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"בנות מצווה" לשנת  אני שמח להגיש לכן את חוברת הפעילויות והמפגשים המוצעים במסגרת פרויקט 
התש"ף, הפועל בהצלחה רבה בעירנו זו השנה התשיעית. 

פרויקט "בנות מצווה", אותו יזמה חברת מועצת העיר ויו"ר מועצת הנשים לשעבר עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו, 
ז"ל משלב אימהות ובנותיהן, ומייצר רגעי "ביחד" משמעותיים לצד הנאה ושמחה, שייחקקו בלבבותיכן וילוו 
אתכן, אימהות ובנות, כ"צידה" חיונית להמשך הדרך. אני מעודד אתכן לזכור במסע חשוב זה של אימהות 

ובנות את העוצמה הטמונה בקשר ביניכן ואת יכולתכן לחשוב ולפעול יחד מעבר לפערי הדורות.

החוברת המוגשת לפניכן מכילה שלל פעילויות המועברות על-ידי נשים מומחיות בתחומן והכוללות תחומי 
תוכן רבים, שיאפשרו לכן להתנסות בחוויות מגוונות וללמוד דברים חדשים על עצמכן ואחת על השנייה. 
הצטרפו לסדנאות לבניית הקשר והתקשורת המקרבת ביניכן, צרו ביחד את החזון הערכי והאישי שלכן, 

חזקו את עצמכן מבחינה רוחנית וגופנית וצבורנה יחד חוויות בלתי נשכחות.

אנו, בעיריית כפר-סבא, רואות ורואים בקידום נשים ובשוויון מגדרי מטרה עליונה. פרויקט "בנות מצווה" 
הוא חלק בתצרף העשייה של כפר סבא, המבקש להיטיב על נשים בכל הגילאים ומכל חלקי האוכלוסייה, 

ואני מאחל לכן הנאה רבה ממנו.

אני מאחל לכן להמשיך להעצים את התודעה המגדרית שלכן וגם שלנו! אין בלבי ספק, כי לכן הנשים 
והבנות, תובנות והלך רוח, שכדאי שנמשיך לעודד ולאמץ!

שלכן,

רפי סער, ראש העיר



3

גיל בת המצווה הוא עיתוי משמעותי בחיים, המסמן עבור רבות את המעבר מילדות לבגרות. 

זוהי גם הזדמנות לחזק ולהגדיר מחדש את הקשר בין האימהות לבנותיהן, לאור השינויים המתלווים לתהליך 
בוגר  דור  ולהצמיח  גבוה  וערך עצמי  לנערות תחושת מסוגלות, בטחון  ובמקביל להנחיל  ההתבגרות החשוב 

שוויוני שתפיסתו אינה מתייחסת למגדר אלא לאדם עצמו.

פרויקט 'בנות מצווה' מתקיים בכפר-סבא זו השנה התשיעית, ונחשב לפרויקט מוצלח ואהוב. אנו גאות ושמחות 
להגיש לפניכן את חוברת בנות המצווה לשנת תש"פ, בה תוכלו לצאת למסע משותף, מרתק ומעצים - יחדיו. 

בין  הקשר  עומד  במרכזן  אשר  ומשמעותיות,  ערכיות  פעילויות  של  עשיר  מגוון  מוצעות  הפרויקט  במסגרת 
האם לבתה. הפעילויות מאפשרות דיאלוג של קרבה, למידה וחוויה משותפת, המחזקות את האמון, ההקשבה 
והקרבה בין האימהות לבנות. בחוברת זו איגדנו את מגוון ההפעלות הייחודיות לפרויקט, אשר מבקשות לקדם 
דיאלוג  גוף,  דימוי  העצמי,  הביטחון  בחיזוק  העוסקים  מפגשים  השאר  בין  למצוא  תוכלו  הללו.  הערכים  את 
ותקשורת מקרבת, ביטוי עצמי, יצירתיות, חוסן נפשי, בישול ואפייה, כושר גופני, בריאות, יצירה, טקסי מעבר 

מילדות לבגרות, הפרשות חלה וכן מוצעים מקומות בהם אפשר להתנדב ביחד.

ישיר עם הספקיות השונות  "אמא מובילה" אשר תעמוד בקשר  כל קבוצה המעוניינת לקיים פעילות, תבחר 
ותהיה אחראית לתיאום מועד הפעילות, המקום בו תתקיים והתשלום. מחיר למפגש יהיה 1,500 ₪ לכל היותר, 
על מנת לאפשר נגישות רחבה. עלויות הפרויקט מוזלות בשל ההתארגנות העירונית, כאשר המטרה היא שכל 
מול  יתואם  גודל הקבוצות  לאורך השנה.  מגוון רחב של סדנאות  אם תשלם כמה מאות שקלים בלבד עבור 

הספקיות, ובהתאם לאופי הפעילות. מינימום משתתפות מומלץ - 10 אימהות ובנות. 

אנו מאחלות לכן שנת בת מצווה מוצלחת ומשמעותית, עשירה וגדושה בפעילויות מהנות, חווייתיות ומלמדות.

בברכה ובאהבה,
טלי רונה

 יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה 

ושיתוף ציבור 

אורית ישכיל

סגנית יו"ר מועצת 
נשים עירונית

עו"ד עדי לוי-סקופ

 חברת מועצת העיר,
יו"ר מועצת נשים עירונית, 

מחזיקת תיק התרבות 
והשכונות הירוקות

ניצן סניור

 רכזת מגדר
ומיניות בריאה
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Magicקל | שילה ספרה מלר
מוזמנות באהבה לסדנה מלאת קסם בה אעביר כלים קלים ועוצמתיים לשינוי המציאות ושחרור 

חסמים שלא מאפשרים קלילות, וגם טעימה מטכניקת אקסס בארס המאפשרת רוגע ושלווה.

חדשות  אפשרויות  של  לדלתות  לאפשר  בקלילות,  שינוי  המאפשרים  כלים  להעניק  הסדנה  מטרות 
להיפתח כמו קסם )ממש להפוך את המשתתפות לקוסמות( ולאפשר בינהן חיבור ייחודי.

מה נעשה? שיתוף של כלים תודעתיים משיטת אקסס קונצ'סנס שאותה אני מעבירה בקורסים קרוב 
לשנתיים וטעימה של אקסס בארס על ידי חלוקה לזוגות ותרגול של הטכניקה אחת על השניה - מעולה לפני 

מבחנים, חרדות וכו'.

ייחודיות הסדנה זו טעימה מקורס שהעברתי כבר עשרות פעמים עם מאות משתתפים, כך שניתן ידע 
שיכול לשנות ולשפר את החיים בקלילות ובמהירות

על המנחה 
מאוזנת  גבוהה,  חיים  באיכות  לחיות  מאפשרת  שלא  מהתקיעות  להשתחרר  מופלאים  אנשים  שנים  מלווה 

ומרגשת יותר על ידי שינוי בתת-מודע ובתודעה.

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

shekesem@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5742619 | מייל
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ליווי לשמחת חיים וחשיבה חיובית | אורטל בירן גורפינקל
סדנה חוויתית ומעצימה לאמהות ולבנות מצווה לחיזוק הביטחון העצמי והחשיבה החיובית.

מטרות הסדנה להעניק כלים פרקטיים וישימים הן לאמא והן לבתה לפיתוח בטחון עצמי וחשיבה חיובית, 
הלכה למעשה בחייהן.

מה נעשה? סדנה פרקטית ומצחיקה המשלבת כלים מעולם הפסיכולוגיה החיובית אשר נתפרה במיוחד 
לאמהות ובנות מצווה. בסדנה נקבל כלים מדויקים לפיתוח החשיבה החיובית והביטחון העצמי כך שמתאימה 
ונוחלת הצלחה  ואימותיהן  והן לאמהות. סדנת בוחרת בעצמי מועברת שנים רבות לבנות מצווה  לנערות  הן 
ליישם בחייכן כבר  ולנשים. את הכלים שתקבלו תוכלו  ודרך ההעברה בגובה העיניים לנערות  בדיוק הכלים 
באותו יום. הסדנה מלווה ביצירת מזכרת מרגשת לאמא ולבת, כזו שתעצים את הקשר ביניהן ותזכיר להן את 

הייחודיות של כל אחת מהן.

ייחודיות הסדנה סדנה השוזרת בתוכה כלים מדויקים מעולם הפסיכולוגיה החיובית בדרך כיפית, חוויתית 
ובעיקר מעצימה. 

על המנחה 
www.ortalbg.co.il .אורטל בירן גורפינקל - מטפלת ומרצה בחשיבה חיובית לנשים ונערות

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

ortal.birang@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-7675176 | מייל
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בשביל הקשר | יערה גונן הלפרין
מפגש תקשורת חוויתי על הקשר המיוחד בין אמא ובת, ועל כל מה שקורה לקשר בגיל 

ההתבגרות.

מטרות הסדנה ליצור חוויה מקרבת ומרגשת בין האמהות לבנות דרך משחקי תקשורת ושיתוף פעולה 
ביניהן בנושאים שונים. 

מה נעשה? המפגש בנוי ממשחקי תקשורת, דרכם נכיר סגנונות תקשורת שונים, אתגרים ושינויים שחלים 
בתקשורת במשפחה בגיל ההתבגרות. דרך המשחקים האמהות והבנות יכירו זו את עולמה של זו טוב יותר, יכירו 
את השפה האחת של השניה, יתקרבו וילמדו מה יכול לעזור ולשדרג את התקשורת ביניהן. את הפעילות נסיים 

בהפתעה מרגשת. המחיר תלוי במספר הזוגות.

ייחודיות הסדנה סדנה חוויתית, כייפית, בגובה העיניים של הבנות והאמהות.

על המנחה 
יערה גונן הלפרין - מנחת הורים ומשפחות מוסמכת, מדריכת סדנאות אמהות ובנות, הורים ובני נוער. אמא ל-3 

בנות.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,200-1,500 ₪

yaaragh@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3831919 | מייל
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מסע בצמיחה | מורן ישראלי
מוזמנות להגיע לבילוי מחבר ויצירתי, המעמיק את הקשר בין אמא לבת. בסדנה תקבלו זמן איכות 

משותף והזדמנות ליצירת תקשורת מקדמת ולבריאת המציאות הרצוייה בביתכם.

מטרות הסדנה מטרת הפעילות: הפעילות מזמנת זמן איכות משותף בין אמא ובת, מעודדת תקשורת 
ושיתופיות ומאפשרת יצירת מציאות וחזון ביתי אוהב ומשותף. הנחת המוצא היא שהשלם גדול מסך חלקיו.

ובת...  אמא  בין  שיח  מוזמנת  מאפשרת  ומיוחדת...  מחברת  סדנה  וחגיגית.  מיוחדת  סדנה  נעשה?  מה 
הזדמנות להגיד, לדבר, לאפשר ולהביע... אז מה בסדנה? • הזדמנות לשיח מחבר, היכרות מעמיקה, תחושת 
ופרידה  נקודות האור בכל אחת, שחרור  והעצמת  יצירת מנוף לצמיחה, חשיבה   • וזמן איכות משותף  חיבור 

מחסמים בקשר • יצירת לוח השראה וחזון משותף, הנובע מתוך שיח ותקשורת משותפת • שלל הפתעות

ומקורית... תצאו עם חוויה בלתי נשכחת  יצירתית  סדנה מיוחדת, מרגשת, מחברת,  הסדנה  ייחודיות 
ותחושה עמוקה של יחד.

 על המנחה 
מורן ישראלי - מאמנת אישית - מרצה ומייסדת "מסע בצמיחה" כדרך חיים - מנחת סדנאות העצמה

משך הסדנה: שעתיים וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

morani.reuveni@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3370590 | מייל
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בטוחה בעצמי | ענת ינוס
ליצור מרחב תקשורת בטוח ומעצים בין אמהות לבנות, בניית תקשורת קרובה, פתוחה ומעצימה , 

לחיזוק הדימוי ותפיסת העצמי של כל אחת מהמשתתפות בנפרד וביחד.

מטרות הסדנה מטרת הסדנה היא לחזק את האמונה הן של המתבגרות בעצמן והן של האמהות בבנותיהן 
וביכולת ההורית שלהן להשפיע, לתמוך ולהעצים בתקופה מבלבלת של גיל זה.

עם  התמודדות  בעת  החשיבה  דפוסי  את  למודעות  נעלה   * ביחד.  לתהליך  מטרות  נמקד  נעשה?  מה 
קושי. * נחדד את השפעת דפוס החשיבה על הרגש, הגוף וההתנהגות. * נשבור את הדפוס המחשבתי ונפתח 
מרחב אפשרויות לבחירת מחשבות מקדמות. * נבחר פעולות מיטיבות לעבר השגת המטרות שהוגדרו. תהליך 
ממוקד של 3 מפגשים המשלב כלים מעולמות ה-NLP, מיידנפולנס, תקשורת מיטיבה ואימון. כלים אלה ישארו 

ויאפשרו למשתתפות להתמודד עם סיטואציות שתתקל בהן גם בהמשך הדרך!

ייחודיות הסדנה ייחודיות הסדנה היא בארגז הכלים העשיר מעולם ה-NLP , המיידנפולנס, הנחיית הורים, 
אימון, תקשורת מיטיבה, ביירון קייטי ועוד ודרך העברתה בצורה חוייתית, דרך משחק תרגילים וסימולציות.

על המנחה 
ענת ינוס - מאמנת אישית, מנחת הורים הוליסטית ומאסטר NLP, מתמחה בתקשורת מיטיבה למערכות יחסים 

קרובות בריאות ומתגמלות.

משך הסדנה: 3 מפגשים בני 4 שעות כל אחד

עלות: 1,500 ש"ח

anat.herman@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-9222141 | מייל
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הילדה שלי | שסי אליאל שפירא
הכרות עצמית והיכולות שלי, קבלת האחר, חיבור למיניות, אישה חזקה מהי? ונשים פורצות דרך, 

חיזוק מקומה של אמא

מטרות הסדנה הכרות וקבלה את השינויים הפיסיים, הרגשיים, המעבר בין ילדות לבגרות ולהפוך לאישה 
בין רגע. שיח פתוח ובטוח על מיניותן, חוויה ופעילות להעצמה אישית וקבוצתית.

מה נעשה? משך הסדנה - 4 מפגשים במשך 3 שבועות כל מפגש שעה וחצי. מפגש ראשון - אמהות, סוגי 
שיח, כלים להתמודדות, התנהגות מינית מותאמת, אוננות מפגש שני - בנות - הערכה עצמית, דימוי גוף, שינויים 
פיסיים, אמצעי הגיינה. ,שינויים פיסיים, תרגיל מיינדפולנס להפגת כאבים וכעסים, מפגש שלישי - בנות - אישה 
מהי?, נשים פורצות דרך, לחץ חברתי, סיכונים ברשת, הסכמה מה היא? גבולות מפגש רביעי - אמהות ובנות - 

לאפשר ולסמוך, תקשורת, הערכה הדדית בין אמא לבת.

 על המנחה 
שסי שפירא - מנחה למיניות הרצאות וסדנאות שם הסדנה "הילדה שלי אישה"

משך הסדנה: 4 מפגשים בני שעה וחצי - שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח 

shapirasg@bezeqint.net :פרטים ליצירת קשר: 050-6343180 | מייל
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אמהות בנות | ליאורה חיים
סדנה בת 3 שעות,שמטרתה חיזוק השיח בין האם לבת באמצעות תרגילים חווייתיים ומרגשים, 

חיזוק הקשר מגע, איפור אחת לשנייה - חוויה מרגשת, מקרבת ומעצימה .

מטרות הסדנה חיזוק הקשר בן אם ובת, עבודה על דימוי גוף, דימוי עצמי, ביטחון עצמי ושיווין ערך.
גיל  בעידן הנוכחי מתמודדות בנות המצווה עם לא מאט אתגרים. מעבר להתמודדות עם  נעשה?  מה 
ההתבגרות שנמצא בשיאו הן נדרשות להתמודדות בלתי פוסקת בזירת המדיות החברתיות, התמודדות מורכבת, 
מאתגרת ובהרבה מקרים גם מתסכלת. הפעילות עוסקת בשיח על הערך שלי בפני עצמי, כמה אני שווה בלי 
לייקים ובלי חיזוקיים חיצוניים, עד כמה מצב הרוח שלי תלוי במדיה?. יצירת ערוץ פתוח במגרש הביתי של 
הבנות להעברת מידע וקבלת עזרה בעת הצורך. הפעילות כוללת מעגל שיח, שימוש בקלפי "עלמה רגשות 

מאופרים", חיזוק הקשר באמצעות מגע

ייחודיות הסדנה הסדנה מתנהלת באמצעות קלפים ייחודיים שאני יצרתי בשיתוף עם אמנים מכל העולם, 
קלפים מעולמן של הבנות שמאפשרים הבעת רגש בצורה אותנטית, ישירה ומשחררת. בנוסף מגע באמצעות 
איפור בת לאם היא סיטואציה מרגשת מאוד ומקרבת, מסירה מחסומים ומאפשרת יצירת שיח עמוק ומאפשר.

 על המנחה 
ליאורה חיים - אני מתייחסת לעבודה שלי כשליחות ביכולת לעזור למשפחות לייצר תקשורת בן בני המשפחה 

ולאמהות ובנות המצווה במיוחד.

משך הסדנה: שלוש שעות

עלות: 1,500 ש"ח 

liorahaim33@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-9284785 | מייל
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GOLDTEAM - המירוץ לשיוויון | שירי גולד
הרצאה ושיח - המירוץ לשיויון - שירי גולד - על ספורט, מגדר והובלת שינוי

מטרות הסדנה להוביל לשינוי בחשיבה, לשבור מוסכמות, לתת כלים לאקטיביזם במעגלים הקרובים 
אלינו, לעורר מוטיבציה לפעול, לא לפחד לומר את "האמת שלי.

מה נעשה? בהרצאה והשיח המירוץ לשיוויון נציף סיטואציות מחיי היומיום ובעיקר מעולם הספורט
בו עובר מסר סמוי לילדות, נערות ונשים שהמגרש "שייך לבנים". הרצאה משולבת במגוון סרטונים, והומור

בשילוב למידה על מונחים שלא תמיד אנו מודעות למשמעות שלהם - הבניות חברתיות, סטיגמות, פמיניזם
ואי שיוויון.

ההרצאות מקדמות שיח פתוח ובגובה העיניים על נושאים שלא תמיד אנו מדברות  ייחודיות הסדנה 
עליהם בגלוי ולפעמים לא פופולרי להציף אותם. הכי חשוב - לא צריך לעסוק בספורט או לאהוב ספורט כדי 

להתחבר לתוכן.

על המנחה 
שירי גולד - מרצה על ספורט, מגדר והובלת שינוי, כדורסלנית בעברי, בעלת עסק להרצאות והפקות אירועים 

ומקימה את פרויקט הבנות במכבי ת"א כדורסל

משך הסדנה: עד שעה

עלות: 1,500 ש"ח 

shiri@shirigoldteam.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2434363 | מייל
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GOLDTEAM | אבישג ו- 3 הכתרים
שחיינית המרתונים, אבישג טורק, על הגשמת חלומות ושבירת שיאים

לעורר את האמונה כי ניתן להגשים כל חלום בכל גיל, להתמודד עם קשיים ופחדים  הסדנה  מטרות 
ולהאמין בעצמנו – תמיד!

מה נעשה? נקשיב לאבישג טורק - שחיינית מרתונים בימים ואוקיינוסים מועברת כסיפור הרפתקאות של
אישה מעוררת השראה ששחתה ימים ולילות במים קרים, ללא עצירות, מוקפת בבעלי חיים, בחשיכה ובקור כל 

זאת כדי לשבור שיאים ולהגשים חלומות אישיים.

ייחודיות הסדנה הרצאה כסיפור הרפתקאות מלווה בשיח בגובה העיניים

על המנחה 
וניסתה במשל שנים  היא השקיעה, התאמנה  לא הצליחה.  ומעולם  בילדותה  היתה שחיינית   - טורק  אבישג 
ולבסוף פרשה. רק בגיל מאוחר יותר גילתה את הכוחות שלה למעוררת השראה במאות ילדות, נערות ונשים 

ברחבי הארץ עם סיפור חציית אוקיינוסים בשחיית מרתון במשך שעות על שעות ללא הפסקה.

משך הסדנה: עד שעה

עלות: 1,500 ש"ח 

shiri@shirigoldteam.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2434363 | מייל
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לראות אחרת | זוהר אלתר בכש
כל אחת תראה בדמיונה ותבחר מה חשוב לה, מה המשמעות שלה לגבי הבת מצווה, מה 

המשמעות להיות בוגרת, אילו דברים היתה רוצה לקחת על עצמה

מטרות הסדנה בסדנה הבנות יחוו חיבור לאני הפנימי שלהן, כל אחת תקשיב לקולה ותבחר מה רוצה 
להוציא ממנה החוצה.האמהות ייצרו את התמונה המיטבית כפי שרואות את בנותיהן.

מה נעשה? כל לאחת תראה מה הדברים הטובים שמגיעים עם ההגעה לבגרות ואילו דברים היתה רוצה 
לקחת על עצמה, מה יתרום לאחר ומה עבורה ויחד עם זאת תיצור לוח חזון יצירתי לשנת הבת מצווה. האמהות 
יהנו מדמיון מודרך וייצרו תמונה כיצד הן רואות את בנותיהן, ישקפו את החיובי והמשמעותי בבנותיהן ויעניקו 
להן צידה לדרך. לוח הבת מצווה יעורר השראה ויחבר כל אחת לאני הפנימי שלה ומשם תוכל לבחור את שעושה 

היום ומה בעתיד. האמהות והנערות יברכו האחת את השניה לשנה המרגשת.

באמצעות דמיון מודרך כל אחת מהנערות תיצור עבורה את התמונה בה היא רואה  ייחודיות הסדנה 
עצמה כנערה שנכנסת עכשיו לעולם הבוגרים, היא תיצור את הדרך בה רוצה ללכת וכיצד היא רוצה להשפיע 
בה. האמהות ישקפו את החיובי בבנותיהן, מה יש בהן, הטוב שבהן ויעניקו להן צידה לדרך. בנוסף הבנות יברכו 

את האמהות לקראת השנה המרגשת שבה לכולן לטובה.

 על המנחה 
זוהר אלתר בכש - מאמנת אישית לנשים ולאמהות ומנחת סדנאות להעצמה נשית מוסמכת מכון אדלר, המסר 

שלי לעולם - יכול להיות אחרת.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח 

zoharalter@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-4265340 | מייל
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זום לשינוי | רונה מילוא
מעבר לחטיבה, שינוי, אתגר - יכולים להוביל לצמיחה גדולה ועדיין לא פשוט להתמודד איתם. על 

אחת כמה לנערות שעוד מגבשות את זהותן ואת קולן הייחודי.

מטרות הסדנה חיבור בין האמהות לבנות, חיבור כל אחת לעצמה, לקולה הפנימי. לנקודת המבט הייחודית 
שלה. עוד דרך לביטוי והבעה בעזרת המצלמה. כלים לחוסן, הנאה, גיבוש ושמחה.

עדשת  דרך  לעצמה.  אחת  וכל  לשניה  אחת  חיבור  וניצור  נכיר  נצלם,  בה  חוויתית,  סדנה  נעשה?  מה 
המצלמה וה NLP נבין מהי השפת של תת המודע. נתחבר לבטחון עצמי ולחוזקות שלנו. נחזק את הקשר האישי 
והבינאישי . נלמד מספר טכניקות להתמודדות והפחתת לחצים וחששות. ניצור חיבור לכוח פנימי בתוכנו, אשר 
ימשיך ללוות אתכן עוד הרבה מעבר לסדנה. סקרניות לגלות כמה רחוק מפגש אחד יכול ללמד אתכן על עצמכן? 

תיצרו קשר ואשמח להעביר אתכן ואת בנותיכן תהליך מעצים, מלמד, מטובל בסיפורים, דימיון מודרך, הומור.

ייחודיות הסדנה שילוב כלים השלכתיים ועוקפי מודע, בדרך של הנאה, יצירה ובעיקר כיף גדול.

 על המנחה 
רונה מילוא - NLP דמיון מודרך וקולנוע, לילדים, נוער ומבוגרים. מנחת סדנאות, מלמדת ומפיצה באהבה את 

NLP - ה

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,300 ש"ח 

ronanlplay@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-6676503 | מייל
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חיבוק מצווה | היילי פרנקל-קציר
גיל ההתבגרות כבר כאן מעבר לפינה, ההתרחקות מתחילה לעקצץ - וזה בדיוק הזמן ליצירת 

חיבור וחיבוק מחדש.

מתוך מציאת הדומה והמשותף לנו, וגם קבלת השונה בינינו - נצחק, נתרגש נתחבר  הסדנה  מטרות 
ונתחבק שוב.

מה נעשה? הסדנה מיועדת לאימהות ובנות מצווה, ובנויה מהפעלה משותפת ופוקוס על בחירה ביחסים 
ויצירת קרבה. נזהה ונתרגש מנקודות הדמיון בינינו, נמצא גם שוני והבדלים - ונלמד להתמודד עמם טוב יותר, 
סיום  לאחר  הרבה  גם  ככלי  אותנו  שתשמש  מקרבת,  בתקשורת  ונבחר  ומרגש  מצחיק  אינטימי,  לשיח  נזמין 
הסדנה. בסדנה - עבודה עם קלפי השראה מקוריים, שיח וכלים יישומיים. הסדנה מותאמת להשתתפות של 
עד 15 זוגות אמא-בת )סה"כ 30( ואורכת כשעתיים וחצי. ניתן להזמין סדנה מעמיקה יותר בשני מפגשים של 

שעתיים.

ייחודיות הסדנה שימוש בקלפי השראה מקוריים וייחודיים

 על המנחה 
היילי פרנקל-קציר - מאמנת אישית ומדריכת קבוצות The Road Taken - הדרך בה נבחר, נצעד ונתפתח בה.

משך הסדנה: שעתיים וחצי-שלוש

עלות: 1,300 ש"ח 

hailly2308@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-6323222 | מייל
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מבט וחלון וראי | גלית אורן - מורן
במפגש נפתח "מבט וחלון וראי": מבט השותפות בקבוצה - אמהות ובנות. חלון אל העבר - כיצד 

ציינו בעבר את בת המצווה, )אם בכלל(, כיצד ציינו אותו האמהות ואמותיהן. וראי אל עצמנו. כיצד 
אנו בוחרות לציין את בת המצווה ומהו הערך המרכזי שהבנות והאמהות רואות בכך. )רמז: ממש 

לא תמיד אותו הדבר(.

מטרות הסדנה המעבר לשלב ההתבגרות נותן בידי הנערה הזדמנות לבחון את שייכותה לקהילה ואת 
יחסיה עם תרבות ישראל בעבר ובהווה. זיקה לתרבות מתבטאת לא רק בהרגשת שייכות אליה, אלא גם בתחושה 

של אחריות ביחס אליה.

מה נעשה? המפגש יעסוק במושג המצווה באופן רחב ופתוח, תוך דגש על היותנו נשים. נברר מהי מצווה 
ביהדות המסורתית, מהן המצוות המחייבות נשים מגיל בת המצווה. מהן המצוות ומה הערכים שאנו מבקשות 
להעניק לבנותינו, ומה הן מבקשות לקחת. מהי מצווה עבורנו היום? אלו מצוות אני בוחרת לקחת לחיי כבת 
מצווה ואלו מצוות אנו, האמהות מקיימות בחיינו. לסיום המפגש נערוך טקס מרגש בו תעניק כל אם ברכת דרך 

אישית לביתה.

ייחודיות הסדנה הסדנא הינה מסע של עיסוק משמעותי ומרגש ביהדות כתרבות. ביהדות המתאימה 
לכל אחת ואחת מכן באופן אישי מתוך ערכיה, תפיסת עולמה ואורחות חייה. ובמבט נשי - פמניסטי המחייב כל 

אחת מאיתנו לקחת אחריות על הובלת חיינו ועל הערכים בהם אנו מחנכות את בנותינו.

 על המנחה 
המיוחד  בחינוך  רבות  שנים  עוסקת  חינוך,  אשת  לשלושה,  אם  הומניסטית.  חילונית  רבה   - אורן-מורן  גלית 

ובהתחדשות יהודית גם בחינוך המיוחד. עורכת טקסי מעגל החיים

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,400 ש"ח 

galitoren13@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-4282368 | מייל
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"הכוח שבי" | אורית אברמוביץ
כלי פשוט וקל לגילוי הכוח שבי. הזדמנות חוויתית ומשמעותית לאם ובת להכיר אחת את השניה 

מנקודת מבט שונה.הזדמנות לחזק את הקשר והתקשורת.

מטרות הסדנה הפעילות מאפשרת לאמהות ולבנות להתסכל אחת על השניה מנקודת מבט שונה. לנהל 
שיח שמתמקד ב"יש" של כל אחת מהן ותרומתו והשפעתו על הקשר בינהין.

מה נעשה? כל ילדה ואם יגלו את הכוחות והחזוקות הייחודים לכל אחת מהן ולשתיהן יחד. כל אחת תיצור 
לעצמה "בנק כוחות" שיכול להיות לה לעזר בחיים היומיומיים ,איזה כוחות שכבר קיימים בה היא רוצה להעצים 
בחייה ואלא כוחות היא מבקשת לעצמה. האם והבת יבינו תוך כדאי הנחיה ומעגלי שיח את חשיבות הכוחות 

בחייהן וכיצד הן יכולות לגייס את הכוחות לחזק את הקשר ביניהן ולייצר תקשורת טובה ופתוחה ביניהן.

הסדנה מציעה הזדמנות לא רק לעבודה של אם מול ביתה אלא גם עבודה במעגל  הסדנה  ייחודיות 
חברות שבו ע"י שיתופים אפשר להכיר לעומק את שאר הבנות בכיתה.

 על המנחה 
אורית אברמוביץ - מאמנת coaching למתבגרים ובני נוער )מכון אדלר(. מאמינה גדולה בכלי ובשיח האימוני 

כמקור להעצמה ויכולת ליצירת שינוי.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,000 ש"ח 

oritaric@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3094422 | מייל
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"מאמינה בי- מאמינה בך" | סימה שבת
מזמינה אותך ואותה לפתוח דלת לחוויה שתעצים ותעשיר את השנה המיוחדת הזו ותאפשר 
ליצוק ערך ומשמעות נוספת לבת המצווה. הזדמנות לחלוק עם בנותינו את התבונה והעוצמה 

הנשית לעורר שיח , ליצור חיבור, לאפשר את הקשר ולבנות את החזון המשותף.

מטרות הסדנה זמן מדוייק לחזק ולהגדיר מחדש את הקשר בין אמא לבת ולבחון את תפיסת העולם 
המגדרית שלנו .

מה נעשה? מה בתכנית: ילדה-נערה-אישה מהי התבגרות בעיניי יחסים בין אמא למתבגרת- מחשבות, 
רגשות, תגובות דמיון מודרך מיטבי פעילות אם ובת- בניית חזון סלסלת העוצמות מעגל שיתוף הפעילות תארך 

כשעתיים של תבונה ורגישות

זמן אהבה שנה מיוחדת  ולהרגיש,  זמן להכיל  ולהקשיב,  זמן לעצור  בוגרת לפנייך-  הסדנה  ייחודיות 
ומרגשת לפנינו! הסדנה חוויתית, יוצרת ומאפשרת תקשורת אחרת, שזורה בהומור ומאפשרת לאסימונים ליפול

 על המנחה 
סימה שבת - מאמנת אישית רגשית לנשים, אמהות ילדים ונוער, עוסקת בחינוך מזה 24 שנים, אמא ובעיקר 

אופטימית חסרת תקנה.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,350 ש"ח 

simadi2@walla.com :פרטים ליצירת קשר: 053-5714505 | מייל



20

אור כזה | טופז קרונזילבר
 מפגש רוחני. המושג בנות מצווה לקוח מעולם המושגים היהודי.

במפגש זה נרצה להביא טעימה מיופיו וערכיו של עולם הרוח והאמונה.

מטרות הסדנה משמעות שנת בת המצווה נגזרת מהשורשים של המסורת היהודית. מטרת מפגש זה 
לאפשר חיבור לעולם הרוחני ולהכיר את טקס הפרשת החלה היהודי אחווה ושייכות נשית

נחשף למצוות האישה ביהדות )3 סה"כ!( ונתנסה בסדנת כתיבת תפילה אישית ואחר כך  נעשה?  מה 
במפגש מרגש של הפרשת חלה. )עבודה ביבליותרפית,מוסיקאלית והתנסות באפייה(

השיח  דרך  וחיצוני  פנימי  תהליך  לערוך  מאפשר  הקבוצתי  שהתהליך  מאמינה  אני  הסדנה  ייחודיות 
המתקיים בקבוצה. אני רוצה להעניק ללקוחות שלי את התחושה של אחוות נשים על ידי יצירת תהליך קבוצתי 
מהמפגש  כבר  מעשי  וידע  חיובית  לחשיבה  כלים  מעניק  הקבוצתי  התהליך  ומקרב.  מכבד  שיח  עם  מעצים, 

הראשון.

 על המנחה 
טופז קרונזילבר - עו"ס, בוגרת לימודי תעודה בפסיכולוגיה חיובית, מנחת קבוצות בשילוב אומנויות, מאפרת, 

וסטייליסטית. מטרתי להעניק ללקוחותיי את הכלים לאהוב את עצמן

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

topazkro@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8728606 | מייל
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הכח לבחור | טופז קרונזילבר
מפגש שנותן לנו משקפיים אחרות להסתכל דרכן על הרגלים ובחירות שלנו בחיי היומיום, איך 

אנחנו יכולות לשנות את ההסתכלות שלנו על הסיטואציה.

מטרות הסדנה הכרות עם הפסיכולוגיה החיובית ומגוון הזוויות שהיא נותנת לנו כדי הסתכל על אירועי 
ואתגרי היומיום. בדגש על יכולת הבחירה האישית בתגובה לסיטואציות.

מה נעשה? במפגש תקבלו כלים להרחיב את דרכי הבחירה שלכן ולהגיע לתוצאות אחרות לטובה בקשר 
הבינאישי! איפה השליטה שלנו בדברים שקורים לנו בחיים? מה משמעות הבחירה ואיך להשתמש בה לחיזוק 

קשר? כיצד נוכל להיות שם האחת למען השנייה בשבילי החיים?
מוכנות לצאת למסע? המפגש יכלול סיפורים, שירים,הכרות עם תיאוריות פסיכולוגיות , תרגילים וכלים שאנחנו 

יכולות לממש כבר אחרי המפגש- הכח בידיים שלכן!

השיח  דרך  וחיצוני  פנימי  תהליך  לערוך  מאפשר  הקבוצתי  שהתהליך  מאמינה  אני  הסדנה  ייחודיות 
המתקיים בקבוצה. אני רוצה להעניק ללקוחות שלי את התחושה של אחוות נשים על ידי יצירת תהליך קבוצתי 
מהמפגש  כבר  מעשי  וידע  חיובית  לחשיבה  כלים  מעניק  הקבוצתי  התהליך  ומקרב.  מכבד  שיח  עם  מעצים, 

הראשון.

 על המנחה 
טופז קרונזילבר - עו"ס, בוגרת לימודי תעודה בפסיכולוגיה חיובית, מנחת קבוצות בשילוב אומנויות, מאפרת, 

וסטייליסטית. מטרתי להעניק ללקוחותיי את הכלים לאהוב את עצמן

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

topazkro@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8728606 | מייל
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ארץ הפלאות | טל לוי דיאמנשטיין
המסע המופלא של אליס בארץ הפלאות הוא תמצית גיל ההתבגרות - דרך המסע של אליס 

נחווה ונדבר את המסע שלנו - אמהות ובנות

מטרות הסדנה חוויה שונה וייחודית של גיל ההתבגרות המאפשרת להציב סימני שאלה ולייצר תקשורת 
מקרבת בעולם סוער ומבולבל דרך השתקפות ארץ הפלאות וגיבורת הסיפור שלה

מה נעשה? הכלי המרכזי שאנחנו משתמשות בו הוא ODT ולצידו כלים אימוניים וכלים מתחום הנחיית 
נאפשר  ה"משוגעים"  המשחקים  ודרך  ועוד..(  קלפים  מגדל  קיפוד,  עם  )קרוקט  משחקים  נשלב  הקבוצות, 
בונה  העצמה  ותחושת  לבטא  מקום  וליחידה  לקבוצה  המעניק  ואינטימי  משוחרר  בונה,  שיח  למשתתפות 
דילמות  דרכן  להציב  לנו  ומאפשרת  במסע  שונות  דמויות  פוגשת  המטורף  המסע  גיבורת   - אליסה  וחיובית. 
מרתקות המאפיינות את גיל ההתבגרות ויחסי אמהות - בנות. ניתן לקיים כמפגש יחיד או כסדרה של מפגשים.

)יועצים ארגוניים,  ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה  הסדנאות שלנו נכתבות על  הסדנה  ייחודיות 
מאמנים אישיים ומנחי קבוצות מוסמכים( לפני כל סדנא משתתפות הקבוצה מקבלות מאיתנו שאלון שיאפשר 

לנו לדייק את המסר

 על המנחה 
ואיתן. מאמינה שנשים  יובל  יועצת ארגונית. מאמנת אישית. מנחת קבוצות. אמא של   - לוי דיאמנשטיין  טל 

יכולות וצריכות לשנות את העולם.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח 

info@anachnu.net :פרטים ליצירת קשר: 053-9184894 | מייל
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האדם שאת | אושרה רוזנפלד
בת מצווה הינה נקודת זמן חשובה לנערה המתבגרת ולהורים. מעוניינת במפגש מעמיק עם בתך? 

חשוב לך זמן איכות לך ולבתך? אפשרי לעצמיכן  זמן בו תוכלו לשתף, לחשוף, לגלות , להכיל, 
להקשיב, להיות יחד ולשוחח מעומק הלב.  

מטרות הסדנה סדנא אינטימית שמטרתה להעצים  את הנערות המתבגרות ואת האמהות. כמו כן לחזק 
את הקשר המיוחד הזה אם-בת .

מה נעשה? זיהוי הכוחות הפנימיים של הנערה ושל האם. התבוננות מעמיקה על מה שקיים בתוכנו ועל 
מה שדורש חיזוק. חיבור לעוצמות שלנו לשם יצירת חוסן נפשי. באווירה מכילה ותומכת ניצור במשותף מרחב, 

בו גם לקבוצה תהיה השפעה ותרומה,  לחיבור אל כוחותינו.   

המפגש מועבר באמצעות  שיח, פעילויות משחק ויצירה משותפת לאם ולבת אשר נלקחת הביתה כמזכרת.  
מספר משתתפות: 6  בנות ו-6 אמהות. לקבוצות  עם מספר רב יותר של משתתפות, העלות בהתאמה אישית .  

ייחודיות הסדנה זמן איכות  להתבונן ולדבר על מהות הקשר , על תחושת הגאווה ועל הצמיחה המשותפת 
בעתיד.  

על המנחה 
מטפלת  ונערות.  נשים  קבוצות  מנחת  ולמדעים.  מותאמת  להוראה  מורה  חינוכית,  יועצת   - רוזנפלד  אושרה 

רגשית ב-  NLP, תטא הילינג וריקול הילינג.  

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,000 ₪ כולל מע"מ וחומרי יצירה. ניתן להזמין  גם את הסדנה "מהות הקשר"  בעלות של 
1800 שח לשתי הסדנאות. 

oshraroz@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4953552 | מייל
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מהות הקשר | אושרה רוזנפלד
אחת  ממערכות היחסים המשמעותיות והרגשיות ביותר בחייהן של נשים הן הקשר בין האם 

לבתה. על פי מחקרים, יחסים טובים וקרובים בין אימהות ובנותיהן נמצאו כחשובים ביותר לאיכות 
חייהן הנפשיים של הבנות.

מטרות הסדנה סדנא אינטימית שמטרתה להעצים  ולחזק את הקשר המיוחד הזה אם-בת . 
מה נעשה? במפגש נבחן את מהות הקשר אם-בת. נשתף בציפיות ורצונות שלנו האחת מהשנייה . נחווה 

פעילויות שיאפשרו לנו לבחון את שיתוף הפעולה בנינו תוך חיזוק הקשר והקירבה.  

ויצירה משותפת לאם ולבת אשר נלקחת הביתה כמזכרת.   המפגש מועבר באמצעות שיח, פעילויות משחק 
מספר משתתפות: 6  בנות ו-6 אמהות. לקבוצות  עם מספר רב יותר של משתתפות, העלות בהתאמה אישית.  

ייחודיות הסדנה זמן איכות  להתבונן ולדבר על מהות הקשר , על תחושת הגאווה ועל הצמיחה המשותפת 
בעתיד.  

על המנחה 
מטפלת  ונערות.  נשים  קבוצות  מנחת  ולמדעים.  מותאמת  להוראה  מורה  חינוכית,  יועצת   - רוזנפלד  אושרה 

רגשית ב- NLP, תטא הילינג וריקול הילינג.  

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,000 ₪ כולל מע"מ וחומרי יצירה. ניתן להזמין  גם את הסדנה "האדם שאת"  בעלות של 
1800 שח לשתי הסדנאות. 

oshraroz@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4953552 | מייל
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אושר פי 2 | אושרית בסון
מתי הקדשתן זמן רק לשתיכן? בואו לחוות סדנה המחברת בין אם ובת בשנת מצווה. זמן איכות 

מלא הנאה, קירבה, תנועה ושמחה וכל זאת באווירה נעימה.

מטרות הסדנה בפעילות המשותפת ניצור חוויה לחיזוק הקשר בין אם ובתה, וזאת ע"י שיח של קירבה, 
הקשבה, שיתוף, תנועה ובילוי משותף. כל אחת תחווה העצמה אישית ובינאישית.

מה נעשה? הסדנה מיועדת לחיזוק הקשר בין האם ובתה והעצמתו.יצירת קירבה ואינטימיות, זמן איכות 
כמו גם צמיחה אישית של כל אחת ואחת. בסדנה נעשה שימוש במגוון רחב של כלים מהנים מעולם הטיפול 
תנועה  גופינו באמצעות  נפעיל את  ורגש.  נפעיל את ראשנו באמצעות תרגילי תקשורת, מחשבות  והתנועה; 
וספורט. מדובר בתרגילים מובנים, קלים ופשוטים מאוד הכוללים נשימה והרפייה בסופם. לצורך חיזוק הקשר 
בן הזוג. בסיום, באמצעות דמיון מודרך  והפעלת  הדיאדי נעשה שימוש בתרגילים המצריכים שיתוף פעולה 

ניכנס לשקט תודעתי ולהרפייה מלאה. נסיים עם חיוך, חיבוק ואושר.

ייחודיות הסדנה הסדנה משלבת אלמנטים רבים ממגוון עיסוקיי כעו"ס, מנחת קבוצות, מטפלת בתנועה, 
ייחודי לכל אחד  זמן  ניתן  לכן בסדנה  ונפש  גוף  בין  ידוע על הקשר  ועוד.  ונוער, דמיון מודרך  ילדים  מאמנת 
הקשבה  קירבה,  עם  אחר,  שונה,  שיח  ויצירת  עונג  רצופה  הנאה  המשתתפות  תחוונה  בסדנה  מהתחומים. 
ואינטימיות מיוחדת. ננוע בין המרחבים האישיים, הרגשיים, המנטלים והפיזיים. המשתתפות תצאנה מחוזקות 

כל אחת בפניי עצמה וביניהן. אשמח להעניק ממה שיש לי.

על המנחה 
אושרית בסון - עו"ס קלינית, מטפלת בתנועה, מאמנת ילדים ונוער, מנחת קבוצות גם למבוגרים. בעלת ניסיון 

עשיר בתחום הטיפולי. אושר, הנאה והנעה. בעלת קליניקה פרטית לטיפול רגשי לילדים, לנוער ולמבוגרים.

משך הסדנה: שעה וחצי - שעתיים. קיימת אפשרות לסדנה חד פעמית או לסדרה בת 5 מפגשים.

עלות: 1,500 ₪ 

oshrit.bas@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-7272374 | מייל
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מאחלת לעצמי | יפעת לביא
בסדנה ניצור מיני ספרון, אשר יזכיר לכל אחת את היכולות שלה, החלומות שלה והעוצמה שיש 
בה. הספרון אישי ויכול להוות מקור חיזוק ותמיכה בזמן קושי וגם מקום טוב להביע בו את הרצונות 

שלנו.

מטרות הסדנה מהכנת ספרון אישי, אשר יהווה השראה וכוח בכל רגע. הבנה של העצמה אישית, חיבור 
לעצמיומציאת נקודות אור גם כשקשה. חיבור בין דורי בעבודה משותפת של אימהות ובנות וגילוי הדדי של 

חלומות, שאיפות ונקודות אור בחיים )גם האם מכינה ספרון וגם הבת - כל אחת לעצמה(.

מה נעשה? הכנת הספרון האישי, יהווה מעין "חוזה עם עצמי" ויוכל לשמש כמצפן בזמנים בהם מרגישים 
אבדן שליטה או סערת רגשות: להיות טובה לעצמי, לשמור על הערכים אותם אני מכירה ומוקירה, לפרגן לעצמי 
ולא לשכוח מה עושה לי טוב וגורם לי להרגיש טוב.צביעה בצבעי אקריל על קרטון, ממנו נכין את דפי הספרון. 
כל אחת תעצב את הספרון שלה בעזרת דימויים שתבחר ותוסיף כיתוב ומשפטי השראה. כל ספרון ייכרך בסרט 

ויוכנס לשקית בד.

מילים  בין צבע,  ותקווה. החיבור  כוח  ומקורות  דרך למציאת הטוב  הסדנה מלמדת  הסדנה  ייחודיות 
והאימהות  הבנות  יוכלו  בו  פיזי  כלי  מייצר  אישית,  ולהעצמה  הרוח  מצב  לשיפור  כלים  המתארות  ותמונות, 
להן  ויאפשר  לבנות  האימהות  בין  והפתיחות  הקשר  להעצמת  יסייע  הספרון  תוכן  שיתוף  בעתיד.  להשתמש 

למצוא את הכלים לסייע זו לזו בעת הצורך.

על המנחה 
יפעת לביא )PHD( - מנחת קורסים וסדנאות בתחום מרתק ומתפתח באומנות. עוזרת לכל אחת למצוא את

האומנית הפנימית שבה בסדנאות אשר אינן דורשות ידע מוקדם, ניסיון או "כשרון מוכח"...

משך הסדנה: כשעתיים וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

yifatlavi@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-5225758 | מייל

yifatlavi@gmail.com 054-5225758
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שער לנשיות | אסנת לביא זקס הילה דוידוביץ' 
לעבור ביחד בשער לעולם הנשיות: לקראת הארוע הגדול, ניקח רגע לעצמנו, במעגל אמהות ובנות 

משובח, נגלה ונחגוג יחד את הקבלה לשבט הנשים והחכמה הנשית העמוקה.

וחיבור דרך הכניסה לעולם הנשיות, חוויה משותפת, תומכת  ובת  חיזוק הקשר אמא  הסדנה  מטרות 
ומהנה. העצמה נשית בשלושה מעגלים - אישי, משפחתי וקבוצתי, חיבור לכוחות הפנימיים.

מה נעשה? האמהות יחנכו את הבנות בטקס מעבר בשער ההתבגרות והכניסה לעולם הנשיות. הסדנה 
כוללת מעגל שיתוף נשי, יצירה משותפת אם-בת, ופעילות העצמה אישית וחיבור לכוחות הפנימיים של כל 

אחת. חלק מהפעילות תתרחש במעגל קבוצתי וחלקה בזוגות של אם-בת.

ההשתתפות במעגל היא חוויה מיוחדת ומהנה, שמתעלה מעל לשגרה של היומיום  הסדנה  ייחודיות 
ומכניסה אותנו למרחב קסום. נתנסה בחניכה טקסית סימבולית, שמזכירה את החיבור והעוצמה שהיתה פעם, 
בתקופה בה חיינו בשבטים וקהילות. מתוך אמונה שמשהו בתוכנו מתגעגע וכמה לחיבור הזה, ומתוך הבנה 
שלמשמעות שאנחנו מעניקות לרגעי המעבר האלה יש כח להשפיע על החוויה שלנו בתור נשים. זו הזדמנות 

נפלאה לכל משתתפת לראות מה זו נשיות עבורה ואיזו אשה היא היתה רוצה להיות.

על המנחה 
אסנת לביא זקס - יועצת חינוכית, מנחת קבוצות, מעגלי נשים לארועים מיוחדים וטקסי מעבר. 

הילה דוידוביץ' - מטפלת קלינית, פרטני וקבוצות, תהליכי גופנפש, תנועה ויצירה.

משך הסדנה: שעתיים וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

osnatlavi40@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: אסנת 054-4772078, הילה 052-6357811 | מייל
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קסם של מסע | מירב גבאי 
- לעצור  - במפגשים מרתקים מתחום היצירה, תנועה, צילום ומשחק  ובת  מסע קסום של אמא 

ולתת הזדמנויות וחוויות משותפות לבניית קשר ומזכרת שהיא מתנה לשנה משמעותית

מטרות הסדנה אמא ובת, היומיום מזמן לנו רגעים מקסימים, עם זאת הוא רווי בחיים מקבילים שלך ושלה. 
נראה שגיל ההתבגרות והנעורים מבקשת הבת עצמאות, אפילו ריחוק וקצת מרד- אבל בד בבד - חיזוק הקשר, 
התמיכה, ההכלה והאהבה ללא תנאי - הם חלק משמעותי למסע משותף ושל כל אחת מכן למערכת יחסים בעתיד.

מה נעשה? ♥ סדנת קסם והכרות-  זמן להתחלות- לחייך, לצחוק- נחגוג התחלה של מסע- במשימות 
כייפיות ומגבשות. 

♥ סדנת מסע בזמן- "מה הסיפור שלי?"- תחנה מסע לתוך הקסם  והזכות של הגיענו  לגיל המצוה, האנשים  
והסיפורים שמלווים אותי עד הלום. מפגש משלב יצירה.

♥ סדנת  דרמה קווין- לפעמים צריך להביט בעיניים ולהגיד את הדברים, שלא מוצאים זמן לומר ולשמוע. סדנה 
ייחודית שבמהלכה תוכלנה להשתעשע, לחקור, "להיכנס לנעליים" אחרות ולהחליף כתרים של מלכות הדרמה. 
בסדנה נשתמש באימפרוביזציות, משחקי תיאטרון קבוצתיים, משחקי תפקידים בזוגות ועוד.  אין צורך בידע או 

ניסיון קודם בתיאטרון.
♥ סדנת צילום-   נתנסה במשימות מגוונות עם המצלמה, נכיר  את השפה הצילומית של אם ובת. נתעד אמהות 

ובנות בצילום משותף.
♥ קסם של הלב- להרגיש בלב את עוצמות הנתינה, ממקום שכולו טוב. 

♥ מסע בתנועה בטוחה –סדנת הגנה עצמית, כלים להכיר את יכולות הגוף וחוכמתו- מתנה שכל אמא תשמח 
להעניק לביתה. 

♥ מפגש סיום - מפגש המסכם באופן חוויתי את התהליך שעברנו בסדנא ובו חגיגת סיום )תכנון משותף(

ייחודיות הסדנה מקבץ של מפגשים מאורגן וסגור לכל השנה, בניית לו"ז מותאם סדנאות מוכחות תוך 
ליווי מקצועי בכל המסע השנתי.

על המנחה 
מירב גבאי - 25 שנים של הכשרת ציוותי חינוך ובני נוער בחינוך הלא פורמלי.

יזמית ויועצת בפרוייקטים של העצמת בני נוער

משך כל סדנה: כשעתיים-שעתיים וחצי   

עלות: 1,250 ₪ 

gabbay.merav@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-6455888 | מייל
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שומעת הקול | שירלי שלום כהן
מוזמנות להכיר עולם של מתבגרת שגדלה במשפחה אחרת. הסדנה מועברת באמצעות הפעלות 

חווייתיות, שיח ולימוד שיר בשפת סימנים. סדנה שמפעילה את הילדות ומרגשת את האימהות.

מטרות הסדנה שתצאו עם ראיה אחרת לגבי השונה, שתשמעו איך ניתן להסתדר גם כשיש מגבלה, כיצד 
לעיתים חסרון יכול להפוך ליתרון, וכמה חשוב הערך העצמי והאמונה בעצמנו.

מה נעשה? סדנה המאפשרת הצצה לעולם של מתבגרת שגדלה במשפחה אחרת. שירלי נולדה השומעת 
חווייתיות,  הפעלות  באמצעות  מועברים  והתובנות  הסיפור  מלידה.  חירשים  בה  שכולם  במשפחה  היחידה 
בין המשתתפות,  ברזילי' בשפת סימנים( שיח  ו'נטע  קירל'  'נועה  )כמו  ומילים  לימוד שיר  שיתופים מרגשים, 
מרגשים  סיפורים  עם  קלילה  אופטימית,  באווירה  נעשית  הפעילות  מחשבה.  ומעוררי  יצירתיים  משחקים 
ומצחיקים ועם זאת מאפשרת לאימהות ולבנותיהן לצאת עם תובנות לחיים לגבי קבלת השונה ואמונה עצמית. 

'מסמנות אהבה' זו סדנת בנות מצווה שמפעילה ומצחיקה את הילדות ומרגשת את האימהות. 

ייחודיות הסדנה סיפור על גיל התבגרות אחר, שמועבר בגובה העיניים, עם המון אופטימיות והומור. האני 
המאמין שלי הוא שתובנות וערכים לחיים שמועברים למשתתפים עם רגש והומור, נשארים איתנו לאורך זמן.

על המנחה 
שירלי שלום כהן - מרצה במוסדות חינוך, חברות, משרדי ממשלה וב-TEDx העולמי. מנחת קבוצות, מנטורית 

למרצים ובעלת מיזם חברתי למען אנשים עם מוגבלויות.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,300 ₪ 

shirley@shomat-hakol.co.il :פרטים ליצירת קשר: 054-6490646 | מייל
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מדיטציה | קרן מרקס
מדיטציה חיבור לאמת הפנימית בואי להתחבר לעצמך.

מטרות הסדנה הרגעות שלווה פנימית.
מה נעשה? 30 דקות של מדיטציה בדמיון מודרך.

ייחודיות הסדנה במדיטציה יורדת בתיקשור חי ולכל מתאימה את עצמה לנוכחים בחדר

על המנחה 
קרן מרקס - אני מאמינה ששלווה וביטחון עצמי. נותנים לנו שקט ביום יום. אני קרן מרקס מתקשרת ומעבירה 

מדיטציות לחיבור עמוק.

משך הסדנה: חצי שעה

עלות: 500 & 

kerenyouval@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8544987 | מייל
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סדנת שיאצו לאמהות ובנות | יעל פארינטה הרכבי
המפגש יוצר חיבור וקשר קרוב, והטיפול ההדדי של האם והבת מגבש ומאפשר הקשבה הדדית 
והידברות בטוחה. באופן בלתי אמצעי נחווה מגע תומך ולא אגרסיבי, נלמד לשים לב לתחושות 
הגוף ולתקשר אותן. זהו שיעור חשוב לבנות - ובדרך כלל גם לאמהות. נערות וגם נשים בוגרות 

חוות לא פעם את גופן רק דרך מושגים של משקל ויכולת פיזית )גוף שווה הוא גוף רזה וחטוב( - 
והסדנה מאפשרת לחוות את הגוף דרך מערכת ערכים שונה בתכלית.

מטרות הסדנה יצירת תחושת קרבה בין האימהות והבנות באמצעות מגע היכרות והתנסות במגע תומך 
ומרפא הפחתת חרדות - לימוד תרגילים להרפיה והרגעה תרומה לתחושת הערך העצמי.

מה נעשה? מפגש חווייתי בו קיים דגש על אחריות לגוף ופיתוח הקשבה לתחושות הגוף תוך תשומת לב 
והפניית קשב פנימה. מפגש שיוצר חיבור וקשר קרוב בין האם והבת תוך כדי טיפול הדדי במגע, מגבש ומאפשר 
הקשבה הדדית מכיוון חדש. תוך כדי למידה של תרגילים וטכניקות טיפול יש התייחסות של כבוד לגוף הפרטי, 
הן  כיצד  אגרסיבי,  ולא  תומך  מגע  מהו  הנערות  חוות  אמצעי,  בלתי  באופן  כך,  בטוחה.  והידברות  לאחרת  כבוד 
יכולות לשים לב לתחושות הגוף שלהן ולתקשר אותן. הן לומדות זאת יחד עם האימהות שלעיתים גם עבורן זה 
שיעור חשוב. במפגש נלמדים כלים להתמודדות עם מצבים גופניים שונים, האימהות והבנות רואות שיש להן דרך 
לעזור זו לזו באמצעות המגע. תוך כדי המגע ובאווירה נעימה וכיפית הן לומדות הקשבה, איזון, אמון זו בזו. כיצד 
לא להתערב יותר מידי אך עדיין להישאר בהקשבה ותמיכה. זו אומנות שאפשר להתאמן עליה. יש בסדנה חזרה 

למשהו בסיסי, נשי ושבטי של טיפול זו בזו באמצעות המגע, דבר מאוד חשוב ולוקה בחסר בחברה שלנו כיום.

ייחודיות הסדנה הסדנה מקרבת את האימהות והבנות אל עולם המגע, תוך טיפול וחוויה של מגע על 
גבי מזרונים. דבר המאפשר חיבור כמעט מיידי, חיבוק וקירבה שמאוד ייחודית לשיאצו. שיאצו היא שיטת ריפוי 
יפנית, מבוססת על מגע ולחיצות בנקודות השפעה בגוף ובמסלולים אנרגטיים. השיטה עוזרת מאוד להרגעת 
לחצים ולשחרור מתח ותוך כך מעודדת את יכולות הריפוי הטבעיות של הגוף. ברמת היום יום השיאצו מסייע 
בהתמודדות עם חרדת בחינות, קשב וריכוז ירודים, כאבים פיזיים )כאבי מחזור, כאבי ראש, כאבי גדילה(, קושי 
בהירדמות, מצבי רוח, בעיות עיכול, כעסים ועוד. הסדנה פעילה וכוללת ידע תאורטי ומעשי מעולם השיאצו, 
)חימום  "דואין"  תרגילי  רצף  נלמד   - המעשיים-חוויתיים  בחלקים  ומדיטציה.  קונג  צ'י  יוגה,  הסינית,  הרפואה 
ומתיחות לפי תיאוריית המסלולים האנרגטיים - מרידיאנים(. נתרגל נשימה ותנועה. נחווה טיפול הדדי של אם 

ובת - טכניקות לחיצה שונות. בסיום המפגש מקבלות המשתתפות דף סיכום וסרטון לתרגול בבית.

על המנחה יעל פארינטה הרכבי - מטפלת בכירה בשיאצו, בקליניקה פרטית בכפר סבא ומעבירה סדנאות 
שיאצו מגוונות. בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות. מאמינה שלמגע איכות מרפאה.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,300 & 

yaelpar@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-5588738 | מייל
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בשביל המגע | מיכל גורדון
באווירה רגועה נתנתק ממרוץ היומיום, וניצור חיבור וקירבה בשפת המגע. הנכן מוזמנות לסדנה 

של תקשורת ללא מילים, שמשלבת טכניקות מגע לרגיעה ופינוק, דמיון מודרך, ועוד.

מטרות הסדנה יצירת קירבה דרך פעילויות מגע קבלת כלים לרגיעה קבלה ונתינה בין אם לבתה.
מה נעשה? ערב העצמה וחיבור. בערב רגוע ומקרב, נלמד להקשיב זו לזו ללא מילים, נתקשר זו עם זו 
בשפת המגע. נתנסה בנתינה וקבלה הדדית, ונחזק את הקשר. במהלך הערב נתנסה בטכניקות של מגע מעולם 
בין אם לבתה. מומלץ  וניצור עוד קירבה  נרגע, נתפנק  ננשום,  נחווה דמיון מודרך לרגיעה,  והעיסוי,  השיאצו 

להגיע בביגוד נוח.

על המנחה 
מרצה לחינוך והתפתחות אישית, מאמנת אישית ומדריכת הורים. מאמינה בחיבור שבין הגוף   - מיכל גורדון 

לנפש. בעלת תואר שני בבריאות הוליסטית.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,300 & 

michalgordon.4u@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-7730067 | מייל



33

)ת(קשורות | טובה דוד
אמהות ובנות, אתן קשורות יחד לכל החיים. תנו לעצמכן מתנה ובואו להכיר באמת אחת את 

השנייה וללמוד יחד לנהל תקשורת חיובית, מכילה ומעצימה.

מטרות הסדנה לחזק את הקשר אמא-בת על בסיס אמפטיה, כבוד והערכה הדדית. לאפשר הכלה של 
תפיסת מציאות שונה. להבהיר את חשיבות השימוש ב"סמכות הורית".

מה נעשה? המפגש יכלול: - מעגל פתיחה והיכרות - עפ"י שאלה מנחה בנושא תקשורת בין אמא ובת., שיח 
קבוצה על הפער הבין-דורי בעיקר בתחום אופי התקשורת וסוג התקשורת , משחק תפקידים קצר להמחשת 
הפער, הרצאה קצרה על מהי תקשורת חיובית, מכילה, מעצימה ומכבדת בשילוב דוגמאות מחיי המשתתפות 

וסיכום הפעילות. המפגש ילווה בכיבוד קל, מצגת מעניינת והומור רב!

ייחודיות הסדנה הסדנה מאפשרת שיח בלתי אמצעי בין אמהות לבנות )פלאפונים מחוץ לשיח(, מעניקה 
של  שיח  במקום  הדדי  רווח  של  למקום  השיח  את  מביאה  הרגשית,  ברמה  לחשיפה  ובטוח  נייטראלי  מקום 

"מנצחים ומפסידים" ומעניקה חוויה אישית חיובית לאמהות ובנות.

 
 על המנחה 

 B.A .טובה דוד - יועצת ארגונית, מנחת קבוצות. וותק וניסיון רב עם מתבגרים והורים כמורה ומחנכת בתיכון
בסוציולוגיה וחינוך M.A במדיניות ציבורית

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 & 

hatova@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-5657975 | מייל
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 צועדות ביחד בשפת הלב | מאיה סימון אליאס, ים אסף אמברצ'י 
ויעל הרציקוביץ'

בגיל ההתבגרות עולה הצורך הגדול לעטוף אותה ולהעניק לה ביטחון בדרך שלה כנערה מתבגרת 
ולצד זה, היא צריכה לעמוד במשימה שלה, במשימת גיל ההתבגרות. לפעמים שתי משאלות הלב 

ושתי המשימות נראות כמו כוחות מנוגדים. אנחנו מזמינות אתכן למרחב מכיל שבו תוכלו להגיע 
ולשים את הראש ולחזק את הקשר ואת התקשורת הרגשית בתקופה משמעותית זו.

מטרות הסדנה בסדנה תקבלו כלים ליצירת מפתחות של תקשורת מקרבת ומעצימה תלמדו איך ליצור 
שיח מכבד תוך שמירה על גבולות ומרחב אישי ליצוק משמעות חדשה ומעמיקה לקשר וליצור העצמה משותפת 
בין אימהות ובנות. נזהה חלון הזדמנויות לחיזוק הקשר בתקופת מעבר מילדות לבגרות. נלמד איך להתחבר 

לתסריט האישי והרגשי כאימא ובת.

ייחודיות הסדנה  בכל נערה ואישה יש את העוצמה הפנימית לעשות דברים מדהימים, כולל להגן על 
עצמה! ייחודי מפגשי הגנה עצמית ככלי לעצמת הקשר הרגשי וחיזוק הביטחון העצמי בין אמא ובת .

 
על המנחות 

מאיה סימון אליאס - מדריכת הורים ומשפחות מוסמכת )מכון אדלר(  התמחות בגיל הרך. מתמחה במיפוי 
אתגרים ויצירת איזונים במשפחה. יזמת חברתית בתחום החינוך.

ים אסף אמברצ'י - מדריכת הורים מעל כעשור )מכון אדלר(, מאמנת קוגניטיבית התנהגותית לילדים ונוער עם

אתגרי ADHD , מנחת קבוצות בפסיכודרמה ומייסדת "שפת הים - תקשורת מחברת";

יעל הרציקוביץ - ספורטאית, אלופת העולם בקראטה, בעלת תואר בפסיכולוגיה, מאמנת ומפתחת כישורים 
דרך הספורט

משך הסדנה: סדרת מפגשים, אחת לשבועיים.

עלות: 1,500 & 

mayaeliasi@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-8091218 | מייל
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אימון רגשי | רותי בקר
אימון רגשי בו תוכלנה לגלות את היהלום הכי טהור שהן. להכיר ולהבין איך האמת שלהן באה 

לידי ביטוי כשהן במיטבן וכשהן לא במיטבן.

מטרות הסדנה היכרות עם המערכת הרגשית שלהן ולהפעיל אותה לטובתן. כלים להתמודד עם כעס, 
תסכול וכל קשת הרגשות. שיפור מערכות יחסים. להגשים את עצמן בקלות.

מה נעשה? חשיפת התדרים של כל אחת מהמשתתפות )פרטני - כל אחת בנפרד(. - הכרת התדרים והקוד 
)הרגש שהוא "שער" לכל שאר הרגשות, כלומר, הרגש שבלעדיו, אין איזון(. עבודה עם  הרגשי של כל אחת 
אנטומיה של הרגשות והכפתורים הרגשיים המפעילות אותן. - עבודה עם הכלי - "רווח ומחיר" על כל מצב של 
קונפליקט או דילמה. - הכרת מרכז עיבוד הנתונים האישי )מרכז לב או מרכז ראש - השפה שונה, כדי שיכירו 

אחת את השניה וידברו אותה שפה(. - "מנהרת היש" .

ייחודיות הסדנה היכרות המהות המולדת של כל אחת מהן. רמות הקיום )הישרדות, מודעות ותודעה(. 
עבודה עם הרגשות שעולים ועיבודן. הבאת האם והבת לדבר אותה "שפה".

 על המנחה 
רותי בקר - באתר שלי תוכלו לראות ולהכיר אותי. חשבתי על אימון רגשי בקבוצה, יכול מאוד לעזור ביחסים 

המורכבים ומאתגרים לגיל הזה.

משך הסדנה: מפגש אחד של אבחון פרטי - מפגש אישי לאימא הוא שעה לילדה 30 דקות, ביחד 
שעה וחצי., ועוד ארבעה מפגשי אימון קבוצתיים

עלות: 1,500 ש"ח

ruthybeker@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-6040496 | מייל
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לאלף פחד | אורית אברמוביץ
לזהות את החסם שלנו ולמצוא דרך לעבוד ולהתגבר עליו. ,ללמוד לשוחח עם עצמנו בשיח 

מעודד וחיובי.

מטרות הסדנה לזהות את החסמים שלנו ולקבל כלי פרקטי שבו נוכל לנהל שיח עם הפחד ול"אלף" אותו 
על מנת שנוכל להגשים את רצונותינו.

מה נעשה? עידוד הינה שפה עוצמתית הנותנת דגש על המאמץ ולאו דווקא על התוצאה הסופית. הבנות 
והאימהות ילמדו על ההבדל בין שבח לעידוד. כל אחת מהן תכתוב לעצמה מסר מעודד ומסר מעודד לשנייה. 
לכל אחד מאיתנו ישנו חסם שמונע במודע או שלא במודע להתקדם לעבר הרצונות שלנו. כל בת ואם יזהו את 

החסם ש"משחק" בהן ומפריע להן בתקשורת אחת מול השנייה כל אחת תבנה תעודת זהות לשדון שלה.

ייחודיות הסדנה להבין את משמעות הפחד בחיינו לא מנקודת מבט שלילית.להיבן מה המקום שלו בחיינו 
וכיצד אנחנו יכולים לעבוד איתו ולהגבר עליו

 
 על המנחה 

ובשיח האימוני כמקור להעצמה  גדולה בכלי  - אימון מתבגרים אישי מכון אדלר. מאמינה  אורית אברמוביץ 
ויכולת ליצירת שינוי.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,000 & 

orit.bteen@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3094422 | מייל
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ילדה - אשה ומה שביניהן | יעל תזהר בר ששון, ירדנה נאווי, רימה ליולקין
סדנה חווייתית וייחודית, המחזקת את הקשר בין אם לבת, מקרבת לבבות, מעצימה, מצחיקה, 

מאפשרת לחזק את החיבור ואת שיתוף הפעולה הנשי בדרך יצירתית, קלילה וכיפית.

מטרות הסדנה מתן מרחב המאפשר שיח אחר, שונה, מעצים, חיובי, קליל, אוהב ומפרגן בין אם לבת, כדי 
לקרב, לחבר וליצור דיאלוג של תקשורת מקרבת ונעימה בין השתיים.

מה נעשה? * מילות פתיחה - הכר את המנחות. * מעגל הקשבה אינדיאני - נשי, הכולל בתוכו הצגה קצרה 
של משתתפות הסדנה ועבודה עם קלפי מודעות עצמית. * פעילות חווייתית של דמיון מודרך לצורך רגיעה, 
 * שבתוכנו.  החיוביים  הצדדים  והעצמת  בנו  הטמונות  לחוזקות  וחיבור  ועוד  כעסים  לחצים,  מתחים,  שחרור 
תרגול זוגי בתקשורת מקרבת, המאפשר התמקדות בתכונות החיוביות האחת של השניה ע"י פרגון הדדי, שפת 
גוף ותקשורת בלתי מילולית. * תרגילי יוגה צחוק להעצמת שפע שמחה וקלילות בקשר המשפחתי. * מזכרת 

מדליקה לסיום.

על המנחה 
יעל - מתקשרת ומטפלת אנרגטית - הוליסטית ירדנה - מנחת יוגה צחוק רימה - פסיכותרפיסטית - הוליסטית 

)מטפלת רגשית(

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

yaeltbs@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-2342552 | מייל
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אין עוד אחת כמוך! | שירן נאורי
הסדנא "אין עוד אחת כמוך!" פותחת שיח מחבר ומלמד ומאפשרת התבוננות על הצלחות 

מנקודת מבט של כל אחת מהמשתתפות.

מטרות הסדנה חיבור בין דורי המאפשר שיח על התנסויות והצלחות בחיים הערכה עצמית ואמונה שכל 
התנסות היא עוד אבן בשביל ההצלחה.

מה נעשה? הסדנא נפתחת בהרצאה קצרה העוסקת בהצלחות של כל אחת מאיתנו ומשלבת פעילות 
חווייתית של המשתתפות. כנשים, נדבר על ההצלחות הקטנות שאנו חוות מדי יום, מדי רגע ורואות אותן כמובנות 
מאליהן, מבלי להקדיש להן תשומת לב והערכה ראויה. במקביל, נדבר על איך נחווה אי הצלחות כהתנסות 
והזדמנות ללמידה והתפתחות. זו הזדמנות לאמהות להבין את משמעות הדוגמא האישית ביחס שלנו לעצמנו 
וההשפעה על הבנות שלנו ולאפשר לנשים הקטנות להעריך את עצמן כבר מגיל צעיר. בסדנא ישולבו תרגילים 

והפעלת המשתתפות גם בעזרת קלפים.

שלנו  בהצלחות  בעצמנו,  האמונה  הנשית,  בעוצמה  כולה  כל  שמתמקדת  סדנא  הסדנה  ייחודיות 
ובהזדמנויות לדור הבא 

על המנחה 
אותם,  לראות  חשוב  קטנים,  הצלחה  ברגעי  מלאים  שהחיים  מאמינה  וסדנאות  קבוצות  מנחה   - נאורי  שירן 

להעריך ולהאמין בעצמנו

משך הסדנה: 3 שעות

עלות: 1,390 ₪ 

macom.gugi@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-6508958 | מייל
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מחוברות | רינת גמליאל
סדנה שמטרתה להעמיק את החיבור בן האם לילדה באמצעות גילוי הכוחות הייחודיים 

והמשותפים לשתיהן. העצמת נקודות הדמיון והבנה שקיים שוני והכרה בטוב ובתרומה שלו.

מטרות הסדנה להעצים את האימהות והבנות ולחבר בינהן דרך הכרת הטוב בעצמן ובבנותיהם. דרך 
העמקת ההיכרות ומציאת הדמיון והשוני.

מה נעשה? מעגל שיח של הצגה עצמית דרך תכונה מיוחדת בה כל משתתפת תציג את עצה דרך שימוש 
בקלפים. חלוקה לזוגות - הענקת קלף כוח אם לבת ובת לאם עם ההסבר מדוע אני חושבת שיש בך את הכוח 
לזוגות,  יכול לתרום לקשר. חלוקה  איך התרגיל  ודיון  ביטוי. חזרה למעגל שיתוף החוויה  לידי  בא  הוא  והיכן 
משחק תפקידים בו נהפוך תפקידים ונרגיש איך זה להיות בצד השני. סבב שיתוף במליאה ודיון מה ניתן ללמוד 

וליישם הלאה. בחירת איכות אחת שהן יטפחו למען הקשר.

ייחודיות הסדנה קלילות, זרימה, פתיחות והומור. מה שמאפיין את האישיות שלי ומאפשר זאת.

על המנחה 
מפתחת   ,NLP מאסטר  בההעצמה,  מתמקדת  וקבוצתיים  אישיים  בתהליכים  ילדים  מנחה   - גמליאל  רינת 

התכנית החינוכית לגלות את האור שבי דרך משרד החינוך.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

rinat.ba@hotmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4934895 | מייל
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להצליח בעצמי | רחל לוי הרץ
סדנאות תוכן חוויתייות התמקדות באסטרטגיות להצליח בעצמי במהלך גיל ההתבגרות, להעצים 

את תחושת הערך העצמי, דימוי הגוף והיכולות החברתיות.

מטרות הסדנה כלים להעצמת תחושת ערך עצמי, כלים לפיתוח דימוי גוף חיובי, הקניית תפיסות לצריכה 
של תרבות, חיזוק הקשר אם ובת. 

מה נעשה? סדנאות תוכן חוויתייות, מלוות תרגילי התנסות, מצגות וסרטונים, תוך שיתוף של המשתתפות. 
הסדנה מזמינה את הילדות והאימהות לחשוב על דברים שונים הקשורים בחוויית ההתבגרות מנקודות מבט 
חדשות ומעצימות. תכני הסדנה מותאמים בהתאם לצורכי הקבוצה. הסדנאות מאפשרות שיח מודע מגדר, תוך 
שימת דגש על הקניית כלים ותפיסות אשר יסייעו לילדות ולאימהות להכנס לגיל ההתבגרות ברגל ימין. ניתן 
לקיים סדנה לילדות לבד, לאימהות לבד או לילדות ואימהות יחד )יש כמובן אפשרות לשלב אבות(. מוזמנות 

ליצור קשר! 

ייחודיות הסדנה סדנאות המדברות שיח מודע מגדר על ידי מנחה עם ניסיון של למעלה מ- 12 שנים 
בעבודה עם נערות ונשים צעירות. 

על המנחה 
רחל לוי-הרץ - מרצה וחוקרת מגדר, גוף ומיניות )דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן(. מתמחה בגיל ההתבגרות 
והנחיית הורים. מרצה באוניברסיטת תל אביב. מנהלת מקצועית של מרכז רותם לקידום עשייה ומחקר למען 

ועם נערות ונשים צעירות. 

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,350 ₪ 

leviherz77@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-5300490 | מייל
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תקשורת בתנועה | טל סוואיד
סדנא חווייתית לתקשורת אם ובת באמצעות תנועה, מגע, שווי משקל ואימפרוביזציה. יחד ניצור 

איזון בין הרגש, המחשבה ואופן הביטוי ונגלה אפשרויות חדשות בתנועה.

מטרות הסדנה לתקשר בדרך לא שגרתית, הדרך הלא מילולית, ומתוך החוויה ללמוד כל אחת על עצמה 
ועל היכולת לאזן אחת את השנייה, להעצים ולהזדהות ולגשר על פערים

בכפר-סבא. נתחיל את הפעילות במעגל הכרות,   A.D.C הסדנא מתקיימת במרכז למחול  נעשה?  מה 
נעשה חימום תנועתי לגוף ומשחק מחול משחרר בקבוצה ובזוגות. לאחר מכן נתרגל בזוגות אימפרוביזציה, 
קונטקט ותרגילים העובדים על שווי משקל, באלנס, יציבה, התנגדות. נתרגל איך לתמוך אחת בשנייה, לקחת 
אחריות, לסמוך על הפרטנרית שלנו, להיות מובלת ולדעת להוביל. נלמד בקבוצה קטע תנועתי קצר המשלב את 

התוצרים מהתרגול בזוגות.

ייחודיות הסדנה הסדנא מאפשרת לחוות ולומר את מה שלא תמיד ניתן במילים ופותחת ערוץ תקשורת 
נוסף. התנועה משליכה על תחושות ומדמה מצבים יומיומיים. עם כל קבוצה חווית המפגש היא שונה והתרגילים 

מתפתחים לכוון חדש. התרגילים מייצרים פתיחות ותעוזה ומשאירים טעם של עוד

על המנחה
A.D.C, רכזת להקת מחול בחטיבת שז"ר, בעלת תואר בהוראת המחול  - מנהלת המרכז למחול  טל סוואיד 

מטעם סמינר הקיבוצים

משך הסדנה: שעה-שעה וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

adcdance@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-2083818 | מייל
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מאלתרים פה | רונית אוחנה
סדנת משחקי תאטרון ואימפרוביזציה המעניקה חווייה מחברת ובלתי-אמצעית. הסדנה 

מאפשרת למשתתפות לגלות בעצמן ובזולתן פנים חדשות. משלבת משחק, דמיון, עומק, 
הקשבה, שחרור, צחוק, התרגשות והנאה.

מטרות הסדנה הפעילות בסדנה מאפשרת מרחב נעים ובטוח, שבמסגרתו מתאפשרים חיבורים מיוחדים 
במינם ברמה האישית, המשפחתית והקבוצתית.

מה נעשה? הסדנה מזמינה את המשתתפות לעבודה חווייתית, אישית וקבוצתית, המשלבת את המרכיבים 
של עולם התיאטרון עם חומרים מעולמן של חברות הקבוצה. נתנסה במגוון רחב של תרגילי משחק, אילתור, 
כלים  לרכוש  ומאפשרת  ומהנה,  משחררת  מאד,  מגבשת  ובת(  )אם  הזוגית  העבודה  ודמיון.  תקשורת  תנועה, 
והבעה אישית דרך משחק. משחקי האילתור תורמים להעמקת הקשר,  ומיומנויות של הקשבה, שיח מקרב 

לחיזוק הבטחון העצמי והעצמה אישית ומשפחתית.

ייחודיות הסדנה הפלטפורמה של אמנות התיאטרון והאמפרוביזציה מעניקה ארגז כלים עשיר ומלא 
מעוף, המזמין את המשתתפות להרפתקה חווייתית, מרגשת, מפתיעה ובלתי צפויה.

על המנחה 
רונית אוחנה - במאית, כותבת, מנחת סדנאות תאטרון אימפרוביזציה וכתיבה יוצרת.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

ronit@pausa-art.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4703840 | מייל
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קחי לך | שני מורד ושרון גוזביץ
סדנת פלייבק בה נשמע סיפורים שונים שעולים מחיי היום יום בקשר המיוחד בין אמהות ובנות 

ונמחיז אותם על הבמה באמצעות כלים של תיאטרון ואילתור.

מטרות הסדנה גיבוש של האמהות והבנות דרך הקבוצה , יכולת להסתכל על הסיפורים מזוית שונה. 
הומור ושיחרור. קרבה והמון אהבה.

מה נעשה? בסדנת פלייבק אנו משתמשים בתרגילים מעולם התיאטרון והאילתור, משתחררים ויוצרים 
קבוצה נטולת שיפוטיות ומלאת אהדה. המכנה המשותף בקבוצה מודגש ועוזר בתהליך. משתתפות הסדנא 
מספרות סיפורים מחיי היום יום בקשרים שלהן ושאר המשתתפות מציגות להן את הסיפור על הבמה. זוהי 
אפשרות של המספרת להתבונן על עצמה מזוויות שונות. הכל נעשה בהנחיית המנחות וברגישות. גם מי שלא 

מספרת סיפור מרגישה את הסיפור שלה בסדנא ומזדהה.

, משולבות יחד ונותנות כל אחת  השילוב של המנחות שחקנית ופסיכוטראפסיטית  הסדנה  ייחודיות 
מעולמה.

על המנחה 
שרון: שחקנית )סרוגים( שני: פסיכותרפיסטית

ושתינו מנחות קבוצות פלייבק. מנחות קבוצות דרך אירגונים וגופים: עיריית פתח תקווה ועוד.

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

sharonfauster@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-6369363 | מייל
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ריקודי בטן | גל סבר
סדנת ריקודי בטן מהלב והנשמה עם רקדנית הבטן גל חוויה מדהימה ומעצימה . 

הרבה שמח וכיף.

מטרות הסדנה לגבש ולחבר בין הגוף לנפש.
מה נעשה? הסדנה כוללת מטפחות אגן בשלל צבעים שהבנות תקבלנה. נלמד תנועות 

בסיסיות של המחול המזרחי ו עשה המון שמח.

ייחודיות הסדנה סדנה מקפיצה ומלאה באנרגיות מקפיצות . כל אחת יוצאת שמחה .
 

 על המנחה 
סדנאות   , וילדות  נערות  לנשים  חוגים  מקיימת  בטן.  לריקודי  ומורה  רקדנית   - סבר  דלל  גל 

והרצאות העצמה נשית .

משך הסדנה: שעה

עלות: 1,000 & 

galsever2@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3292693  | מייל
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הגנה עצמית | מעין דיימונד
לגלות את העוצמה הפנימית שלך ויצירת מודעות לעולם של האומניות לחימה - הגנה עצמית 

החושף את העולם הנשי בצורה חזקה יותר

מטרות הסדנה לתת לבנות ידע לדעת לשמור על עצמן, איך להתמודד עם מצבי לחץ, איך לשמור על 
עצמי כאשר מחליטים להציק לי, להאמין ביכולות שלי

מה נעשה? נכיר כל אחת ונתאר מה מגדיר בעיניה עוצמה. לאחר מכן נעשה חימום- משחק ונלמד הגנה 
מתפיסות ידיים לפנים- ולאחור, הגנה נגד סטירה, ובמידה ונספיק הגנה מתפיסת ראש מהצד. לאחר מכן סיכום 

הדברים- התחושות, והסבר על החשיבות של הגנה עצמית

 על המנחה 
מעיין דיימונד - מאמנת הגנה עצמית ואומניות לחימה

משך הסדנה: שעה ורבע-שעה וחצי

עלות: 120 ש"ח לזוג

maayandiamond@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-6801968 | מייל
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תאטרון לחיים | ליאת גל ואפרת קרמזין ויסמן
התכנית משלבת הנחייה משותפת שיח ותאטרון. חיבור של כלים מעולם התאטרון לשימוש בחיי 

היום יום וביחסים. מפגש מהנה, מצחיק, מקרב ומרגש.

מטרות הסדנה לייצר חוויה ייחודית משותפת לאמהות ובנות, שימוש בכלים מעולם התאטרון להעצמת 
היחסים, יחסים בין אמהות לבנות בגיל ההתבגרות, ידע על גיל ההתבגרות.

מה נעשה? נשלב בין התנסות במיומנויות מעולם התאטרון והנחייה מובנית בכדי לאפשר מפגש מהנה, 
גם  ויש  הקהל  בהשתתפות  תאטרון  משחקי  בשילוב  מונחה  שיח  כוללת  הפעילות  ומשמעותי.  איכותי  יעיל, 
תאפשר  מובנית  והנחייה  התאטרון  מעולם  במיומנויות  התנסות  בין  ששילוב  היא  שלנו  התפיסה  הפתעה.... 
כולל  הפעילות  ומשמעותי.  איכותי  יעיל,  למהנה,  והפיכתו  ובנות  אמהות  מפגש  של  אדיר  פוטנציאל  מקסום 
שיח מונחה, משחקי תאטרון )משחקי תפקידים, אימפרוביזציה...( ופעילות הפתעה. הפעילות עוסקת בשינויים 

שחוות הילדות המתבגרות, האמהות, היחסים והדרכים להתקרב להתחבר ולשמור על יחסים.

ייחודיות הסדנה הנחיה משותפת, שילוב בין עולמות, חוויה מהנה וכיפית לאמהות ולבנות

על המנחות 
ליאת גל - יזמית ואקטיביסטית, מנחת הורים וצוותי חינוך.

אפרת ויסמן - שחקנית תאטרון, בימאית, מפיקה ומורה בעלת תאטרון 'קרמיט'

משך הסדנה: כשעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח

liatgal.skills@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4936633 | מייל
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בקשר למגע | הילה בר-סלע
בקשר למגע - סדנת אם ובת מרגשת ונוגעת, מילדה לנערה ומאם לביתה נעבור חוויה של מרחב 

בטוח ותקשורת כנה באמצעות מגע מרפא.

מטרות הסדנה מטרות הסדנה: העלאת המודעות ואפשור שיח מילולי על הצורך במגע נכון בין האם 
ובתה. חיזוק המודלינג הנשי-אימהי סביב גבולות הגוף הסובייקטיבי. לחדד את חשיבות המגע בגיל ההתבגרות, 

ובאמצעותו לחזק את קשר האם-בת.

מה נעשה? פתיחה והיכרות- חימום תנועתי, משחק היכרות, הצגה עצמית. תרגיל מרחב אישי - הגדרת 
גבולות גוף באמצעות משחק ושיח בנושא. הקרנת סרטון בנושא חשיבות החיבוק והמגע ודיון קבוצתי. חלוקת 
דף עבודה בנושא סוגי מגע ועבודה בזוגות אם ובת. דיון בזוגות על חווית המגע. דיון קבוצתי מונחה על רגישויות 
ובת  אם  קשר  של  מחזק  ממקום  ההתבגרות  בגיל  המגע  חשיבות  גוף,  גבולות  אינדבידואלים,  צרכים  במגע, 
והעצמת קולן הפנימי של הנערות להשמיע ולבטא את צרכיהן האישיים. זמן התנסות במגע במגע מותאם, לפי 

סל הכלים שניתן עד כה. סיכום ופרידה.

ייחודיות הסדנה בעולם דיגיטלי/טכנולוגי, בחברה בה המרחק בין אדם לאדם נחצץ ע"י מסכים, בזמנים 
בהם התקשורת פוגעת ביכולת ליצור קשרים משמעותיים- אני רואה לנכון להציע סדנה מקרבת דרך המגע, 
שתחזק את התקשורת ביני לבין עצמי וביני לבין האחר, במיוחד בתוך התא המשפחתי. מדובר בנושא שקיים 
בו לא מעט חשש להעלות לשיח בריא, כנה ופיתוח ובמיוחד כשמלווה לו התנסות חוויתית. העוצמה בחוויה 

שבסדנא היא ההתנסות המעשית במגע מודרך למגע בטוח.

על המנחה 
הילה בר-סלע - מטפלת במגע מ2001, חוקרת יחסי גוף, נפש ומגדר, מנחת סדנאות תקשורת באמצעות מגע 

ומנחת מעגלי נשים.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח 

hilabm@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-3300321 | מייל



48

me♥ma | טלי נאמני אכנשטיין
מפגש קסום שלך ושלה עם הדבר שהיא הכי אוהבת לעשות- לרקוד. כניסה רכה לעולמה רגע 

לפני שהיא גדולה מידי. חמישה מפגשים ומפגש אחרון מרגש במיוחד.

מטרות הסדנה להכניס אותך לעולם שלה, לייצר שפה משותפת והבנה גופנית של מהות הריקוד בחייה. 
לאפשר לה ליצור ולהיות מי שהיא ולך להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך.

)גם אם לא רוקדות באופן  וגופן  הפרוייקט מתאים לבנות שאוהבות לרקוד והמחול בדמן  נעשה?  מה 
מקצועי(.הסדנה תתקיים בחמישה מפגשים פרושים לאורך השנה. שלושה מפגשי קומפוזציה איתי, בהם ניצור 
ריקוד פרי יצירתה- ניתן ביטוי לאני שלה, למחשבות , לתשוקות ולמה שהיתה רוצה להוציא החוצה- רק לא 
במילים. מפגש אחד משותף לך ולה שבו את נכנסת שותפה לעולמה ומתנסה יחד איתה בסגנונות ריקוד שונים 
ורואה אותה דרך הריקוד ומפגש אחרון ומסכם שבו היא מציגה את היצירה שלה- הזדמנות חד פעמית ומרגשת 
מאוד! לאימהות: חלק מהמפגשים יתקיימו איתכן וחלק בלעדיכן. חשוב- אתן האמהות לא צריכות לדעת לרקוד 

רק לדעת שזו השפה המעודפת על ביתכן.

ייחודיות הסדנה כמורה לריקוד לגילאים האלה וכמטפלת בתנועה אני רואה את הקושי שהבנות עוברות 
בגיל הזה. זה גיל מורכב, הכל משתנה ! מבחינה פיזיולוגית/ הורמונלית/רגשית. הרבה אחריות, הרבה עניינים 
חברתיים הרבה התעסקות באיך אני נראית ולמה והמקום שנותן להן בדרך כלל שקט זה להגיע לסטודיו ולרקוד. 
יותר קל  יש משהו בשפה הזו שמקלה עליהן הגוף חשוף אבל לא חשוף כמו המילים. לפעמים בנקודה הזו 

לפגוש אותן, להבין אותן וגם לחבק אותן מתאפשר קצת יותר :(.

 על המנחה 
טלי נאמני אכשטיין - הבית למחול בתנועה. בעלת תואר ראשון בפסיכולגיה ותואר שני כמטפלת בתנועה. מורה 

לריקוד ופילאטיס. יש לי את העבודה הטובה בעולם.

משך הסדנה: חמישה מפגשים בימי שישי

עלות: 1,500 ש"ח 

betnoaa@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-6267144 | מייל
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לנווט ביחד | רותי ליבנת
ברוכות הבאות למשחק "חפש את המטמון" - ניווט באמצעות אפליקציה בנייד שלכן. משחק 

חוויתי - מתקדמות עם רמזים מתחנה לתחנה ומגלות ביחד מקומות מפתיעים בעיר.

המשחק מאפשר לכל ילדה והורה לבלות יחד ברחובות העיר, להתקדם בקצב אישי,  הסדנה  מטרות 
להכיר עוד קצת אחת את השני ולגלות משהו חדש גם על כפר סבא.

מה נעשה? הפעילות מתרחשת במרחב העירוני המוכר לכאורה, במקומות ייחודיים להיסטוריה של כפר 
סבא ובשילוב עם אטרקציות חמודות בדרך )גלידת פינגווין לדוגמה :-((. זאת פעילות שכולם אוהבים כי אין בה 

"חפירות" והיא מאפשרת זמן לבד-ביחד נטו בין הילדה להורה. ניתן לשלב אבות.

 על המנחה 
רותי ליבנת - פעילה ויזמת חברתית, מנחת הורים, מאמינה בחיבור בין הורים ומתבגרים! בעלת חברה להדרכה 

וסדנאות ייחודיות.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 100 ש"ח לזוג. מינימום 10 זוגות 

ruty.livnat@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-6266044 | מייל
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תאטרון | עירית טיגר
סדנת משחקי תאטרון

מטרות הסדנה חיזוק הקשר בטוי עצמי יצירתיות הקשבה
מה נעשה? יסודות תאטרון.

ייחודיות הסדנה תורמת לחיזוק הקשר אמא ובת

 על המנחה 
עירית טיגר - מנחת תאטרון

משך הסדנה: גמיש

עלות: גמיש

irittiger35@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4539180 | מייל
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20,000 מילים - משחקות מגדר | שלי רפפורט והילה די קסטרו
סדנא אינטראקטיבית וייחודית לאמהות )אפשר גם אבות!( ובנות מצווה

מגדריים  משקפיים  דרך  הסדנא,  לאחר  העולם,  על  להביט  שלנו  למשתתפות  לגרום  הסדנה  מטרות 
חדשים, ולהתחיל להניע שינוי.

מה נעשה? במהלך סדנא אנו משחקות משחקי אימפרוביזציה )סטייל "של מי השורה הזאת"( משתפי 
קהל, מצחיקים מאוד ודרך המשחקים הללו מדברות מגדר:

מה זה מגדר• 
 מהם הסטראוטיפים המגדריים שמנהלים אותנו )אפילו בלי שנשים לב( ומשפיעים עלינו בחיי היום יום,• 

 בהורות ובהתבגרות.
מאיפה הכל התחיל• 

איך אפשר וניתן לחולל שינוי.• 

ייחודיות הסדנה דרך צחוק, הומור והשתתפות פעילה - אנחנו מעבירות מסרים חברתיים חשובים מאין 
ובחופש  שונות  מתוך  בשוויון  מאמינות  אנחנו  העולם!  את  משנות   - שלנו  המשתתפות/ים  עם  ויחד  כמוהם, 

הבחירה מתוך מודעות ולא מתוך הבניות חברתיות 

 על המנחות 
שלי רפפורט: אשת חינוך, בוגרת החוג למגדר, מנהלת פיתוח תכניות לשוויון מגדרי בויצו ישראל

הילה די קסטרו: שחקנית, מומחית לאלתור, מופיעה ומלמדת בארץ ובעולם 

משך הסדנה: 45 דקות עד שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

words20000@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: שלי 054-5926064 הילה 052-3658765 | מייל
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"יוצרות ביחד" | ריקי שאדי סילברה
רך. תכשיט  או  אופנתי  אביזר  אישית  ובצבעוניות  רכים  בבדים  יחד  יוצרות   אקססוריז 

שיחה במילים, צבעים ועיצוב, שנשאר ממנה תוצר אישי.

היכולת לשבת יחד אימהות ובנות וליצור יחד, יצירתיות ושמחת היצירה לבלות יחד.  הסדנה  מטרות 
האם-בת. ביחסי  המעבר  לתקופת  מזכרת  ליצור  במילים.  צורך  ללא  לעיתים  משותפת,  מיצירה   ליהנות 

לאם המכניסה את ביתה בשערי המעגל הנשי.

מה נעשה? במפגשים אינטימיים יוצרות יחד אימהות ובנות, בחומרים רכים ובצבעוניות אישית, אביזר 
דומה  אני  ובנות.  אימהות  של  ביחסיהן  הנוכחים  רבים  גוונים  בתוכה  מכילה  והעיצוב  האופנה  שפת  אופנתי. 
או שונה? בעלת צבע משל עצמי? מה אני אוהבת? זה יפה לי? הזדמנות לגעת ביצירתיות ובבחירה, לאפשר 
שיח משחרר ומתנסה וליצור יחד אקססוריז שימושיים. בפעילות מוגשת למשתתפות בחירה בין מגוון בדים 
צבעוניים, חומרי יצירה וצורות עבודה. אתן מוזמנות לחקור יחד ולהתנסות בזמן משחקיות ולמידה חווייתית 

של היצירה ואחת את השנייה.

עצמן. לבין  הבנות  ובין  לבנות  האימהות  בין  ומחבר  מרגיע  נעימים  בבדים  המגע  הסדנה   ייחודיות 
היכולת למצוא את "הצבע" והסגנון שלי בין המון אפשרויות.

על המנחה
מעצבת ומנחת סדנאות אקססוריז מטקסטיל לנשים וילדים. שמחה להכניס לחוויה מחברת בין בדים, אימהות 

ובנות. קושרות קשרים רכים ומשמעותיים.

משך הסדנה: כשעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

rikishadi@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-7435153 | מייל
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מתבוננות | לירון ברייר דנציגר
סדנת צילום וכתיבה. נלמד איך להשתמש בעדשת המצלמה והכתיבה ככלי לשיקוף הנפש - כלי 

להיכרות עצמית ולהעמקת הדיאלוג בין האמהות והבנות המשתתפות.

מטרות הסדנה רכישת כלים מעשיים לצילום איכותי יותר בסמארטפון חיזוק הקשר והדיאלוג בין האם 
לבת, על ידי צילום ויצירה משותפת. מתן ביטוי אישי ומשותף לאתגרי ההתבגרות.

מה נעשה? הפעילות תכלול 6-8 מפגשים. במסגרת מפגשים אלה, נחשף לעבודות ולאמירות של צלמות 
וכותבות מובילות. בהשראתן ניצור יצירה אישית המייחדת אותנו כנשים ונערות. נעסוק בדיוקן, זהות אישית, 
מהאלבומים  צילומים  עם  נעבוד  נצלם,  הסדנאות  במהלך  ומילים.  תמונות  בין  והקשר  גוף  דימוי  משפחה, 
המשפחתיים ונכתוב בהשראת טקסטים שונים. בסוף התהליך כל משתתפת תיצור יצירה אישית - אלבום של 

מילים ותמונות המספר על הדרך שעשתה במהלך הסדנא.

גיל ההתבגרות מזמן אתגרים רבים. הדיאלוג שנוצר בעזרת הצילום והכתיבה פותח  ייחודיות הסדנה 
צוהר להתבוננות חדשה ודרך תקשורת אלטרנטיבית ומקרבת בין האם לבת.

על המנחה 
ופוטותרפיסטית. תמנה באלף ברנע, מורה  - אמנית, צלמת. בעלת תואר ראשון באמנות  ברייר דנציגר  לירון 

לספרות. בעלת תואר ראשון ושני בחינוך ובאמנויות.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,404 ₪ 

l.b.photographer@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-5528526 | מייל
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חיבור בצבע | הילה דוידוביץ' ומאיה ברוור
ציור אינטואיטיבי בנושא דימוי גוף: זמן איכות ביצירה משותפת, בסגנון מיוחד שלא לפי הכללים 

הרגילים. הזדמנות לאמא ובת להתקרב אחת לשניה, ולייצר דימוי גוף חיובי.

מטרות הסדנה זמן איכות משותף, חווייתי וכיפי. הסדנה מחזקת פתיחות וקבלה הדדית, כבסיס לתקשורת 
מיטיבה וחיזוק הקשר. מתוך היצירתיות, מעודדת דימוי גוף נשי חיובי לאם ולבת.

מה נעשה? במהלך הסדנה ניצור כמה ציורים אישיים וגם יצירות משותפות לאמא ובת. בעזרת הנחיות 
יצירתיות ומאתגרות, נלמד את העקרונות הפשוטים והטבעיים של הציור האינטואיטיבי.

ואתגרים  ציור מופשט עם הרבה חופש, משחקיות  הוא סגנון  הציור האינטואיטיבי  הסדנה  ייחודיות 
שאנחנו,  כמו  עצמנו  את  לבטא  טובות,  בעיניים  להתבונן  לומדות  אנחנו  ביקורת.  בלי  הראשון:  הכלל  כיפיים. 
ולהתיחס לעצמנו ולאחרות ממקום של קבלה וחוסר שיפוטיות. אמהות ובנות נפגשות במרחב שיוויוני, חופשי 
וצבעוני. העקרונות של המודל והתוכן של ההנחיות בסדנה הזו, מכוונות לייצר בסיס נהדר לתקשורת מיטביה 
בין האם והבת, וגם לבנות דימוי גוף חיובי. ובסדנה הזו, גם אנחנו המנחות, מאיה והילה, צמד של אמא ובת 
בחיים, עובדות ונהנות יחד, דומות ושונות, ומביאות איתנו את כל הצבעים והקסם של הקשר הכל כך מיוחד הזה 

של אמא ובת. 

על המנחה 
הילה )בת(: עובדת סוציאלית קלינית, מנחה פרטני וקבוצות נשים, בעבודת גופנפש, תנועה וציור אינטואיטיבי. 

מאיה )אמא(: מנחת קבוצות ציור אינטואיטיבי.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

hillahh@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3170054 | מייל
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קשר משפחתי | אורית טל
תיעוד רגעים משפחתיים בהעברת תמונות על עץ.

יפה ממנה תהנה כל  והכנת מזכרת משפחתית  וביתה  בין אם  גיבוש  יצירה חווייתית,  הסדנה  מטרות 
המשפחה.

מה נעשה? לימוד טכניקת העברת תמונות לעץ טבעי. התוצאה היא כאילו והודפסו על גבי משטח עץ 
מלכתחילה. ניתן לעבוד על תמונה צבעונית או שחור לבן. כל אם ובת תצאנה עם שתי תמונות משפחתיות ע"ג 
עץ. תמונה לתליה בגודל של כA4 ותמונה נוספת על משטח קטן יותר, עבה ויציב, להנחה על מדף. מזכרת 
יפיפיה מהיצירה המשותפת ותוכלנה לשחזר את הטכניקה גם בבית. העלות כוללת לעד 14 משתתפות )= עד 7 

זוגות של אם ובת( כולל חומרים.

ניתן להעביר כל תמונה שהודפסה על דף מדפסת  טכניקה שהיא מעין "קסם" בה  הסדנה  ייחודיות 
למשטח עץ כאילו והודפסה על גביו מלכתחילה. מקנה לתמונה מראה טבעי ומעורר התפעלות.

על המנחה 
אורית טל - בעלת העסק "טל וחומר" להנחיית סדנאות יצירה ואמנות במגוון חומרים כמו עיצוב בבטון, פסיפס, 

יצירות ע"ג עץ.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

orit.tal70@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3343263 | מייל
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יוצרות יחד | אורית טל
חוויה משותפת של אם וביתה להכנת יצירות שימושית לעיצוב הבית תוך למידת טכניקה טרנדית 

וכייפית של עיצוב בבטון.

מטרות הסדנה יצירה חווייתית, גיבוש בין אם וביתה, תוצרים שימושיים לבית שיזכירו להן את החוויה.
מה נעשה? הסדנה היא חוויה של הכנת יצירות מעוצבות מבטון. בסדנה נלמד להכין את תערובת הבטון 
על כל מרכיביה, ניצוק לתבניות יעודיות, תוך הסבר על שימוש גם בתבניות ממוחזרות שקיימות בכל בית. כל אם 
ובת תיצוקנה זוג מעמדי נרות )פמוטים(. תקבלנה זוג עציצים יצוקים מראש אותם תלמדנה לשייף קלות ולצבוע 

בצבעי אקריל תוך שימוש במסקנטייפ ושבלונות. בתום הצביעה, נשתול בתוכם צמחי סוקולנט יפים.

ייחודיות הסדנה עיצוב בבטון הפך להיות מאוד מבוקש לעיצוב הבית בקרב מעצבי פנים ומוסיף שיק 
בכל פינה בבית ולכן הסדנאות בחומר זה מאוד מבוקשות, קלות להכנה ומהנות מאוד. אין צורך בכישרון או בידע 

קודם. 

על המנחה 
אורית טל - בעלת העסק "טל וחומר" להנחיית סדנאות יצירה ואמנות. במגוון חומרים כמו עיצוב בבטון, פסיפס, 

העברת תמונה לעץ ועוד.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

orit.tal70@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3343263 | מייל



57

סדנת בישול | לוסיאנה פלקון
סדנת בישול בריא מעשית.

מטרות הסדנה גיבוש אמהות ובנות, חשיפה ועידוד לאכילה בריאה, עצמאות בבחירת מאכלים מיטיבים.
מה נעשה? סדנת בישול מעשית וארוחה משותפת.

ייחודיות הסדנה סדנה שבה יוצרות יחד, מבלות זמן איכות ולומדות לחזק את הגוף והנפש.

על המנחה 
לוסיאנה פלקון - סדנת בישול בריא, נטורופתית.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

lucianajf@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2439012 | מייל
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קרמיקה | סיגל קירש
צביעה משותפת של כלי קרמיקה: צלחות או קערות. הדרכת טכניקות צביעה ייחודיות הדורשות 

שיתוף פעולה ביצירת הכלי, ומאפשרות ביטוי עצמי ותקשורת בין דורית דרך היצירה.

מטרות הסדנה חיבור ותקשורת דרך יצירה משותפת. הכנת כלים, שישמשו לאורך זמן ויזכירו את הערב 
המשותף. הכרה עם אוכלוסיה מיוחדת, ונטרול סטיגמות לגביה. כייף והנאה.

הדורשות  ייחודיות  צביעה  טכניקות  הדרכת  קערות.  או  ספלים  זוג  של  משותפת  צביעה  נעשה?  מה 
שיתוף פעולה ביצירת הכלי, ומאפשרות ביטוי עצמי דרך היצירה. בסופו של התהליך הכלים נשארים בסטודיו 
שינצרו  משותף  לשימוש  ידיהם,  מעשה  מיוחדים  תוצרים  יקבלו  המשתתפות  שבוע,  כעבור  בתנור.  לשריפה 
בתוכם זיכרונות מהערב החוויתי. הסטודיו הוקם בשיתוף עמותת אנוש ומשלב מתמודדים עם מוגבלות נפשית 
סטיגמות  בנטרול  עוזר  בסטודיו  הקהילה  לבין  המתמודדים  בין  המפגש  שיקום.  מתוכנית  כחלק  בהפעלתו, 

ובפיתוח מודעות לאתגרים שבהתמודדות עם מוגבלות. שני הצדדים יוצאים ממנו מורווחים.

ייחודיות הסדנה פעילות ייחודית המשלבת בין בילוי, חיבור, יצירה וערך חברתי משמעותי.

על המנחה 
סיגל קירש - יזמת חברתית. האהבה הגדולה ליצירה, המחויבות חברתית והאמונה בכוחה של קהילה להכיל 

ולסייע לאחר, הובילו לפתיחת הסטודיו בשיתוף עמותת "אנוש".

משך הסדנה: שעתיים וחצי

עלות: 90 & לזוג )בת ואם( אין מע"מ הסטודיו מופעל כחלק מעמותה

clicaso.studio@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5452676 | מייל
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יוצרות יחד | נופר קריב-קנובלר
הכנה משותפת - חווייתית וכיפית - של אגרטל פרחים מבלונים שיקשט את הבית. מכינות יחד 

סוגי פרחים מבלונים, ולבסוף נשארת יצירה משותפת.

הכנה משותפת של אגרטל פרחים מהמם מבלונים, תוך שיתוף פעולה בין האם לבת,  מטרות הסדנה 
עזרה הדדית, ועיצוב משותף. 

מה נעשה? לאחר הקדמה מבדרת, כל אם ובת מקבלות אגרטל-בלונים, ולומדות יחד להכין סוגי פרחי 
בלונים שונים, אשר לבסוף יהפכו לקישוט לבית ששתיהן הכינו בעבודת צוות. הערות: 1. כמות מקסימום לכל 
סדנה: 30 משתתפות )על מנת לאפשר יחס אישי לכל משתתפת מטעם המנחה(. 2. ניתן לקיים את הפעילות 
בכל מיקום, ויש לסדנה צרכים בסיסיים: מקום ישיבה לכל משתתפת וגישה לשולחן או אלמנט דומה עליו יוכלו 

להכין את היצירה. 

ייחודיות הסדנה תוצר הסדנה הוא קישוט מרשים שנשאר לבית, ושניתן להתגאות בו ולהציג אותו לאחר 
מכן. תוצר הסדנה הוא כתוצאה משיתוף פעולה משולב של האם והבת. סדנה קלילה ומהנה.

על המנחה 
נופר קריב-קנובלר - אומנית בלונים - יוצרת ומפסלת בבלונים במשך 12 שנים

משך הסדנה: 3/4 שעה עד שעה

עלות: 1,500 & 

balloonofar@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 053-8448937 | מייל
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התמונה שלי | יפעת פאר
מכשיר הסמארטפון בימינו הוא כלי תקשורת בין הילדים. בעזרתו אנו נגיע לעולם הפנימי ונעודד 

אותן לחיזור הקשר בינך לבינה.

מטרות הסדנה הצילום ככלי להעצמה אישית, חברתית ומשפחתית והקניית ידע בצילום דרך הסמארטפון
מה נעשה? אני מאמינה כי צילום יכול לבטא המון רגש, הקשבה, ביטוי ותקשורת בינינו לבין בנותינו. עולם 
הבנות נמצא כיום במכשיר הסמארטפון ולכן בעזרת המצלמה שלו אנו נקיים דו שיח דרך תמונות ונלמד לבטא 
את הרגשות בעזרת מושגים מעולם הצילום, נחזק את האמון וכל זאת דרך העדשה של המצלמה. בסדנה נקבל 
ידע בצילום, נכיר מושגים מעולם הצילום ונלמד כיצד לערוך תמונות בצורה מקצועית. לאחר מכן נתחיל לצלם 

ולהצטלם ביחד ולבד ונבצע תרגילים מקרבים בין שני העולמות - שלך ושלה.

ייחודיות הסדנה דרך עולם הסמאטפון שבו הילדים נמצאים נגיע לרגשות הילדות ונחזק את הקשר שלנו.

על המנחה 
יפעת פאר - צלמת ובעלת סטודיו לצילום, מנחת סדנאות צילום בסמארטפון להעצמה אישית

משך הסדנה: שלוש שעות

עלות: 1,490 & 

iohevs@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-7812300 | מייל
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סדנת עיצוב | קרן אילון
תמיד חלמת לעצב ולתפור בגדים לעצמך ולא ידעת איך מה ומתי?

אז הנה סדנה אמא ובת לעיצוב ותפירה חולצה, תיק גב או חצאית בסדנה פעמית.

מטרות הסדנה לאפשר בסדנה חד פעמית לטעום קצת מעולם האופנה ולעצב ולתפור בגד ביום אחד 
ללא כל ניסיון קודם וללא צורך בקורס של כמה שיעורים

 ) ולבת  )לאם  זוגי  סדנה חד פעמית: הסדנה כוללת פעילות חוויית של 5-3 שעות תהליך  נעשה?  מה 
לאמהות ובנות בגיל ההתבגרות. הכרות, לאחר מכן כל משתתף מקבל קופסא עם כל החומרים הדרושים אחר 
כך בחירת מידה מתאימה, בחירת עיצוב ממבחר דוגמאות, סרטוט הגיזרה על הבד, גוזרים, ומעצבים עם מבחר 

גדול של חומרים ואפשרויות ותופרים..

ייחודיות הסדנה סדנת תפירה ועיצוב בגד היא ייחודית שב 3 שעות בלבד ניתן ליצור בגד מעוצב לעצמך 
בלי ניסיון קודם בתחום התפירה והעיצוב..

 
 על המנחה 

קרן אילון - מעצבת אופנה, סדנאות לילדים ואמהות לעיצוב ותפירה בגדים... היום אחרי שנים כמעצבת עם 8 1 
לימודי עיצוב אופנה ותקשורת חזותית ועם ניסיון רב אני רוצה לתת לילדים אחרים את ההזדמנות לטעום את 

חוויית היצירה כי אני יודעת שכמוני יהיו ילדים שיפגשו שם את האושר.

משך הסדנה: שלוש עד חמש שעות

עלות: 1,500 & 

keren@kerenargaman.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4447886 | מייל
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לוח חזון | אורית אברמוביץ
כל אחת )אם ובת( לוח בו הן מתארות בצורה הטובה ביותר איך הן רוצות לראות את עצמן בכל 

התחומים השונים בחייהן

מטרות הסדנה בניית לוח משותף המייצג את הייחודיות של כל אחת בקשר וכן בניית לוח חזון משותף 
המייצג את הקשר המיטבי שלהן.

מה נעשה? יצירת לוח חזון הינה עבודה אישית להגדרת המציאות המיטבית בכל תחומי החיים בצורה 
מוחשית לעין. הרעיון שעומד בבסיסו של יצירת לוח החזון הוא ליצור תמונות עתיד מרגשות שימחישו לכם 
את כל החלומות הכי פרועים שלכם. כל אחת תיצור לוח אישי בו היא תתאר בצורה הטובה ביותר איך היא 
רוצה לראות את עצמה בכל התחומים השונים בחייהן . מה החלומות שלה, הערכים החשובים לה ועוד. לאחר 

העבודה האישית האם והבת יבנו לוח חזון משותף המייצג את הקשר המיטבי שלהן.

ייחודיות הסדנה שימוש וזיואלי להעצמת הקשר והתקשורת בין האם והבת. שילוב של עבודה אישית 
ועבודה משותפת.

 
 על המנחה 

ובשיח האימוני כמקור להעצמה  גדולה בכלי  - אימון מתבגרים אישי מכון אדלר. מאמינה  אורית אברמוביץ 
ויכולת ליצירת שינוי.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,000 & 

orit.bteen@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3094422 | מייל
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תכשיטים | ג'ודי אטינגר
בואי ליצור את התכשיט שתמיד רצית, בצבעים האהובים עלייך. סדנה של יצירה והנאה

מטרות הסדנה כל משתתפת בוחרת את החרוזים האהובים עליה ויוצרת שרשרת וצמיד לפי טעמה 
האישי. יצירה והנאה. כל אחת יוצאת עם תכשיטים מעשי ידיה.

מה נעשה? שעתיים וחצי של יצירת צמידים ושרשראות , ממגוון רחב ומגוון של חרוזים צבעוניים בגדלים 
שונים , מחומרים ומרקמים מגוונים. כל משתתפת יוצרת את הצמיד והשרשרת לפי טעמה האישי, ולפי התאמה 
אישית לאורך השרשרת. כיף להתייעץ עם הבת או האם מה הכי מתאים לי. שיתוף פעולה, יצירתיות ,דינמיקה 

קבוצתית בליווי מוסיקת רקע נעימה .כל משתתפת יוצאת מהסדנה עם שרשרת וצמיד פרי מעשה ידיה.

ייחודיות הסדנה סדנה שמשלבת קורדינציה עדינה ויצירת תכשיט אישי לפי טעמך האישי.

 על המנחה 
ג'ודי סטייל תכשיטים - מורה לספרות לבגרות, לשעבר. 

אומנית פסיפס ומעצבת תכשיטים בסגנון בוהו סטייל ,מנחת סדנאות יצירת תכשיטים - התכשיט האישי שלך! 
# JUDYSTYLE1  : דף עסקי:  ג'ודי סטייל תכשיטים | אינסטגרם

משך הסדנה: שעתיים וחצי

עלות: 1,500 ש"ח

etinger@012.net.il :פרטים ליצירת קשר: 050-7940074 | מייל
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פמוטים | מיכל ברוטפלד
הכנת פמוטים מקפסולות קפה ממוחזרות

מטרות הסדנה הכנת פמוטים מקפסולות קפה אשר יוכלו לשמש את הבנות להדלקת נרות המסורתית
נעשה? במהלך הפעילות יקבלו הבנות קפסולות קפה ממוחזרות מהם יכינו זוג פמוטים. העבודה  מה 
כוללת שיטוח/עיצוב/חיתוך ועוד הקפסולה והדבקה על משטח של דיסק משומש, ואת כל היצירה שנוצרה 

מדביקים על מעמד שיחזיק את הפמוטים

ייחודיות הסדנה סדנה מחומרים ממוחזרים בלבד )קפסולות קפה/דיסקים משומשים/ גזרי עץ או מעמד 
ממוחזר אחר

 על המנחה 
וארועים  , ארועי מצווה  לימי הולדת  ונשים,  נערות  לבנות  יצירה  אומנית, מדריכת סדנאות   - ברוטפלד  מיכל 

מיוחדים

משך הסדנה: שעה וחצי-שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח 

brotfeldm@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2530195 | מייל
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חיים בסרט טוב | מיטל אבוטבול
ארבעה מפגשים ותוצר אחד משותף שהוא מזכרת לכל החיים 

מטרות הסדנה בסדנה, נאפשר לעצמנו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו, לחיות על פי הערכים 
שלנו ולחוות ריגושים וחוויות שוברות שגרה, תוך שימוש ביכולותיה המופלאות של הכתיבה היוצרת וכוחו של 
הדמיון והקולנוע, נבנה סרט שכולו "חיים בסרט טוב" על פי הרצונות המחשבות והרעיונות שיעלו בנו באותו 

הרגע. 

מה נעשה? במסע משותף לאמהות ולבנות נצא למסע כתיבת ופיתוח תסריט, תכנון יום צילום וחלוקת 
תפקידים, קיום יום הצילומים והקרנה חגיגית במפגש הרביעי, ממנו תצא כל משתתפת עם מתנה,שהיא מזכרת 

לכל החיים, הסרט המשותף.

ייחודיות הסדנה הסרט, שנשאר הרבה אחרי, מעביר את המשתתפים חוויה מדהימה, של שיתוף פעולה, 
של פריצת גבולות, של ניסוי וטעייה, של תעוזה ואומץ, של חשיפה, של רגשות ושל צחוק והנאה, את כל הדברים 

האלה מנחה מיטל ברגישות מופלאה, ומעודדת את החלק היצירתי בראש לפעול בצורה אינטנסיבית יותר.

 על המנחה 
מיטל אבוטבול - מיטל אבוטבול- יוצרת רעיונות, מפיקה,מפתחת תוכן לילדים, שואבת השראה מעולם התוכן 

היהודי, הפסיכולוגיה החיובית ופיתוח היצירתיות.    

משך הסדנה: שלוש שעות

עלות: 1,500 ש"ח 

meytalmg@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-9073354 | מייל
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קולאז' תמונות משפחה | נומי מלול אוהד
יצירת קולאז' תמונות משפחה תבליטי על מצע עץ או בתוך מסגרת עמוקה בשילוב קישוטים 

ומזכרות. תחילת הסדנה כבר באיסוף התמונות יחד - אמא ובת

מטרות הסדנה לחזק את הביחד ואת הסביבה המשפחתית, לנצל את האוירה הנוסטלגית, ליצור יופי
מה נעשה? איסוף תמונות בבית, בסדנה - יצירת קומפוזיציה של תמונות המשפחה או רק של בת המצווה, 

על לוח, הכנת טכניקת התבליט, תוך כדי עבודה זוגית. קישוט וצביעה. הכנה לתלייה

ייחודיות הסדנה האוירה המיוחדת בסטודיו צבעוני וטכניקה ייחודית

 על המנחה 
נומי מלול אוהד - אמנית רב תחומית, ציירת, מאיירת, יוצרת קולאז'ים, אוחזת בעיפרון ולא מרפה

משך הסדנה: שלוש שעות

עלות: 1,500 ש"ח 

nomimo@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4823764 | מייל
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סדנת צילום | ויקי מוצפי
סדנת צילום חויתית בה תוכלו להנות מפעילות משותפת של שתיכן, בה כל אחת תקבע, לפי 

דמיונה ורצונה, את התמונות המשותפות שישארו כמזכרת.

מטרות הסדנה העצמת הקשר בין האם לבת דרך חוית הצילום המשותף.
מה נעשה? בזמן שכל הקבוצה תעסוק ביצירת קולאג' מתמונות שתביאו מהבית, כל אם ובת יכנסו בתורן 
לסטודיו נייד ובו אביזרים משלימים לצילום. רצוי להקדיש מחשבה מבעוד מועד לתמונות שתרצו, ולהביא עמכן 
פריטים המרמזים על פעילויות שאתן אוהבות לעשות יחד. את התמונות אני לא אביים, אתן הכוונה ואעזור. אך 
אתן תהיו אלו שתצרו את המזכרת שלכן, תביטו אחת לשניה בעינים ותביטו באהבה אחת בשניה. מהסדנה 

תקבלו את התמונות שצילמתי, כולן באיכות מעולה, וחלקן יעובדו לשחור לבן.

ייחודיות הסדנה במהלך הסדנה כל אם ובת יצטלמו בחדר נפרד. יהיו פעמים שהבת תקבע איך יראו 
התמונות והאם תתמסר, יהיו פעמים שהאם תבקש מבתה לעמוד בצורה מסויימת והבת תמלא מבוקשה. יצירת 

התמונות בינכן היא דיאלוג אמיתי שיופיע בתמונות ויגלה את אהבתכן זו לזו.

 על המנחה 
ויקי מוצפי - צלמת, בעלת סטודיו לצילום ומטפלת בפוטותרפיה - טיפול באמצעות צילום.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

vicki.mutsafy@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5656270 | מייל
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השתקפויות | עינת מאיו
סדנת צילום חוויתית ומעצימה בשילוב פוטותרפיה לאמהות ובנות בגיל ההתבגרות התורמת 

לחיזוק והעמקת הקשר ומעודדת תקשורת הדדית מקרבת.

מטרות הסדנה מה תקבלו: * טיפים מעולים לצילום בפלאפון ובמצלמה * חוויה עוצמתית וכיפית * זמן 
איכות אמא בת * תמונות מקצועיות משותפות

מה נעשה? במהלך הסדנא נלמד טיפים מעולים בצילום, נצלם ונצטלם ונראה את השתקפותינו בעיני 
בנותינו ולהיפך. נתרגל תקשורת בעזרת צילומים ועוד תרגילים מרתקים. בסוף הסדנא תזכו להצטלם ביחד 

ותקבלו תמונה למזכרת.

סדנת צילום בסמארטפון עם המון טיפים שימושיים בצילום המשלבת גם תרגילים  ייחודיות הסדנה 
מרתקים ומקרבים בין אמא ובת וגם תמונות משותפות שלהן יחד.

 על המנחה 
עינת מאיו - צלמת, מאמנת פוטותרפיה ומנחה סדנאות לנוער ומבוגרים

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,400 ש"ח 

einatmayo@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3557433 | מייל
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החדר שלי | אורית כהן יבלונקה
עיצוב חדר בת מצווה - סדנא ייחודית לבנות מצווה ואמהות המעניקה כלים פרקטיים לעיצוב 

חדר חלומות שילווה את הבנות שנים קדימה.

מטרות הסדנה מתן חוויה משותפת לאם ולבת בעיצוב והתאמת החדר האישי לגילן.
מה נעשה? הסדנא תהיה בנויה משני חלקים- החלק הראשון יוקדש למתן כלים לעיצוב החדר והחלק 
ובסיסי בבניית  יהווה שלב חשוב  והאם אשר  ידי הבת  ליצירת דף השראה, מותאם אישית, על  יוקדש  השני 

ועיצוב החדר. כמובן שאנחה את הבנות ואדייק אותן לאורך כל הסדנא.

ייחודיות הסדנה עבודה משותפת של האם והבת בעיצוב חדר לבת המצווה, מתן כלים מדויקים לעיצוב 
החדר והיכרות אישית של האם עם עולמה הפנימי של הבת. מתן ביטוי ליצירתיות ויחודיות של כל בת.

 על המנחה 
אורית כהן יבלונקה - חדרים לגדול בהם. מעצבת חדרי ילדים ונוער

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,300 ש"ח 

orit@homestyling.co.il :פרטים ליצירת קשר: 052-7955579 | מייל
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מסע אינדיאני - אומץ ויצירת תכשיטים | דנה בר-שור
מסע לגילוי הכוחות המיוחדים שיש בכל אחת על פי הפילוסופיה האינדיאנית המרתקת 

ובאמצעות היכרות עם מעגל הצבעים האינדיאני, תוך כדי יצירת תכשיט בוהו שיק בעיצוב אישי 
המגלם בתוכו את התובנות החדשות.

תחושת  אחת,  כל  של  הייחודית  האצבע  וטביעת  האישי  הטאץ'  פיתוח  יצירה,  אומץ,  הסדנה  מטרות 
מסוגלות, מימוש ההיכרות עם הכוחות המסייעים האישיים, הגדרת מטרה אישית והדרך להגיע אליה, העמקת 

ההיכרות בין אמא ובת, ויצירת תכשיט מתנה אחת לשנייה שתזכיר למשתתפות תמיד את הכוחות שלהן.

בחלק הראשון נעסוק בתכנים הקשורים לאומץ, ביטוי אישי והגשמת חלומות, באמצעות  נעשה?  מה 
תלמד  משתתפת  כל  הצבעים.  ומשמעות  חיות  בסמלי  העוסקת  האינדיאנים,  וחכמת  שונים  בכלים  שימוש 
להכיר את הכוחות המסייעים האישיים שלה ואת השיעורים והאתגרים הניצבים במסע האישי שלה. היכרות 
לשיפור  לכלים  יתורגמו  אשר  האינדיאנית,  המיתולוגיה  מתוך  וסיפורים  סמלים  הצבעים,  מעגל  תיאורית  עם 
היכולת להביע את עצמנו בהתאם למי שאנחנו, לאומץ להעז, לחלום, להגדיר מטרה אישית ולהתבטא. לפתח 
את הקול האישי והייחודי של כל אחת. בחלק השני נלמד טכניקה של יצירת תכשיטים והמשתתפות יכינו - 
וחומרים. תפקידה של  אמא לבת ובת לאמא, תכשיט בעיצוב אישי מתוך מגוון עצום של אפשרויות, צבעים 
היצירתיות  פרי  הוא  הנוצר  התכשיט  במציאות.  משמעות  ובעלי  לממשיים  התכנים  את  להפוך  הוא  היצירה 
בחלק  שעובדו  התכנים  את  בתוכו  ומגלם  האישיות,  היכולות  של  תוצר  מהווה  האישית,  הביטוי  ויכולת 
המשתתפות  וריקוע.  ליפוף  מיוחדות:  טכניקות  בשתי  שיק  בוהו  בסגנון  תכשיטים  ביצירת  נעסוק  הראשון. 
 יצאו עם תובנות חדשות אחת על השניה, חוויה כייפית ומקרבת ותכשיט יפהפה, שרשרת או צמיד לבחירתן.

ניתן לפצל לשני מפגשים.

חדשים,  לעולמות  יחשפו  הסדנה  משתתפות  ומיוחדת.  מאד  דינמית  כייפית,  סדנה  הסדנה  ייחודיות 
מרתקים ולא מוכרים. משלבת למידה רגשית משמעותית ועשייה מגוונת ויצירתית. גם לומדות וגם מיישמות את 
התובנות דרך יצירה. כל משתתפת תצא עם תכשיט בעיצוב אישי, המון תובנות חדשות וחוויה מיוחדת ומקרבת 

שתצרב בזיכרון. הנאה וכיף!

על המנחה
דנה בר-שור - פסיכותרפיסטית CBT, מטפלת באמנות, מנהלת מכון טיפול בכפר סבא, יוצרת ויזמית מקימת 
המיזם KOA, אשר מאפשרת לכל אחד להביע את עצמו ולהתנסות ביצירה, ובערך הרגשי הרב שנובע ממנה, 

מתוך אמונה שכל אחד יכול!

משך הסדנה: שלוש שעות )ניתן לפצל לשני מפגשים(

עלות: 1,500 ₪ 

dana@shorclick.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5712345 | מייל
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קצת אחרת | רונית אוחנה
כתיבה יוצרת. מפגש כתיבה אינטואיטיבית המורכב משילוב של כתיבה אישית וכתיבה משותפת. 

ביטוי עצמי, הקשבה לקולות שבתוכי והקשבה לקול הפנימי של בתי/אמי.

מטרות הסדנה לכתוב כדי להביע, לזכור, להתבונן מהצד, להקשיב, לאפשר, לשחרר, לדמיין, להמציא 
ולמצוא את הקול הייחודי שלי ולהתחבר לקולה של בתי/אמי.

מה נעשה? הסדנה מזמינה את המשתתפות לעבודה חווייתית, אישית, זוגית וקבוצתית, המשלבת מגוון 
של תרגילי כתיבה והבעה אישית. התרגילים הינם דינמיים ומשלבים את עולמן האישי של המשתתפות עם 
תכני השראה "חיצוניים" שהמשתתפות מקבלות בסדנה. העבודה הזוגית )אם ובת( מגבשת, משחררת ומהנה 
דרך  אישית  והבעה  מקרב  שיח  פעילה,  בהקשבה  להתנסות  בה  המשתתפות  את  מזמינה  הסדנה  ומעצימה. 

המילה הכתובה.

ייחודיות הסדנה הסדנה מאפשרת התנסות חווייתית בכתיבה יוצרת, אינטואיטיבית וספונטנית, שאינה 
מצריכה ניסיון קודם. 

על המנחה 
רונית אוחנה - במאית ומנחת סדנאות תאטרון וכתיבה יוצרת.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

ronit@pausa-art.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4703840 | מייל
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סדנת נגרות | שירי גולדשטיין
סדנת נגרות חוויתית לאם ובת לבניית מוצר משותף יחדיו. את המוצר אנו בונות יחד ומעצבות 

ממש מאפס. שיתוף פעולה כייפי ויצירתי.

מטרות הסדנה העצמת תחושת המסוגלות חיזוק קשר הורה וילד הנגשת הנגרות חשיפה ליצירה חדשה.
מה נעשה? משך הפעילות כשעתיים אשר בהן כל אם ובת בונות ביחד פריט מקסים לחדר. למשל בית 
מיניאטורות, קופסה, לוח מודעות, שרפרף, ארגז כלים לאקססוריז וכו'. את המוצר אנחנו בונות יחד: משייפות, 
משתתפת  כל  יצירה.  וחומרי  בצבעים  מעצבות  וכמובן  הרלוונטיים(  )במוצרים  וקודחות  מבריגות  מדביקות, 

)ילדה( תוכל להשתמש במוצר מיד בתום הסדנה ולהוסיפו לעיצוב החדר האישי שלה.

ייחודיות הסדנה הסדנה יחודית בחוויה ובחשיפה לכלי עבודה ויצירה בעץ. בתוצרים הינם עיצוב אישי 
של הילד/ה ומיועדים לשימוש יומיומי לאחר הסדנה. הערך הכפול של חוויה בנוסף למוצר יוצרים זכרון מתמשך 

למסוגלות לעשייה עצמית ומסוגלות באמצעות השימוש היומיומי במוצר.

על המנחה 
שירי גולדשטיין - שירי גולדשטיין: מנחת סדנאות נגרות ו DIY למבוגרים ולילדים. מאמינה שכל אחד ובכל גיל 

יכול ליצור בהנאה. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה מוטיבציה ומעט הכוונה נכונה.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ₪ עבור עד 12 זוגות אמהות ובנות.

shiry.goldstein@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-4677864 | מייל
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לחלום בגדול - להגשים בענק | גאלה רחמילביץ'
הסטייליסטית השמנה שניצחה את עולם האופנה שמקדש רזון בהרצאת השראה, דימוי גוף, 

הגשמה והעצמה לנערות ונשים. כי הנראות לא מגדירה את מי שאנחנו, ובשביל להגשים- חייבות 
לחלום.

מטרות הסדנה להכניס את הדברים לפרופורציה. להאיר לנערות בחיוב את ההסתכלות עליהן מבפנים 
ומבחוץ ולחזק כל אחת עם המון בטחון עצמי, בצורה חיובית ומהנה.כי דימוי גוף חיובי הוא כלי מניע להגשמת 

חלומות ועשייה. 

מה נעשה? הרצאה חוויית ומעצימה העוסקת בעולם האופנה, דימוי גוף חיובי העצמת הבטחון האישי 
והאמונה שלנו בעצמנו. ההרצאה מועברת מתוך סיפורה האישי של הסטייליסטית הבינ"ל גאלה רחמילביץ' 
- המסע מילדת צל לאחת הנשים המשפיעות בארץ, ללא פרוטקציות, ללא חשבון הבנק "הנכון וללא מראה 
שקרוב ל"אידיאל היופי". בהרצאה יוענקו טיפים וכלים להגברת דימוי הגוף החיובי, חיזוק הבטחון העצמי, קצת 
טיפים בסטיילינג וההבנה שכל אחת יפה ומצליחה - בדיוק כמו שהיא, וכי חלומות נועדו להגשים - וכל אחת 

יכולה, והכל בקלילות, הומור ופאן.

ייחודיות הסדנה גיל ההתבגרות זה השלב בחיים בו הדימוי העצמי שלנו מתעצב. לדעת להכניס את 
הדברים לפרופורציה הנכונה, להבין את כוחנו וחוזקותינו, לקבל ולאהוב את עצמנו - אלו כלים שאנחנו חייבות 
להעניק לבנות שלנו. בעידן שבו כל תמונה מרוטשת, מפרסומות ועד אינסטגרם, מודל היופי הבלתי אפשרי 

מנכיח את עצמו בחיי הנערות וגורם להרבה תסכול ועוגמת נפש, ואף עלול להוביל לפגיעה בגוף ובנפש.

ואישה, שתוכל לראות בעצמה את  נערה  וכוחות לכל  גאלה רחמילביץ' שמה לעצמה למטרה להעניק כלים 
היתרונות, להפסיק להשוות את עצמה לאחרות ובעיקר להפסיק להרגיש שהיא לא מספיק. בישירות, הומור 
וכנות נדיר ההיא חודרת היישר ללב ולשכל הישר ומוכיחה שכל אחת ואחד יכולהים לחיות את החיים הראויים 

להם, כי חלומות תפקידם להתגשם

על המנחה 
גאלה רחמילביץ' - סטייליסטית, בעלת פינות אופנה והעצמה בתוכניות טלויזיה, עורכת אופנה במגזינים, יזמת 
אופנה, מובילה תחום דימוי הגוף החיובי בארץ. נבחרה הן ע"י המגזין היוקרתי פורבס והן ע"י עיתון מעריב לאחת 

הנשים המשפיעות ביותר בישראל.

משך הסדנה: שעתיים וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

gala@galastyle.co.il :פרטים ליצירת קשר: 054-7996279 | מייל
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מלאה בעצמי | אמירה שחף
מגיל צעיר עסוקות הנערות במראה החיצוני ובניסיון להתאימו לאידיאל יופי בלתי אפשרי. 

בסדנא נעסוק בהשפעות התרבותיות והחברתיות על התפתחות דימוי הגוף ועל יכולת הקבלה 
והערכה העצמית של הנערות את גופן ואת עצמן בתחילתו של בגיל ההתבגרות.

מטרות הסדנה לחזק את תחושת הקרבה והאינטימיות בין אימהות ובנות בנושאים הנוגעים ליחסים עם 
הגוף, לקבל כלים אשר יסייעו לפתח חשיבה ביקורתית של המציאות הקיימת ולגוון את מושגי אידיאל היופי וכן 

לרכוש כלים שיאפשרו דיאלוג מיטיב ויחסי כבוד עם הגוף ופיתוח ביטחון והערכה עצמית.

מה נעשה? הסדנא מחולקת לשלושה חלקים: חלק א' הצגה והגדרת מושגי היופי והמושלמות כערכים 
הקשר  כיצד  ב'  חלק  עצמית.  בקבלה  וקושי  הגוף  עם  ביחסים  ופגיעה  תסכול  המעודדים  המערבית  בחברה 
הקרוב והראשוני בין אימהות ובנות בא לידי ביטוי בהתייחסות ללבוש, לאוכל, ולמראה החיצוני ובסופו משפיע 
על מערכת היחסים של הנערות עם גופן. בחלק ג' נלמד כיצד הקשר בין אימהות ובנות בחיי היומיום המשותפים 
יכול לעודד ולפתח יחסים בריאים של הנערות והאימהות עם גופן ,לחזק את הערכה העצמית ולאפשר לשתיהן 

לאהוב את עצמן. הסדנא מועברת בצורה חווייתית ומשלבת סרטונים, תרגילים מעשיים ושיח משותף.

לנו את היחסים עם הגוף  בסדנא אנו לומדות לזהות את השפה הנוקשה המנהלת  הסדנה  ייחודיות 
וגורמת לנו להשוואות עם האחר ו"המושלם" בעינינו, השוואה שאינה מאפשרת לנו להיות מי שאנחנו. במקומה 

נלמד לרכוש שפה של קבלה וקשיבות לצורכי הגוף על מנת לגדול ולהיות בריאות בגופנו ובנפשנו.

על המנחה 
מנחת קבוצות מוסמכת מתמחה בדימוי גוף וזהות אישית. בעלת וותק רב בקרב בני נוער, נשים ואימהות בנות. 
מייסדת MY SWITCH מרכז ייחודי המלמד ומאפשר לנשים ונערות לקבל את עצמן בעזרת שינוי בתפיסת 

הגוף, התנהגויות אכילה, לבוש ומראה.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,200 ₪ 

amiras73@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3002299 | מייל
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BOOST | מיכל לב זריהן
חיבור ושיח משותף על דימוי עצמי וקבלה עצמית. יצירת דיאלוג בטוח בין הנערות והאימהות 

בנושא ניראות, הבניות חברתיות וחיבור לעולם האיפור ככלי טיפולי מעצים.

מטרות הסדנה יצירת שיח פתוח בין אם לביתה, חיזוק בטחון עצמי, מציאת מכנה משותף והזדהות בקרב 
המשתתפות, הצטיידות בכלים פרקטיים מעולם האיפור להשגת שליטה ויכולת הבעה עצמית.

סדנה בת 90 דקות בה נעסוק בקבלה עצמית וחיזוק הבטחון העצמי דרך שימוש באיפור  מה נעשה? 
ככלי מעצים המאפשר לנו שליטה וביטוי עצמי. האיפור כחוויה כייפית שנותנת "בוסט" להרגשה. האיפור ככלי 
מחבר בין האמהות לנערות בדרך מאוד ייחודית המאפשרת לגעת בנושאים של הגוף והנפש. בסדנה האימהות 
והנערות ירכשו כלים פרקטיים מעולם האיפור )מזה קונטור? איזה סוג עור יש לי בכלל? איך אני סופסוף מצליחה 

לשרטט אייליינר?!(, ויקבלו טיפים מנצחים אשר ילוו אותן בעתיד ויהוו חוויה מקרבת ובלתי נשכחת. 

מלאה  חווייתית,  סדנא  האיפור.  מעולם  פרקטיים  לכלים  רגשיים  כלים  בין  שילוב  הסדנה  ייחודיות 
בסרטונים, תמונות, דיונים מעניינים, המון כיף יחד עם חיזוק ההתבוננות העצמית של הנערות וחיזוק הקשר עם 

האימהות.

 על המנחה 
מיכל לב זריהן - מרצה, עובדת סוציאלית ומאפרת מקצועית. עו"ס לנוער מכור, עו"ס במעון "צופיה" של חסות 

הנוער, מנכ"לית עמותת "הכפתור האדום" הנלחמת בבריונות ברשת, מאפרת מקצועית מבית נטאשה דנונה.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

boost.michal@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 0524334493 | מייל
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עונות האישה | קרן זלדמן
הסדנה עוסקת במעבר מילדות לבגרות, בדגש על המחזור החודשי. נעסוק בשינויים הפיזיים 

והרגשיים בתקופה הזאת. חיזוק תחושת הערך העצמי, דימוי הגוף וקשר אם-בת.

מטרות הסדנה חיזוק קשר אם בת בתקופה משמעותית של שינויים גופניים ורגשיים. מתן תחושת ביטחון 
וערך עצמי לנערות בתקופה של מעבר מילדות לבגרות ויצירת אחווה ושותפות בין הנערות.

מה נעשה? בסדנה נדבר על הגוף הנשי המשתנה. על המעבר והשינויים מילדות לגיל ההתבגרות, בדגש 
על המחזור החודשי, איך להתכונן? מה לעשות? נדבר על שינויים במצב הרוח, דימוי גוף בעידן של מסכים, 
נדבר מעט על אכילה ואורח חיים מותאמים לתקופה המיוחדת הזאת. נחווה פעילויות קבוצתיות אשר יאפשרו 
בנושאים  ועולות  שמטרידות  לשאלות  נתייחס  הקבוצה.  חברות  ובין  לבנותיהן  האימהות  בין  ושיח  פתיחות 

הקשורים למעבר מילדות לגיל ההתבגרות.

ייחודיות הסדנה סדנה זו הינה הזדמנות ליצירת חוויה נשית משותפת וקירוב של אמהות- בנות וחברות 
יחוו, כל אחת בזמנה את המעבר מילדות לבגרות.  הסדנה מאפשרת לפתח שיח מקצועי,  אשר כולן חוו או 

מעצים, פתוח וכנה אשר נוטע תחושות ביטחון וודאות בתקופה משמעותית של המעבר לגיל ההתבגרות. 

על המנחה 
קרן זלדמן - תזונאית קלינית, מאסטר NLP, מקדמת בריאות נשית, קבלה עצמית, העצמה של נשים מילדות עד 

 WWW.KERENZELDMAN.CO.IL .בגרות לדבר ולהתייחס לעצמן בחמלה ובאהבה

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,435 ₪ 

kerenzeldman@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-3113878 | מייל
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נשים קטנות | דנה ויינשטיין אורן
מעגל שיחה סביב השינויים בגוף ובנפש בגיל ההתבגרות. הנערות יקבלו גם את חוכמת השבט 

של האמהות וגם ידע מקצועי על השינויים הצפויים וההתמודדות איתם.

מטרות הסדנה להעניק ידע ומעגל תמיכה לנערות. לתת להן כלים לאהוב את הגוף שלהן ותמיד להתייחס 
אליו באהבה וכבוד. לייצר פתיחות בין הנערות לאמהות.

מה נעשה? הנושאים שעליהן נדבר בסדנה: השינויים שהגוף עובר, גם כלפי חוץ ואת זה אחבר לדימוי 
גוף, וגם כלפי פנים- איך המחזור ההורמונלי שלנו משפיע עלינו. נפתח שיחה שבה גם האמהות ישתפו את 
ההתמודדות האישית שלהם בגיל צעיר יותר וגם אעניק ידע מקצועי כדי שכל אחת תבין את עצמה יותר טוב. 
ההבנה הזאת מייצרת קבלה עצמית והורדת שיפוטיות עצמית, אתן להן כלים לאהוב את הגוף שלהן על אף 

השינויים שעובר/יעבור וכמובן- לגיטימציה לדבר על זה כדי להתמודד בצורה טובה יותר.

ייחודיות הסדנה הסדנה נוגעת בנושאים שלרוב אינם מדוברים. או מדוברים בגילאים מאוחרים יותר. 
הסדנה יכולה לייצר בסיס טוב לשיחה פתוחה על מיניות בין אמא לבת- לדעתי משהו שכמעט כל אמא שואפת 
אליו. השיח מתנהל במרחב בטוח שיש בו קבלה והכלה, חוסר שיפוטיות, מקום להביע את הרגש, לתת להן את 
התחושה שהן לא לבד. רק מההתנסות הזאת הן יבינו שאחוות נשים היא דבר מדהים והן יגלו כבר בגילן הצעיר 

שהגוף שלהן יודע הכל- רק צריך לדעת להקשיב לו. הלוואי והיה לי את הידע הזה כנערה

 
 על המנחה 

דנה ויינשטיין אורן - מאמנת אישית וזוגית להעצמת נוכחות מינית. מרצה, מנחת סדנאות ומייצרת שיח פתוח 
על מיניות לעולם טוב יותר.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 & 

openmind.dana@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3809000 | מייל
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תזונה ואורח חיים בריא לנערות | אילנית וודינסקי
בסדנא 'תזונה ואורח חיים בריא לנערות' נדבר על התזונה המומלצת, נדגיש את חשיבותה בגיל 

ההתבגרות ונצא עם כלים להטמעת אורח חיים בריא במשפחה

ולאימהות מזווית בריאה לגוף  נושא התזונה לנערות  מטרת הסדנא היא להנגיש את  הסדנה  מטרות 
ולנפש ולהקנות כלים ישימים ביום יום למעבר לאורח חיים בריא

מה נעשה? בסדנא 'תזונה ואורח חיים בריא לנערות' נתמקד בעקרונות החשובים לשמירה על הבריאות 
ולמה זה חשוב בעיקר בגיל ההתבגרות. נציע פתרונות ישימים המותאמים לסדר היום של הנערות ואימותיהן. 
נושאי הסדנא: מה זה אורח חיים בריא- תזונה, פעילות גופנית ועוד, חשיבות אורח חיים בריא והקשר לצמיחה 
בגיל ההתבגרות מבוא לתזונה בריאה- אבות המזון, ניפוץ מיתוסים נפוצים בנושא, איך ניתן ליישם תזונה בריאה 

בקלות ביום יום, פעילות משותפת אימהות-בנות: בניית תפריט יומי ובריא, חלוקת דפי סיכום

ייחודיות הסדנה בסדנא אני פותחת את נושא התזונה, שכל כך מעסיק נערות ואימהות בגילאים הללו, 
דברים  על  לוותר  בלי  יום,  ביום  נכונות  בחירות  לעשות  ואיך  נכון  מה  חשוב,  מה  על  העיניים  בגובה  ומדברת 
פוטנציאל  מיצוי  את  שיאפשרו  וההרגלים  התזונה  רכיבי  מהם  מסבירה  אני  'בדיאטה'.  להיות  ובלי  שאוהבים 
הגדילה ואיך להתנהל ביום לימודים עם חוגים ועיסוקים. נדבר פרקטית על מה למשל להזמין במסעדות או 
כשמבלים עם חברות ואיך ליישם פעילות גופנית קבועה. לבסוף, כל זוג אימא-בת יבנו תפריט יומי לדוגמא, 
והשיח על התמודדות עם הדברים המאתגרים בנושא התזונה, הופך אותה למוצלחת וחווייתית. המאפיין את סדר היום של הנערה, תוך יישום תזונה מאוזנת ובריאה ומותאמת אישית. הפרקטיות של הסדנא 

 
על המנחה 

אילנית וודינסקי - נטורופתית מוסמכת, יועצת לאורח חיים בריא ותזונת ספורט, מרצה לנערים.ות, בתי ספר, 
חוגי ומועדוני ספורט.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח )מ- 10 זוגות ומעלה(, 1,200 ש"ח )עד 9 זוגות(

ilanitvu@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8747100 | מייל
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סטיילינג ומה שביניהן | אני פרידמן
סדנה חווייתית המדגישה את חשיבות התדמית, הסטיילינג והקשר ביניהם תוך קבלת טיפים 

מעשיים. מורפולוגית הגוף, התאמת הבגדים, הצבעים והאביזרים וקבלת ערך להצלחה והעצמה.

מטרות הסדנה העצמת הקשר בין האם לבת המצווה תוך הענקת חוויה וקבלת כלים לליטוש הנראות
מה נעשה? סדנת בה נשוחח על סטיילינג, תדמית, אופנה והקשר ביניהם, תוך קבלת טיפים מעשיים לאם 
ולבת המצווה. נדבר על המורפולוגיה של הגוף, של האם ובת המצווה, נאבחן את מגוון סוגי הגוף, נלמד איך 
נתאים את הבגדים, הצבעים והאביזרים בהתאם למבני הגוף השונים. הסדנה הינה חווייתית מעצימה ומלמדת 

המועברת בגובה העיניים תוך הדגמה על מספר משתתפות.

ייחודיות הסדנה סדנה יחודית הנובעת מנסיון בשטח של שנים והעצמת נשים וילדות .

 על המנחה 
אני פרידמן - יועצת תדמית בעלת הסמכה בינלאומית ליועצי תדמית AICI מומחית לתדמית סטיילינג, מיתוג 

אישי, אופנה וקוד לבוש.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח

annie@anniefriedman.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5244210 | מייל
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אטרקטיבית | לילך גוריון
טיפים וטריקים למראה צעיר, מואר ומלא בנוכחות נשית ואיך לייצר רושם ראשוני מנצח.

מטרות הסדנה לקבל כלים יישומיים לשידרוג הנראות החיצונית.
מה נעשה? סדנת הדגמות חוויתית, זורמת ומצחיקה מלווה בכלים פרקטיים ליישום מיידי. כולל הדגמות 
 * על נשים מהקהל. לאחר הסדנה תיהיה להן גישה לשאלות, התייעצות והשראה בקבוצת הפייסבוק שלנו. 

לאחר הסדנת הדגמות, ינתנו יעוצים מקצועיים ע"י מאפרות, כולל התאמת מוצרי איפור שימכרו במקום.

ייחודיות הסדנה שיטת מאופרות ב 7 דקות מבוססת על טיפים וטריקים לשינויים מיידיים למראה צעיר 
יותר, מואר ומלא בנוכחות נשית.

 על המנחה 
לילך גוריון - מאפרת, מרצה, מנחת סדנאות, מנהלת את קהילת "מאופרות ב 7 דקות" הרצאות לארגונים בנושאים 

נראות חיצונית ורושם ראשוני.

משך הסדנה: 3/4 שעה עד שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

mailbylilach@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 0504448800 | מייל
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באה מאהבה | טופז קרונזילבר
נעניק לעצמנו ערב שיעסוק בטקס נשי יומי- עולם הטיפוח, איך אני מתייחסת לגוף ולפנים שלי? 

מפגש חוויתי ופרקטי לכלל המשתתפות

ידע פרקטי על היגיינה נשית  גוף.  ודימוי  קידום שיח חיובי ומקרב על תפיסות היופי  הסדנה  מטרות 
וטיפוח..

מה נעשה? ניגע ביסודות עולם הטיפוח, שמירה על ניקיון הפנים וכיצד אני יכולה לטפח את העור בגיל 
מעשית  התנסות  כולל  המפגש  ועוד.  השונים  העור  לסוגי  מוצרים  אילו  גיל,  מותאם  איפור  מהו  ההתבגרות, 

במוצרים.

השיח  דרך  וחיצוני  פנימי  תהליך  לערוך  מאפשר  הקבוצתי  שהתהליך  מאמינה  אני  הסדנה  ייחודיות 
המתקיים בקבוצה. אני רוצה להעניק ללקוחות שלי את התחושה של אחוות נשים על ידי יצירת תהליך קבוצתי 
מהמפגש  כבר  מעשי  וידע  חיובית  לחשיבה  כלים  מעניק  הקבוצתי  התהליך  ומקרב.  מכבד  שיח  עם  מעצים, 

הראשון.

 על המנחה 
טופז קרונזילבר - עו"ס, בוגרת לימודי תעודה בפסיכולוגיה חיובית, מנחת קבוצות בשילוב אומנויות, מאפרת, 

וסטייליסטית. מטרתי להעניק ללקוחותיי את הכלים לאהוב את עצמן

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

topazkro@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8728606 | מייל



82

Hair Days | נתי מור
עיצוב תסרוקות - כלי שימושי להנאה, יצירה וביטוי אישי. המון דרכים פרקטיות לעיצובים 

מהירים, פשוטים ועם זאת מרהיבים, ושדרוג ההופעה כולה עם עיצוב שיער מחמיא.

מטרות הסדנה לתת לנשים ונערות כלים פרקטיים לעיצוב השיער שלהן, להכיר את היתרונות של השיער 
שלהן ולמקסם אותם. להנות, לשחק, להתחבר.

מה נעשה? בכל מפגש נכיר עיצובים חדשים ואפשרויות לעיצוב השיער בכיף, תוך התבוננות והתאמה 
למבנה הפנים וליצירת סגנון אישי. נלמד מה נכון ומה אסון, איך לשמור על השיער, איך להשתמש ביתרונות של 

השיער הקיים )גם אם נדמה למישהי שהשיער שלה קטסטרופלי!(

והתאמות  פתוח  ראש  למעקב,  וברורים  קטנים  צעדים  שמשלבת  יצירתית  הדרכה  הסדנה  ייחודיות 
לצרכים שעולים במקום, ופיתוח תכנים נוספים תוך כדי תנועה, בשילוב עם הומור, רגישות והרבה כיף.

 על המנחה 
נתי מור - מסרקת, מאפרת ומורה )B.ed המדרשה לאמנות(. מגיעה מעולם האמנות הפלסטית ורואה את הפנים 

והשיער כחומר גלם מופלא ליצירה יום יומית.

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,500 ש"ח 

nati@natimor.com :פרטים ליצירת קשר: 054-8158555 | מייל
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ללבוש אהבה | טופז קרונזילבר
תוך  האישי,  המראה  ושדרוג  צבעים  ,התאמת  הגוף  מבני  יתרונות  על  תלמדו  בו  סטיילינג  ערב 

התייחסות ליכולת הבחירה והאמירה האישית הייחודית לכל אחת מכן. מפגש חוויתי!

סטיילינג מזווית אחרת - ערב סטיילינג בראי הפסיכולוגיה החיובית. המטרה להעניק  מטרות הסדנה 
למשתתפות דרך הידע שיש לי על הגוף והנפש את הכלים לאהוב את עצמן.

ובגופה  בעצמה  אוהבת  שהיא  מה  את  להדגיש  כיצד  תלמד  אחת  כל  בו  חוויתי  נשי  ערב  נעשה?  מה 
באמצעות הבגדים הקיימים אצלה בארון. איך אפשר לשדרג את הלבוש, מה הצבעים שאנחנו לובשות משדרים 
וכיצד כל אחת יכולה לדבר את האמירה האישית שלה באמצעות המראה שהיא בוחרת. במידה ותרצו נשמח 

לקיים מסיבת החלפות.

השיח  דרך  וחיצוני  פנימי  תהליך  לערוך  מאפשר  הקבוצתי  שהתהליך  מאמינה  אני  הסדנה  ייחודיות 
המתקיים בקבוצה. אני רוצה להעניק ללקוחות שלי את התחושה של אחוות נשים על ידי יצירת תהליך קבוצתי 
מהמפגש  כבר  מעשי  וידע  חיובית  לחשיבה  כלים  מעניק  הקבוצתי  התהליך  ומקרב.  מכבד  שיח  עם  מעצים, 

הראשון.

 על המנחה 
טופז קרונזילבר - עו"ס, בוגרת לימודי תעודה בפסיכולוגיה חיובית, מנחת קבוצות בשילוב אומנויות, מאפרת, 

וסטייליסטית. מטרתי להעניק ללקוחותיי את הכלים לאהוב את עצמן

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

topazkro@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8728606 | מייל
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רבינוביץ להתאפר נכון | אודליה 
הסדנאות מתאימות הן לאמא והן לילדות שבדיוק בזמנים האלה מתחילות להתנסות ורוצות 

להתאפר. אני כאן כדי ללמד אותן מתאפרות נכון ומתאים גיל כמובן.

מטרות הסדנה לימוד איפור נכון מעכשיו ולעתיד
מה נעשה? תתקים הדגמה על אחת המשתתפות בפירוט רב, כל משתתפת תקבל דף ובומפורטים כל 

השלבים עם כל הטיפים והטריקים המעניינים. אחכ יהיה מקום לשאלות ומי שתרצה גם הדגמה.

יותר  גדולה  לזה אהבה  ונוסיף  גדולה למקצוע  הניסיון שלי עם אהבה  השילוב של  הסדנה  ייחודיות 
להעביר לנערות המקסימות את הידע שלי ואדאג שהן יעשו זאת נכון.

 על המנחה 
אודליה רבינוביץ - אני אודליה, מאפרת ומעצבת שיער. עם הרבה שנות ניסיון בהפקות, צילומים, איפור לכלות 

ולאירועים וכמובן מעבירה סדנאות אישיות וקבוצתיות.

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ש"ח 

odelianp1@walla.com :פרטים ליצירת קשר: 052-4224010 | מייל

אודליה
Mak up Artist

0524224010Odelia Ben Porat Rabinovich

e
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את ואני | חני הרוש
מפגש 1- הפרשת חלה חיבור בין עוגן פיזי לעוגן רוחני מפגש

מפגש 2- חושים רגשות ומיינדפולנס מפגש

מפגש 3- קבלת שבת תפילה אישית והדלקת נרות, הכרת תודה

מטרות הסדנה ליצור מרחבי הקשבה ותקשורת מקרבת ומכבדת שיובילו לשיתוף תחושת שייכות ובטחון 
במערכת יחסים ויאפשרו ביטוי עצמי ל2 הצדדים

ניצור עוגנים  3 מפגשים עוצמתיים ומרגשים היוצרים מרחבי הקשבה ותקשורת מקרבת  נעשה?  מה 
ונחווה טקס הפרשת חלה מרגש ומחבר במפגש השני נלמד על רגשות איך לנהל את הרגשות, איך לווסת אותם 
ואיך לתקשר בצורה המיטבית מפגש 3 הכרת תודה פותחת שפע וערוצי תקשורת מקרבים בין אמא לבת. נשלב 

קלפים אינטואיטיביים

ייחודיות הסדנה מחברת בין עולם הערכים לעולם הרוח הכל בצורה חוויתית

 על המנחה 
חני הרוש - מאמנת רגשית לילדים ונוער מנחת מעגלי נשים וערבי הפרשת חלה ובנות מצוה

משך הסדנה: שעתיים

עלות: מפגש בודד - 1400 ₪ | שלושה מפגשים - 1170 ₪

hanni.harush@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-5076879 | מייל
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חכמת נשים | מירב עזרן אלישקביץ
טקס הפרשת חלה נשי / רוחני המחבר בין אמא לבת. הטקס משלב הכרת יסודות החכמה הנשית 

דרך מצוות החלה וכולל פעילות חוויתית מחברת.

מטרות הסדנה חיבור הנערות אל מהות גיל המצווה חיבור בין אמא לבת חיבור למודעות עצמית הנחת 
יסודות לבניית חוסן נפשי דרך חכמת נשים.

מה נעשה? חלק 1: דרך הכנת בצק החלה נלמד להכיר את 4 היסודות של החכמה הנשית. יסוד האש- 
חכמת האגן. יסוד המים- חכמת הלב. יסוד האויר- כח המילה והבינה היתרה. יסוד האדמה - חיבור לעצמי. 
חיים מאושרים מלאי שפע  ומפת דרכים לחיות  כיצד במצווה הראשונה שנצטוו הנשים טמונים סודות  נבין 
וברכה. חלק שני חיבור לשבט הנשי ופעילות מעצימה ומרגשת במעגל הכוללת דימיון מודרך והחלפת מסרים 

באמצעות קלפי חכמת נשים בין אמא לבת. הפעילות מקרבת, ומאפשרת לפתוח את הלב.

כי עוצמתן טמונה בחכמה  ולבת,  בין קדום לעכשווי. המטרה להזכיר לאמא  שילוב  הסדנה  ייחודיות 
הנשית שלהן. הכרת המתנות/יכולות שהתברכה בהן האישה הם מצפן מדוייק שמכוון את הדרך כיצד להיות 
מאושרות בעולם החומרי והאינטנסיבי בו אנו חיות. להאמין, להקשיב ,לאהוב, לדבר, להרגיש, לחלום, לברוא, 
סביבה מעצימה לעצמנו ודרך כך גם להיות השראה לסביבה.. כן .. גם בגיל 12. הסדנא מועברת בקלילות, נעימות 

ובגובה העיניים והכי חשוב באהבה גדולה.

על המנחה 
מירב עזרן אלישקביץ - מפתחת יסודות החכמה הנשית מרצה ומנחה טקסי נשים מיוחדים

משך הסדנה: שעתיים ורבע

עלות: 1,500 ₪ 

merav@m-yhh.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3604605 | מייל
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הפרשת חלה | דנה עדשים זליצקי
סדנה חויתית עם בצק וקלפים בשילוב תכנים מחברים ברוח היהדות. כל משתתפת מקבלת חלה 

מעשה ידיה לביתה.

וליצור הגשמה עתידית ברוח  ולברך על הטוב שקיים  כיף! להתבונן על חיינו  שיהיה  הסדנה  מטרות 
היהדות.

מה נעשה? סדנה חוייתית שנבנתה במיוחד עבור בנות המצוה המשלבת: פעילות בבצק - הכנת חלות שכל 
אחת מקבלת מעשה ידיה לביתה, פעילות בשילוב קלפים - הודיה על הקיים, ברכה והגשמה, חיבור למסורת 
- טקס הפרשת חלה עם דגש רוחני מעצים, חיבור אם ובת - הזדמנות לחויה משותפת יחדיו לחיזוק הקשר, 

תחושת ביחד - הזדמנות לגיבוש וחיבור נוסף בין הנערות עצמן.

ייחודיות הסדנה פעילות חויתית מקרבת ברוח היהדות.

על המנחה 
דנה עדשים - מרצה, מטפלת ומנחת קבוצות. חילונית המאמינה בבורא, בטבע ובאדם. הכשרה: N.D נטורופתיה 

וצמחי מרפא, רפלקסולוגיה ופסיכולוגיה יהודית.

משך הסדנה: שעתיים וחצי-שלוש

עלות: 1,500 ₪ 

dana@adashim.co.il :פרטים ליצירת קשר: 052-3812247 | מייל
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כפר סבא רואה חשיבות רבה בקידום תחום מעורבות והתנדבות הנוער בקהילה, ובהתאם ישנה תמיכה רחבה 
והמתנדבים,  המתנדבות  ובארגוני  בעירייה  השונים  באגפים  פעולה  שיתופי  קהילתית,  פעילות  של  בנושא 
ובקבוצות מנהיגות נוער המובילות את ההתנדבות. אחוזי התנדבות הנוער גדלים משנה לשנה. במהלך השנים 
חדשות,  התנדבות  תכניות  של  פתיחה  הכשרות,  באמצעות  בקהילה  הנוער  מעורבות  התרחבה  האחרונות 

ומיקצוע של עובדי ההוראה והנוער בתחום. 

התנדבות היא חוויה מיוחדת ועוצמתית, ויש דרכים רבות ומגוונות לחוות אותה: התנדבות אישית, התנדבות 
קבוצתית, התנדבות משפחתית, התנדבות חד –פעמית או קבועה ומתמשכת.

כל אחת יכולה לתרום מהזמן, הכישורים והידע שלה באמצעות פעולות התנדבות שונות ומגוונות.

בנות מצווה ואימהות יקרות, נשמח לבנות פעילות אשר מותאמת לכן ! 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרינה שיפרין, מנהלת תחום התנדבות באגף נוער, צעירים וקהילה.

Marinas@ksaba.co.il
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התנדבויות מוצעות

מטרת הפרויקט היא לספק לנשים אחרי לידה ומשפחותיהן ארוחות טריות ובריאות, כדי לפנות את היולדת הטריה 
ומשפחתה לטיפול בתינוק/ת ובכלל צרכי הבית. המתנדבות מבשלות אוכל מזין ובריא המבוסס על ירקות, פירות, 

קטניות ודגנים ומביאות אותו לבית היולדת. 

כל יולדת ומשפחתה מקבלות כפעמיים בשבוע אוכל, למשך חודש אחד. עבור כל יולדת משובצות מספר מתנדבות 
כך שכל מתנדבת מתבקשת לבשל עד פעמיים במהלך חודש ההתנדבות.

למי מיועד הפרויקט?
מוזמנות לפנות לקבלת בישולים, נשים שילדו בשלושה חודשים האחרונים, שהן תושבות כפר סבא. בין אם זו 

לידה ראשונה ובין אם לידות חוזרות.

 

החיבור לבנות מצווה
אנחנו מזמינות אתכן האימהות לבשל יחד עם בנות המצווה ליולדות החדשות 

לחבר אותן לקהילה ולרוח ההתנדבות. אתן ממש לא צריכות להיות בשלניות! כל מנה שתכינו תהיה עזרה לאותה 
משפחה. במידה ואת לא ניידת להביא את האוכל למשפחה, נמצא פתרון לכך שהאוכל יגיע לבית היולדת.

יצירת קשר:
פייסבוק: "קהילת סירי לידה" 

קבוצת וואטס אפ - שלחו הודעה למספר 053-6833390 ובקשו להצטרף

או דרך אתר מועצת נשים 

דה
סירי לי

הילה באהבה
הק

מ
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העמותה למען האזרח והאזרחית הוותיקים כפר סבא

על העמותה: "סביון" פועלת בכפר-סבא כבר 30 שנה במטרה להיטיב עם האוכלוסייה המבוגרת בעיר. העמותה 
מפעילה תכניות שונות ונותנת מענה לצרכים שונים של קשישים, חלקם ניצולי וניצולות שואה. פעולות רבות מתקיימות 
על-ידי מתנדבות ומתנדבים התורמים מזמנם וכישוריהם לטובת הקשישים ונשמח אם גם אתן, בשנה המשמעותית של 

שנת "הבת מצווה" תהינה חלק מעשייה מבורכת זו.

למה להתנדב ב"סביון"?
התנדבות בקהילה היא חשובה ביותר. אתן תעניקו שעה של נחת לקשישים ולקשישות ותזכו בחוויה לחיים! התנדבות 

היא נתינה לאחר ומעניקה משמעות לנותנת!

איך אפשר להתנדב? ישנן מספר אפשרויות להתנדבות במסגרת העמותה: 
התנדבות בבית הקשישה או הקשיש - אימהות ובנות יגיעו לבית הקשיש או הקשישה - לאחר תיאום מראש בשיתוף • 

פעמית  חד  להיות  יכולה  הפעילות  ישראל.  חגי  הולדת,  ימי  שבת,  קבלת  כגון:  פעילות  ויקימו  מהעמותה,  נציג/ה 
וקבוצתית.

התנדבות במועדון קשישים וקשישות - מועדון "מפגש בכפר" - שורדות ושורדי שואה, קהילה תומכת, מרכזי יום, בית • 
חם - קהילה אתיופית. במועדון יקיימו פעילות לכלל חברות וחברי המועדון, לאחר תיאום עם מנהל/ת המועדון. ניתן 

לקיים מגוון פעילויות לקראת חגים, משחקים וכו'. הפעילות יכולה להיות חד פעמית וקבוצתית.

מסגרת אישית - התנדבות מתמשכת של אם+בת בבית של קשיש/ה • 

יצירת קשר:
לתיאום ההתנדבות יש ליצור קשר עם נאוה סלומון,

SN@savionkfs.org -רכזת הפרויקטים, 09-7676452 מייל


