
על גבעה ציורית ומיוחדת 

נוף לירושלים, ים המלח ובקעת הירדן

inbalim.biz             בקרו באתר

050-4324446 נועם. 

050-7451432 תהילה. 

inbalimcohen@gmail.com .דוא"ל

פחות מחצי שעה מירושלים וים המלח
בסביבה הקרובה תמצאו:

מעיינות, יקבים, ג'יפים,  טרקטורונים, טיפוס הרים, 
אופניים  ועוד.

ענבלים" "חאן  אותנו  חפשו 

המוזיקה, הטבע והארוח

בעזרת השם

אירוח
קמפינג בוסתן ענבלים

קמפינג למשפחות:   
לינת שטח נוחה

מול נוף עוצר נשימה
בינות לעצי פרי מניבים
באזור מלא אטרקציות.

10 פינות חמד ללינה: שרותים, מים זורמים, 
נקודת חשמל ומקום למדורה.

מאוהל ועד סכו"ם- כל ציוד שתזדקקו- ענבלים תוכל לספק.

קמפינג לקבוצות: 
אוהל רחב ידיים חצוב בחלקו בסלע, 

מזמין קבוצות להתארח ולהנות.
מאובזר במקררים, ספות, מזרונים, 

שרותים וכיורים.
ניתן להוסיף הסעדה וסדנאות תוכן.

צימרים ודירת נופש
אירוח בוטיק אקולוגי בקצב המדבר 

באחד המקומות היפים בארץ.
שני צימרים רומנטיים לזוגות

בוקר.   ארוחת  כולל  אינטימי  אירוח 
אפשרות לשני ילדים.

דירת נופש לזוג או משפחה
על בסיס שבועי

האתר פתוח כל השנה בהזמנה מראש.

                     

בקצב המדבר

בקצב המדבר

הכל מתחבר לאחד. 

נווה ארז

הכל מתחבר לאחד. 



אירועים בטבע
באוהל צבעוני ומאובזר, בלב בוסתן רחב ידיים 

מול נוף מהמם,

זה המקום לאירוע שלכם!

חתונה
מסיבת רווקות

בר/ת מצווה
אירועים פרטיים

ועדי עובדים
ימי הולדת

אירועים עד 200 איש

ניתן להזמין: הסעדה, מוסיקה והגברה, סדנאות תוכן ולינה.

ארועים מוסיקה
ממש

הרכב ענבלים
עם  יהודית  אתנית  עולם  מוסיקת 
מבחר  ואפריקאיות.  לטיניות  נגיעות 
את  ישלימו  כלים  ומבחר  נגנים 
פנים  מקבלות  אירוע  לכל  האוירה 
פרטיים  אירועים  דרך  מיוחדות 
ספר,  בבתי  להופעות  ועד  ושמחות 

ועדי עובדים ופסטיבלים.
ולכל  בארץ  מקום  בכל  מופיע  ההרכב 

קהל ואירוע.

הופעת קצב חובק עולם
תוססת  חווייתית,  הופעה 
ומחכימה. מסע מוסיקלי בעולם 
הנגינה  כלי  ועם  המקצבים  על 
כל  של  והאותנטיים  המגוונים 
מקום: סמבה ברזילאית, דעסה 
אתיופית,  מוסיקה  תימנית, 
מרוקאית  אפריקאית,  אירית, 
וחלק  שותף  הקהל  ויהודית. 

בלתי נפרד מהלהקה. 
ההופעה כשעה ורבע. מותאם לכל קהל ולכל גיל.

סדנאות תופים וקצב
ומיוחדת  תוססת  קצב  סדנת 
משתתף.  לכל  תופים  עם 
של  עצום  מבחר  הצגת  תוך 
מהעולם  אותנטיים  נגינה  כלי 
מגוונת  מוסיקה  יחד  יוצרים  
הפרטי  הקול  את  שמשתפת 
הקול  עם  אחד  כל  של 
יחד.  כולם  של  הקבוצתי 
הפעילות  את  להתאים  ניתן 

לחידוד ערכים כמו שיתוף, הקשבה, קבלת השונה וקבלת החלטות.
משך הפעילות כשעה ומיועדת לקבוצות של עד 50 משתתפים.

ענבלים בירוק

הפעילויות מותאמות לכל קהל 
יעד, מקטנים עד גדולים.

בענבלים אימצנו כדרך חיים את העובדה שהכל אחד והכל קשור בהכל.
מאז 1999 אנחנו חיים את האדמה ונשמח לארח אתכם בגן העדן שייצרנו 

כאן יש מאין.

סיור אקולוגי בענבלים
בין עצי פרי, צמחי תבלין, כוורות 
ונוף בראשיתי פתוח נסייר ביחד 

תוך העשרה בנושא הקיימות 
מהרעיון עד למעשה.

סדנאות
פעילות חווייתית לקבוצות בכל גיל 

לפיתוח מודעות סביבתית.
יצירה ממחזרת:

עשויים  נגינה  וכלי  כלים  תכשיטים, 
מפסולת וחומרים מהטבע.

אזעקה מהבריאה:
הרצאה סוחפת על התנהלות האדם 
הנזקים,  מהם  הבעיה,  מה  בעולם. 

ואיך אפשר לתקן.
סדנאות בנייה באדמה, בניית טרסות, 

הכנת קומפוסט ועוד.

ניתן להוסיף חוויית אירוח מדברי, מדורה , הכנת פיתות ותה צמחים.

*את רוב הסדנאות ניתן להזמין אליכם.


