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   נערות, אימהות ואבות יקרים,

אני שמח וגאה להגיש לכם ולכן את חוברת הפעילויות והמפגשים של פרויקט

"בנות-מצווה" לשנת תשפ"ג.

ייחודו של פרויקט בנות-המצווה, אותו יזמה עו"ד שלי עמרמי ז"ל אשר כיהנה כיו"ר 

מועצת הנשים העירונית, פועל בהצלחה בעירנו זה למעלה מעשור.

שנת בת המצווה היא ללא ספק אחת השנים המשמעותיות ביותר בחייה של כל 

מתבגרת, ההופכת מילדה לנערה.

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.

נערות יקרות,

המסע שאותו תעברו בשנה זו והמפגשים שאותם תחוו יחד עם ההורים, יעניקו לכן 

תובנות משמעותיות ומהותיות, שאותן תיקחו להמשך הדרך. לאורך מסע ההתבגרות 

מחכות לכן חוויות חדשות, אשר יביאו לחיזוק הקשר ביניכן לבין ההורים, יעצימו אתכן, 

יעודדו אתכן למצוא את דרככן ויחדדו את החזון ואת הערכים שאנו מקווים שהפרויקט 

ינחיל לכן, אשר ילוו אתכן בכל דרך בעתיד.

מישל אובאמה אמרה פעם: "אחד השיעורים שגדלתי איתם היה תמיד להישאר נאמנה 

לעצמך ולא לתת למה שמישהו אחר אומר להסיח את דעתך מהמטרות שלך", ואני 

מאחל לכן, בנות מצווה יקרות, שתמיד תאמינו בעצמכן, ביכולות שלכן ובכישרונות 

שלכן – ואלה יובילו אתכן קדימה.  

שלכן ושלכם,

רפי סער
ראש העיר
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מזל טוב! הגעת לגיל מצווה. אז מה באמת קורה בגיל הזה? 

על מה כולם וכולן מדברים? ממה כולן מתרגשות?

 אז בואי ונספר לך שהכל התחיל מגיל בר המצווה של הנערים, ואנחנו כנערות, 
עמדנו על שלנו ורצינו בהכרה המגיעה גם לנו. כך נולדה לה בת המצווה. 

או כמו שאנחנו קוראות לזה בת מצווש! 

גיל בת המצווה הוא עיתוי משמעותי בחיים, המסמן עבור רבות את המעבר מילדות לבגרות. 
זוהי גם הזדמנות לחזק ולהגדיר מחדש את הקשר בין אמהות/אבות ובנותיהן, לאור השינויים 

המתלווים לתהליך ההתבגרות החשוב ובמקביל להנחיל לנערות את תחושת המסוגלות, בטחון 
וערך עצמי גבוה ולהצמיח דור בוגר שוויוני שתפיסתו אינה מתייחסת למגדר, אלא לאדם עצמו. 

 אז מה מצפה לך? אנחנו לא באמת יודעות, ואצל כל אחת זה אחרת, וכל אחת חווה 
את גיל ההתבגרות והמעבר מילדות טיפה אחרת.

אנחנו כן יודעות לספר לך על תוכנית "בנות המצווה שלי" שמתקיימת זו השנה ה-11.

מועצת נשים – משרד לקידום מעמד האישה גאות לחשוף את חוברת "בנות המצווה שלי".

בחוברת תוכלי למצוא את הסדנה המתאימה לך ולהורה. בסדנאות תוכלו להעמיק את הקשר, 
לגלות רבדים נסתרים ולמצוא שפה משותפת. הסדנאות הינן לימודיות, חווייתיות ומקרבות ויחד 

הופכת את שנת המצווה למשמעותית.

אז איך אפשר להתחיל סדנה?
שתי אופציות:

צרי קשר עם החברות שלך ותפתחו קבוצת וואטסאפ להורים. לאחר שתגיעו להסכמה על סדנה שמתאימה   .1
לכן תוכלו ליצור קשר עם הספקית הנבחרת לתאם איתה זמן, מקום ולהסדיר מולה את התשלום.

במידה ולא מצאת שותפות לסדנה בה את מעוניינת, ניתן להירשם באופן בודד )את וההורה(   .2
לסדנה ואנו נחבר אותך עם זוגות אחרים. הרישום לזוגות בודדים יסתיים ב 31/1/23 ולאחר 

מכן אנו ניצור קבוצה מכל הזוגות על פי בחירת הסדנה. שמות הזוגות שחוברו לקבוצה יועברו 
לספקית והיא תיצור איתכן קשר ותקים קבוצת וואטסאפ לתיאום זמן, מקום והסדרת תשלום.

חשוב לציין כי רוב הספקיות הן בעלות עסקים מקומיים ותושבות כפר- סבא.

טלי רונה
יועצת 

ראש העיר 
לקידום נשים

עו"ד עדי לוי-סקופ
חברת 

מועצת העיר
ויו"ר מועצת נשים

הדר זקוטו נחמיאס
רכזת מגדר 
ומיניות בחינוך

סימונה לוי
עוזרת 

יועצת ראש העיר 
לקידום נשים

מאחלות לכן ולכם סדנאות מעצימות, מרתקות ומקרבות.

קישור לטופס רישום לזוגות בודדים << 
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אתן מוזמנות להצטרף לקבוצת הוואטסאפ לקבלת עדכונים חמים ומידע על סדנאות <<
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לזכרה של שלי עמרמי בוזגלו ז"ל, שכיהנה כחברת מועצת העיר 

וכיו"ר מועצת נשים בכפר סבא, ופעלה לקדם שוויון מגדרי, נערות ונשים רבות.

לראשונה השנה, 11 שנים אחרי שהשיקה שלי עמרמי בוזגלו ז"ל את 

תכנית "בנות המצווה" העירונית המקורית, תקדיש עיריית כפר סבא את התוכנית 

הנוכחית לשלי ז"ל, ע"י הוספת שמה לשם התוכנית המקורי, כך שהחל מהשנה הזו והלאה, 

תיקרא התוכנית: "בנות המצווה שלי״.

התוכנית מאגדת עשרות ספקיות תוכן אשר מציעות מגוון עשיר של סדנאות ופעילויות.

דרך התוכנית והסדנאות ההורים והנערות יוכלו לחוות מסע ולעבור יחד התנסויות מקרבות,

מעצימות , ליצור יצירות מופלאות ולהטיב את הקשר והאמונה העצמית.

שלי חקוקה בזיכרוננו לעד ואנו מוקירים לה תודה על המורשת שהשאירה אחריה 

ואנו כאן כדי להמשיכה.
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צילום ולתפוס את הרגע:

צילום ורגש | יפעת פאר  >>

מצלמות מציאות - מדברות מציאות | ספי כהן  >>

סדנת דרכים | שרית שיימן  >>

לראות אותך בתמונה | ויקי מוצפי שמש  >>

בת, אם ומה שביניהן - סדנת צילום והעצמה | ויקי מוצפי שמש  >>

העצמה והעוצמה שלנו:

נשים קטנות | רונית שטרן וענת גולדל  >>

גדלות להצלחה | לירית פרי ויעל נאור־צדקה  >>

שומעת הקול | שירלי שלום־כהן  >>

"אני אוהבת כסף" - פיתוח וטיפוח הרגלי שימוש נכון בכסף, במיוחד לנערות | יעל נבט  >>

סיור בעקבות נשים חלוצות בכפר סבא | שרונה לימן  >>

אסרטיביות לא מה שחשבת | אסתי בראל  >>

"מדיטציית מיינדפולנס" לבחור לאן להפנות את תשומת הלב | יעל נבט  >>

מי היא הדמות השווה בעיניי? | שושה נאור  >>

תוכן עיניינים

דימוי עצמי בעידן הנוכחי- כי הכל מתחיל בי:
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מלאה בעצמי - על קבלה עצמית, דימוי גוף בריא ותקשורת בין אימא לבת | אמירה שחף  >>

"כמה טוב שיש שתיים" - סדנת סטיילינג לבנות-אימהות | ליאור מור־אלון  >>

מתנה של האם לבתה | שושה נאור  >>

מי קובע אם אני יפה? | שושה נאור  >>
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התנדבות- כי מעורבות חברתית זה אני:

סירי לידה  >>

עמותת נולדת לנצח  >>
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יצירה בואי לבטא את עצמך:

אורח חיים בריא:

תזונה ואורח חיים בריא לבנות מצווה | אילנית וודינסקי  >>

הדפס שמש - הקסם הכחול | ארט קיימא  >>

שבת מצווה | ניצן ששון  >>

סדנא לעיצוב תמונות סטייל מאבנים | שרית אגאיין  >>

סדנת נרות ריחניים וספא | מיטל כהן גנוט  >>

בגד או תכשיט ישן שאהבת,מקבל חיים חדשים וכדור הארץ אומר תודה! | ליאורה לוי  >>

כפכפים בעיצוב חדש | ליאורה לוי  >>
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עיסוי מגע וחיבורים:

בונדינג - סדנה לחיבור בין אימהות ובנות מצווה באמצעות רפלקסולוגיה | נועה גנאל־פסח  >>

מגע עם לב של אימא - שיאצו לאימהות ונערות | יעל פריאנטה־הרכבי  >>

סדנא שיוצרת קרבה | מיכל וינוקור  >>

"עסו זאת בעצמכן" מסאז' תאילנדי | יעל נבט  >>

זזות- תנועה:

28

29
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32
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35

36

37

38

34

39

40

41

סדנת ריקודי בטן מקפיצה ושמחה | גל דלל־סבר  >>

לאהוב את עצמי כמו שאני - סדנת תנועה ומוזיקה לאימהות ובנות | דורית שפיר־דיאמנט  >>

הגנה עצמית- לגלות את העוצמה שבך | מעיין דיימונד  >>



לראות | להתחבר | להעניק מיזם התנדבות בנות המצווה 

וסירי לידה הזדמנות להתחברות נשית, שיח מקרב מזווית אימהית חברית, 

לרעות, אמפתיה והזדהות. 

קהילת סירי לידה מפעילה פרויקט התנדבותי שנועד לחבר בין יולדות טריות 

בעיר לבין מתנדבות מקסימות שנרתמות לבשל עבורן ארוחות חמות 

ולהקל עליהן בתקופה שאחרי הלידה. 

מזמינות אתכן, אימהות ובנות, להשתתף במיזם.

לפרטים נוספים פנו לקבוצת הפייסבוק של הקהילה.

אלינה מירון־רבינוביץ'  
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קהילת "סירי לידה"

מטרת הפעילות: התנדבות לבשל ארוחה חמה כפעמיים בחודש עבור יולדת חדשה.

09-7649381 |  09-7649162

https://did.li/IDtTY
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המתנדבים מכינים אוכל ביתי מנחם ומביאים אותו למשפחות 

במטרה להקל עליהן בהיבט התזונתי בתקופת ההתמודדות המורכבת עם המחלה. 

תמיכה זו מקלה על הורים חולים, הורים המטפלים בילדים חולים 

ורווקים וקשישים חולים, ומאפשרת להם לרכז את המשאבים 

ותשומת הלב בטיפולים המורכבים שהם עוברים

קרן  גרינבלט־סגמן 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה
8

עמותת "נולדת לנצח" 

מטרת הפעילות: בניית קהילה תומכת סביב המשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן. 

פירוט הפעילות: חולי סרטן לרוב מנּועים מלהמשיך בשגרה הביתית הרגילה, וזו הופכת לשגרת 
מחלה. בישראל פועלות מספר לא קטן של עמותות התומכות בחולי סרטן, עמותת "נולדת לנצח" 
ייחודית בכך שהיא נועדה לטפל בפן התזונתי: הכנת ארוחות ביתיות חמות המקנות מעטפת ביתית 

לחולי הסרטן ומשפחותיהם.

ייחודיות הסדנה: פעילות התנדבותית בבישול ושינוע.

עמותת "נולדת לנצח" הוקמה במטרה להעניק תמיכה קהילתית למשפחות המתמודדות 
עם מחלת הסרטן. המתנדבים מכינים למשפחות אוכל ביתי ומנחם כדי להקל עליהם 

בתקופת ההתמודדות עם המחלה.

מיקום הפעילות: המתנדבים מבשלים בביתם־שלהם ומוסרים את האוכל למשפחות בקהילה 
בכפר סבא; הם יכולים לבחור לבשל למי שירצו.

:משך הפעילות משך הפעילות: כל מתנדב בוחר את היקף ההתנדבות: פעם בחודש, פעם בחוד־
שיים, פעם בשבוע וכדומה.

מחיר: בהתנדבות - מוזמנים לתרום לעמותה. 

050-2707111

 keren@born2win.org.il

/http://born2win.org.il

https://did.li/3OVw5

לעיריית כפר סבא אין אחריות לטיב ו/או לאיכות המוצר או השירות.
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 עיסוק במראה החיצוני, מסרים מהתקשורת, שימוש יום־יומי 

ברשתות חברתיות, ביקורתיות מהסביבה ומודלים המשמשים 

מקור השוואה בלתי פוסק פוגעים בביטחון, בהערכה העצמית 

ובדימוי הגוף של בני הנוער ומקשים עליהם לגדול לתוך גופם ולהתמודד 

עם אתגרי החיים. סדנת אימהות־בנות שבה יינתנו כלים מעשיים שיאפשרו לנערות 

ללמוד לפתח יחסים בריאים עם הגוף המשתנה בתחילתו של גיל ההתבגרות 

אמירה שחף

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה
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 מלאה בעצמי - על קבלה עצמית,
דימוי גוף בריא ותקשורת בין אימא לבת 

מטרת הפעילות: 
 • 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. 

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

פירוט הפעילות: הסדנה מחולקת לשלושה חלקים: 
כיצד מתפתח דימוי גוף ומדוע הוא משפיע וכל כך משמעותי בחיי היום־יום של כל אחת ואחת מאיתנו 
לאוכל  ללבוש,  בהתייחסות  ביטוי  לידי  שבא  ובנות  אימהות  בין  והראשוני  הקרוב  הקשר  כיצד 
ולמראה החיצוני משפיע על מערכת היחסים של הנערות עם גופן ועל תחושת הביטחון שלהן. 
ומהם הכלים המאפשרים לפתח יחסים בריאים של הנערות והאימהות עם גופן,לחזק את הערכה 

העצמית ולאפשר לשתיהן לאהוב את עצמן. 

ייחודיות הסדנה: ההסדנה מועברת בשיח פתוח ומלּווה בסרטונים ובתרגילים בין הֵאם
לבת המאפשרים לפתח תקשורת בריאה בנושאים הקשורים לגוף המשתנה.

על המנחה: מרצה ומנחת קבוצות בגישת שפת האכילה. ההנחיה מבוססת על בריאות 
בכל גודל ומשקל, קבלת השונות הטבעית ופיתוח יחסים של קבלה וחמלה לגוף 

המעודדים הערכה עצמית ודימוי גוף בריא.

מיקום הפעילות: מתאפשר בכל מקום  

משך הפעילות: כשעה וחצי 

מחיר: 1500 ₪

052-3002299

 amiras73@gmai.com

 myswitch.co.il

 https://www.facebook.com/My.Switch.il
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אידיאל היופי הפיקטיבי והשקרי, דימוי גוף, ביטחון עצמי, ערך עצמי, 

 גבולות פנימיים וחיצוניים. איך ליצור אינדיווידואליות ואמירה אישית 

בעולם של מדיות ופילטרים, בגיל 12 ו-35  :( 

ליאור מור־אלון

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

"כמה טוב שיש שתיים" - סדנת 
סטיילינג לבנות-אימהות 

מטרת הפעילות: פתיחת ערוץ תקשורת נוסף בין הדורות, יצירת גשר וחיבור בין דורי באמצעות 
שפה בלתי אמצעית - אופנה וסטיילינג.  

פירוט הפעילות: מפגש בן שעתיים, נדבר ונעסוק בנושאים שונים כמו איך להיות SHOPרית אופנה 
נבונה, למה סטיילינג הוא לא שופינג, נעשה משימות זוגיות ונחייך הרבה. 

בסוף הסדנה שתיכן תגלו שאתן דומות משחשבתן. 

ייחודיות הסדנה: בגדים נועדו להלביש אותך. לא לטשטש. לא להחביא. לא להעלים. נדבר אופנה, 
סטיילינג ולבוש בדרך שונה, כזו שכנראה אף פעם לא שמעתן. סאב טקסט של כישורי חיים דרך 

עולמות של אופנה וסטיילינג בדגש על הקשר המיוחד הזה אימא-בת. 

שלנו  הבחירה  של  במקום  ונוגעות  מדברות  אנחנו  הסדנה  כל  לאורך  להוסיף:  שרציתי  דברים 
כנשים ונערות גם בתוך קוד תרבותי. על היכולת להחליט ולבחור איך אנחנו רוצות להיראות ומה 
אנחנו משדרות או רוצות לשדר. מסר ואמירה מרכזיים שמהדהדים חזק לאורך כל הסדנה - אין 
שום משמעות למשקל, גובה, נפח, צורה, צבע, מידה, מין או גזע, אין מדדים לפיהם את צריכה 
למדוד את עצמך, מלבד אולי מול עצמך. יופי ונשיות קיימים במנעד רחב של סגנונות וצורות ואין 

להם תבנית או הגדרה אחת.

על המנחה: סטיילינג ויזמות אופנה בארץ ובחו"ל. נערות הן הנשים של מחר, חשוב 
שתקבלנה כלים היום לחזק את שדרת הביטחון שלהן להיות מה שירצו מחר. 

חוץ מזה, פרגון נפלא לעור הפנים, מרמרת מקמטת:( 

משך הפעילות: כשעתיים  

מחיר: 1500 ₪

050-2882821

 lior@liormorelon.com

 /https://www.facebook.com/Lior.mor.elon

 /https://www.instagram.com/lior.mor.elon
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המתנה של האם לבת - יחד הופכות אתגרים להזדמנויות ונהנות

ובדרך רוכשות כישורי חיים. מפגש מעצים וחווייתי שבו האם והבת לומדות יחד 

להתמודד עם אתגרים כמו מלכת הכיתה, אלימות ופגיעות. 

מטרת המפגש: בניית כישורי חיים

שושה נאור 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

מתנה של האם לבת

מטרת הפעילות: בניית עוגן פנימי לנערה אשר יהווה כלי להתמודדות בחברה ויתמוך בה 
במערכות יחסים בכלל. 

פירוט הפעילות: הרצאה מקדימה תסביר את חשיבות השימוש בפתרונות של ההורים ואיך 
מוצאים פתרונות חדשים בעזרת משחק.  מחלקים דפי משימה ולאחר המילוי האם והבת 

מעניקות זו לזו את הפתרונות שיצרו. 

ייחודיות הסדנה: הסדנה תסייע לנערה לגלות את הכוח הפנימי "היודע" שבתוכה ותעודד 
התבוננות עומק בפתירת דילמות חברתיות - כל זה בקלילות ודרך משחק. 

על המנחה: בשנים האחרונות מרצה וכותבת למגוון גילים, בהצלחה מרובה. 
הפעילות מאפשרת לשנות נקודות השקפה ותפיסות. מתדנבת רבות למען תושבי העיר.

משך הפעילות: כשעתיים וחצי

מחיר: 1350 ₪ כולל מע״מ

052-3611859

shosha13@gmail.com

https://www.facebook.com/ShoshaNaorNewBeginnings
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מפגש חווייתי שבו נלמד דרך משחקים לפתח דימוי עצמי איתן

 ועוגן איתן בתוך המשפחה. מפגש כייפי של למידה דרך משחק 

שושה נאור 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

מי קובע אם אני יפה?

מטרת הפעילות: בניית עוגן פנימי לנערה אשר יהווה כלי להתמודדות בחברה ויתמוך בה 
במערכות יחסים בכלל. 

פירוט הפעילות: הרצאה מקדימה תסביר את חשיבות השימוש בפתרונות של ההורים ואיך 
מוצאים פתרונות חדשים בעזרת משחק.  מחלקים דפי משימה ולאחר המילוי האם והבת 

מעניקות זו לזו את הפתרונות שיצרו. 

ייחודיות הסדנה: הסדנה תסייע לנערה לגלות את הכוח הפנימי "היודע" שבתוכה ותעודד 
התבוננות עומק בפתירת דילמות חברתיות - כל זה בקלילות ודרך משחק. 

על המנחה: בשנים האחרונות מרצה וכותבת למגוון גילים, בהצלחה מרובה. 
הפעילות מאפשרת לשנות נקודות השקפה ותפיסות. מתדנבת רבות למען תושבי העיר.

משך הפעילות: כשעתיים וחצי

מחיר: 1350 ₪ כולל מע״מ

052-3611859

shosha13@gmail.com

https://www.facebook.com/ShoshaNaorNewBeginnings
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תוכנית "נשים קטנות" -
מעגלי העצמה לבנות מצווה

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

תוכנית המציעה להורה ובת להפוך את שנת בת המצווה למשמעותית, ערכית וחווייתית. 

מלאה רגש, גילוי, חיבור וחיזוק הקשר ביניהם באמצעות כלים יצירתיים

מטרת הפעילות: 
• העמקה וחיזוק הקשר בין הורה לבת סביב תכנים שונים ויצירת זמן איכות משותף. 

• יצירת חיבור לשושלת הנשית - משפחתית וערכי המשפחה. 
חיזוק הדימוי העצמי וחיבור לכוחות הפנימיים שיש בכל אחת וקבלת כלים להתמודדות עם 

השינויים במעבר לבגרות. 
  

פירוט הפעילות: ניתן לבחור מפגש אחד או סדרה של מפגשים מתוך הנושאים הבאים:
• מפגש חוויתי בחיבור לשושלת הנשית- משפחתית.

• זיהוי חוזקות, חיבור לערכים משותפים ויצירת לוח חזון לכל משתתפת.
• דימוי גוף וחיזוק הערכה עצמית.

• חשיבה חיובית ,פיתוח מוטיבציה ותחושת מסוגלות.
• פיתוח מיומנויות בין אישיות וסגנונות תקשורת שונים.

• התמודדות עם שינויים רגשיים / פיזיולוגיים במעבר בין ילדות לבגרות.
• אפשרות למפגש מיוחד של סבתות/סבים ובנות מצווה.

ייחודיות הסדנה: תוכנית עשירה בידע וכלים המועברת באופן חוויתי ומהנה. משלבת כלים מעולם 
האימון ,NLP והפסיכולוגיה החינוכית חברתית וכן כלים יצירתיים מגוונים של מוסיקה, תנועה, 

קלפי אימון ויצירה. מועברת על ידי שתי מנחות מקצועיות בעלות ותק רב בתחום החינוך והעבודה 
 הסוציאלית, עם התמחות בגיל העשרה. המפגשים משלבים כלים מעולם האימון והפסיכולוגיה 

החינוכית־חברתית וכלים יצירתיים מגוונים של מוזיקה, תנועה, קלפי אימון ויצירה. 

דברים שרציתי להוסיף: להדגיש את המילים: בנות מספרות על הסדנא:
"למדתי יותר על אימא שלי וזה עזר לי להתחבר אליה יותר. השעות האלה היו כל כך טובות" 

"הכי ריגש אותי ונגע בי הייתה הברכה שאימא נתנה לי. אזכור אותה כל החיים". 
"תודה על הכול. לקחתי מהערב הזה להעריך יותר את המשפחה שלי. זה גרם לי להתחבר יותר 

לאימא שלי ולשושלת המשפחתית שלי. גיליתי דברים חדשים על אימא שלי. קיבלתי המון ביטחון 
לספר הכל לאימא שלי ולמשפחה. מאוד נהנתי.זה גרם לי להיות יותר פתוחה עם אימא שלי״. 

״היה לי כל כך כייף לבלות זמן איכות עם אימא שלי. אימהות משתפות: הושקעה המון מחשבה. 
יוצאת עם חיבור מדהים לבתי. תודה״! 

״תודה רבה על ערב אחר, מרגש ומחבר. תרמתן להעצמת הקשר ביני ובין גילי. 
התחדדו לי החוזקות והעוצמות שלה. גיליתי שלפעמים הבנות רואות באימהות תכונות חיוביות 

שהאימהות לא מודעות אליהן. זכיתי בזמן איכות עם הבת שלי וחיבור לשורשים שלנו". 
"היה מקסים ומאוד מרגש. נהניתי וגיליתי בעצם השיתוף הרבה כוח. תודה"! 

"תחושה של ערב עם קירוב לבבות ופתיחות. לקחתי את זמן האיכות הזה ואמשיך לאמץ אותו". 

ענת גולדל ורונית שטרן

13



* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

 ,)MSW( על המנחות: ענת גולדל - עו"ס קהילתית
מנחה קבוצות, סדנאות ומעגלי העצמה נשית בכלים יצירתיים. 

 ,)MCIL( רונית שטרן - אשת חינוך ומרצה, מאמנת בכירה 
מדריכת הורים ומנחת קבוצות.

מיקום הפעילות: בבית הלקוחות

משך הפעילות: מפגש בודד או סדרה של שישה מפגשים. כל מפגש כשעתיים וחצי

מחיר: 1500 ₪ לכל מפגש. )בהזמנת שלוש מפגשים ומעלה תינתן הנחה(
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רוצה להזמין אותה לחוויה משותפת ומעצימה שהיא לא תשכח? 

בואו לסדנה ייחודית! תחלמו, תציבו יעדים אישיים, תקבלו כלים לשיח מקדם 

ותיצרו את תמונת המטרות שלכן

יעל נאור־צדקה ולירית פרי 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

גדלות להצלחה 

מטרת הפעילות: זמן איכות הורה ובת יצירת תקשורת מקרבת הצבת יעדים אישיים ותכנון הדרך 
אליהם הגדרת הצעד הראשון בדרך למטרות קבלת מוטיבציה לעשייה ולהתקדמות.

 
פירוט הפעילות: כל משתתפת מגדירה באופן פרטני את המטרות שמרגשות אותה ויוצרת תמונת 
מטרות אישית. בחלק השני כל הורה ובת נפגשות, מקבלות כלים לתקשורת ומתנסות בשיתוף 

הדדי של החלומות שלהן, בליווי המנחות.

ייחודיות הסדנה: בחלק הראשון לירית )מאמנת נשים( עובדת עם ההורים ויעל )מאמנת ילדים ונוער( 
עובדת עם הנערות, כל אחת בשפה המתאימה, על חיבור לרצונות ולחלומות של כל משתתפת. 
זה החיבור שמאפשר שיתוף אמיתי בין ההורה והנערה, חיבור שמניע להקשבה ולעשייה משותפת. 

על המנחות: מאמנות בכירות, מנחות סדנאות בתחומי העצמה אישית ומערכות יחסים. 
מאמינות שבעזרת הכלים הנכונים כל אחד ואחת יכולים להשתנות וליצור שינוי בכל גיל 

ובכל מצב

משך הפעילות: כשלוש שעות 

מחיר: 1500 ₪

050-3204001

 liritp@gmail.com
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סדנת העצמה מרגשת ומצחיקה ועם ערך מוסף על תקשורת, יצירת קרבה,

אמונה עצמית וחשיבה מחוץ לקופסה. הסדנה כוללת הפעלות חווייתיות,

שיח ולימוד מילים בשפת הסימנים.

שירלי שלום־כהן 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

שומעת הקול 

מטרת הפעילות: 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 

פירוט הפעילות: הסדנה מאפשרת הצצה לעולמה של מתבגרת שגדלה במשפחה אחרת. שירלי 
נולדה שומעת יחידה במשפחה בה כולם חירשים מלידה. הסיפור והתובנות מועברים באמצעות 

הפעלות חווייתיות, שיתופים מרגשים, ולימוד מילים בשפת סימנים. 

ייחודיות הסדנה: סיפור על גיל התבגרות אחר, שמועבר בגובה העיניים, בהמון אופטימיות 
והומור. הסדנה מחברת בין האימהות לבנות דרך צחוק, רגש ועם ערך מוסף על נחישות, ביטחון 

עצמי, חשיבותה של תקשורת ותרומה לאחר. הסדנה חווייתית ודינמית, הבנות משתתפות 
לאורך כל הסדנה. 

על המנחה: מרצה במוסדות חינוך, בחברות, במשרדים ממשלתיים וב־TED העולמי. 
מנחת קבוצות ומציגה מופע ייחודי בבתי ספר הנכלל בהיצע נוסף של סל תרבות ארצי. 

מקדמת נגישות למען חירשים וכבדי שמיעה.

משך הפעילות: שעתיים  

מחיר: 1500 ₪

054-6490646

 shirley@shomat-hakol.co.il

 www.shomat-hakol.co.il

 https://www.facebook.com/Shirly.trueStory
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נרכוש כלים לשימוש מציאותי בכסף ולדיאלוג פיננסי פנימי ומשפחתי. 

נציג אפשרות לקבלת החלטות כספיות בהתאם לערכים ולסדרי עדיפויות 

ונלמד להפחית  אשמה, ביקורת ומתח הקשורים לכסף

יעל נבט

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

"אני אוהבת כסף" - פיתוח וטיפוח 
הרגלי שימוש נכון בכסף, 

במיוחד לנערות 

מטרת הפעילות: מסיימות הסדנה ֵידעו כי החלטות פיננסיות ושיח בנושאים כספיים אינם 
קשורים למין ולמגדר וכי כולנו יכולות לבחור כיצד להשתמש בכסף לטובת המטרות האישיות 

שלנו. התיידדות של בנות נוער עם כסף והקניית הרגלים פיננסיים נכונים יתרמו לעצמאותן, 
לחיזוק הביטחון העצמי שלהן ולתחושת מסוגלות אישית.

פירוט הפעילות: בעזרת תרגילים, משחקים וסרטונים נפגוש מצבים שגרתיים שבהם
מעורב כסף ונכיר כלים פשוטים ליצירת חוסן פיננסי והרגלים טובים.

ייחודיות הסדנה: הורה ובת ילמדו יחד כלים והרגלים טובים לניהול כסף לטובת הגשמת
מטרות, יזכו לדיאלוג משפחתי על כסף על בסיס הערכים והמטרות של בני המשפחה ולהפחתת 

המתח שנלווה לנושא. נפתח מודעות להתייחסות האישית ושל הסביבה לחיבור בין נשים וכסף.

דברים שרציתי להוסיף: למה לא מלמדים חינוך פיננסי בבית הספר? איך אפשר לחבר נשים
ונערות לתחום הפיננסי, שעדיין נחשב לתחום גבר?

הסדנה מיועדת לנרמל את השימוש בכסף וללמוד להתייחס אליו כאל כל משאב אחר כמו זמן,
כישרון, מערכות יחסים ומשימות שונות ומגוונות.

מאחר שהכסף הוא באמת כמו כל משאב חשוב אחר, את החינוך הפיננסי אפשר ו
חשוב ללמוד בבית, ללא הבחנה מגדרית, בהדרגה, לפי גיל הילדים ואופיים בדוגמה 

אישית, בפתיחות ובשיתוף פעולה. הסתכלות על השימוש בכסף כחלק שגרתי 
בחיי היום־יום מפחיתה מתח הנובע מהעובדה שהבחירות הפיננסיות מושפעות 

בעיקר מרגשות, הרגלים, אמונות, תרבות וחינוך ופחות ממטרות ומהמציאות. 
לנערות שיתרגלו  לתעדף הוצאות ולשמור על חוסן פיננסי תהיה מציאות 

טובה יותר גם בתחום המשפחתי והמקצועי.

17



על המנחה: שימשה הכותבת הראשית של תוכנית הלימודים של משרד החינוך בחינוך פיננסי 
לכיתות י', מכשירה מורים להוראת החינוך הפיננסי במכללה למנהל ובאוניברסיטה הפתוחה, 

מומחית לכלכלה התנהגותית והשכלה פיננסית. מלמדת, כותבת ומנחה פעילויות מגוונות 
במטרה לפתח ולטפח הרגלים פשוטים לעצמאות כלכלית, לחוסן פיננסי ולהתנהלות כלכלית 

מציאותית. משלבת בעבודתה כלי מיינדפולנס ותקשורת מקרבת.

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

משך הפעילות: שעה וחצי 

מחיר: 1500 ₪ עד 12 זוגות של הורה/בת
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סיור במרכז העיר מגינת שלי עמרמי שליד קולנוע עמל ועד מרכז 

המושבה של פעם. במהלך הסיור נעצור בתחנות שבהן פעלו וחיו 

החלוצות של כפר סבא

שרונה לימן   

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

סיור בעקבות נשים חלוצות 
בכפר סבא 

מטרת הפעילות: להכיר את הנשים מימי המושבה כפר סבא, שפרצו דרך בעולמות התרבות, 
הרפואה, הביטחון, ההתיישבות, הפוליטיקה ועוד. להעריך את פועלן החלוצי ולקבל השראה 

מהאומץ והתעוזה שלהן. 

פירוט הפעילות: נזכה להכיר את פועלן של שלי עמרמי, אידה פריבר, מאשה סקיבין, 
ד"ר פניה לבובה, פניצ'קה עמרמי, הלנה קריסטל ועוד רבות וטובות. 

ייחודיות הסדנה: הענקת עומק היסטורי למעמד הנשים כפי שהוא היום. קבלת השראה 
מנשים חזקות שפעלו בעולם שהיה הרבה יותר גברי והצליחו נגד כל הסיכויים להטביע חותם 

ולשנות לטובה את חייהן ואת חייהן של נשים אחרות. הערכה לפורצות הדרך ולשוברות תקרות 
הזכוכית.

על המנחה: מורת דרך כפר סבאית, חוקרת ואוהבת את העיר.

מיקום הפעילות: ברחובות העיר   

משך הפעילות: שעה וחצי עד שעתיים 

מחיר: 900 ₪

052-2748706

 shliman@hotmail.com

 /https://www.facebook.com/SharonaTheGuide
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בסדנה נבקש לזהות את ההבדל בין שלושה סוגים של תקשורת: 

פסיביות, אסרטיביות ואגרסיביות. 

נזהה את התקשורת 'הטבעית' לנו במצבי לחץ או מבוכה, 

נתבונן בה, ונחזק את דרך התקשורת המועדפת: אסרטיביות. 

אסתי בראל  

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

אסרטיביות - לא מה שחשבת

מטרת הפעילות: לאפשר לכל נערה לסמן את הגבולות הנכונים עבורה, ולממש את מטרותיה 
בצורה מיטיבה, 

גם כאשר היא חווה התנגדויות בסביבתה הקרובה והרחוקה.

פירוט הפעילות: לאחר הכרות עם הטרמנולוגיה, ו'חימום האווירה' בעזרת משחקים הקשורים
לתוכן המפגש, נחווה מצבים שונים בהם מומלץ להשתמש באסרטיביות, גם כשזה אינו פשוט. 

הסדנה מלווה בסרטונים תומכים ובטכניקות מעולם התיאטרון.

ייחודיות הסדנה: הסדנה מאפשרת לכל נערה לפתח אינטראקציה מיטיבה עם סביבתה,
באופן כזה שהיא תוכל לממש את מטרותיה שלה, מבלי לפגוע בזולת.

 על המנחה: ד"ר אסתי בראל, מנהלת תוכנית מנהיגות לסטודנטיות, מאמנת אישית, 
יועצת קריירה, יזמית חברתית

 ומנחת קבוצות. מבקשת לחזק כל נערה ואישה, להקשיב לקול הפנימי שלה, ולפעול 
למימוש יכולותיה האישיות והלימודיות, מבלי להיכנע למחסומים חיצוניים או פנימיים.

משך הפעילות: שעה ורבע 

מחיר: 1200 ₪

054-7795569

barel.10@gmail.com

https://did.li/5xK5q
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 הזדמנות להיכרות נעימה עם הטכניקה והתועלות של מדיטציה 

 ככלי להפחתת מתח, לשיפור הזיכרון והריכוז וככלי לחיבור לעצמי ולסובבים אותי. 

בחינת האפשרות לאמץ מודעות קשובה כחלק מהיום־יום 

יעל נבט

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

"מדיטציית מיינדפולנס" 
לבחור לאן להפנות 

את תשומת הלב 

מטרת הפעילות: התנסות בתרגול מדיטציית מיינדפולנס עם בן הזוג/בת משפחה. תרגול
מדיטציה מונחית המותאמת למתן תמיכה בזמנים של שינוי וסערת רגשות, להרחבת תודעת

גוף ונפש ולמען חיים מאוזנים ושלווים יותר.

פירוט הפעילות: במפגש נכיר את העקרונות של חיים מתוך תשומת לב בלתי שיפוטית לחוויות
החיים באמצעות החושים, הרגשות והמחשבות. נתרגל כמה סוגים של מדיטציות באורך של

10-5 דקות. 

ייחודיות הסדנה: בעולם הרשתות החברתיות ואין־סוף תוכן מעניין באינטרנט, אנו מוצפות
בגורמים הלוכדים את תשומת הלב. נלמד לבחור לאן להפנות את תשומת הלב כדי לא להתרחק 

מהדברים שבאמת חשובים לנו ולמנוע עד כמה שאפשר את תחושות הבדידות וחוסר השייכות.

על המנחה: בוגרת קורס להכשרת מורי MBSR של מכון ״מודע״ בבית הספר לפסיכולוגיה
במרכז הבינתחומי בהרצלייה. מתרגלת מדיטציות מיינדפולנס בדגש על יציבות במציאות 

משתנה וסוערת ובחירת תגובה מודעת לתבניות התנהגות אוטומטיות ולהשפעות 

מיקום הפעילות: אין מיקום. לכל משתתפת: כרית ישיבה/ספסל קטן   

משך הפעילות: שעה ורבע 

מחיר: עלות: 1500 ₪ )עד 15 זוגות של אימהות/אבות ובנות(

050-7626215

 yael.nevat@gmail.com
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בניית דמות משפיעה ערכית בדרך חווייתית; נגלה מי הן נשים גיבורות, 

ממציאות, פורצות דרך, אמיצות, משנות את העולם ומי היא סלב

שושה נאור 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

מי היא הדמות השווה בעיניי?

מטרת הפעילות: בניית עוגן פנימי לנערה אשר יהווה כלי להתמודדות בחברה ויתמוך בה 
במערכות יחסים בכלל. 

פירוט הפעילות: הרצאה מקדימה תסביר את חשיבות השימוש בפתרונות של ההורים ואיך 
מוצאים פתרונות חדשים בעזרת משחק.  מחלקים דפי משימה ולאחר המילוי האם והבת 

מעניקות זו לזו את הפתרונות שיצרו. 

ייחודיות הסדנה: הסדנה תסייע לנערה לגלות את הכוח הפנימי "היודע" שבתוכה ותעודד 
התבוננות עומק בפתירת דילמות חברתיות - כל זה בקלילות ודרך משחק. 

על המנחה: בשנים האחרונות מרצה וכותבת למגוון גילים, בהצלחה מרובה. 
הפעילות מאפשרת לשנות נקודות השקפה ותפיסות. מתדנבת רבות למען תושבי העיר.

משך הפעילות: כשעתיים וחצי

מחיר: 1350 ₪ כולל מע״מ

052-3611859

shosha13@gmail.com

https://www.facebook.com/ShoshaNaorNewBeginnings
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סדנת צילום שונה, מרגשת ומיוחדת שבה נצלול לעבר שלנו כילדות 

דרך תמונות ונעביר לבנות שלנו את הערכים שחשובים לנו. 

הסדנה כוללת למידה של צילום בסמארטפון 

יפעת פאר 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

צילום ורגש 

מטרת הפעילות: בסדנה נשוחח על חשיבות גיל ההתבגרות דרך ערכים שנעניק להן כדי שייקחו 
איתן למסע של חייהן, ונשוחח כיצד הן רואות את עתידן. 

פירוט הפעילות: נתבונן בתמונות ילדות שלנו ונצלול לעולם שהיה לנו לעומת החיים של בנותינו. 
נשוחח מה אנו רוצות להעניק להן, ודרך הכרת מצלמת הסמארטפון שלנו, נשחזר את תמונות 

הילדות של האימהות דרך בנותיהן. 

ייחודיות הסדנה: בעזרת כלי הפוטותרפיה ומצלמת הסמארטפון שלנו נצלול לעולמן של בנותינו 
כיום לעומת עולמנו בעבר. נשוחח על ההבדלים ונצלם שחזור של תמונת ילדות שלנו עדכנית 

לשנת 2022. ובכך נחבר את העולמות שלנו דרך תמונה אחת משותפת. נבצע זאת דרך צילום 
ועריכה. 

 על המנחה: יפעת פאר, אם לחמישה ילדים, הבכור הוא ילד מיוחד. 
צלמת, מנחת סדנאות צילום בסמארטפון, מציגה תערוכות בנושא קבלת השונה. 

משך הפעילות: שעתיים

מחיר: 1500 ₪

050-7812300

 iohevs@gmail.com

 /https://ifatpeer.co.il

 https://www.facebook.com/ifatpeer
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מצלמות מציאות - 
מדברות מציאות 

בזמן איכות משותף נחבר בין הצילום כאמצעי להעברת מסרים, 

שיקוף ושיתוף תפיסת מציאות למתן כלים לצילום כדי למקסם את 

הנראות הוויזואלית כמקדמת ביטחון עצמי 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

מטרת הפעילות: בחוויה משותפת ומחברת נחזק תקשורת חיובית ומקרבת, נתבונן זו על זו 
באור חדש, נכיר נקודות מבט, נזהה כוחות וחוזקות ונצלם אחת את השניה באופן שמדבר זו 

את שפתה של זו.

פירוט הפעילות: באמצעות משימות צילום נחווה, נביע, נבחר סיפור ונספר אותו. נתרגל 
הקשבה, תקשורת וגמישות מחשבתית, נקבל כללים וטכניקות לצילום בנייד ועיבוד תמונה 

ונעצים זו את זו באמצעות פריימים מנצחים ביחד ולחוד.

ייחודיות הסדנה: הצילום הוא שפה על־דורית. הסדנה משלבת בין הנראות על רבדיה השונים 
כבסיס לדימוי עצמי חיובי וחיזוק תחושת המסוגלות, לבין השימוש במצלמה ככלי משקף 

והשלכתי, מחבר בין הורה לנערה ומעביר מסרי. 

דברים שרציתי להוסיף: אורך הסדנה שעתיים וחצי. היא תתקיים בחיק הטבע כדי לאפשר יצירתיות 
הכולל מפגשים מספר.  מצווה  לבנות  פעילות  היא חלק ממערך  וצילום במרחב. הסדנה  גיוון 
היא מיועדת לקבוצות של עד עשרים משתתפות )עשרה זוגות( ומתאימה לאם/לאב ונערה.

על המנחה: בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה, פוטותרפיסטית, צלמת, מפתחת סדנאות 
להתבוננות מודעת במגוון ארגונים ואוכלוסיות בדגש על פיתוח מסוגלות והעצמה. 

בעבר מנהלת מיזם חברתי עסקי לנוער בסיכון. רואה במצלמה כלי שמאמן 
להתבוננות ולהתנהלות מקדמת.

ספי פרי כהן

משך הפעילות: שעתיים וחצי

מחיר: 1400 ₪

054-5866661

 seffipe@gmail.com
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סדנת דרכים המתאימה לנשים, לנערות ולחיבור ביניהן.

במהלך הסדנה נצא למסע באמצעות תמונות מגוונות של דרכים כדי לפגוש 

כל אחת את עצמה ואת השנייה

שרית שיימן

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

סדנת דרכים 

מטרת הפעילות: דרך שיח,שיתוף החוויה, כתיבה אישית ויציאה למשימת צילום משותפת 
נוצרים חיבורים המאפשרים שיח אחר ויייחודי בין השתיים.  

פירוט הפעילות: פריסה ובחירה של תמונות במרחב, הנחיה במליאה תוך שיתוף ועיבוד הבחירה, 
כתיבה אישית ומשימת צילום משותפת. הצילום באמצעות הסמארטפון, אין צורך בידע מוקדם. 

ייחודיות הסדנה: התמונות הן כמו מורות דרך אל הלא נודע, הן מאפשרות התבוננות למקום 
פנימי, סמוי מהעין, מקום המחובר לבינת הלב. 

דברים שרציתי להוסיף: נוסף על דרכים יש סדנאות נוספות בהנחייתי כגון סדנת יסודות, תמונות 
ילדות, ערכים ועצים. אשמח לענות על כל שאלה ולהתאים את נושא הסדנה לפעילות המבוקשת.

 על המנחה: מאמנת ומנחה סדנאות באמצעות פוטותרפיה, מנחה בעמותת "רקפת" 
לבני נוער המתמודדים עם חרדה חברתית. מחברת את ״מסע מחבר ללב״ ומעבירה הרצאות 

בנושא. בעבר מנטורית במיזם נעל״ה בפנימיית מוסינזון, משפחת אומנה לגור נחייה.

משך הפעילות: כשלוש שעות

מחיר: 1200 ₪

054-8089660

 saritsheiman@gmail.com

  https://www.facebook.com/sarit kalif sheiman
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סדנה יחודית המשלבת פוטותרפיה וראייה מודעת. כל אחד רואה את העולם 

בצורה שונה. בסדנה נלמד לתת ביטוי לצילומים מנקודות מבט שונות. 

* צילום באמצעות מצלמת הסמארטפון 

ויקי מוצפי־שמש  

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

לראות אותך בתמונה 

מטרת הפעילות: חיזוק הראייה השונה אצל כל אחד ואחת. להראות דרך הצילום שכל אחד 
ואחת רואה אחרת ואין "נכון" או "לא נכון". הפעילות מחזקת את השוני ואת ביטוי היחודיות.  

הגוף  שפת  על  נדבר  שלכן.  הסמארטפון  מצלמת  בעזרת  תתבצע  הפעילות  הפעילות:  פירוט 
בתמונות, על המסרים בתמונות, נשאל אם התמונות תמיד משקפות את המציאות. כל זוג יצלם 

דימויים של "איך אני נתפסת בעיני הסביבה?". 

ייחודיות הסדנה: הסדנה נותנת דגש למסר שמועבר בתמונות. האם התמונות שאנחנו רואות 
משקפות את המציאות? איזה מסר אני רוצה להעביר בתמונה? איך מצלמים דימויים? נגלה 
איך הילדה רואה את האם ואיך האם רואה את בתה. נלמד לצלם מזוויות מקוריות ונשנה את 

נקודות המבט. 

דברים שרציתי להוסיף: בסדנה נצלם בעזרת מצלמת הסמארטפון שלכן ונתחבר דרך הווטסאפ 
)נדרש חיבור לווטסאפ(. ניצור תמונות מקוריות מנקודות מבט חדשות ושונות. ננסה לראות 
משהו לא רגיל במקום רגיל. נבין את המסר מנקודת המבט הסובייקטיבית של הצלם, ונגלה 

שהמצלמה לא תמיד משקפת את המציאות אלא את המציאות של הצלם.
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על המנחה: צלמת, בעלת סטודיו לצילום בכפר סבא, מטפלת ומעבירה סדנאות 
בפוטותרפיה וראייה מודעת בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים מטעם משרד החינוך.

משך הפעילות: כשעה וחצי 

מחיר: 1500 ₪

052-5656270

 vicki.mutsafy@gmail.com

 vickim.co.il
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כל אם ובת ייכנסו לחדר פרטי וייצרו חוויה משותפת מצילום איכותי של שתיהן. 

בזמן הצילומים הקבוצה בחדר משותף יוצרת קולאז'' אישי מתמונות משותפות 

של האם והבת

ויקי מוצפי־שמש  

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

    בת, אם ומה שביניהן - 
סדנת צילום והעצמה 

מטרת הפעילות: מטרת הסדנה לצור תמונות וזיכרונות מההווי המשותף. רגע פרטי שלכן ובו ניצור 
תמונות המשקפות את הקשר ביניכן. חשבו על דברים שאתן אוהבות לעשות יחד ואנחנו נתרגם 

את הקשר לתמונות. 

פירוט הפעילות: כל אם ובת ייכנסו לחדר פרטי וייצרו חוויה משותפת של צילום איכותי של שתיהן. 
בזמן הצילומים כל הקבוצה בחדר יוצרת קולאז' מתמונות משותפות שתביאו עימכן בעזרת חומרים 

מיוחדים ויצירתיות. 

אני אהיה שם להדריך  והבת. את התמונות אתן תביימו.  בין האם  חיזוק הקשר  ייחודיות הסדנה: 
הסדנה  האם.  זו  תהיה  ופעם  התמונה  תיראה  איך  שתחליט  הילדה  זו  תהיה  פעם  אך  ולצלם, 

מתמקדת בקשר המיוחד ביניכן. 

דברים שרציתי להוסיף: המפגש המשותף מתמקד בקשר המיוחד ביניכן. כשעומדים מול 
המצלמה החיזוק והכוח שכל אחת שואבת מהשנייה באמצעות מגע או מבט עצום ונפלא. 

רצוי לחשוב מבעוד מועד על פעילויות שאתן עושות יחד ולכלול זאת בתמונות.
בסוף הסדנה תקבלו קישור אישי לתמונות המראות את הקשר המיוחד ביניכן.

על המנחה: צלמת, בעלת סטודיו לצילום ומטפלת בפוטותרפיה לילדים ולנוער
בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים )התוכנית מאושרת על ידי משרד החינוך(. 

מעבירה סדנאות צילום ומשתתפת במיזם בנות מצווה כבר אחת־עשרה שנים.

משך הפעילות: כשעה וחצי 

מחיר: 1500 ₪

052-5656270

 vicki.mutsafy@gmail.com

 vickim.co.il

https://did.li/EDtTY
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 מטרת הפעילות: חשיפה לטכניקה והתנסות ייחודית, 
תוך כדי ביטוי אישי לכל משתתפת ומשתתף.

פירוט הפעילות: 
1. מפגש שיח להשראה והיכרות עם הטכניקה 

2. יצירת דיוקן עם חפצים בסדנת האומנות וחשיפה לשמש 
3. סיכום

מיקום הפעילות: ארט קיימא, אז"ר 45 כפר סבא  

משך הפעילות: שעתיים

מחיר: 140 ₪ לזוג משתתפות )מינימום שבעה זוגות( 

נכיר אומנים/יות מהארץ ומהעולם היוצרים בטכניקה זו. 

בהשראתם ניצור דיוקן אישי באמצעות חפצים על גבי נייר 

המרוח באמולסייה ייחודית. לאחר חשיפה לשמש יתגלה הקסם הכחול 

ארט קיימא

הדפס שמש - הקסם הכחול

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

09-7604186

 michalaid@ksaba.co.il
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סדנת פיסול בקרמיקה.

יצירת פמוטות/כלי למלח/מגש לחלה

ניצן  ששון 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה
29

שבת מצווה 

מטרת הפעילות: חיבור בין ֵאם לנערה לקדושת השבת.

פירוט הפעילות: הסדנה מתחלקת לשתי פגישות ובהן יוצרים כלים בפיסול קרמי.
מפגש שני הוא מפגש צביעה.

יצירת   - חמר הוא חומר שורשי ומחבר. היצירה בחמר מחברת לתוכן השבת  ייחודיות הסדנה: 
מוצרים שימושיים שילוו את הנערה והאם בבית.

 .NLP family therapist ,על המנחה: פסיכותרפיסטית מתמחה בליווי של ילדים ונוער
בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד ואומנות, התמחות בקרמיקה

מיקום הפעילות: כפר סבא   

משך הפעילות: 3 שעות - שעה וחצי כל מפגש  

מחיר: עלות לעשרה משתתפים: 1450 ₪

050-4494487

 Nitzang33@gmail.com

https://www.facebook.com/ceramikef
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סדנה מקורית לעיצוב דמויות סטייל מאבנים.

כל משתתפת מעצבת בעצמה את הדמות כפי שהיא רואה את עצמה,

בשילוב אבנים ופרטי סטיילינג. מאפשר ביטוי עצמי ופנימי

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

סדנה לעיצוב 
תמונות סטייל מאבנים 

מטרת הפעילות: תקשורת דרך האומנות, יצירה חוויתית, חיזוק הביטחון העצמי של כל נערה, 
חיבור לייחודיות של כל אחת, אפשרות לביטוי עצמי ופנימי 

פירוט הפעילות: בניית דמות ייחודית מאבנים שאפשר לעצב בפרטי סטיילינג )נעלים, בגדים, 
תכשיטים, תיקים ועוד(. הדמויות צבעוניות, מלאות חיים והכי חשוב - עשויות

מאבנים.

ייחודיות הסדנה: סדנה חווייתית ומקורית, שימוש בחומר גלם ייחודי - אבנים. הסדנה מעודדת
את הנערות לבטא את עצמן ואת הייחודיות שלהן ולחלום בקול, ומסייעת להן לשפר את הדימוי

העצמי שלהן. הנערות יוצאות מאושרות ומסופקות מהחיבור ומהיצירה.

דברים שרציתי להוסיף: שרית אגאין SARITA ART STUDIO - יוצרת חיים מאבנים. אני יוצרת
בדרכי הייחודית תמונות מעוצבות מאבן של דמויות בסיטואציות מהחיים, ומעבירה סדנאות

לילדים ולמבוגרים. הכישרון הייחודי שלי הוא בזיהוי אותן אבנים וחיבורן לתמונה שלמה
המספרת את הסיפור האישי של כל אחת ואחת. אני בין האומניות היחידות בארץ ובעולם 

העוסקות בתחום זה במומחיות גבוהה.

על המנחה: יוצרת חיים מאבנים. סדנאות ייחודיות ומקוריות המשלבות 
דמויות מעוצבות מאבן פרטי סטייל. הסדנה מתאימה לבני כל הגילים - 

ילדים, בנות מצווה ומבוגרים

מיקום הפעילות: הסדנה מתקיימת בפתח תקוה - אפשר להגיע לכל הארץ  

משך הפעילות: כשעתיים 

מחיר: עד 1500 ₪ כולל מע"מ )לקבוצה של עד עשר בנות(  

054-7172022

 saritagayan@gmail.com

https://did.li/BZnaa

שרית אגאין 
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פירוט הפעילות: 
ייחודיות הסדנה: 

דברים שרציתי להוסיף: 

mailto:saritagayan%40gmail.com%20?subject=
mailto:saritagayan%40gmail.com%20?subject=


מה יותר כיף מלשבת מסביב לשולחן גדול, עם סוגי שעוות, תבניות מיוחדות, 

אבקות צבע ליצירת כל הצבעים, לרקוח ריחות מבין שלושים סוגי ריח ולצקת נרות?

מיטל כהן־גנוט 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

סדנת נרות ריחניים וספא

מטרת הפעילות: אנחנו לומדים ליצור נר מחומרי גלם, נשאבים לעבודת מלאכה בסגנון רטרו 
של פעם וחווים שעתיים של אושר. המטרה לתת לעצמנו מתנות שתכַננו, יצרנו, ארזנו 

והתאהבנו בהן. 

פירוט הפעילות: הסדנה אורכת כשעתיים. כל משתתפת מקבלת שני מבערי עבודה ועובדת על 
ונר שני בכלי בטון/קוקוס/צנצנת. כל נר  יצוק בתבנית מיוחדת  שני סוגי נרות. נר אחד מפוסל, 

ייארז בקפידה בשקיות בד.

ייחודיות הסדנה: יש משהו מיוחד שמכינים נרות, מעין התמסרות למלאכה עצמה, לבחירות 
שלי, להתאהבות בשקית ההפתעות שיצרנו לעצמנו. לראות את הנרות פזורים בבית ולהיזכר 

ברגעים הקסומים שיצרנו מכמה גרגירים וחומרי גלם.

דברים שרציתי להוסיף: הסדנה מוגבלת לשמונה משתתפות.. 

על המנחה: מנחת סדנאות של בטון סטורי, סדנאות נרות בשיטת 
המסה ייחודית שבניתי עבור כל משתמשת. מאמינה גדולה בשפע, 

נושמת את היצירה ומשתדלת שכל החוויה תעבור משתמשת. 

מיקום הפעילות: הרב שמחה אסף 4 כפר סבא 

משך הפעילות: שעתיים 

מחיר: 1500 ₪

052-8789874

 meitalganot@gmail.com

 www.betonstory.com

 Www.fabook.com/betonstory
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 חולצה שאת אוהבת קיבלה כתם או חור? לתיק או לילקוט 

 אהוב הריצ'רץ' התקלקל? צמיד, עגיל או שרשרת אהובים נקרעו 

או הסוגר התקלקל? אל תדאגי! תוכלי ללמוד לתקן 

ליאורה לוי  

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

בגד או תכשיט ישן שאהבת
מקבל חיים חדשים וכדור הארץ 

אומר תודה!  

מטרת הפעילות: ללמד למחזר עבור עצמנו או למען אחרים. ללמוד מיומנויות, ללמד יצירתיות, 
גלגולו של חפץ... ללמוד שאפשר להרגיש טוב על ידי מעשה טוב. 

פירוט הפעילות: מביאים חפץ שרוצים לתקן. מדברים על חשיבות החפץ עבורנו )מתנה ממישהו 
שאוהבים או סתם חבל שהתקלקל...( ומעלים רעיונות כיצד תרצו לתקן: לתפור חור או לשים 

טלאי, להוסיף חרוזים או סוגר. 

ייחודיות הסדנה: הסדנה בת שעה וחצי ובה מדברים על חשיבות המחזור עבורנו ועבור כדור 
הארץ. מקבלים מיומנויות לתיקון חומרים שונים.

דברים שרציתי להוסיף: הנערות יוכלו להקים קבוצה של פאוורגירלס שמתקנות לנזקקים 
לשרותיהן.

על המנחה: להעביר את זה הלאה... לתקן במקום לזרוק ולקנות חדש. 
סדנה לתיקונים: תפירת חור, כפתור, ריצ'רץ', תיקון תכשיטים, סריגה בחומרים ממוחזרים, 

סדנת גילוף בירקות: יצירת זר פרחים מירקות.

משך הפעילות: כשעה וחצי 

מחיר: 234 ₪ לקבוצה של שמונה בנות. כ־27 ש"ח לאחת.  

054-4251970

 levyliora@walla.com
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בואי לצאת מהקופסה, לתת לדמיון להתפרע וליצור לעצמך כפכפים מדליקים 

ליאורה  לוי  

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

כפכפים בעיצוב חדש 

מטרת הפעילות: לדבר על ִמחזור חפצים וכיצד פעילות יצירה פשוטה יכולה לגרום לנו ולאחרים 
שמחה בלב. 

פירוט הפעילות: כל אחת מביאה זוג כפכפים שברצונה לקשט ותלמד טכניקות קישוט שונות. 

ייחודיות הסדנה: היחודיות היא בכך שנותנים דרור לדמיון וכל אחת תלמד שיטות חדשות לחדש 
לעצמה חפצים.זה טוב גם לתקציב המשפחתי. אין צורך לקנות חדש אלא מחדשים את הקישוט. 

דברים שרציתי להוסיף: אפשר לעשות לעצמנו, לעשות למען אחרים או ללמד את השיטה 
הלאה ולארגן ימי הולדת לחברות.

על המנחה: יצירתיות בלי סוף, ִמחזור למען עתידנו בכדור הארץ, 
לשמח את עצמנו ואת האחרים עם ישן אך מחודש. 

משך הפעילות: כשעה וחצי 

מחיר: 50 ₪ למשתתפת

33

054-4251970

 levyliora@walla.com

mailto:levyliora%40walla.com%20?subject=
mailto:levyliora%40walla.com%20?subject=


בסדנה נדבר על אורח חיים בריא וחשיבותו לנערות בגיל ההתבגרות. 

על תזונה בריאה, פעילות גופנית, מיצוי פוטנציאל הגדילה וסדר יום מומלץ 

אילנית וודינסקי

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

תזונה ואורח חיים בריא 
לבנות מצווה 

מטרת הפעילות: להעביר את נושא התזונה הבריאה בגובה העיניים ובדרך מעצימה ולא 
שיפוטית, כך שנצא עם הבנה וכלים ישימים להטמעת אורח חיים בריא בקלות. 

פירוט הפעילות: בסדנהנבין מה המשמעות של אורח חיים בריא במיוחד לנערות, נלמד על אבות 
המזון וננפץ מיתוסים, נדבר על יישום פשוט ביום־יום ונבנה תפריט בסיסי לכל אם־בת. 

ייחודיות הסדנה: בעולם שבו הנערות הצעירות נחשפות לתכנים כה רבים ברשתות החברתיות 
ומודל היופי מוצג בצורה מעוותת לעיתים, חשוב לעשות סדר בכל הנוגע לתזונה ולבריאות. 
 בסדנה נדבר על אלה בצורה ישירה ומובנת, בהתבסס על עובדות, ונאפשר לבנות לשאול 

על הכול. 

על המנחה: נטורופתית, יועצת לאורח חיים בריא ותזונת ספורט, מרצה ומנחת סדנאות.

משך הפעילות: כשעתיים

מחיר: 1200 ₪

052-8747100

 ilanitvu@gmail.com

 /https://www.ilanitnatural.com

https://did.li/GUElC
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בונדינג - סדנה לחיבור 
בין אימהות ובנות מצווה 
באמצעות רפלקסולוגיה 

 סדנה אינטימית חד־פעמית לחיזוק החוסן הנפשי והתמודדות 

עם שינויי גיל ההתבגרות בהיבט הרגשי והפיזי. 

הסדנה מאפשרת לחזק ולשמר תקשורת בריאה וכנה בין ֵאם לבת 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

מטרת הפעילות: רכישת כלים לטיפול רפלקסולוגי בבית, הקלה בעומסים רגשיים, חיזוק תחושת 
האינטימיות בין ֵאם לבת, חוויה של נתינה וקבלה, העצמה אישית וחיזוק הביטחון העצמי.

פירוט הפעילות: רקע על הטיפול הרפלקסולוגי, הדגמה מקצועית, התנסות בטיפול הדדי, 
שיח שיתופי תובנות, המלצה להמשך עבודה משותפת בבית, כיבוד קל.

ייחודיות הסדנה: סדנה יחידה מסוגה בארץ שמתמקדת בהתייחסות לאתגרים הרגשיים 
שמאפיינים את גיל המצווה באמצעות מגע. ייחוד הסדנה הוא בכך שהמשתתפות מקבלות 

כלים פשוטים להקלה מיידית והמשך יישום בבית. חוויה ייחודית של בונדינג בין ֵאם לבת. 

דברים שרציתי להוסיף: סדנה כיפית ואינטימית שמחזקת את הקשר בין הֵאם לבת המצווה. 
אין צורך בידע מוקדם, מקבלים ידע שאפשר ליישם בבית.

על המנחה: רפלקסולוגית בכירה, בעלת ניסיון של יותר מעשור. 
מאמינה בקשר ישיר בין גוף לנפש ושהטיפול הרפלקסולוגי מביא לשקט, לאיזון ולבריאות. 

נועה גנאל־פסח

מיקום הפעילות: כפר סבא הירוקה 

משך הפעילות: שעתיים

מחיר: 1500 ₪

050-5883533

 noagp1@gmail.com
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מפגש חווייתי, ממוקד בחיבור הזוגי והעדין של ֵאם ובת.

 נלמד כלים להתמודדות עם מצבים גופניים שונים, וכיצד אימהות ובנות

יכולות לעזור זו לזו באמצעות מגע

יעל פארינטה־הרכבי

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

מגע עם לב של אימא - 
שיאצו לאימהות ונערות

מטרת הפעילות: מטרות המפגש ליצור חיבור וקשר קרוב תוך טיפול הדדי של האם והבת, לגבש 
את הקבוצה ולאפשר הקשבה הדדית והידברות בטוחה. 

פירוט הפעילות: נחווה מגע מרפא ומעצים, נלמד לשים לב לתחושות הגוף ולתקשר ביניהן. 
נחזור יחד למשהו בסיסי, נשי ושבטי של טיפול זו בזו באמצעות המגע שכל כך חסר כיום.

יותר מדי  וכיצד לא להתערב  איזון, אמון  נלמד הקשבה,  וכיפית  נעימה  באווירה  ייחודיות הסדנה: 
זהו מפגש פעיל הכולל זו אומנות שאפשר להתאמן עליה!   – ותמיכה  ועדיין להישאר בהקשבה 

ידע מעולמות השיאצו, רפואה סינית, יוגה, צ'י־קונג ומדיטציה, ובעיקר הרבה תרגול מגע.

על המנחה: מטפלת בכירה בשיאצו בקליניקה 
פרטית בכפר סבא ומעבירה סדנאות שיאצו מגוונות. 

עוסקת בתחום הרפואה הסינית משנת 2006,
ומאמינה שלמגע יש איכות מרפאה. 

 לתפיסתי, השיאצו הוא לא רק שיטת טיפול 
 מדהימה, אלא דרך חיים. היכרות עם עקרונותיה 

עשויה להיטיב עם כל אחד ואחת

משך הפעילות: שעה וחצי 

מחיר: 1350 ₪

054-5588738

 yaelpar@gmail.com

 /https://yaelparienteharkavi.co.il

 /https://www.facebook.com/yaelharkavi
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סדנה שמאפשרת ליצור קרבה באווירה אינטימית

וזמן של "ביחד", ומעוררת שיח נעים וקסום בין ֵאם לבת באווירה מפנקת ונעימה

מיכל וינוקור

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

סדנה שיוצרת קרבה 

מטרת הפעילות: לקחת זמן לעצמכן, רק את והיא. זמן של איכות וכמות, בלי כל הרעש מסביב. 
לשבת ולדבר באמת, כמו שכמעט לא יוצא לנו לדבר ביום־יום, בלי מריבות ובלי הסחות דעת 

פירוט הפעילות: הפעילות משלבת כמה מתודות ליצירת קרבה. בפעילות נלמד איך ליצור 
תקשורת נעימה ומקרבת בין ֵאם לבת תוך שימוש במגע, בצחוק, בכלים אומנותיים ועוד.

ייחודיות הסדנה: בחיי היום־יום שלנו אנחנו מוקפים בהסחות דעת ורעשים וגם ברשימה 
 בלתי נגמרת של דברים שצריך לעשות. מתי בפעם האחרונה ישבתן יחד רק את והיא 

פשוט כדי לדבר?
לראות זו את זו באמת? אני מזמינה אתכן לזמן קסום ונדיר של יחד

דברים שרציתי להוסיף: הסדנה מועברת על ידי מטפלת רגשית ומדריכת הורים 
בעלת ניסיון רב בסדנאות באווירה נעימה ומקרבת.

על המנחה: עו"ס )MSW( מטפלת רגשית ומדריכת הורים. מטפלת בילדים, בנוער ובמבוגרים. 
בעקבות הקורונה פועלת לחיזוק הקשר הורה-ילד

מיקום הפעילות: בבית המזמין   

משך הפעילות: שעתיים  

מחיר: 150 ש"ח לזוג )כולל כיבוד קל, חומרי יצירה ועוד(  

050-8737565

 vinokur777@gmail.com

62b5c6aca079c.site123.me

https://did.li/ehzCN
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 הכרה ותרגול של עיסוי כתפיים, צוואר וראש, ידיים, רגליים וגב ככלי 

להעמקה וחיבור של הקשרים בין המשתתפות ובין חברות ובני המשפחה     

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

"עסו זאת בעצמכן" 
מסאז' תאילנדי

מטרת הפעילות: משתתפות הסדנה יכירו טכניקה למגע מקרב, מנחם ומרפא וכן תרגול שלה
לשימוש יום־יומי במסגרת מערכות יחסים טובות. המשתתפות ילמדו להעניק רוך, תמיכה

ואמפתיה ולהבחין מהו המגע המתאים והבטוח ומתי, איך ועם מי הוא נכון ולגיטימי.

פירוט הפעילות: נלמד לבצע עיסוי של 20-10 דקות שתוכלו ליישם במקום ובזמן המתאים
לכן. האפשרות להעניק מגע פשוט ומרגיע מקרבת ויוצרת תקשורת מיוחדת במינה ללא צורך

במילים ובמאמץ.

ייחודיות הסדנה: במציאות שבה רבות מאיתנו חולמות "שמישהו יעסה לי את הצוואר/הגב/כפות
הרגליים" אך חסר לנו זמן או כסף להקדיש לטיפול מלא, יהיה כל כך נעים שממש בתוך

הבית או עם חברות טובות יהיה זמין לנו מגע מרגיע ומחבר שגם מאיר צרכים הדדיים.

דברים שרציתי להוסיף: מסאז' תאילנדי הוא עיסוי נעים במיוחד המתבצע בלבוש קל על
הרצפה, מורכב מלחיצות וממתיחות ומאפשר זרימת דם ותנועתיות. בסיום העיסוי מרגישים

כמו אחרי מנוחה טובה במיוחד.
מגע גופני עלול כיום להתפרש כמעשה לא ראוי, אפילו תוקפני. לכן חשוב ללמוד להציע ולקבל

מגע טוב ומיטיב ולזכור עד כמה הוא חיוני במערכות יחסים קרובות ובטוחות.

על המנחה: מוסמכת לטיפול בעיסוי תאילנדי ושיאצו, TTC SPA Shool בצ'אנג מאי, תאילנד. 
מקנה מיומנויות פשוטות לעיסוי לבני משפחה וחברים. משלבת בעבודתה כלי מיינדפולנס 

ותקשורת מקרבת

מיקום הפעילות: אין מיקום. הסדנה תתקיים במקום שקט.
לכל זוג משתתפות: שתי כריות, שמיכה קלה וסדין 

משך הפעילות: שעה וחצי 

מחיר: 1200 ₪ )עד 12 זוגות של אימהות ובנות( 

יעל נבט
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רקדנית ומורה לריקודי בטן. מעבירה סדנאות מקפיצות ושמחות. ברשותי חוגים. 

מטפלת רגשית בילדים ונוער דרך תנועה וריקוד.

 בעבר העברתי סדנאות בקופת חולים כללית ובמוסדות של נערות בסיכון 

גל דלל־סבר  

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

סדנת ריקודי בטן 
מקפיצה ושמחה

מטרת הפעילות: לגבש את כל המשתתפות ביחד. ולעשות המון המון שמח. חגיגה צבעונית 
מלאה באהבה ושמחה. 

פירוט הפעילות: מעגל של משתתפות נלמד קצת צעדים ונרקוד לצלילי המוזיקה השמח. 

ייחודיות הסדנה: הכי שמח שיש. 

על המנחה: מורה לריקודי בטן, מלווה נשים בקבוצות לאורח חיים בריא.
מאמנת רגשית לילדים ונוער דרך ריקוד ותנועה. מחזקת את הביטחון העצמי ודימוי הגוף

משך הפעילות: שעה

מחיר: 1250 ₪

052-3292693

 galsever2@gmail.com

https://did.li/f67YH
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 חוויה קבוצתית בתנועה המעודדת קלילות ושמחה דרך מוזיקה מעוררת,

ריקוד טבעי של הגוף ואינטראקצייה חיובית ומעצימה עם אימא 

ושאר חברות הקבוצה

דורית שפיר־דיאמנט 

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

לאהוב את עצמי כמו שאני - 
סדנת תנועה ומוזיקה

לאימהות ובנות 

על המנחה: מנחת קבוצות בתנועה להתפתחות 
אנושית מיטיבה.

40

מטרת הפעילות: 
1. לעורר הרמוניה וסינכרוניזציה ביחסים בין אימא לבת. 

2. לאפשר קבלה עצמית דרך הפעלה של הגוף. 
3. לעורר אנושיות מיטיבה, בניגוד להשוואה בתוך קבוצת השוות לי. 

פירוט הפעילות: שעתיים סדנה, הכוללת פעילות בתנועה של כשעה ועוד שעה של עיבוד 
קוגניטיבי של החוויה בתנועה דרך הפעלות ודיאלוג עם אימא ושאר חברות הקבוצה. 

ייחודיות הסדנה: הסדנה מנגישה לבנות המצווה ואימהותיהן שהכול בסדר כבר עכשיו, שאפשר 
ליהנות בתוך מערכות היחסים שלנו אם רק נסכים להוריד מגננות ולחצות את גשר האמפתיה 

אל האחר והאחרת. כל זה קורה בדגש על תקשורת בלתי פורמלית. 

משך הפעילות: שעתיים 

מחיר: 1500 ₪

058-4445590

 biodanza.with.dorit@gmail.com

https://did.li/BOVw5

 https://www.facebook.com/dorit.shafirdyamant
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לימוד סוגים שונים של הגנות, העצמת החשיבות 

של הגנה עצמית ושילובה בפעילות היום־יומית 

מעיין דיימונד   

* ההצעה מופנית להורים ולבנות המצווה

הגנה עצמית – 
לגלות את העוצמה שבך 

מטרת הפעילות: לימוד סוגי הגנות שונות המותאמות לגיל וגודל, לגלות את היופי והעוצמה שיש 
כנערה וכאישה בידיעה שהיא יכולה להגן על עצמה וכיצד זה יכול להשפיע על סביבתה. 

פירוט הפעילות: בסדנה נלמד הגנות ושחרור מתפיסות ידיים לפנים ולאחור, הגנה נגד סטירה 
או תקיפת סכין והגנה מתפיסת ראש מהצד. 

 על המנחה: מאמנת בכירה בארץ באומנויות לחימה 
)בהתמחות גיו גיטסו ברזילאי( בעלת תואר בחינוך גופני.

מיקום הפעילות: 

משך הפעילות: שעה ורבע–שעה וחצי 

מחיר: 120 ₪ לזוג )הורה ובת(  

054-6801968

 maayandiamond@gmail.com

  https://www.facebook.com/diamond academy
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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

לתיאום הסדרי נגישות פרטניים, יש לפנות לטלפון: 09-7649381
 talir@@ksaba.co.il :או למייל


