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נערות, אימהות ואבות יקרים,

אני שמח וגאה להגיש לכם ולכן את חוברת הפעילויות והמפגשים של פרויקט "בנות-מצווה" לשנת תשפ"ב. 

את הפרויקט יזמה חברתי היקרה שלי עמרמי ז"ל, אשר כיהנה במשך שנים כיו"ר מועצת הנשים העירונית וכחברת 
מועצת העיר.

 ייחודו של פרויקט בנות-המצווה, הפועל בהצלחה בעירנו מזה עשור, בכך שהוא מעניק רגעים מיוחדים ומרגשים של 
הנאה ואושר הן לנערות המשתתפים/ות בו והן להורים המלווים אותן. שנת בת-המצווה היא ללא ספק אחת השנים 

המשמעותיות ביותר בחייה של כל מתבגרת, ההופכת מילדה לנערה.

נערות יקרות, המסע שאותו תעברו בשנה זו והמפגשים שאותם תחוו ביחד עם ההורים, יעניקו לכן תובנות משמעותיות 
ומהותיות, שאותן תיקחו להמשך הדרך. 

אני תקווה כי המסע שאתן עומדות לעבור והחוויות שתצברו במהלך הדרך, יביאו לחיזוק הקשר ביניכן לבין ההורים, 
יעצימו אתכן, יעודדו אתכן למצוא את דרככן האותנטית והאמיתית, ויחדדו את החזון ואת הערכים שאנו מקווים 

שהפרויקט ינחיל לכן, ושאלה ילוו אתכן בכל דרך בעתיד.

 אנו בעיריית כפר-סבא שמנו לנו למטרה עליונה לקדם נשים ושוויון מגדרי, ואנו פועלים במגוון דרכים על מנת לייצר 
חברה שוויונית ומכילה, המקדמת את התושבים והתושבות שלה. פרויקט "בנות מצווה" הוא רק חלק בתצרף העשייה 

העירונית שלנו, המבקש להיטיב עם נשים בכל הגילים ומכל חלקי האוכלוסייה.

 "בכל אחת טמון הטוב. החדשות הטובות הן, שאת לא יודעת כמה מדהימה את יכולה להיות, כמה את יכולה לאהוב, מה 
את יכולה להשיג ומה הפוטנציאל שלך" – את המשפט הזה אמרה אחת הנערות האמיצות ביותר – אנה פרנק, ואני רוצה 

לומר לכן, בנות מצווה יקרות: כולכן מדהימות, כולכן יכולות. ואני מאמין בכן.

 אני מאחל לכן ולכם להמשיך ולהעצים את התודעה המגדרית שלכן ושלנו ולהמשיך לשאוף תמיד ליצור חברה צודקת 
יותר. ביחד נצליח! 

שלכן ושלכם,
רפי סער

ראש העיר

הורים ונערות
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"אישה אינה נולדת אישה - היא נעשית אישה", סימון דה בובואר

גיל בת המצווה הוא עיתוי משמעותי בחיים, המסמל בעבור רבות את המעבר מילדות לבגרות. 

לתהליך  המתלווים  השינויים  לאור  לבנותיהם,  והאבות  האימהות  בין  הקשר  את  מחדש  ולהגדיר  לחזק  הזדמנות  גם  זוהי 
ההתבגרות, ובמקביל להנחיל לנערות תחושת מסוגלות, ביטחון וערך עצמי גבוה, ולהצמיח דור בוגר, שוויוני, שתפיסתו אינה 

מתייחסת להגדרות המגדריות-חברתיות, אלא לנערה עצמה - תכונותיה ואיכויותיה הייחודיות.

פרויקט "בנות מצווה" מתקיים בכפר-סבא זו השנה העשירית, ונחשב לפרויקט מוצלח ואהוב. השנה פעלנו להגדיל את מרחב 
הפעילות והאפשרויות גם לאבות ונערות כדי לייצר שוויון הזדמנויות לכולן ולכולם.

אנו גאות ושמחות להגיש בפניכם את חוברת בנות המצווה לשנת תשפ"ב, שבה תוכלו לצאת למסע משותף, מרתק ומעצים 
יחדיו. 

במסגרת הפרויקט מוצע לכם מגוון עשיר של פעילויות ערכיות ומשמעותיות, אשר במרכזן עומד הקשר בין האם לבתה ובין 
האב לבתו. הפעילויות מאפשרות דיאלוג של קרבה, למידה וחוויה משותפת, המחזקת את האמון ואת ההקשבה של ההורה 

והנערה. 

עצמי,  ביטוי  מקרבת,  ותקשורת  בדיאלוג  גוף,  בדימוי  העצמי,  הביטחון  בחיזוק  העוסקים  מפגשים  למצוא  תוכלו  בחוברת 
מוצעים  וכן  חלה  הפרשות  לבגרות,  מילדות  מעבר  טקסי  יצירה,  בריאות,  גופני,  כושר  ואפייה,  בישול  נפשי,  חוסן  יצירתיות, 

מקומות שבהם אפשר להתנדב ביחד. 

כל קבוצה המעוניינת לקיים פעילות, תבחר "אמא/אבא מובילים", אשר יעמדו בקשר ישיר עם הספקיות השונות ויהיו אחראיים 
לתיאום מועד הפעילות, המקום שבו תתקיים והתשלום. המחיר למפגש יהיה 1,500 ₪ לכל היותר לקבוצה, במטרה לאפשר 

קיום פעילויות בעלות מתאימה לכל כיס. הפעילות תתקיים ע"פ הנחיות הבריאות.

חשוב שתדעו, כי הספקיות הרבות הן ברובן בעלות עסקים מקומיות, כחלק מהחזון העירוני לשיתופי פעולה מקומיים, שגודל 
הקבוצות יתואם מול הספקיות, ובהתאם לאופי הפעילות. מינימום משתתפות/ים מומלץ - 10 אימהות/אבות ובנות. 

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

בברכה ובאהבה,
סימונה לוי

עוזרת יועצת רה"ע
למעמד האישה
ושיתוף ציבור

אימהות, אבות ונערות יקרות 

עו"ד עדי לוי סקופ
חברת מועצה,

יו"ר מועצת נשים
מחזיקת תיק התרבות 

והשכונות הירוקות

טלי רונה
יועצת רה"ע

לקידום מעמד האישה
ושיתוף ציבור

דקלה זהבי
סגנית יו"ר מועצת נשים
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המיזם בשיתוף מועצת נשים כפר-סבא
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

אגף חינוך - המחלקה לחינוך יסודי
אגף קהילה וחברה

מרכז הורות
מוזיאון כפ"ס והדוברות

עיצוב גרפי: גילי נתיב
עריכת לשון: תמר טל-אמציה

להסדרי נגישות פרטניים, יש לפנות למשרד 
לקידום מעמד האישה בטל': 09-7649381

simonam@ksaba.co.il :או למייל

לקבוצת עדכונים לאימא/ אבא מוביל/ת קבוצה 
https://forms.kfar-saba.muni.il/1561/

https://forms.kfar-saba.muni.il/1561/
mailto:simonam@ksaba.co.il
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*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

יוצרות אדוות 
אופיר בן עטיה-יצקן 

בסדנה ניצור אדוות של השפעה על-ידי פרויקט בקהילה. נצא למסע משותף של מנהיגות 
נשית, העצמת הכוחות והייחודיות שבנו, תוך חוויה מקרבת להעמקת הקשר, הורה ובת. 

מטרות הסדנה יצירת מרחב בטוח ומזמין לשיח רגשי ומקרב בין הורה לבת, חיזוק הדימוי העצמי מתוך זיהוי 
הכוחות של כל אחת, פיתוח מנהיגות נשית, וחיזוק האחריות וההשפעה בקהילה. 

מה נעשה? מסע משותף שבו נעמיק את ההיכרות עם עצמנו ועם נשים משפיעות, ניצור לוח השראה של הכוחות, 
החלומות והמטרות שלנו. נתכנן ונגשים פרויקט ליצירת אדוות בקהילה, ונסכם במפגש צידה לדרך.

ייחודיות הסדנה זמן איכות שלכן עם קפה ועוגה, עצירה בתוך השגרה העמוסה, הורה ובת. הזדמנות להעמקת 
הקשר מתוך למידה, חוויה ועשייה משותפת, פיתוח מנהיגות נשית ליצירת אדוות של השפעה בבית, בכיתה ובקהילה. 

על המנחה 
מנחת קבוצות, יזמית חינוכית וחברתית , מלווה נערות וצעירות בתהליכים אישיים וקבוצתיים. מאמינה שלכל אחת יש 

קול ומקום להישמע ולהשפיע על הסביבה שלה ובכוחה של קהילה ללמוד, לחלום ולהגשים ביחד.

משך הסדנה: 3 מפגשים. שעה וחצי עד שעתיים כל מפגש.
ניתן להתאים את מספר המפגשים ומשך הזמן לקבוצה

עלות: 120 ₪ לזוג למפגש- הורה ובת. )עד 1,500 ₪ למפגש( 

ofirya3@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2905860 | מייל
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*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

Be & Do Your Best
ימית דהרי

סדנה קלילה המאפשרת לצאת מאזור הנוחות שלנו מאפשרת לנו לגלות בעצמנו דברים 
שלא ידענו ולא חווינו קודם. שייכות לקבוצה, היכולת להשפיע כל כך מהר על הסביבה. 

 מטרות הסדנה 1. לגלות מי אני באמת - להסיר את המסיכות או את החומות שמפריעים לנו להכיר בעצמנו
2. לעשות רק מה שאת אוהבת.

הפעילות תתחלק לשני חלקים תיאורטיים חלק ראשון: ההבנה מי אני ומה אני אוהבת, חלק שני:  מה נעשה? 
יישום בביטוי אישי על מגרש ספורט. פעילות ספורטיבית קלילה, מחברת, מעצימה ומחזקת.

ייחודיות הסדנה מתקיימת במגרש ספורט במרחב שבו מתגלים דברים שאינם שגרתיים. פעילות קבוצתית 
מחזקת גם נפשית וגם פיזית. 

על המנחה 
ימית דהרי, מנכ"לית- BEST MOVE, מומחית בהנעת א.נשים, מנטורית למנהלים, עצמאיים, מתבגרים וספורטאים, 

יזמת עסקית בארגונים ובגופים ציבוריים וקהילתיים 

משך הסדנה: שעתיים וחצי

 https://www.facebook.com/YD.BestMove :עלות: 1,500 ₪ | אתר

yd.bestmove@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-5660019 | מייל
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*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

פיתוח אסרטיביות 

אסרטיביות - דרכים לפיתוח נקודת האיזון שבין פאסיביות לאגרסיביות: כיצד נחתור למימוש 
הרצונות שלי מבלי לפגוע בזולת? 

מטרות הסדנה עזרה לנערות להיות במודעות ולחיות חיים של מימוש עצמי בלי לדרוך על האחר. 
מה נעשה? בסדנה נמפה סוגי אינטראקציות שיש לנו סביבנו, וננסה ללמוד היכן אנו רוצות לדייק את ההתנהלות שלנו 

כך שתגיע לנקודת האיזון של האסרטיביות. 

ייחודיות הסדנה התדר הזה של לממש את המטרות שלי ויחד עם זאת להיזהר בכבוד האחר - הוא תדר שאינו נפוץ. 
אנשים נוטים להיות או באזור הפאסיבי או באזור האגרסיבי. מטרת הסדנה היא לפתח את אזור האמצע, שאינו מספיק רווח 

בחברה הישראלית. 

על המנחה 
ד"ר אסתי בראל, מאמינה במיצוי יכולות של צעירות ונשים בעולם, ופועלת לקידומן.

משך הסדנה: שעה ורבע

עלות: 1,000 ₪ 

 esti.barel.10@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-7795569 | מייל

אסתי בראל
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*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

סדנת חינוך פיננסי לבת מצווה 

טניה סיקולר

סדנה המיועדת לבנות מצווה, סדנה עם תוכן ומשמעות המלמדת מושגי יסוד בעולם 
הפיננסי. 

מטרות הסדנה מתן כלים להתנהלות פיננסית נכונה, לימוד מה זה כסף, מהו ערך לכסף, איך מנהלים תקציב, 
ומהי צרכנות נבונה. 

מה נעשה? הסדנה כוללת הרצאה, סרטונים ופעילות כתיבה של בנות מצווה 
שנת המצוות היא שנה מרגשת ומשמעותית, מכיוון שהיא שנת מעבר של הבנות לנערות  ייחודיות הסדנה 
ולעולם של בוגרים. אך האם הן מוכנות לחיי היום יום כבוגרות? האם הן יודעות איך להתנהל עם כסף? האם הקניות 

שמבצעות נובעות מצורך או מרצון? מהן משמעויות החיסכון וההשקעה?
ולתרבות הצריכה  ביוטיוב, נחשפות ברשתות החברתיות לאלפי פרסומות  נמצאות הרבה מול המסך, בטיק טוק,  הן 

המוגזמת. השיווק דרך הילדים הוא הרבה יותר אגרסיבי. 
בוגרות הסדנה יקבלו כלים לחיים אשר לא נלמדים בבתי הספר, לדוגמא: תעדוף סיפוקים ודחייתם, ביקורת על פרסומות 

שמפתות לצרכנות מבזבזת. הן תדענה להשוות מחירים, לנהל תקציב ועוד. 

על המנחה 
כלכלנית, מעבירה סדנאות לחינוך פיננסי.

משך הסדנה: סדנה חד פעמית של עד 3 שעות או 3 מפגשים של שעה 

 Funnancia.com :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 funnancia@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-7170095 | מייל
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 מסאז' תאלנדי 
עסו זאת בעצמכן -

יעל נבט

מסאז' תאילנדי הוא עיסוי נעים במיוחד המתבצע בלבוש קל, על הרצפה, ובנוי מלחיצות 
וממתיחות לטובת שחרור מתח באמצעות תנועתיות מחודשת לחלקי גוף "תפוסים" או 

"רדומים". 

מטרות הסדנה מתן כלים של מגע פשוט ומרגיע, שמקרב ויוצר חיבור מיוחד ללא צורך במילים או במאמץ ומאפשר 
להפגין נדיבות, להפיג מתח, לחזק רגישות לאחר/ת ולמקד תשומת לב לצרכים הדדיים. 

שלהן  ותרגול  ומרגיעות,  מנחות  נעימות,  שיהיו  רגישות  מתוך  ומתיחות  ללחיצות  טכניקות  עם  היכרות  נעשה?  מה 
לטובת שימוש יום יומי. נלמד לבצע עיסוי של 10-20 דקות שאותו ניתן ליישם במקום ובזמן המתאים. 

ייחודיות הסדנה בתקופה שבה מגע גופני עלול להתפרש כמעשה בעל אופי מיני, חשוב לזכור את האפשרות שמגע 
הוא חשוב וחיוני במערכות יחסים קרובות ובטוחות. נלמד להעניק ולקבל מגע מתוך בחירה וכוונה טובה ונבחין מתי מגע הוא 

נעים, ראוי ורצוי. 

על המנחה 
מוסמכת לטיפול במסאז' תאילנדי ממכללת "רידמן" ומ- TTC SPA Shool בצ'אנג מאי, תאילנד, ובשיאצו מטעם מכללת 

"תמורות" . מטפלת ומנחת סדנאות להקניית מיומנויות פשוטות לעיסוי נעים, לבני משפחה וחברים. 

 

משך הסדנה: כשעתיים

עלות: 1,500 ₪ 

 yael.nevat@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-7626215 | מייל
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חדר בריחה נייד - העצמה נשית

ענבר גנד רוזנר 

פעילות חדר בריחה נייד מבוססת על העצמה, נשים ועל נשים פורצות דרך ביהדות.

מטרות הסדנה למידה על נשים פורצות דרך ביהדות לאורך ההיסטוריה. גיבוש חוצה דורות, פיתוח מחשבה 
יצירתית, תרגול עבודת צוות, הקשבה ופתרון בעיות העצמה ומסוגלות אישית 

מה נעשה? הקבוצה צריכה לפתור חידות על מנת לסיים משימה בזמן נתון. המשימה מתבצעת בעבודת צוות תוך 
שימוש ביצירתיות, בתקשורת ובחשיבה מחוץ לקופסה.

ייחודיות הסדנה איך לומדות הכי טוב? תוך כדי משחק וכיף. בפעילות הקבוצה תלמד על נשים פורצות דרך 
בהיסטוריה היהודית תוך כדי משחק. הקבוצה תצא עם ידע חדש, וגם עם העצמה אישית וחיזוק הביטחון האישי בזכות 

היכולות שלהן להתגבר על המשימה שעמדה לפניהן. 

על המנחה 
ענבר גנד רוזנר, תושבת כפר סבא מעל 40 שנה. בעלת תואר שני בהצטיינות במנהל עסקים. בעלים של חברה מובילה 

של חדרי בריחה ניידים. 

משך הסדנה: שעה וחצי

 https://brainevent.co.il :עלות: 1,400 ₪ | אתר

 info@brainevent.co.il :פרטים ליצירת קשר: 058-7561570 | מייל
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משפחה בגבהים חדשים

הקרן הישראלית לפיתוח מנהיגות

סדנה חווייתית אתגרית בשיטת ODT להורה ולבת, המתקיימת במרכז הארצי לפיתוח 
מנהיגות באריאל. 

מטרות הסדנה הפעילות עוזרת להורים ולמתבגרות לראות את הייחוד, אתהעוצמות ואת החוזקות המשותפות 
של כל אחת ואחד מהם בנפרד בתוך התא המשפחתי, וביחד כמשפחה. 

מה נעשה? פעילות משותפת של ההורה והנערה ביחד עם החברות והחברים לקבוצה במתקנים ייחודיים בארץ. 
ומציבים מטרות  בונים אמון הדדי  קושי,  ומתמודדים עם  הנוחות",  מ"אזור  יוצאים  במהלך הפעילות המשתתפים/ות 

ויעדים, תוך עבודת צוות. 

ייחודיות הסדנה הפעילות מעודדת את המשתתפים/ות בתחומים הבאים: חיזוק התקשורת בין ההורה לבת 
המתבגרת. מנהיגות והעצמה אישית. קביעת מטרה בחיים. ערכים: הבהרה עצמית של הערכים. זהות אישית, יהודית 

וישראלית: חיבור לשורשים המשפחתיים. אמון ואמונה: הכרה ביכולותיי ובכישוריי. אחריות אישית וקבוצתית. 

על המנחה 
הקרן הישראלית לפיתוח מנהיגות מפעילה תוכניות מנהיגות והעצמה שמתקיימות בין היתר במרכז הארצי לפיתוח 

מנהיגות בעיר אריאל. המרכז קיים מעל עשור. 

משך הסדנה: יומיים: יום הכנה בכפר סבא + יום פעילות באריאל

www.ildf.co.il :עלות: 1,500 ₪ לקבוצה של עד 12 משתתפים/ות | אתר

 rachely@nlc.org.il :פרטים ליצירת קשר: 050-5563336 | מייל
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עדשות ורודות לחיים 

עידית יוסיפוביץ 

בסדנה נלמד איך אפשר בעזרת חשיבה חיובית להעלות את הביטחון העצמי ואת רמת 
האושר שלנו. 

מטרות הסדנה יצירת חוויה מקרבת ומהנה הורה ובת, באמצעות העצמה אישית של כל אחד.ת, הענקת כלים 
מעשיים לחשיבה חיובית ולהשגת מטרות. שימת דגש על העלאת הערך והדימוי העצמי, התחברות להצלחות, לתחושת 

ההישג והמסוגלות, ולדברים הטובים שכבר קורים בחיים שלנו. 

מה נעשה? נלמד טכניקות קלות וישימות לחשיבה חיובית בחיי היומיום ואיך היא עוזרת להשגת יעדים ולחיזוק 
הצלחות, באמצעות הכנת לוחות העצמה אישיים והורה לבת. נלמד איך מחברים משפט אפירמציה )הצהרה חיובית( וכל 

משתתפת והורה ייצרו לעצמם משפט אישי לכל אחד/ת. בסוף הסדנה נצא עם המתנות האישיות שאותן הכנו. 

ייחודיות הסדנה סדנה חווייתית ומהנה שמלמדת לראות את הטוב והחיובי שכבר קיים בחיים שלנו, באמצעות 
העמקת היכרות עולמה זו של זו )הורה-בת( והעולם האישי של כל אחת. הסדנה משלבת בין טכניקות מעולמות תוכן 

שונים, כמו: פסיכולוגיה חיובית, קוצ'ינג, NLP, תוך שימוש באביזרים חוויתיים. 

על המנחה 
למדה פסיכולוגיה חיובית, קווצ'ינג, ו NLP, מפתחת ומייצרת מוצרים וסדנאות לחיזוק חשיבה חיובית ותחושת האושר. 

מאמינה שכאשר משנים את נקודת המבט וחושבים בצורה חיובית, מגלים דברים נפלאים שמתרחשים סביבנו. 
בכל יום יש הרבה סיבות לחייך, אנו צריכות רק לראות אותן. 

משך הסדנה: שעתיים - שעתיים וחצי 

 tothinkgood.com :עלות: 1,400 ₪ | אתר

 Idit@tothinkgood.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8200085 | מייל
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טיול בירושלים העתיקה 
"בשביל היחד"

מעיין בוירסקי 

סיור מתנות ירושלמיות בעיר העתיקה בירושלים. נהלך בסמטאות העיר העתיקה בעקבות 
דמויות נשיות מעוררות השראה. ניקח איתנו צידה לדרך 'מתנות' לחיינו הבוגרים. את סיורנו 

נסיים בכותל. 

מטרות הסדנה זמן איכות של הורה ובת, לעורר שיח בין המשתתפים/ות ובין הורה לבתה.ו, ללמוד על נשים 
מוכרות יותר ופחות מהעבר הקרוב והרחוק וללמוד מהן על ערכים חשובים, לחגוג את שנת המצווה. 

מה נעשה? הסיור כולל סיפורים היסטורים מנקודת מבט נשית. מכל דמות ננסה ללמוד על ערך חשוב שילך 
איתנו כצידה לדרך לבגרות. נקדיש זמן לשיח בין הורה לבת וזמן אישי בכותל. 

 ייחודיות הסדנה סיור משותף הכולל זמן לשיח וחוויה משותפת להורה ובת. ביקור מיוחד בירושלים לכבוד 
שנת המצווה. חיבור לדמויות נשיות מעוררות השראה. עיסוק בערכים חשובים כמו נתינה, מנהיגות, אחריות, אהבת 

האדם והארץ. סיור מודרך ע"י מורת דרך מוסמכת ובעלת ניסיון בסיורים חינוכיים. 

על המנחה 
מורת דרך מוסמכת, מדריכה מזה כשש שנים, בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ-ישראל. אוהבת את הארץ ואת אנשיה. 

בעבורי הטיול הוא הזדמנות להתחבר לארץ, לאנשים ולעצמנו. 

משך הסדנה: שעתיים וחצי, ירושלים. הגעה עצמית

www.Facebook.com/maayanboiarski :עלות: 1,000 ₪ | אתר

 maayanb.tg@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5605055 | מייל
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מחזון למציאות

עידית יוסיפוביץ 

בסדנה נהנה, נשתף, נחלום, ניצור וגם נעצב את החלומות ואת המטרות שלנו. 

מטרות הסדנה יצירת לוח חזון, שמהווה כלי מצוין להצבת מטרות ויעדים. זהו לוח ויזואלי של תמונות, מלל 
וצבעים שנותן לנו השראה, מדייק את החלומות ואת המטרות שלנו, מניע אותנו לפעולה, ועוזר לנו להגשים ולהשיג את 

מה שאנחנו באמת רוצות. 

מה נעשה? לאחר תהליך של שיח ותרגילי הכנה שבהם נבדוק מה הרצונות והשאיפות שלנו, ומה אנו רוצות לדייק 
ולהכניס לחיים שלנו, ניצור את לוח החזון. נשתמש בתמונות, במילים ובמשפטים. נגזור, נקרע ונדביק ותוך כדי התהליך 
ניפתח לחשיבה אחרת, וניתן להשראה וליצירתיות לכוון אותנו. לאחר שנסיים להכין את לוח החזון, נשב בזוגות, הורה 

ובת, נשתף במטרות ובחלומות שלנו וביחד נכין תוכנית פעולה להשגת המטרות והחלומות שהצבנו לעצמנו. 

סדנה מהנה שמשלבת זמן איכות ויצירתיות, בה נלמד להכיר את עצמנו ואת האחר קצת  ייחודיות הסדנה 
יותר טוב. נמקד ונארגן את המטרות ואת השאיפות שלנו באמצעות הכנת לוח החזון ונצא עם תוכנית פעולה להגשמתן. 

על המנחה 
למדה פסיכולוגיה חיובית, קווצ'ינג, ו NLP, מפתחת ומייצרת מוצרים וסדנאות לחיזוק חשיבה חיובית ותחושת האושר. 

מאמינה שכאשר משנים את נקודת המבט וחושבים בצורה חיובית, מגלים דברים נפלאים שמתרחשים סביבנו. 
בכל יום יש הרבה סיבות לחייך, אנו צריכות רק לראות אותן. 

משך הסדנה: שעתיים - שעתיים וחצי 

 tothinkgood.com :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 Idit@tothinkgood.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8200085 | מייל
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הכל בראש
אושרה רוזנפלד 

סדנה חווייתית המשלבת שיח מקרב, יצירה והתנסות בכלים מעולם ה- NLP המסייעים 
לשינוי הרגשות והמחשבות המעכבות אותנו. תיחשפו למגוון טכניקות אשר ישמשו אתכם 

גם בעתיד. 

מטרות הסדנה לאפשר זמן איכות בין ההורה לבת. לחשוף את המשתתפים/ות לידע כי המוח שלנו גמיש ובר 
שינוי באמצעות טכניקות פשוטות, וכי האופן שבו אנו תופסים את עצמנו ואת העולם תלוי בנו. 

מה נעשה? נכיר ונבין מהו התת-מודע וכיצד הוא פועל? נבחין בין דמיון מודרך להדמיה ונתנסה בהם. נתנסה 
בטכניקות לחיזוק מוטיבציה, נשכלל תכונות רצויות וחוסן נפשי להפחתת לחץ ומתח. ניצור מזכרת יצירתית. 

ייחודיות הסדנה החשיפה לעולם ה- NLP הינה מרתקת ומעצימה. הפעילות דינמית ומשתנה בהתאם למה 
שקורה בשטח. המשתתפים/ות מתרגלים/ות את הטכניקות לבד ובזוגות. בפעילות משולבים קלפים ומשחקים על מנת 

לייצר שיח והתבוננות פנימית. הסדנה מועברת לבנות המצווה לבד או ביחד עם ההורה. 

על המנחה 
מנחת קבוצות נשים ונערות. מטפלת רגשית ב- NLP, תטא הילינג וריקול הילינג. יועצת חינוכית, מורה להוראה מותאמת 

ולמדעים. מטרתי להעניק זמן איכות ולאפשר חיבור נוסף בין ההורה למתבגרת. 

משך הסדנה: כשעתיים

עלות: 1,500 ₪ כולל חומרי יצירה / 1000 ₪ ללא חומרים

 oshraroz@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4953552 | מייל
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סיור בעקבות החלוצות 

שרונה לימן 

סיור עירוני קליל וחווייתי, המשלב היסטוריה עם הומור, ומתמקד בפועלן של נשים חלוצות 
במושבה כפר סבא. 

מטרות הסדנה להכיר את הנשים מימי המושבה כפר סבא, שפרצו דרך בעולמות התרבות, הרפואה, הביטחון, 
ההתיישבות הפוליטיקה ועוד. 

מה נעשה? סיור במרכז העיר של היום, מגינת שלי עמרמי שליד קולנוע עמל ועד מרכז המושבה של פעם. 
במהלך הסיור נעצור בתחנות שבהן פעלו וחיו החלוצות של כפר סבא.

ייחודיות הסדנה הענקת עומק היסטורי למעמד הנשים כפי שהוא היום. קבלת השראה מנשים חזקות שפעלו 
בעולם שהיה הרבה יותר גברי, והצליחו כנגד כל הסיכויים להטביע חותם ולשנות לטובה את חייהן ואת חייהן של נשים 

אחרות. להביע הערכה לפורצות הדרך, ולהבין שניתן לפרוץ תקרות זכוכית. 

על המנחה 
מורת דרך כפר-סבאית 

משך הסדנה: כשעתיים

 www.facebook.com/SharonaTheGuide :עלות: 800 ₪ | אתר

 shliman@hotmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2748706 | מייל
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בדיוק כמו שאני 
אושרה רוזנפלד 

סדנה מהנה המשלבת שיח מעומק הלב, התנסות חווייתית ויצירה. כל אחת תתחבר 
לחוזקות שלה. ניחשף לכלים מעולם ה- NLP שישמשו אותנו גם בעתיד. נצא עם מזכרת 

שהכנו בסדנה. 

 

מטרות הסדנה בילוי משותף המאפשר זמן איכות וקרבה בין ההורה לבת. העצמת הנערות והוריהן תוך חיבור 
למי שהן. יצירת מרחב תומך ומכיל שבו גם לקבוצה תהיה השפעה ותרומה לחיבור אל כוחותינו. 

 NLP . נתנסה בטכניקות מעולם ה-  נשתמש בקלפים על מנת לזהות את החוזקות של כל אחת  מה נעשה? 
והדמיון המודרך. היצירה המשותפת תאפשר לכם התבוננות על הקיים בתוכנו ועל מה שדורש חיזוק. 

ייחודיות הסדנה שילוב של משחק, יצירה ושיח המבטיח הנאה לכל המשתתפים/ות. זמן שבו תוכלו לשתף, 
לחשוף, לגלות , להכיל, להקשיב, להיות יחד ולהתחבר. הסדנה מועברת לבנות המצווה לבד או ביחד עם ההורה.

על המנחה 
מנחת קבוצות נשים ונערות. מטפלת רגשית ב- NLP, תטא הילינג וריקול הילינג. יועצת חינוכית, מורה להוראה מותאמת 

ולמדעים. מטרתי להעניק זמן איכות ולאפשר חיבור נוסף בין ההורה למתבגרת. 

משך הסדנה: כשעתיים, 6 זוגות הורה ובת

עלות: 1,000 ₪ כולל חומרי יצירה והנחייה

 oshraroz@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4953552 | מייל



19
*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

מעגל הורים-נערות 
"בואי נדבר על זה":

מיקא סגל רייספלד 

מעגל הורים ונערות שבו נדבר על מיניות, התבגרות, חופש, מגדר וזהות. נדבר, נשתף, נשאל 
ונקשיב - וכל זאת ללא שיפוטיות וביקורת ועם המון אמפתיה ורגישות. 

• יצירת מרחב המאפשר שיח בין הורים לנערות על מיניות. • יצירת אמפתיה והבנה הדדית  מטרות הסדנה 
ומיצוב ההורים ככתובת משמעותית בעבור הנערות לנושאים של גיל ההתבגרות ומיניות. • תרגול מיומנויות תקשורת. 

מה נעשה? שיח על השונה ועל הדומה בגיל ההתבגרות של ההורים ושל הנערות. שאלות ותשובות - חלוקה 
לקבוצת הורים וקבוצת נערות, כל קבוצה כותבת שאלות לקבוצה השנייה בנושא התבגרות ומיניות. תרגיל תקשורת 

והקשבה. סיכום. 

הסדנה מאפשרת להורים ולנערות מרחב בלתי אמצעי לשוחח, לשתף ולדבר על נושאים  ייחודיות הסדנה 
שלא תמיד קל לדבר עליהם בצורה חווייתית ואינטימית. השיח על מיניות ועל גיל ההתבגרות הוא שיח מרגש, מעצים 

וביכולתו לייצר נורמות של מיניות בריאה ולחבר בין ההורים לנערות. 

על המנחה 
רכזת חינוך בלתי פורמאלי במחלקת החינוך והסברה של המרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון. בעלת תואר 

ראשון בחינוך ותואר שני במגדר. 

 

משך הסדנה: שעה וחצי 

עלות: 1,000 ₪ 

 informal_ed@1202sharon.org.il :יצירת קשר: 054-6738190 | מייל
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שווה כל שקל! 
יעל נבט

בסדנת נרכוש כלים לחוסן פיננסי ולדיאלוג פנימי ומשפחתי על כסף. נכיר הרגלים ואמונות 
הקשורים לנושא ונתרגל הגדרת מטרות, תיעדוף, תכנון ובקרה - עד להשגת המטרות. 

מטרות הסדנה מסיימות הסדנה תדענה כי החלטות פיננסיות ושיח בנושאים כספיים אינן קשורים למין ולמגדר. 
התיידדות של נערות עם כסף והקניית הרגלים פיננסיים נכונים יתרמו להעצמתן, לעצמאותן ולחיזוק הביטחון ותחושת 

המסוגלות האישית. 

מה נעשה? באמצעות תרגילים, משחקים, סימולציה וסרטונים נפגש עם מצבים שגרתיים בהם מעורב הכסף, 
ונלמד כלים פשוטים ליצירת חוסן פיננסי והרגלים טובים. 

ייחודיות הסדנה "למה לא מלמדים חינוך פיננסי בבית הספר?" הורה ובת שילמדו ביחד את הבסיס להרגלים 
פיננסים טובים ולהסתכלות על השימוש בכסף כחלק מהשגרה, יזכו להפחתת מתחים הקשורים לכסף, וגם יישאר להם 

יותר להשגת המטרות האישיות והמשפחתיות. 

על המנחה 
כלים  להקנות  במטרה  מגוונות  פעילויות  ומנחה  כותבת  מלמדת,  פיננסית.  והשכלה  התנהגותית  לכלכלה  מומחית 
והרגלים פשוטים למען שמירה על החוסן הפיננסי ועל התנהגות כלכלית מציאותית. משלבת בעבודתה כלי מיינדפולנס 

ותקשורת מקרבת. 

 

 

משך הסדנה: 2 מפגשים של שעה 

 https://bit.ly/2Vnkyco :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 yael.nevat@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-7626215 | מייל
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אבא בוא

שי פורת

מטרות הסדנה חיזוק הקשר בין אב לבתו בגיל ההתבגרות תורם לחיזוק עולמה הפנימי. 
מה נעשה? • הכרות - כמה באמת אנחנו מכירים ? • תקשורת - איך מייצרים תקשורת בעידן של מסכים? • ערכים 
- אילו ערכים חשובים לאבות להעביר לבנות ואילו ערכים חשובים לבנות לקבל מהאבות? • סיום המפגש - מתנות 

קטנות שנעניק אחד לשנייה: מה אני אוהב/ת בך? מה למדתי ממך? מה אני רוצה ללמוד? 

ייחודיות הסדנה סדנה חווייתית המאפשרת לייצר תקשורת מעצימה בין אבות לבנות. 

על המנחה 
מנחה קבוצות ומעגלי גברים ואבות, מאמן אישי להעצמה ואבהות נוכחת. 

משך הסדנה: שעה וחצי 

עלות: 1,500 ₪

 shayp44@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2224941 | מייל
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לירושלים
מיכל פנדו

בואו להכיר את ירושלים המופלאה. מסע מרגש ומחבר אל העוצמות של העיר המסתורית 
בעולם. סיור מאלף ומעשיר ברבעים השונים של העיר העתיקה, חיבור לשורשים ולעצמנו. 

מטרות הסדנה קודם כל אין כמו לצאת מהבית לטיול צונן ושמשי בירושלים המדהימה. נכיר את הסיפורים 
המשמעותיים ומטריפים ביותר שקרו בעיר, נתחבר למקום ולשורשים, נצלם תמונות מעולות לאינסטוש, ההנאה לכולן 

מובטחת. 

מה נעשה? סיור איכותי על ידי מדריכת טיולים מוסמכת. סיור בעיר העתיקה כולל הכותל, 4 הרבעים, הר הבית, 
הר ציון, הר הזיתים ועוד. 

עולי רגל מכל העולם פוקדים את ישראל כדי לזכות לגלות את סודה של העיר בת 5000  ייחודיות הסדנה 
וחוויות  השנים. בואו גם אתן לגלות מחדש את הקסם, מעבר לנופים המפעימים, תגלו פינות חמד סודיות, סיפורים 

שיחברו את בת המצווה למעמד המיוחד. 

על המנחה 
מדריכת טיולים מנוסה, בעלת תואר שני, תיקח אתכן לטיול חווייתי ובלתי נשכח. 

משך הסדנה: יום אחד. המחיר אינו כולל הסעה למקום, ארוחות וביטוח

www.5findisrael.com | עלות: 1500 ₪ : 62 ₪ למשתתפת, עד 12 זוגות

 pandomiya5@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-3993900 | מייל
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אמא/אבא ואני
נהורה שומלי דניאל

הילדים הם מקור לאהבה, ולפעמים עולים בנו סימני שאלה לגבי התקשורות איתם - ערך 
מוסף לתפקידנו כהורים 

מטרות הסדנה שיח פתוח: הורים-ילדים - יחסינו לאן? גבולות: איך, כמה ומתי? הורות מיטיבה: חינוך ומיניות, 
רגשות: אכזבות, ציפיות ואהבות. זמן איכות עם הילדים. רעיונות נוספים שיעלו מתוך הקבוצה. 

מה נעשה? עבודה בקבוצות, פעילות אחד על אחד, משחקי תפקידים, עבודה עם קלפים ותחפושות. 
הסדנה מבוססת על עבודה אישית בתוך קבוצה: יש חיסיון מלא לנאמר בקבוצה, השבת  ייחודיות הסדנה 

החוסן הנפשי האישי, בחירה, מסוגלות אישית, שוויון של כל אחד ממשתתפי/ות הקבוצה. 

על המנחה 
תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, לימודי תעודה במגדר, הנחיית קבוצות במעגלי החיים, מנחה ביעוץ הדדי, ומיגור 

הגזענות. יצירת מרחב בטוח למימוש עצמי. 

משך הסדנה: 8 מפגשים של שעתיים, עם אופציה להמשך 

עלות: 1,500 ₪ 

 nehoras08@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3229026 | מייל
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פיות וחלומות
נופר חן

סדנת אימהות ובנות המשלבת שיח פתוח, קלפים קסומים והכנת לוח חזון אימוני. במהלך 
הסדנה נלמד על חשיבות הצבת חלומות ומטרות ונקבל כלים לאיך נגשים אותם! 

מטרות הסדנה סדנת העצמה יצירתית לאימהות ובנות שמטרתה לעורר שיח פנימי וחיצוני על חשיבות הצבת 
לאימהות  אפילו  וגורמת  וייחודית  מרגשת  הסדנה  אפשרי!  הכול  ש)כמעט(  וללמוד  מוטיבציה  לעורר  בחיינו,  מטרות 

להתחבר לילדה שבתוכן. 

מה נעשה? הפעילות משלבת פריסת קלפים קסומה שבה כל משתתפת לוקחת חלק, שיח פתוח המבוסס על 
שאלות אימוניות, העברת כלים פרקטיים בדרך מרתקת והכנת לוח חלומות ייחודי, אישי ויצירתי לשנה הקרובה. 

ייחודיות הסדנה הסדנה משלבת כלים מעולם האימון הקלאסי, ה nlp והפסיכולוגיה החיובית. מעבר לשיח 
ולמעגל המעצים שבו כל משתתפת תזכה להתבונן פנימה אל תוך עצמה, הן יצאו כשכל אחת מכוונת מטרה לאיך השנה 

שלה הולכת להיות! זוהי פעילות מעוררת השראה, מחשבה ומוטיבציה לעשייה. 

על המנחה 
נשים לחיים של אומץ  אני מאמנת  וכיום  ובשנים האחרונות עשיתי הסבה  דין  אני עורכת  נעים מאוד. במקצועי  היי, 

וביטחון עצמי. אני מקיימת סדנאות וקורסים )גם בשחר-און( לנשים. 

משך הסדנה: כשעתיים- שעתיים וחצי 

linktr.ee/nofarchen_riseandshine :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 nofarchenoffice@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-6941384 | מייל
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סיגל קונרד

בסדנה )בלייב או בזום( אנו שומעות סיפורים אחת של השנייה ו"משחקות אותם" 
בטכניקות אלתור פשוטות שנלמדות במקום. זוהי חוויה מיוחדת ומעצימה, מקרבת, 

משחררת ומשעשעת. 

מטרות הסדנה חוויה מעצימה, חיבור בין המשתתפים/ות, הנאה וגיבוש, צחוק משחרר :( 
הסדנה בנויה באופן הדרגתי המאפשר לכל משתתפ.ת לקחת חלק בקצב ובמינון המתאים לו/ה.  מה נעשה? 
תחילה משחקי אלתור בקול ובתנועה ולאחר מכן שמיעת סיפורים והמחזתם באופן קליל המאפשר השתתפות לפי 

בחירה. 

עמוקים  והן  קלילים  )הן  מגוונים  תכנים  להעלות  שמאפשר  ייחודי  כלי  הוא  הפלייבק  הסדנה  ייחודיות 
ומשמעותיים( ובשילוב ניסיון ההנחיה שלי והכלי המדהים הזה החוויה עוצמתית ומעצימה! הסדנה פעילה וכל אחד/ת 

מרגיש/ה שייכת וחלק ממנה, גם אם בחר/ה לא לספר סיפור או לשחק סיפור. 

על המנחה 
מנחת קבוצות, סדנאות ומופעי פלייבק. מטפלת קוגניטיבית התנהגותית. יועצת חינוכית. 

משך הסדנה: עד שעתיים. לקבוצה של עד 15 זוגות

עלות: 1,500 ש"ח לקבוצה של עד 15 זוגות הורים ונערות

 www.facebook.com/zekolhasipur :אתר

shazokonrad@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 0544784317| מייל

סדנת אלתור ופלייבק 
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ריקודי בטן עם גל 
גל סבר

ריקודי בטן מהלב והנשמה. הפעלה מקפיצה ושמחה עם תלבושות מהממות. 

מטרות הסדנה לשמח ולגבש את החוגגים/ות. 
מה נעשה? הפעלה שמחה של ריקודי בטן מלאה באהבה ובאנרגיות מדהימות. 

ייחודיות הסדנה הפעלה הכי שמחה שיש. מקפיצה ומשמחת את כולם/ן. 

על המנחה 
גל, רקדנית בטן ומורה לריקודי בטן. 

משך הסדנה: כשעה

עלות: 1,250 ₪

 galsever2@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3292693 | מייל
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סצנות
מיטל כהן גנוט 

כתיבת סצנות ככלי למציאת ה"אני", לפתרון בעיות ולהבנה טובה יותר של המרחב האנושי 
והסביבתי. כל הורה ובת יעברו מסע וימצאו את השונה והדומה שבתפיסת עולמם/ן. 

מטרות הסדנה להיחשף ליתרונות הכתיבה והבעת ה"אני העצמי", להבין את הכוח שיש למילים וליצור דיאלוג 
טוב יותר. להצליח להמיר מצבים דרמטיים לקומיים כדרך לחיים מהנים ונינוחים יותר. 

הסדנה מחולקת לארבעה שלבים עיקריים: מתן כלים ליסודות כתיבה תסריטאית, תרגיל כתיבה  מה נעשה? 
משותף לכל צוות של הורה ובת, הקראת התרגיל ודיון קבוצתי. 

ייחודיות הסדנה האם אי פעם חשבתן שעומק וקלילות יכולות לעמוד על מישור אחד? האם ידעתן שדרמה 
וקומדיה עשויות מאותם החומרים? זוהי הזדמנות לצאת למסע התבגרות משותף, לחדד את הערך העצמי ולהקנות 

כלים עם יכולות עתידיות לגשר ולפשר בין מצבים מורכבים ולהפוך אותם לקלים. 

על המנחה 
צלמת, תסריטאית ומנחת סדנאות. אוהבת להפוך דרמות לקומדיות, להעז לראות את החיים בוורוד, להיות תמיד בחופש 

גם כשאני עובדת ותמיד להסתכל רק על הכוס המלאה. כי אין מחיר לחופש! 

משך הסדנה: שעתיים וחצי

 Www.meitalcohen.com :עלות: 1,200 ₪ | אתר

 meitalganot@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8789874 | מייל
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סדנת צילום והעצמה 
בת, הורה ומה שביניהם.ן

ויקי מוצפי-שמש 

מטרת הסדנה ליצור תמונות וזכרונות מההויי המשותף. כל הורה ובת ייכנסו בנפרד לסטודיו 
נודד, ויצטלמו. פעם ההורה יהיה זה שתביים את התמונה המשותפת ופעם הבת. 

מטרות הסדנה חיזוק הקשר בין ההורה והבת. את התמונות אתם/ן תביימו. אני אהיה שם להדריך ולצלם, אך 
פעם תהיה זו הנערה שתחליט איך תיראה התמונה ופעם יהיה זה ההורה. 

כל הורה ובת ייכנסו בנפרד לחדר וייצרו חוויה משותפת מצילום איכותי של שניהם. רצוי לחשוב  מה נעשה? 
מבעוד מועד על פעילויות משותפות שלכם/ן. בזמן הצילומים כל הקבוצה בחדר יוצרת קולאז' מתמונות שתביאו. 

ייחודיות הסדנה הסדנה מתמקדת בקשר המיוחד בינכן. כשעומדים מול המצלמה החיזוק והכוח שכל אחד/ת 
שואב/ת מהשני/ה באמצעות מגע או מבט עצום ונפלא. רצוי לחשוב מבעוד מועד על פעילויות שאתם/ן עושים/ות יחד 

ולכלול זאת בתמונות. בסוף הסדנה תקבלו תמונות המראות את הקשר המיוחד בינכם/ן. 

על המנחה 
צלמת, בעלת סטודיו לצילום בכפר סבא. מטפלת בפוטותרפיה ומוסמכת המכון לחקר ויזואלי ואימון לראיה מודעת. 

 

משך הסדנה: כשעה וחצי 

 vickim.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 vicki.mutsafy@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5656270 | מייל
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דרמה קווין

לובה רעים 

אני מזמינה אתכן לסדנת תיאטרון ייחודית שבמהלכה תוכלנה להשתעשע, לחקור, "להיכנס 
לנעליים" אחרות ולהחליף כתרים של מלכות הדרמה. 

מטרות הסדנה הסדנה היא הזדמנות לצאת מגבולות המוכר, לחפש ולמצוא דרכים חדשות לתקשר ולהסתכל 
אחת על השנייה מזווית קצת אחרת. הסדנה מחזקת ביטחון עצמי, פתיחות וגמישות מחשבתית ורגשית. 

בסדנה נשתמש באימפרוביזציות, משחקי תיאטרון קבוצתיים, משחקי תפקידים בזוגות ועוד. אין  מה נעשה? 
צורך בידע או בניסיון קודם בתיאטרון. 

ייחודיות הסדנה התיאטרון ככלי מאפשר מרחק אסתטי ומאפשר לבדוק נושאים רגישים במרחב מוגן ושונה 
מהיום יום של כולנו. העובדה שהסדנה היא קבוצתית, מאפשרת נורמליזציה של תופעות ורגשות של גיל ההתבגרות 

ויחסים בין הורה לבת. 

על המנחה 
אימא לשלוש בנות. בהכשרתי אני שחקנית, מנחת קבוצות, מדריכת תיאטרון. בעלת ניסיון רב בעבודה עם נוער ועם 

קבוצות נשים. נהנית ולומדת מהתיאטרון כבר יותר מ-20 שנה ומתרגשת להזמין אתכן להצטרף. 

משך הסדנה: מפגש בודד, או 3 או 5 מפגשים. פעם בשבוע. כל כשעתיים. 

עלות: 150 ש"ח לכל זוג משתתפים/ות. מינימום 5 זוגות. מקסימום 12 זוגות. 

 lubareim@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-3240048 | מייל
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שתינו יחד

דורית שפיר דיאמנט

חוויה משותפת בתנועה היוצרת פתיחות, קרבה והיכרות אחרת. לעצור לרגע את קצב החיים 
המטורף ולחוות את הביחד של בת והורה דרך הגוף, התנועה והרגש. 

מטרות הסדנה חיזוק החיבורים המוטוריים רגשיים בין הורה ובת בשלב שבו מתקיימים המון שינויים רגשיים, 
מנטליים וערכיים. יצירת גשרים אמפתיים במים )לעיתים( סוערים. לעורר את הקלילות ואת היכולת לשתף פעולה. 

ודינמיקה  מוסיקה  תנועה,  הכוללת  מילולית  בלתי  לחוויה  נכנסות  אנו  כל מפגש כשעתיים שבהן  נעשה?  מה 
קבוצתית, המקדמת קלילות, משחקיות וקשר עם שאר המשתתפים/ות. לאחר החוויה בתנועה מתקיים מעגל הקשבה 

לשיתוף מילולי חווייתי. 

ייחודיות הסדנה הסדנה מבוססת על מודל תיאורטי, המעודד חוויה מאחדת בין 3 המרכזים בתוכנו: המרכז 
החושב, המרכז הפועל והמרכז המרגיש. החוויה אינה מילולית, מה שמוליד במשתתפים/ות פרספקטיבה חדשה על 

עצמם/ן ועל המציאות. דרך עבודת הגוף והאינטראקציה עם האחר ניתן להגיע למקומות חדשים. 

על המנחה 
סדנאות  מעבירה  אנושיים,  בקשרים  פורמאלית  הבלתי  התקשורת  ופיתוח  בחיזוק  מתמחה  בתנועה,  קבוצות  מנחת 

ושיעורים שבועיים לקהילות ולארגונים. 

משך הסדנה: שעתיים 

www.biodanza.org.il/dancer-instructor.aspx?id=103 | ₪ 1,500 :עלות

 biodanza.with.dorit@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 058-4445590 | מייל
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בעקבות נשים חלוצות 

מוזיאון כפר-סבא

מוזמנות לסיור בתחנות מרכזיות ברחבי העיר בעקבותיהן של הנשים הגדולות שחיו בעיר, 
פעלו בה ופיתחו אותה מימיה הראשונים ועד לימינו. 

מטרות הסדנה היכרות ויצירת חיבור ערכי לנשים שהטביעו את חותמן על העיר בתקופה שבה נשים היו צריכות 
להשקיע מאמץ רב בשביל להתבלט מול קהילה שהובלה על ידי גברים. 

נוספים במרכז העיר  ואתרים  בין אתרי שימור המורשת  מוזיאון כפר-סבא העובר  סיור מודרך של  מה נעשה? 
בעקבות סיפוריהן של הנשים החלוצות שחיו ופעלו בעיר מימיה הראשונים ועד היום. 

ייחודיות הסדנה ההיכרות המעמיקה של צוות ההדרכה במוזיאון כפר-סבא עם תולדות העיר והנשים המדהימות 
שפעלו בה אז ופועלות בה היום מבטיח סיור ערכי, איכותי ומעשיר שקיבל פידבקים מצויינים מהמשתתפים/ות עד כה. 

על המנחה 
מוזיאון כפר סבא הינו מוזיאון ארכאולוגי והיסטורי הכולל את אתרי שימור המורשת והארכיאולוגיה ותצוגת הקבע בבית 

ספיר. המוזיאון מציע מגוון סיורים וסדנאות איכותיות ומעשירות לכל הגילים וכמובן לבנות מצווה. 

משך הסדנה: כ-90-120 דקות 

 kfar-saba-museum.org :עלות: 900 ₪ עד 25 משתתפים/ות | אתר

פרטים ליצירת קשר: 09-7640868 
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"שחקו אותה"
ספי אביב 

בעידן הדיגיטלי ניפרד מהמסכים ונהנה ממפגש קבוצתי באמצעות משחקי עץ ייחודיים 
ומותאמים, המאפשרים תקשורת, קרבה, ביטחון, חיוך, הנאה ושמחה. 

 

מטרות הסדנה חיזוק הקשר, האמון והתקשורת בין ההורה לבת באמצעות משחקים ייחודיים התורמים לחוויה 
שונה מחברת, מהנה ומאפשרת. 

מה נעשה? פעילות באמצעות תחנות משחק הכוללות תחומים שונים של משחק כגון: בנייה והרכבה, אסטרטגיה, 
חשיבה ומשימה. המשחקים ייחודיים ומותאמים למפגש הקבוצתי ומאפשרים אווירה נוסטלגית, בילוי משותף וחיזוק 

הקשר בין ההורה לבת. 

ייחודיות הסדנה בסדנה זו נהנה ממשחקים ייחודיים אשר פותחו ספציפית למטרה זו והכול "כחול לבן". חוויית 
המשחק מקנה זמן איכות ערכי משותף המעורר תקשורת, קבלה, אמון וחיזוק הקשר. הסדנה מועברת על ידי מומחית 

בהנחיית קבוצות בשילוב משחק. 

על המנחה 
בוגרת תואר שני בעבודה סוציאלית , מנחת קבוצות באמצעות משחקים. 

משך הסדנה: שעה וחצי

 www.klik-games.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 seffyaviv1@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-6460570 | מייל
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מגע עם לב 

יעל פארינטה הרכבי 

סדנת שיאצו לאימהות ובנות. מפגש חווייתי אשר ממוקד בחיבור הזוגי והעדין של הורה 
ובת, אך גם ניזון מהקהילתיות הקבוצתית. נתרגל יחד מגע תומך, הרגעה ושחרור. 

מטרות הסדנה עידוד קשר קרוב ותומך בין האימהות והבנות. חיזוק תחושת הביטחון העצמי ודימוי גוף חיובי. 
לימוד טכניקות פשוטות לטיפול והרגעה, באמצעות תנועה מיטיבה ומגע תומך. תקשורת באמצעות מגע תומך חוויה 

מהנה. 

מה נעשה? מפגש פעיל הכולל ידע מעולם השיאצו ותרגול אישי וזוגי של מגע תומך. במפגש מתחזק החיבור 
ונוצר קשר קרוב באמצעות המגע. הטיפול ההדדי מגבש ומאפשר הקשבה והידברות בטוחה. 

בין האימהות  ייחודית  ומאפשרת תקשורת  נוח  ובלבוש  גבי מזרנים  הסדנה מתקיימת על  ייחודיות הסדנה 
והבנות ובין הקבוצה כולה. הזדמנות להיחשף אל עולם התוכן של השיאצו. נחווה כיצד המגע והתנועה יכולים לסייע 

בשמירת הבריאות. הסדנאות מסתיימות לרוב כשהבנות והאימהות חבוקות זו בזו. 

על המנחה 
מטפלת בכירה בשיאצו, בקליניקה פרטית בכפר סבא, מעבירה סדנאות שיאצו מגוונות. עוסקת בתחום הרפואה הסינית 

משנת 2006, ומאמינה שלמגע יש איכות מרפאה. 

 

משך הסדנה: כשעה וחצי 

עלות: 1,300 ₪ 

 yaelpar@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-5588738 | מייל
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ביחד מגיעות רחוק 

טלי שפינר קזולה 

באמצעות כלים ספורטיביים שאותם יכירו המשתתפים/ות בדרך חווייתית אישית, זוגית 
וקבוצתית. יגלו את החשיבות להקניית הרגלים גופניים, קשר בין הגוף הנפש ובניית סביבה 

תומכת לכך. 

מטרות הסדנה במפגשים נתוודע לכלים מגוונים ומלהיבים לחיזוק הגוף בהתמדה ובהנאה תזהה כל משתתפת 
את חוזקותיה ויתאפשר חיזוק הקשר בין אימהות לבנות בצומת דרכים חשוב זה אלו ישמשו את כולם שנים רבות. 

מה נעשה? היכרות עם כלים ספורטיביים. עולם שלם של חיזוק הגוף באמצעות כושר, מוזיקה, תרגילי משחק 
תנועתיים, תרגילי כדור אישיים, זוגיים וקבוצתיים, הענקת כלי חוסן תוך התמודדות עם אי ודאות והרבה מעבר. 

ייחודיות הסדנה הסדנה מדגישה את ההתייחסות לספורט ככלי מעצים - גוף ונפש. חשיבות הפעילות הגופנית 
בטרם ההגעה לשיא ההתבגרות כתשתית חשובה לבניית העצם שתתבטא בגיל המבוגר. מאפשר חיבור מחזק ועמוק 

בין הורה לבת במציאת מכנה משותף. 

על המנחה 
ויחידים.  יועצת, מנחה ומלווה קבוצות   ,NLP ו  מאמנת מנטאלית בספורט בעלת הכשרה בפסיכולוגיה של הספורט 

זיהוי, הגדרה והצבת יעדים אישיים באמצעות כלים ספורטיביים אימוניים. 

משך הסדנה: כשעה וחצי 

 www.facebook.com/mentalicoaching :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 taliskazula@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-7906374 | מייל
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הגנה עצמית 

מעיין דיימונד

לימוד הגנה עצמית נגד תפיסות ידיים, התקפת סטריה )המדמה גם תקיפה סכין( והגנה נגד 
תפיסות ראש. 

מטרות הסדנה להעצים את חשיבות לימוד הגנה עצמית ושילובה בפעילות היום יומית שלנו ולימוד שיטות 
שונות להגנות מגוונות. 

מה נעשה? במהלך הסדנה נקיים שיחה על חשיבות ההגנה העצמית ויתרונותיה בהעצמה האישית, 
ייחודיות הסדנה נלמד הגנות מתפיסות ידיים לפנים - לאחור, הגנה נגד סטירה/ תקיפת סכין, והגנה מתפיסת 

ראש מהצד. 

על המנחה 
בוגרת תואר בחינוך גופני, 10 שנים מאמנת אומנויות לחימה והגנה עצמית, ספורטאית עבר בג'יו ג'יטסו ברזילאי. 

משך הסדנה: בין שעה ורבע-לשעה וחצי 

עלות: 120 ₪ לזוג )הורה ובת(

 maayandiamond@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-6801968 | מייל
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תיאטרון לחיים 

אפרת קרמזין ויסמן וליאת גל

מפגש מהנה, יעיל ומעצים העוסק ביחסים. סדנה המשלבת בין עולמות הדרכת ההורים 
והתיאטרון, דרך שיח ומשחקי אימפרוביזציה. בסדנה מתאפשרת הצצה הדדית לעולם 

ההורים ולעולם המתבגרים. 

וקבלת כלים  והוריהם  וחווייתי על הצרכים המשתנים של בני/ות הנוער  יצירת שיח מעמיק  מטרות הסדנה 
ולמידת  יצירתית  ביטוי  אפשרות  המשפחה.  בני  בין  היחסים  במערכות  עוגן  המהווה  ומקרבת  נעימה  אווירה  ליצירת 

מיומנויות לחיים. 

ואיך להתמודד עם  גיל ההתבגרות  נלמד קצת על  נקשיב,  ותיאטרון.  מפגש המשלב הנחיה, שיח  מה נעשה? 
השינויים שמגיעים איתו, נשחק משחקי תיאטרון מצחיקים ומקרבים ונצפה בקטעי משחק מעוררי השראה. 

ייחודיות הסדנה השילוב בין שני העולמות - ההנחייה והתיאטרון עם שתי מנחות מקצועיות יוצר מפגש מרגש, 
חווייתית  בדרך  בו  ומתנסים/ות  האימפרוביזציה  מעולם  כלים  מקבלים/ות  המשתתפים/ות  ומקורי.  איכותי  מצחיק, 

המאפשרת פיתוח יצירתיות והעצמה. הכלים מוטמעים דרך ההתנסות ומאפשרים התמודדות וחוויית הצלחה. 

על המנחה 
אפרת קרמזין ויסמן- נשואה, אימא לשלושה, בעלת 'תיאטרון קרמיט', שחקנית תיאטרון ובימאית. ליאת גל- נשואה, 

אימא לשלוש, מנחת הורים ומנהלת הגיל הרך במגוונים. 

משך הסדנה: כשעה ורבע 

www.kermitpro.online :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 fafula.k@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-7663396 | מייל
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סיגל גרוסברד 

פורשות כנפיים

מפגש מלא תוכן להורים ולנערות המציינות את שנת הבת מצווה דרך שיח מקרב ואינטימי, 
הנאה וחוויה. 

מטרות הסדנה הזדמנות להסתכל אחד על השני מנקודת מבט שונה - חיבור ההורה לנער.ה שהיו ולעולמן של 
הנערות, ראיית ה"יש" בקשר, זיהוי הכוחות הפנימיים של הנערה וההורה והציפיות אחד מהשני לקראת השנה הבאה. 

מה נעשה? יצירת לוח השראה משותף. 
ייחודיות הסדנה פעילות חווייתית ומקרבת דרך יצירה, קלפים ושיח. 

על המנחה 
מאמנת אימהות, נערות וצעירות מנחת סדנאות לשנת בת מצווה, וסדנת "המנהיגה שבי" לנערות. 

משך הסדנה: שעתיים 

 www.facebook.com/sigalrubi :עלות: 1,500 ₪ כולל חומרים | אתר

 sigalrubi1@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-3001595 | מייל
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שירלי שלום כהן

שומעת הקול

סדנת העצמה, מרגשת ומצחיקה ועם ערך מוסף על תקשורת, יצירת קרבה, אמונה עצמית 
וחשיבה מחוץ לקופסא. הסדנה כוללת הפעלות, שיח ולימוד מילים בשפת הסימנים. 

מטרות הסדנה בזכות הסיפור המסקרן והסוחף של שירלי נלמד להעריך את ה"יש"', נבין איך מפתחים אמונה 
עצמית ואיך תרומה לאחר תורמת גם לנו. סדנה שמפעילה ומצחיקה את הבנות ומרגשת את האימהות. 

מה נעשה? סדנה המאפשרת הצצה לעולם של מתבגרת שגדלה במשפחה אחרת. שירלי נולדה שומעת יחידה 
והתובנות מועברים באמצעות הפעלות חווייתיות, שיתופים מרגשים,  במשפחה שכולם בה חירשים מלידה. הסיפור 

ולימוד מילים בשפת סימנים. 

ייחודיות הסדנה סיפור על גיל התבגרות אחר, שמועבר בגובה העיניים, עם המון אופטימיות והומור. סדנה 
תקשורת  של  חשיבותה  עצמי.  וביטחון  נחישות  ועל  מוסף  ערך  ועם  רגש  צחוק,  דרך  לבנות  האימהות  בין  שמחברת 

ותרומה לאחר. הסדנה חוויתית ודינאמית, הנערות משתתפות לאורך כל הסדנה. 

על המנחה 
מרצה במוסדות חינוך, חברות, משרדים ממשלתיים וב- TEDx העולמי. מנחת קבוצות ויוצרת מופע ייחודי בבתי ספר 

הנכלל בהיצע נוסף של סל תרבות ארצי. פעילה חברתית למען חירשים וכבדי שמיעה. 

משך הסדנה: שעה וחצי 

www.shomat-hakol.co.il :עלות: 1,400 ₪ | אתר

 shirley@shomat-hakol.co.il :פרטים ליצירת קשר: 054-6490646 | מייל
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אסתר פומרניץ

זמן משפחה

הורה ובת מציירים שינוי - חוויה משותפת, תקשורת מקרבת באמצעות ציור אינטואיטיבי, 
תנועה, הקשבה, משחקים ושאלות. קלפים וערך לחיים.  

מטרות הסדנה תקשורת מקרבת, היכרות מחודשת, זמן איכות, חוויה בלתי שגרתית. 
מה נעשה? התנסות יחד בתהליכים משמעותיים. ערך לחיים. כלים להמשך הדרך. 

הסדנה מנוהלת על ידי ובנוסף - בשיתוף פעולה עם מנחת מתבגרות. השילוב בינינו הוא  ייחודיות הסדנה 
ייחודי וכמובן שכל אחת מאיתנו מביאה לביטוי את יכולותיה בסדנה בדרך הטובה ביותר. 

על המנחה 
מובילה לביטוי חופשי ושחרור חסימות הלב באמצעות יצירה אינטואיטיבית בשיטת ״לצייר את השינוי״. 

משך הסדנה: שעתיים

עלות: המחיר לזוג 290 ₪ כולל מע"מ או עד 1500 ש'ח ל 12 וזוגות

 estherpom@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2741535 | מייל
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עינת מאיו

השתקפויות

סדנת צילום חווייתית ומעצימה בשילוב פוטותרפיה להורה ובת בגיל ההתבגרות התורמת 
לחיזוק הקשר והעמקתו ומעודדת תקשורת הדדית מקרבת. 

מטרות הסדנה בסדנה תקבלו טיפים מעולים לצילום בפלאפון ובמצלמה, חוויה עוצמתית וכיפית זמן איכות 
הורה ובת, תמונות מקצועיות משותפות למזכרת

בעיני  השתקפותכם  את  ותראו  ותצטלמו  תצלמו  בצילום,  מעולים  טיפים  תלמדו  הסדנה  במהלך  נעשה?  מה 
בנותיכם ולהיפך. תתרגלו תקשורת בעזרת צילומים ועוד תרגילים מרתקים. בסוף הסדנה תזכו להצטלם ביחד ותקבלו 

תמונה למזכרת

פוטותרפיה  תרגילי  עם  שלכן  התמונות  ושדרוג  בפלאפון  לצילום  טיפים  משלבת  הסדנה  הסדנה  ייחודיות 
בעזרת קלפים ותמונות לחיזוק הקשר ביניכם/ן ובנוסף, תזכו גם בתמונות משותפות שלכם/ן. 

על המנחה 
צלמת מתמחה בפוטותרפיה, מאמנת אישית, מנחת סדנאות נשים, ילדים ונוער בסיכון. תואר ראשון )BA( במדעי החברה 

התמקדות בפסיכולוגיה. בוגרת לימודי פוטותרפיה, בוגרת לימודי אימון אישי וזוגי. 

משך הסדנה: שעתיים 

https://www.einatmayo.co.il :עלות: 1,400 ₪ | אתר

 einatmayo@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3557433 | מייל
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מוזיאון כפר-סבא

סדנת פינוק בבקבוק לבנות מצווה 

מוזיאון כפר-סבא מתמחה במלאכות עתיקות וקדומות. נציע סדנה ייחודית שבה יתנסו 
המשתתפים/ות בניפוח זכוכית ורקיחת בושם המבוססס על חומרים טבעיים: שמן זית, 

צמחים ועשבים 

מטרות הסדנה יצירת היכרות וחיבור ערכי ומעשי בין המשתתפים/ות ובין המלאכה העתיקה של ניפוח זכוכית 
ורקיחת בשמים ומרקחות מחומרים טבעיים. הסדנה מתבססת על הממצאים הארכיאולוגיים מאיזור השרון שבמוזיאון 

כפר-סבא 

יתנסו המשתתפים/ות  כ-90 דקות בסדנת המוזיאון בבית ספיר. במסגרת הפעילות  פעילות בת  מה נעשה?   
בטכניקה של ניפוח זכוכית ליצירת בקבוקון. את הבקבוקון ימלאו בבושם שירקחו בעצמם מחומרים טבעיים מקומיים. 

למלאכה  אמיתי  ערכי  חיבור  ליצור  והיכולת  הידע  לנו  יש  וארכיאולוגי  היסטורי  כמוזיאון  הסדנה  ייחודיות 
העתיקה של טווייה ואריגה. מניסיון של שנים, הסדנה איכותית וזוכה לשבחים מהמשתתפים/ות. 

על המנחה 
מוזיאון כפר סבא הינו מוזיאון ארכאולוגי והיסטורי הכולל את אתרי שימור המורשת והארכיאולוגיה ותצוגת הקבע בבית 

ספיר. המוזיאון מציע מגוון סיורים וסדנאות איכותיות ומעשירות לכל הגילאים וכמובן לבנות מצווה 

משך הסדנה: כ-90-120 דקות 

 /https://kfar-saba-museum.org | עלות: 1,200 ₪ עד 25 משתתפים/ות

פרטים ליצירת קשר: 09-7640868 | 
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מעיין בוירסקי 

בשביל היחד - סיור יהדות 
ורוחניות בתל אביב

נסייר בנווה צדק הציורית בעקבות יהדות ורוחניות. דרך דמויות שחיו בשכונה, קהילות 
מקומיות, סיפורים ושירים נגלה יהדות עכשווית ורלוונטית. זוהי דרך מופלאה להתחבר 

לשנת המצווה. 

היהדות  חשיפת  דיאלוג,  ויצירת  משותפת  פעילות  באמצעות  לבת  ההורה  בין  הקשר  חיזוק  הסדנה  מטרות 
המתחדשת, העומק והמגוון במורשת היהודית, התנסות בתרגיל מיינדפולנס ככלי לחיזוק החוסן האישי, חיבור לשנת 

המצווה. 

מה נעשה? סיור בעקבות ההיסטוריה של השכונה מזויית יהודית פלורליסטית, דרך דמויות כגון הרב קוק וש"י 
עגנון, אומנות רחוב, ביקור בבית כנסת קונסרבטיבי ועוד. סיור המשלב טקסטים, שירים ושיח בין הורה לבת. 

 ייחודיות הסדנה זמן איכות של הורה ובת, הצגת זוויות מגוונות על יהדות וחיבור לשנת המצווה, יצירת מרחב 
לשיח, מחקר ושיתוף בין משתתפים/ות ובין הורה ובת. סיור מודרך ע"י מורת דרך מוסמכת עם ניסיון בהדרכת נוער, 

סדנה המשלבת כיף עם עומק ותוכן. 

על המנחה 
מורת דרך מוסמכת, מדריכה מזה כשש שנים, בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ-ישראל. אוהבת את הארץ ואת אנשיה. 

בעבורי הטיול הוא דרך מופלאה להתחבר לארץ, לאנשים ולעצמנו. 

משך הסדנה ומיקומה: שעתיים, תל אביב. הגעה עצמית

www.Facebook.com/maayanboiarski :עלות: 850 ₪ | אתר

 maayanb.tg@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5605055 | מייל
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תרזה חורין קרגולה

דיוקן אישי

יצירת דף יומן ויזואלי ודיוקן אישי בטכניקת קולאז'.

מטרות הסדנה איך אני רואה את עצמי? פעילות יצירה מהנה ליצירת דף יומן ויזואלי ודיוקן אישי בטכניקת 
קולאז'. 

מה נעשה? במהלך המפגש נתבונן בעצמנו וניצור דף יומן ויזואלי ודיוקן אישי בטכניקת קולאז' בשילוב חומרים 
שונים.  

ייחודיות הסדנה סדנה יצירתית ומהנה שבה נתחבר לאומן שבתוכנו ולמחוזות הילדות. דרך חוויית היצירה 
נשוחח, נתבונן ונכיר את עצמנו. הסדנה כוללת חומרי יצירה מגוונים וכיבוד. 

על המנחה 
אומנית רב תחומית, יו"ר עמותת אומן בעירו כ"ס. מפיקה אירועי אומנות כגון הפנינג "צבע בעיר"- 3 ימי סדנאות אומנות 

בבית האומנים , סדנאות ילדים עם ובלי מוגבלויות ועוד. 

משך הסדנה: 3 וחצי שעות 

עלות: 1,500 ₪ 

 tirza.hk.8@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4482526 | מייל
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נופר קריב

בלונים

הכנה משותפת - חווייתית וכיפית - של יצירת בלונים, שהופכת ליצירה משותפת שנשארת 
לאחר הסדנה. ישנן מספר אפשרויות לבחירה. 

מטרות הסדנה הכנה משותפת של יצירה מהממת מבלונים )ניתן לבחור ליצור אגרטל פרחים/כובעים מדליקים 
לסלפי(, תוך שיתוף פעולה בין ההורה לבת, עזרה הדדית, יצירת עיצוב משותף וחיזוק החיבור דרך הבידור שבתהליך 

מה נעשה? סדנה לדוגמה: לאחר הקדמה מבדרת כל הורה ובת מקבלים אגרטל בלונים, ולומדים להכין ביחד 
פרחי בלונים שונים, אשר לבסוף יהפכו לקישוט לבית הכינו בעבודת צוות. 

ייחודיות הסדנה תוצר הסדנה נשאר אתכם זמן מה לאחר הסדנה )כקישוט לבית או כאקססוריז לתמונות(, 
וניתן להתגאות בו ולהציג אותו לאחר מכן. תוצר הסדנה הוא תולדה של שיתוף פעולה משולב בין ההורה לבת. סדנה 

קלילה ומהנה. 

על המנחה 
אומנית בלונים לאירועים שלא שוכחים. 

משך הסדנה: שעה

balloonofar.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 balloonofar@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 053-8448937 | מייל
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ריקי שאדי-סילברה 

סדנת אקססוריז נעימים 

 

סדנאות ליצירה אישית ורכה. במפגשים אינטימיים יוצרים יחד, הורה ובת המצווה אביזר 
אופנתי או תכשיט עשוי חומרים רכים וצבעוניים. 

מטרות הסדנה סדנה שהיא חוויה. חוויה חושית, בחירה מתוך מגוון הבדים, המרקמים והצבעים. חיבור דרך 
היצירה, עוקפת המילים, חיבורים וקשרים ישירים בין הנערה להורה שבסופה תישאר מזכרת משותפת לתקופה הקרובה. 

מה נעשה? יצירת שרשרת/ סיכה/ אביזר אופנתי מבדים. 
 ייחודיות הסדנה FUN, FUN, FUN. סדנה שהיא יצירה חווייתית משותפת. 

על המנחה 
מעצבת אקססוריז מטקסטיל ומנחת סדנאות לנשים וילדים. בעלת סטודיו בכפר סבא לאקססוריז מטקסטיל. 

משך הסדנה: כשעה וחצי. מחיר ל-12 זוגות

 www.facebook.com/riki.shadisilvera.52 :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 rikishadi@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-7435153 | מייל
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מעיין בוירסקי 

בשביל היחד
סיור גרפיטי צבעוני ומהנה

סיור בפארק המסילה ופלורנטין. נגלה את אומנות הרחוב ודרכה נעסוק בדימוי עצמי, 
סושיאל מדיה, מנהיגות ועוד. נהנה משתי טעימות ונקדיש זמן לשיח בין הורה ובת. 

מטרות הסדנה לעורר שיח ונקודות למחשבה, זמן איכות של הורה ובת, המשלב סיור מהנה עם זמן לשיחה 
ושיתוף, להיחשף לאומניות הרחוב השונות ואמירותיהן במרחב הציבורי. 

מה נעשה? סיור בפארק המסילה ושכונת פלורנטין. נגלה את אומנות הרחוב ודרכה נעלה סוגיות כמו דימוי עצמי, 
סושיאל מדיה ואחריות. נהנה משתי טעימות בעסקים שכונתיים, ולסיום נקדיש זמן לשיח של הורה ובת. 

 ייחודיות הסדנה זמן של יחד הכולל כיף ותוכן. יציאה משותפת למרחב שונה, יצירה ועידוד שיח בין חברי 
בסוגיות  עיסוק  דרך המתאימה את ההדרכה למשתתפים/ות.  מורת  ע''י  לבתו. הדרכה מקצועית  הורה  ובין  הקבוצה 

רלוונטיות לנערות דרך אומנות רחוב. 

על המנחה 
ואנשיה.  מורת דרך מוסמכת, מדריכה מזה כשש שנים, בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ-ישראל. אוהבת את הארץ 

בעבורי הטיול הוא דרך מופלאה להתחבר לארץ, לאנשים ולעצמנו. 

משך הסדנה: שעתיים וחצי, תל אביב. הגעה עצמית

Www.Facebook.com/maayanboiarski :עלות: 1,000 ₪ | אתר

maayanb.tg@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5605055 | מייל
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לוסיאנה פלקון

סדנה ליצירת גינת סוקולנטים בעיצוב אישי. סדנה המשלבת יצירתיות וטבע. 

אבנים  צמחים,  בשילוב  אישי  בעיצוב  סוקולנטים  גינת  ייצור  זוג  כל  בטבע.  איכות  זמן  בילוי  הסדנה  מטרות 
ואביזרים שונים.

מה נעשה? במהלך הסדנה נלמד על השפעתם הגדולה של הצמחים על איכות חיינו. מהם צמחים סוקולנטים, 
כיצד מטפלים בהם ואיך לשלב אותם כדי ליצור גינה בעיצוב אישי. 

ייחודיות הסדנה הסדנה משלבת צמחים, יצירתיות ובילוי בטבע. המגע עם האדמה והצמחים, תשומת הלב 
לפרטים הקטנים והשהייה בטבע יוצרים חוויה מיוחדת. התוצר המקסים המתקבל הוא יצירה משותפת וקסומה של כל 

זוג. 

על המנחה 
נטורופתית, מורה לסביבה וחקלאות. מומחית בחיבור ילדים לטבע. 

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ₪

lucianajf@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2439012 | מייל

גינת סוקולנטים
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ניצן ששון

חיבור לשבת

סדנה של הורה ובת ליצירת פמוטים וכלי למלח לקידוש יום השבת. 

מטרות הסדנה חיבור ועשייה של הורה ובת, עבודה עם חימר פיסולי, מתאים לשימוש מדיח, מקרוגל ותנור. 
מה נעשה? סדנה של שני מפגשים: האחד פיסול, והשני צביעה. 

ייחודיות הסדנה סטודיו קרמיכייף קיים מזה כ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בפעילויות רבות ומגוונות. הסדנה 
מוצעת על בסיס עבודה מחוברת לחומר, טכניקות וצבעים. 

על המנחה 
תואר ראשון בחינוך מיוחד בתחום האומנות, התמחות בתחום הקרמיקה. בעלים של סטודיו קרמיכייף - NLP הנחיה, 

הדרכת הורים וליווי רגשי לילדים, נוער ומבוגרים. פסיכותרפיסטית בתחום ההתמכרויות, פוסטראומה ותחלואה. 

משך הסדנה: שני מפגשים של עד שעתיים כל מפגש 

עלות: 90 ₪ למפגש )הסדנה כוללת שני מפגשים(, עד 1,500 ₪ ל-12 זוגות

https://www.facebook.com/ceramikef :אתר

 nitzang33@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-4494487 | מייל

בהנהלת ניצן ששון
סדנת בנות  מצווה 

יצירה בפיסול קרמי סט פמוטים בעיצוב אישי, מגש
בסיס וכלי למלח לברכת ה"מוציא".

הסדנא כוללת:
2 מפגשים של אם ובת - כל מפגש עד שעתיים .  
 מפגש ראשון - הדרכה מלאה לתהליך היצירה. 

מפגש שני - ( חודש אחרי ) צביעה בצבעי קרמיקה. 
הכלים מתאימים לשימוש במדיח, מקרוגל ותנור ביתי. 

 
עלות כל מפגש ( אם וביתה) 90 ש"ח. 

כולל את כל החומרים.

רוטשילד 57, כפר סבא. ( חניה צמודה) 
נייד 050-4494487

פייסבוק - " קרמיכייף"
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סיגל גרוסברד 

הורה - בת תקשורת 
בצבע ומילים 

סדנה עשירה בתכנים ובפעילויות לתקשורת בונה ופתוחה לטובת הקשר הבין -דורי. 

מטרות הסדנה לייצר חוויה מקרבת ומרגשת בין אימהות לבנות באמצעות מילים, תנועה וצבע. 
מה נעשה? מפגש ייחודי ובלתי שגרתי, עם כלים וערך לחיים, בסופו יוצאים עם תוצרים להמשך הדרך. שילוב 

עולם האימון האדלריאני והציור האינטואיטיבי. 

"לצייר את השינוי",  - מפתחת שיטת  פומרניץ  הסדנה תועבר בשיתוף פעולה עם אסתר  ייחודיות הסדנה 
מטפלת פסיכו-קריאטיבית, אמנית ויוצרת. מובילה ומנחה לביטוי חופשי באמצעות צבע, מילה, קול ותנועה דרך יצירה 

אינטואיטיבית. 

על המנחה 
מאמנת אימהות, נערות וצעירות בגישת אדלר 

משך הסדנה: שעתיים כולל חומרים והנחייה

 www.facebook.com/sigalrubi :עלות: 1,500 ₪ עד 12 זוגות | אתר

 sigalrubi1@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-3001595 | מייל
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ויקי מוצפי-שמש 

לראות אותך בתמונה

סדנה ייחודית המשלבת פוטותרפיה וראייה מודעת. כל אחד רואה את העולם בצורה שונה. 
בסדנה נלמד לתת ביטוי לצילום מנקודות מבט שונות. צילום באמצעות מצלמת סמארטפון. 

מטרות הסדנה חיזוק הראייה השונה אצל כל אחד. להראות דרך הצילום שכל אחד רואה אחרת ואין "נכון" או 
"לא נכון" הפעילות מחזקת את השוני ואת ביטוי הייחודיות 

מה נעשה? הפעילות תתבצע בעזרת מצלמת הסמארטפון שלכם. נתחיל בחקר תמונות בקבוצה ואז נצא ונצלם 
לפי הנחיות. כל הורה ובת יצלמו תמונות בשטח ובסוף הסדנה נדבר על התמונות שצילמתם.)נדרש גם חיבור לוואטסאפ( 

ייחודיות הסדנה בעולם שבו המסר הוויזואלי הופך להיות המסר העיקרי, נלמד לצלם בצורה שונה וניתן ביטוי 
לייחודיות של כל אחת. נלמד לצלם מזוויות שונות,"לקרוא" תמונות שצולמו ע"י צלמים, ובעיקר נחפש דרכים מקוריות 

להעברת מסר ויזואלי. 

על המנחה 
צלמת, בעלת סטודיו לצילום בכפר סבא. מטפלת בפוטותרפיה ומוסמכת המכון לחקר ויזואלי ואימון לראייה מודעת. 

 

משך הסדנה: כשעה וחצי 

 vickim.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 vicki.mutsafy@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-5656270 | מייל
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אסנת בירן וטל הראל

רגעים שלי ושלך
לאהוב, להנות, לתעד

סדנה הורה ובת שנת בת מצווה, קשר אם/אב ובת. 

מטרות הסדנה שנת בת המצווה היא שנה מיוחדת ומרגשת. בגיל זה הבנות עוברות מילדות לבגרות. 
מה נעשה? במהלך הסדנה נדבר ונתנסה בתקשורת בין הורה לבת בגיל ההתבגרות, ניתן לכן כלים להתמודד יחד 

עם המעבר מילדות להתבגרות ולהעצים את הקשר בינכן.ם, וניתן לכן.ם הזדמנות להנציח את הרגע. 

ייחודיות הסדנה הפעלה קלילה בנושא תקשורת, צילומים מקצועים להנציח את הרגע וכיבוד קל.

על המנחות 
אסנת בירן, בעלת תואר שני בחינוך, מדריכת הורים ואחת מהיועצות המשפחתיות של מרכז מיכל דליות.

טל הראל, צלמת מקצועית. מתמחה בבוק בני מצווה, צילומי משפחה וילדים, אירועים קטנים ותדמית.

משך הסדנה: עד שעתיים , עד 15 זוגות הורה + בת מצווה

עלות: 1,500 ₪  

osnat.biran@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8823585 | מייל



52
*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

מיכל איידוקובסקי

יומן אישי 

ספר ישן הופך ליומן אישי חדש! מילים בספרים ישנים מספרים סיפור. באמצעות טכניקות 
יצירה מגוונות ניצור יומן אישי התפתחותי שילווה אתכם בשנים הבאות. 

מטרות הסדנה הבעה יצירתית וביטוי של התפתחות, מחשבות, תחושות, רגשות, תובנות ודגשים לגיל הנעורים. 
מה נעשה? כל משתתפ.ת מקבל/ת ספר ישן. בוחר/ת מילים או משפטים חשובים. כותב/ת לעצמו/ה מכתב אישי 

מעצים שייפתח בגיל 18 ובנוסף נלמד 3 טכניקות יצירה. 

ייחודיות הסדנה יצירת יומן התפתחות אישי, שילווה את היוצר/ת בשנים הבאות. 

על המנחה 
ארט קיימא - מרכז חדשנות לאומנות קיימות ומדע, מרחב משלב המפתח סקרנות ומאפשר גילוי ועיבוד ביצירה. 

משך הסדנה: 3 שעות 

עלות: 1,500 ₪ 

 michalaid@ksaba.co.il :פרטים ליצירת קשר: 054-4326565 | מייל

קיימא
בית תהילה ואריה שרייבמן

מרכז לאמנות וקיימות כפר סבא
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לוסיאנה פלקון

בישול בריא בטבע 

סדנת בישול מעשית שבה נבלה בטבע זמן איכות ללא מסכים. נבשל יחד וניצור חוויות 
משותפות באמצעותשיח על בריאות הגוף והנפש. 

מטרות הסדנה פעילות ייחודית המשלבת בין בילוי, חיבור, אוכל, יצירה לערך הבריאות, אהבה עצמית והעצמת 
תחושת המסוגלות של הנערות. תוך כדי ... נחתוך, נרדד, נקצוץ, נתבל, נקשט וכמובן נאכל ביחד! 

מה נעשה? נכין יחד ארוחת נשנושים טעימה, קלילה ובריאה מחומרי גלם מצוינים בלבד. נקטוף תבלינים מגינת 
צמחי המרפא, נלמד על ערכם ונגלה שלבשל בריא זה דווקא קל ומהנה. 

ההתנסות  הפתוח.  ובאוויר  מיוחדת  באווירה  קסומה,  חקלאית  בחווה  מתקיימת  הסדנה  הסדנה  ייחודיות 
המעשית מעודדת פתיחות למזונות חדשים, מגבירה מודעות לאורח חיים בריא, ומאפשרת למידה על מזונות המשפרים 

את מצב הרוח ועושים טוב לגוף ולנפש. 

על המנחה 
נטורופתית, מורה לסביבה וחקלאות. אוהבת להיות המבוגרת שכל ילד.ה צריכ/ה שתאמין בו/ה.

משך הסדנה: שעה וחצי - שעתיים

עלות: 200 ₪ לזוג עד 1,500 ₪

lucianajf@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-2439012 | מייל
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מוזיאון כפר-סבא

סדנת טווייה ואריגה לבנות מצווה 

ממה היו עשויים הבגדים פעם? מוזיאון כפר-סבא מתמחה במלאכות עתיקות וקדומות. 
סדנה ייחודית שבה יתנסו המשתתפים/ות במלאכה העתיקה של טוויית חוטים מחומרים 

שונים ואריגתם. 

מטרות הסדנה יצירת היכרות וחיבור ערכי ומעשי בין המשתתפים/ות ובין המלאכה העתיקה של טווייה ואריגה. 
הסדנה מתחברת לממצאים הארכיאולוגיים והחומריים מאזור השרון שבמוזיאון כפר-סבא 

מה נעשה? פעילות בת כ-90 דקות בסדנת המוזיאון בבית ספיר. במסגרת הפעילות יכירו המשתתפים/ות את 
תהליך טוויית חוטים מחומרים שונים ויתנסו בטווייהואחר מכן באריגה. 

למלאכה  אמיתי  ערכי  חיבור  ליצור  והיכולת  הידע  לנו  יש  וארכיאולוגי  היסטורי  כמוזיאון  הסדנה  ייחודיות 
העתיקה של טווייה ואריגה. מניסיון של שנים, הסדנה איכותית וזוכה לשבחים מהמשתתפים/ות. 

על המנחה 
מוזיאון כפר סבא הינו מוזיאון ארכאולוגי והיסטורי הכולל את אתרי שימור המורשת והארכיאולוגיה ותצוגת הקבע בבית 

ספיר. המוזיאון מציע מגוון סיורים וסדנאות איכותיות ומעשירות לכל הגילים וכמובן לבנות מצווה 

משך הסדנה: כ-90-120 דקות 

 /https://kfar-saba-museum.org | עלות: 1,200 ₪ עד 25 משתתפים/ות

פרטים ליצירת קשר: 09-7640868 
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20,000 מילים

20,000 מילים

סדנה חווייתית ומצחיקה, שבמהלכה, באמצעות משחקי אימפרוביזציה בהשתתפות הקהל 
נדבר על החברה שלנו, על המציאות הלא שוויונית ועל איך כולנו יכולות.ים לקדם שוויון 

בכל גיל! 

מטרות הסדנה העלאת מודעות לפער המגדרי בחברה הישראלית הכרות עם הסללות וסטריאוטיפים מגדריים, 
פיתוח תפיסה מודעת מגדר ומוטיבציה לקדם שוויון מגדרי חברתי. 

מה נעשה? במהלך הפעילות נשחק משחקים משתפי קהל )בסגנון "של מי השורה הזאת"( ודרכם נדבר מגדר- 
מה זה בכלל מגדר, מה הביטוי שלו בחיי היום יום שלנו ונדמיין מציאות שווה יותר! 

ייחודיות הסדנה קטעים איתנו! באמצעות צחוק, הומור והשתתפות פעילה - אנחנו מעבירות מסרים חברתיים 
חשובים מאין כמותם, ויחד עם המשתתפים/ות שלנו- משנות את העולם! אנחנו מאמינות בשוויון מתוך שונות ובחופש 

הבחירה מתוך מודעות ולא מתוך הבניות חברתיות. 

על המנחה 
סדנאות ומופעי אימפרוביזציה לקידום שוויון מגדרי - בדרך ייחודית. 

משך הסדנה: 45-60 דקות 

www.20000words.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 words20000@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-5926064 | מייל
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*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

מלאה בעצמי
השינוי מתחיל בתוכי

אמירה שחף

אימוץ אידיאל היופי המחבר בין אושר, בריאות והצלחה גורם במקרים רבים לחוסר שביעות 
רצון מהגוף הקיים אל מול הגוף הנחשק ופוגע בביטחון ובהערכה עצמית 

מטרות הסדנה סדנת הורה ובת שבה יינתנו כלים מעשיים שיאפשרו ללמוד לפתח יחסים בריאים עם הגוף 
בתחילתו של גיל ההתבגרות. • חיזוק תחושת הקרבה והאינטימיות בין הורה ובת בנושאים הנוגעים ליחסים עם הגוף. 
• קבלת כלים אשר יסייעו לפתח חשיבה ביקורתית של המציאות הקיימת וגיוון מושגי אידיאל היופי. • רכישת כלים 

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

כיצד מתפתח דימוי גוף ומדוע הוא משפיע ומשמעותי כל כך בחיי היומיום של כל אחת מאתנו?  מה נעשה? 
הסדנה מועברת בצורה חווייתית ומשלבת סרטונים, תרגילים מעשיים ושיח משותף. 

ייחודיות הסדנה בסדנה אנו לומדות לזהות את השפה הנוקשה המנהלת לנו את היחסים עם הגוף וגורמת לנו 
להשוואות עם האחרת ו"המושלמת" בעינינו, השוואה שאינה מאפשרת לנו להיות מי שאנחנו. במקומה נלמד לרכוש 

שפה של קבלה וקשב לצורכי הגוף על מנת לגדול ולהיות בריאות בגופנו ובנפשנו. 

על המנחה 
ואימהות  ותק רב בהנחיית סדנאות לנערות, נשים  וזהות אישית. בעלת  גוף  מנחת קבוצות מוסמכת מתמחה בדימוי 
לבנות. מייסדת MY SWITCH מרכז ייחודי המלמד ומאפשר לנשים ונערות לקבל את עצמן בעזרת שינוי בתפיסת 

הגוף, התנהגויות אכילה, לבוש ומראה בגישת שפת האכילה. 

משך הסדנה: שעה וחצי

 myswitch.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 amiras73@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-3002299 | מייל
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*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

מעגלי העצמה לבנות מצווה
"נשים קטנות"

ענת גולדל ורונית שטרן 

תוכנית המציעה להורה ובת להפוך את שנת בת המצווה למשמעותית, ערכית וחווייתית. 
מלאה ברגש, גילוי, חיבור וחיזוק הקשר ביניהם.ן. 

מטרות הסדנה העמקת הקשר בין הורה לבת, יצירת חיבור לשושלת הנשית - משפחתית ולערכי המשפחה, 
חיזוק הדימוי העצמי וחיבור לכוחות הפנימיים שיש בכל אחת ואחת וקבלת כלים להתמודדות עם השינויים במעבר 

לגיל ההתבגרות. 

מה נעשה? ניצור חיבור לדמויות משמעותיות בשבט המשפחתי, נקבע מטרות ויעדים לשנה הקרובה, נאתר את 
החוזקות שבנו וניצור לוח חזון אישי. נעסוק בדימוי גוף, קבלה עצמית, התמודדות עם מעברים, סדר יום ושגרה בריאה. 

מקצועיות  מנחות  שתי  ע"י  ומהנה  חווייתי  באופן  מועברת  וכלים.  בידע  עשירה  תכנית  הסדנה  ייחודיות 
בעלות ותק רב בתחום החינוך והעבודה הסוציאלית והתמחות בגיל העשרה. המפגשים משלבים כלים מעולם האימון 

והפסיכולוגיה החינוכית חברתית וכן כלים יצירתיים מגוונים של מוסיקה, תנועה, קלפי אימון, כתיבה ויצירה. 

על המנחות 
נשית  העצמה  ומעגלי  סדנאות  קבוצות,  מנחת   .)MSW( קהילתית  גולדל-עו"ס  ענת 
 )MCIL( בכירה  מאמנת  ומרצה,  חינוך  אשת   - שטרן  יצירתיים.רונית  כלים  באמצעות 

מדריכת הורים ומנחת קבוצות. 

משך הסדנה: מפגש בודד ועד סדרה של 6 מפגשים. כל מפגש כשעתיים וחצי 

עלות: 1,500 ₪

anat.goldel@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-4591940 | מייל

נשים קטנות
מעגלי העצמה לבנות המצווה
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תזונה ואורח חיים בריא
לבנות מצווה

אילנית וודינסקי 

מהי התזונה המומלצת בגיל ההתבגרות? איך אורח חיים בריא יעזור למצות את פוטנציאל 
הגדילה? ואיך ניגשים בצורה נכונה ומעצימה לנושא רגיש זה? 

מטרות הסדנה הנגשת נושא התזונה לנערות ולאימהות מזווית בריאה לגוף ולנפש והקניית כלים ישימים ביום 
יום למעבר לאורח חיים בריא. 

מה נעשה? בסדנה נתמקד בעקרונות לשמירה על תזונה ובריאות ולמה הם חשובים בעיקר בגיל ההתבגרות. 
נציע פתרונות ישימים המותאמים לסדר היום של הנערות, מתוך חשיבה בריאה וללא התעסקות מיותרת. 

ייחודיות הסדנה בסדנה נפתח את נושא התזונה המורכב, ונדבר בגובה העיניים על מה חשוב, מה בריא ואיך 
לעשות בחירות נכונות ביום יום. נדבר פרקטית על מה להזמין במסעדות ואיך ליישם פעילות גופנית קבועה. לבסוף, כל 

זוג אימא-בת יבנו תפריט יומי לדוגמא. 

על המנחה 
נטורופתית מוסמכת, יועצת לאורח חיים בריא ותזונת ספורט, מרצה לנערים/ות, בתי ספר, ארגונים, חוגים ומועדוני 

ספורט. 
מנחה בתוכניות לירידה במשקל ושיפור הכושר.

משך הסדנה: כשעתיים. 

 www.ilanitnatural.com :עלות: 1,500 ₪ עבור 12 זוגות | אתר

 ilanitvu@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8747100 | מייל
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להתבגר יחד בקצב שלך

נחמה אמירי 

סדנה בנושא דימוי גוף באמצעות תיפוף גוף. להתרגש, לצחוק, להיפתח, להתקרב, בסדנה 
אינטימית ומפתיעה, מלאת קצב ושמחה, שתשאיר בכן חוויה מיוחדת במינה. 

מטרות הסדנה יצירת קרבה ביחסים בין ההורים לילדים ובין כל הקבוצה יחד כקהילה וכמקור להענקת ביטחון, 
תמיכה, ומרחב התפתחות אישי. הרגשת שמחה מהביחד. חיזוק הביטחון ודימוי הגוף בגיל ההתבגרות המבלבל. 

מה נעשה? קבלת פנים והצגת הנושא בצורה חווייתית תרגול תיפוף גוף באמצעות משחקי קצב מחברים, נגינה 
על הגוף של שיר וצילום סרטון כתוצר למזכרת, שיח מעגלי ייחודי מונחה להעצמת החוויה, רפלקציה וסיכום. 

גישת s.b.l למידה מבוססת תהליכים חברתיים. אני משתמשת בארגז כלים מגוון, חווייתי  ייחודיות הסדנה 
עצמי  ביטחון  לגוף,  חיבור  קשר,  הקשבה,  מפתחים  שלנו.  לקצב  להתחבר  לומדים  גוף  תיפוף  דרך  אסימונים.  ומפיל 

והצלחה משותפת. הכול באווירה ייחודית, שמחה ומחברת. 

על המנחה 
ויוצרת הזדמנויות לשמחה. תואר ראשון במנהיגות חברתית, מורה לתיפוף גוף, מנחת  "התו שבלב" - מנחת קבוצות 

קבוצות בגישת s.b.l ומלווה רגשית. היחסים בינינו הם הזדמנות ליצור קרבה ולהתפתחות. 

 

משך הסדנה: שעה וחצי

עלות: 1,500 ₪ 

 nehama.tabo@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-2784888 | מייל
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התמונה שלי

יפעת פאר

בסדנה נכיר מקרוב את עולם הצילום דרך מצלמת הסמארטפון האישית שלנו ונעבור חוויה 
משותפת של למידה אחרת ושונה של הצילום ככלי להעצמה אישית. 

מטרות הסדנה התקרבות לעולם הנערות דרך הצילום תוך חוויה לימודית משותפת שלך ושלה. כניסה לעולם 
של ערכים ובניית התמונה שבה הנערה תרגיש בטוחה בעצמה וחזקה יותר מתמיד. 

מה נעשה? הפעילות תתחיל בלמידה משותפת ובכניסה לעולם של צילום בסמארטפון. לאחר מכן נמשיך לקלפי 
ערכים ונבחר מילה שההורה מעוניינ.ת להעביר לילדתו.ה. נסיים בצילום משותף של הורה ובת לפי הערך שנבחר. 

ייחודיות הסדנה זמן ובילוי משותף וכניסה לעולם הצילום הכה גדול ורחב שדרכו ניתן להעצים אותה, שיח על 
ערכים שאותם ההורה רוצה לתת לבתו להמשך דרכה ולצאת עם תמונה שבה תצלמו אחדת את השני כמזכרת נפלאה. 

על המנחה 
צלמת ומנחת סדנאות צילום בסמארטפון. 

משך הסדנה: שעה וחצי 

https://ifatpeer.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 iohevs@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 050-7812300 | מייל
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דיוקן אישי

מיכל איידוקובסקי

סדנת ציינוטייפ - הדפס שמש - "דיוקן אישי" 

מטרות הסדנה העצמה אישית - גילוי תכונות, חומר, צבע, מילים המייצגות אותי ומתארות את הדיוקן האישי 
שלי. 

מה נעשה? פעילות חוויתיית ב-3 תחנות: 1. פתיח עם מצגת שבה נחשפים לדיוקנאות אישיות של אומנים שונים 
2. סדנה הפלסטית - הכנת דיוקן אישי, חשיפה ופיתוח של ההדפס 3. עולם מייצבים 

ייחודיות הסדנה הדפס שמש - חשיפה לטכניקה ייחודית מהמאה ה-19.

על המנחה 
מ"מ מנהלת מרכז "ארט קיימא" לחדשנות, אומנות וקיימות. 

משך הסדנה: שעתיים

עלות: 1,400 ₪ 

 michalaid@ksaba.co.il :פרטים ליצירת קשר: 054-4326565 | מייל

קיימא
בית תהילה ואריה שרייבמן

מרכז לאמנות וקיימות כפר סבא
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שיחת בנות

ליאורה חיים

הסדנה עוסקת במיניות בגיל ההתבגרות - שיח והדרכה על מיניות, מחזור חודשי, הגוף 
שלנו, אינטימיות, הסכמה, תשוקה, מגע מיני, נשיקה ראשונה שיח פתוח ומלמד. 

מטרות הסדנה מתן מידע חשוב על מיניות, ועל התפתחות מינית, מתן מענה מקצועי לשאלות שעולות סביב 
גיל 12 בכל הקשור למיניות, חיזור, יחסים , אינטימיות וחוקים . 

מה נעשה? הפעילות נחלקת ל 3 שלבים: 1. הכרות קבוצתית - שיח קצר של הכרות באמצעות משחק קלפים 
למתבגרות. 2. פתקים אנונימיים. 3. הדרכה קבוצתית על מיניות ומענה לשאלות שנכתבו בצורה אנונימית. 

ייחודיות הסדנה סדנה שמותאמת לרוח התקופה, מספקת מענה לשאלות שעולות באופן טבעי ולעיתים קשה 
לשוחח עליהן עם ההורים , הסדנה מאפשרת למתבגרות להישאר אנונימיות, להרגיש בנוח ולקבל מידע מקצועי על כל 

שאלה שמציפה אותן וקשורה למיניות/ לגוף שלנו/ למערכות יחסים/ לרגשות. 

על המנחה 
ליאורה חיים- MA בחינוך, יועצת מוסמכת להורים ומתבגרים, מדריכת מיניות לגיל ההתבגרות - מומחית בגיל ההתבגרות 

של העידן החדש. בעלת קליניקה לייעוץ להורים ולמתבגרים : הדרכות מיניות, הרצאות, סדנאות. 

משך הסדנה: שעתיים 

https://www.liorahaim.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 liorahaim33@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-9284785 | מייל
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נתי מור

עיצוב תסרוקות - כלי שימושי להנאה, יצירה וביטוי אישי. המון דרכים פרקטיות לעיצובים 
מהירים, פשוטים ועם זאת מרהיבים. שדרוג ההופעה כולה עם עיצוב שיער מחמיא. 

מטרות הסדנה מתן כלים פרקטיים לעיצוב השיער, הכרות עם יתרונותיו של השיער. הנאה, משחק, חיבור. 
מה נעשה? בכל מפגש נכיר עיצובים חדשים ואפשרויות לעיצוב השיער בכיף, תוך התבוננות והתאמה למבנה 

הפנים וליצירת סגנון אישי. נלמד איך לשמור על השיער ואיך להשתמש ביתרונות של השיער האישי שלנו. 

ועידוד,  טיפול  ולאחרות,  לעצמי  פרגון  חיובי,  דימוי  קבלה,  של  ערכים  המשלבת  הדרכה  הסדנה  ייחודיות 
השראה, יצירה וגם חשיבה ביקורתית על מודלים של יופי ושל נראות בחברה ובמדיה. 

על המנחה 
איפור ותסרוקות - הדרכות בוטיק בהתאמה אישית. B.Ed באמנות. עיצוב טוב של איפור ושיער פועל בהרמוניה עם 

הפנים, אינו מסתיר אותנו, אלא מבטא את הפוטנציאל הכי טוב של מי שאנחנו. 

משך הסדנה: כשעתיים

 www.natimor.com :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 studio.natimor@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 054-8158555 | מייל

 Hair Days



64
*ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה.

פז ארבל

שיח הורים - בנות מצווה 

סדנה חווייתית על השיח המשמעותי בין הורים לנערות, על הבגדים שאנחנו לובשות ואיך 
הם הרקמה המקשרת ביננו, על זהות וקול - ואיך מדברות הכול? 

מטרות הסדנה יצירת שיח הורה - בת באמצעות בגד כרקמה מקשרת. הכרות עם הנער.ה שההורה היה כדרך 
ליצירת תקשורת מקרבת. התבוננות משותפת במראה כדרך לחיזוק הדימוי העצמי הרחבת השיח שמצטמצם בגיל 

ההתבגרות 

במפגש נכיר את ההורה באופן שלא הכרנו, דרך הנער/ה שהיה/הייתה היתה והבגדים שלבש/ה,  מה נעשה? 
נלביש אחד את השני ו"נתלבש" על השיח בינינו. נתבונן במראה, נכתוב מסרים ובעיקר נגשר על פערים. 

ייחודיות הסדנה סדנה חווייתית בשיטת סטיילינג תרפי, שיטה המשתמשת באביזרי לבוש ככלים השלכתיים 
להגדרה עצמית, לזהות ולהרחבת השיח. הבגדים הם מכנה משותף בין ההורה לבת ויש ביכולתם להיות רקמה מקשרת 

ביניהם ולייצר טקסט מהטקסטיל. 

על המנחה 
וסדנאות  קבוצות  מנחת  מוסמכת,  מטפלת  ובנערות,  בנשים  בטיפול  בהתמחות  שני  תואר  בעלת  סוציאלית  עובדת 

בשיטת סטיילינג תרפי, מנחת צוותים ומובילת קהילת נערות מובילות שינוי בעיר כפר סבא. 

משך הסדנה: 90 דקות

 www.pazarbel.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 pazarbel@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-8370445 | מייל
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מבט וחלון וראי
גלית אורן - מורן

במפגש נפתח מבט לעצמנו, אימהות ובנות. חלון אל העבר - כיצד ציינו בעבר את בת 
המצווה, וכיצד ציינו זאת אמותינו ונביט בראי חיינו היום. 

מטרות הסדנה מפגש אישי ומרגש של אם ובת תוך בירור הערכים והמשמעויות המשפחתיות הטעונות במושג 
בת המצווה. וברכת דרך אמהית למסע בדרך אל ההתבגרות. 

מה נעשה? בירור המושג מצווה באופן רחב ופתוח, תוך דגש על היותנו נשים. מהן המצוות ומה הערכים שאנו 
מבקשות להעניק לבנותינו, ומה הן מבקשות לקחת. בירור מהי מצווה בעבורנו היום. 

ואחת באופן אישי מתוך  ומרגש ביהדות המתאימה לכל אחת  מסע של עיסוק משמעותי  ייחודיות הסדנה 
ערכיה, תפיסת עולמה ואורחות חייה. מתוך מבט נשי – פמניסטי המזמין כל אחת מאיתנו לקחת אחריות על הובלת חיינו 

ועל הערכים שעליהם אנו מחנכות את בנותינו ובנינו. 

על המנחה 
רבה חילונית - הומניסטית ומחנכת בחינוך המיוחד. א-נשים ומסעות הם החומר המניע אותי. ללכת עם וללוות בדרך 

לנקודה הבאה. מאמינה בזכותןם של כל אחת ואחד, לחיות על פי עריכהןם ואמונותיהםן. 

משך הסדנה: כשעתיים 

http://www.raba-galitoren.co.il :עלות: 1,200 ₪ | אתר

 galitoren13@gmail.com :פרטים ליצירת קשר: 052-4282368 | מייל
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הפרשת חלה

דנה עדשים זליצקי 

סדנה חווייתית המשלבת הכנת חלות ותכנים מעצימים ברוח היהדות. כל משתתפ.ת מקבלת 
חלה מעשה ידיה. הסדנה מועברת לבנות המצווה לבד או ביחד עם האימהות. 

חיבור  מתוך  שקיים  הטוב  על  ולהודות  חייהן  על  להתבונן  רגע,  לעצור  למשתתפות  לאפשר  הסדנה  מטרות 
למסורת. בנוסף יאחלו לעצמן ולאחרים את מה שליבן חפץ תוך שמחה והנאה. 

ונשתף  ונכין חלות שכל אחת תיקח איתה הביתה בסוף הערב. בעזרת קלפים נשוחח  נלוש בצק  מה נעשה? 
מעולמנו. ניצור חיבורים והעצמה אישית וקבוצתית. נשתתף בטקס הפרשת חלה עם דגש רוחני מעצים. 

 ייחודיות הסדנה פעילות חווייתית המאפשרת חיבור למסורת היהודית ממקום של העצמה באווירה רוחנית. 
הזדמנות לחוויה משותפת יחדיו לחיזוק הקשר אם-בת וחיבור נוסף בין הנערות עצמן. נתינת שי לכל משתתפת. 

על המנחה 
מרצה, מטפלת ומנחת קבוצות. הכשרה: N.D נטורופתיה ופסיכולוגיה יהודית. מאמינה בבורא, בטבע ובאדם. מנהלת 

קבוצת "מודה אני- חיבור להודיה שבחיי". 

 

משך הסדנה: שעתים וחצי- שלוש שעות 

 www.facebook.com/adashimC :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 dana@adashim.co.il :פרטים ליצירת קשר: 052-3812247 | מייל
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אופה חלומות למציאות 

רויטל דוידסון 

סדנה חווייתית לבת המצווה המשלבת הפרשת חלה, העצמה נשית, באמצעות חיבור 
לשורשים ואפיית חלות ריחניות ועסיסיות. 

מטרות הסדנה העצמת בת המצווה באמצעות חיבור להיותה אישה, לחוזקות שלה, ולחיבור למסורת ולשורשים. 
סדנה עם תוכן וערך מרגש, חוויתי ומהנה. 

מה נעשה? הפעילות כוללת: הסבר על מצוות הפרשת החלה, החיבור לאישה במסורת מתוך מקום של עוצמה 
וכבוד למעמדה, לישת בצק תוך כדי מעגל ברכות, ואפיית חלות יפהיפיות לשבת. ניתן לשלב קלפי העצמה. 

ייחודיות הסדנה הסדנה בעלת תוכן וערך המשלב את המסורת עם העצמה נשית. לכולנו יש אפשרות לחלום 
ולהגשים את עצמנו. הפרשת חלה מהווה חלון הזדמנויות לכך להגשים חלומות ולהגשיםאת משאלות הלב. 

על המנחה 
הנחיית ערבי הפרשת חלה - אופה חלומות למציאות 

משך הסדנה: 2-3 שעות בהתאמה לתוכנית הערב 

 www.challa.co.il :עלות: 1,500 ₪ | אתר

 revitaldavidson@gmail.com :ליצירת קשר: 052-3478500 | מייל
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התנדבות
תמר פארן-גת

הזדמנות בשנה ייחודית זו לא רק לקבל אלא גם לתת. ניתן לתכנן אפשרויות שונות של 
מפגשי התנדבות. 

מטרות הסדנה הכרות של בנות המצווה עם הגיל השלישי, יצירת מעורבות בקהילה בניית תוכנית מותאמת 
לבנות . 

מה נעשה? ניתן לתכנן מספר אפשרויות, התנדבות חד-פעמית או מתמשכת. מפגש במועדון או בבתים ביחד עם 
האימהות. פעילות שהבנות מתכננות או פעילות שקשורה לחג או לשבת. 

ייחודיות הסדנה המפגש עם הגיל השלישי בעבור בני נוער הוא מעצים מאד לשני הצדדים זו חוויה שללא 
ספק תיזכר לשנים... 

על המנחה 
מנכ"לית "סביון", העמותה למען האזרח הוותיק בכפר סבא. העמותה נותנת שירות לאזרחים ותיקים במגוון תחומים. 

משך הסדנה: שעה

עלות: ללא עלות

 tp@savionkfs.org :פרטים ליצירת קשר: 050-7382738 | מייל
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הפעילות מועברת על ידי נותני שירות חיצוניים וחיצוניות לעירייה ועל כן העירייה אינה אחראית 
לטיב השירות ו/או לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשתתפות בפעילות. ייתכנו שינויים


