
 

 

שמח להזמינכם לפעילות מהנה  תל אביב מרכז היהלומים םירקה חורףלקראת ימי ה

  באולם במלון ממוזג במתחם בורסת היהלומים ברמת גן ללא עלות.

ת היהלומים לאונרדו סיטי טאואר" הממוקם במתחם בורס"נתחיל את הבוקר במלון 

 ברמת גן.

מיץ ,מים ,נסות כוללת: קפה, תהההתכ  

עוגיות ופינוקים משתנים.מבחר מאפי בוקר,   

ת המרתקות לבחירתכם:ויולאחר מכן נצלול לאחת מהפעיל  

:  G.G GIA 1. הרצאה מרתקת ע"י ציפי בן שלום גמולוגית 

קסם היהלום - ממעמקי האדמה ועד התכשיט נתאר את מסלול החיים של היהלום 

 מהכרייה, דרך שלבי העיבוד ועד השיבוץ בתכשיט הנכסף.

 

2. שירי ארץ ישראל היפה - מסע של שירים וסיפורים אל ארץ ישראל הטובה , שירים 

.ששרנו סביב המדורה שירי אהבה שירי נעמי שמר ושירי טבע ונוף של ארצנו   

 

3. סדנת צחוק  - סדנת צחוק חווייתית בשיטת היוגה צחוק. הסדנה משחררת , 

.מגבשת ומעצימה. הסדנה תחזיר לכם את החיוך ושמחת החיים  

 

4.  מופע נומרולוגיה - מופע סוחף בשיתוף הקהל הכולל הרצאה סוחפת, מרתקת, 

.ה כולל דוגמאות אישיות מהקהל ומצחיק  

 

 5. סדנאות והרצאות לנשים - במגוון נושאים המועברים ע"י עופרה ברק.

 

6.  מגוון פעילויות מרתקות שמועברות על ידי גילה שמחה דניאל – מאמנת ומייעצת 

 להנהגה ולהעצמה לנשים .

 

7. מופע מדהים של אומן החושים – שילוב של קטעי אומנות החושים עם מוסיקה 

במופע האומן ישתמש בחושיו ע"מ ליצור חוויה על חושית כלי נגינה רבים של ושילוב 

את מחשבות וסוגים של בלתי נשכחת עבור קהל הצופים בעזרת מיומנות לקרי

פסיכולוגיה.פר  



 

 

 לפרטים נוספים 

 ניתן ליצור קשר עם מחלקת השיווק:

   9134279-054       מיה אורן

  9331225-054      שירי דוד

dsdcmaya@gmail.com 

 

 

  חדשה במרכז המבקריםתוזמן הקבוצה לבקר  בחירתכםאחת מהפעילויות לבתום 

.הממוקם במתחם בורסת היהלומים ברמת גן  

להתרשם מעבודת הצורפים  יוכלוהמבקרים   

 

  עיצובים ייחודיםיהלומים בו וממגוון ענק של תכשיטים

2020ת נהקולקציה החדשה לש נציע את  

.מחירים מוזלים ללא עמלות וללא פערי תיווךב  

 

יהנו מקבלת פנים נעימה יהאורחים   

   .עוגיותו הכוללת קפה, תה, שתייה קלה

  

 במהלך הביקור נעניק תכשיט במתנה לכל מבקר ומבקרת

באולם התצוגה. מימוש₪ ל 1,000סך ב ייחודי ושובר קנייה  

 

 

 

 

 

 

 

 


