא את מקומו באבנת".

www.dead-sea.org.il
אתם מוזמנים להכיר אותנו מקרוב.

כשמאחוריך מתנוסס מצוק ומלפניך 
נפרש ים המלח, מתרחב ומשתוקק 

להתפלל
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"זה פשוט גן עדן לילדים..."

וחצי  בן 6  ליאב  וחצי,   8 - בר בת  ילדים  - הורים לשלושה  וגלית צרפתי  פיני 

ואליה בן 4 וחצי.  מתגוררים ב"ורד יריחו".

שניהם עובדים כשכירים בירושלים, היא מנהלת משרד רואי חשבון בירושלים 

והוא מחסנאי.

"הסיפור שלי עם האזור מתחיל כבר בגיל 4", מספר פיני, המשפחה שלי עברה 

היא  אשתי  את  כשהכרתי  הזו.  המדהימה  בסביבה  גדלתי  ולמעשה  איתנו  הנה 

התאהבה במקום ולשנינו היה ברור שאת המשפחה שלנו אנחנו נקים פה".

השניים התחתנו לפני 11 שנים, שנה לפני החתונה עברו ליישוב כדי לבנות בית 

משלהם.

"הילדים שלנו נהנים מכל רגע, ואם אנחנו מחפשים סיבות טובות ל"למה לגור 

כאן", זו התשובה שמייד עולה, השקט הנפשי שלנו והשלווה שבה שרויים הילדים 

במהלך כל שעות היום והערב, זה פשוט גן עדן עבורם". הוא אומר.

איך זה בא לידי ביטוי?

"החופשיות להסתובב בחוץ בלי חשש, העובדה שהחינוך מצוין, וסביבת המגורים 

תומכת, עוזרת ותמיד נמצאת שם בשבילך, פשוט עושים את ההבדל". 

ואיך מסתדרים תעסוקתית?

יש  תעסוקה  שלנו.  באזור  התושבים  רוב  גם  וכך  בירושלים  עובדים  ואני  אשתי 

לכולם, ומי שמחפש מוצא. המרחק ממש לא בעייתי, והיציאה מהחיים של הישוב 

לעיר הסואנת אפילו נחמדים לעיתים, אבל רק לביקור חפוז. את היישוב אנחנו 

ממש לא מתכוונים להחליף".

www.dead-sea.org.il

 לפרטים: דני ריכטר 052-2028099

ורד יריחו

אתם מוזמנים להכיר אותנו מקרוב.
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בנימין ופזית אירן, הורים לשני ילדים - אראל בן 8 ותהל בת 4.

היא מורה ליוגה ומקימת סטודיו "יוגהוד" אשר בבית הערבה, והוא רבש"צ )רכז 

ביטחון שוטף צהלי( של הקיבוץ ואיש התחזוקה במקום. הם נשואים 11 שנים 

מתגוררים בקיבוץ השיתופי "בית הערבה", השייך למועצה המקומית "מגילות 

ים המלח" מזה כשלוש שנים.

"במשך שנים הכיר בני את המקום. הוא עשה מילואים באזור, אלא שהוא תמיד 

שמר על שכיית החמדה הזו לעצמו" אומרת פזית, "ועכשיו כשאנחנו גרים פה 

כבר כמה שנים, אני יכולה להבין למה".

שעשיתי,  תינוקות  ועיסוי  יוגה  קורס  "דרך  שנים.   4 לפני  לאזור   הגיעו  השניים 

הכרתי אישה מעין גדי, וסיפרתי לה שאנחנו מחפשים בית בסגנון אחר כשהמטרה 

היא להתרחק מהמרכז. היא הכירה לי את אזור "מגילות ים המלח". חודש אחרי 

כבר הגענו לביקור, נישבנו בקסם המיוחד של המקום ומאז אנחנו פה. האנשים 

מקסימים הסביבה מאוד תומכת ועוזרת. כל הזמן יש לך תחושת שייכות מהרגע 

שאתה נכנס הנה, משהו שבאופן אישי היה חסר לנו בעיר מאוד".

לא היה חשש בגלל הילדים, בכל זאת מקום חדש?

היכולת שלהם להסתובב  עדן.  גן  זה פשוט  בקיבוץ  ילדים  לגדל  "בדיוק ההפך, 

בצורה חופשית במהלך כל שעות היום, הקרבה הפיזית שלהם לחברים, המסגרות 

החינוכיות המעולות שאליהם הם הולכים, אירועי הקיבוץ והקמתם המשותפת, 

היחס האישי והשייכות. ובעיקר השקט הנפשי שלנו, עושה את כל ההבדל גם לנו 

ובעיקר להם. השאלה היחידה שמעסיקה אותנו היא איך לא עשינו את זה הרבה 

קודם לכן".

וברמה המקצועית, איך מסתדרים תעסוקתית?

"קודם כל צריך להאמין, שאם אני עושה שינוי שנכון לי כל הפאזל משלים את 

עצמו. זה חשש שתמיד קיים וגם אנחנו עברנו אותו בהתחלה, אבל מהר מאוד 

קרובים  אנחנו  נורא,  לא  ממש  המרחק  היתרונות.  דוקא  הם  הבנו שהחסרונות 

מאוד למעלה אדומים ולירושלים ומי שבא הנה יכול ליהנות גם מהשקט לגדל 

את הילדים בקיבוץ ומצד שני יכולת תעסוקתית בירושלים, 30 דק' מאיתנו, ואם 

נשווה לזמן הפקקים בבוקר לעבודה במרכז, זה אפילו יתרון".

"ליהנות מכל העולמות.."

www.dead-sea.org.il

בית הערבה

אתם מוזמנים להכיר אותנו מקרוב.

ומקימת  ליוגה  מורה  היא  אירן  פזית 
סטודיו "יוגהוד" בקיבוץ בית הערבה

  לפרטים: לימור יצקן 054-5970566



אנשי קשר...

מצפה שלם

אלמוג

אבנת

ורד יריחו

קלי"ה

בית הערבה

לפרטים: אביבה דהמן - 052-3256804

לפרטים: יעל שיינוק איזק - 050-8876220

לפרטים: דני ריכטר - 050-2028099

לפרטים: מוטי בנארי - 054-5686917

לימור יצקן, מנהלת קהילה - 054-5970566

שירה יצחק - רכזת צמיחה דמוגרפית, מ.א. מגילות 
צפון ים המלח
02-9945005

054-4442589
shira@dead-sea.org.il

פקס: 02-9943223

benari@kalia.org.il

limor.yaz@gmail.com

danirichter@walla.com

yairabin@gmail.com

aviva_d@mitzpe-shalem.org.il

thila@m-shalem.org.il

yaelika@almog.org.il

לפרטים: יאיר רבין - 052-3507217

תהילה - 052-3848340

לנוף הזה אנחנו מתעוררים כל בוקר,
גם אתם מוזמנים...



לנוף הזה אנחנו מתעוררים כל בוקר, 
גם אתם מוזמנים...

קצת על היישובים...

www.dead-sea.org.il

אתם מוזמנים להתארח ולהכיר אותנו מקרוב.6 יישובי ים המלח - מפלאי תבל!

מצפה שלם אבנת

ורד יריחו
בית הערבה

קלי"ה

אלמוג

מועצה אזורית מגילות ים המלח
חפשו אותנו בפייסבוק והתעדכנו!



ורד יריחו
יישוב ורד יריחו פותח שעריו, בהרחבה קהילתית המציעה בתים 

הליך  לאחר  מתקבלות  המשפחות  ירוקה.  בבניה  קרקע  צמודי 

הקליטה כחברים שווי זכויות באגודה השיתופית, ומקבלות זכאות 

לשטח חקלאי ו/או לתעשייה וליזמות. רק 25 דק' מירושלים.

בואו לשלב איכות חיים וקהילה עם הזדמנות יזמית ייחודית.

מדהים פה!
בואו לבקר
קיבוץ אלמוגאלמוג

קיבוץ אלמוג משלב בין חיי קהילה שקטים לבין קירבה לעיר הגדולה. 

ומצוקיו  המלח  ים  של  המדהים  הנוף  מול  מירושלים,  דקות   25

המרשימים של נחל אוג, צומחת קהילה המגבשת מודל חיים משותף 

ואיכותי לכלל תושביה. 

לאגודה  או  לחברות  מלאה  קבלה  מאפשר  הקליטה  מסלול 

המוניציפאלית, בנית בית בשכונה או רכישת בית קיים. 

אלמוג היא בית חם למבוגרים ולילדים. מערכת החינוך הייחודית שלנו 

מתמחה בשילוב בין ערכים חברתיים וסביבתיים לבין תכניות הלימוד 

של משרד החינוך. 

בואו להיות חלק מיצירה משותפת!

מצפה שלם
הקסום  המלח  ים  בצפון  חצצון,  לנחל  דרגות  נחל  בין  לים,  מדבר  בין 

ממוקם קיבוץ מצפה שלם. קהילת מצפה שלם שמה דגש על הביחד 

ומציעה פעילויות תרבות מגוונות ומשותפות בימי חול ובחגים. הקהילה 

מחזור  מעודדת  ירוקה,  בסביבה  ומאמינה  ושלווה  טבע  אוהבת  שלנו 

גם  תמצאו  בקיבוץ  סביבתי.  קומפוסט  של  קהילתי  פרויקט  ומובילה 

קבוצה גדולה של אוהבי ספורט, אתגרים וטיולים.

אם אתם מחפשים לחויות במקום מיוחד - בלב שמורת טבע, קהילה 

ערכית איכותית - קהילת מצפה שלם מחכה לכם.

מדהים פה!
בואו לבקר
שלם

מצפה

מדהים פה!
בואו לבקר
יריחו ורד

לגור בחבל ארץ פלאי, אחד מהיפים בעולם.



קלי"ה
צעירה  קהילה  מחיי  הנהנה  קיבוץ  הוא  המוות(  ים  לתחיה  )קם  קלי"ה 

ותוססת, הצומחת בהרחבה הקהילתית "נופי קלי"ה". 

בנקודה הצפונית ביותר של ים המלח, למרגלות צוקי מדבר יהודה, חצי 

שעה מירושלים, פורח קיבוץ קלי"ה.

ירוק של  כאן מתגלה הטבע במלוא הדרו. בנוף מדברי קסום, המשלב 

עוצרי  זהובים  גוונים  קלי"ה,  חוף  של  הכחולים  מימיו  התמרים,  מטעי 

הנשימה של מדבר יהודה וכמובן - האוויר הייחודי.

אבל גאוותנו הגדולה באמת היא על איכות החינוך, על החיים הערכיים 

ועל תחושת הביטחון האישי, הנלווית לחיינו במקום קסום זה.

מדהים פה!
בואו לבקר
קלי"ה

אבנת

מדהים  מדברי  בנוף  היושב  צעיר,  דתי  קהילתי  יישוב  הוא  אבנת 

מירושלים.  נסיעה  כ-40  של  במרחק  פשחה,  לעין  דרומית  ביופיו, 

בקהילה שלנו מתקיים שיח משותף, רצון להעמיק ופתיחות להקשיב 

המאפשרים קיום קהילה פתוחה, עשירה ומגוונת ומקור להתפתחות 

וחירות רוחנית.

בואו לחלום איתנו ביחד ולהיות שותפים בהקמה.

מדהים פה!
בואו לבקר
אבנת

קיבוץ בית הערבה
כפרית,  חיים  איכות  המציע  צעיר,  שיתופי  קיבוץ  הוא  הערבה  בית 

במרחק של 20 דקות נסיעה מירושלים, בו תמצאו מרחבים פתוחים 

ואווירת קהילה משפחתית, צעירה ומיוחדת.

בואו להשפיע ולהיות מעורבים ביצירת יישוב פורח ומתפתח וקהילה 

איכותית וערכית.

מדהים פה!
בואו לבקר
הערבה

בית

לגור בחבל ארץ פלאי, אחד מהיפים בעולם.


