
המחירים המופיעים מיועדים לחברות העמותה לקידום מקצועי

SMS-באמצעות הקישור שפורסם באתר, בפייסבוק וב • אופן הרישום 
• אצל דרורה 03-5210618 או במייל חוזר  

• אצל נציגות פורום הנשים  

פורום נשים
עובדת יקרה,

זמן לנשימה וזמן לנשמה!
אנו מאמינות שאת כבר יודעת מה את רוצה היום יותר מתמיד, ומה עושה לך הכי טוב!

מוזמנת לקחת חלק במגוון פעילויות ייחודיות שהכנו עבורך. שימי את עצמך במרכז והרשמי!

מחכות לך
באהבה, חיה וענבר

הרצאה וסרט

סינמה סיטי
רשל”צ

הרצאה:
לינור אברג’יל

סרט:
משפטו של טד בנדי

יום שישי

₪ 30

26.7.19

09:00-13:00

מעבדות
לחירות
כלכלית

קורס קונדיטוריה
ואפייה

למתחילים

יום רביעי

יום שני

₪ 150

₪ 1500

3.7.19-24.7.19

17.6.19

16:00-19:00

16:30-20:30

רייקי 3

40 ש”ל לגמול

שיפור דפוסי
תקשורת באמצעות
דמיון מודרך ורייקי

יום שלישי

₪ 350

25.6.19-3.9.19

16:00-19:15

<< לפרטים לחצי כאן >>

8
מפגשים

4
מפגשים

8
מפגשים

חוג
פילאטיס

יום ראשון

₪ 150

23.6.19-15.9.19

16:00-17:00
17:00-18:00

12
מפגשים

חדש!

בסדנה תקבלי כלים מעשיים ופתרונות להעברת הכוח 
והשליטה ותפיסת עולם המשנה את חוקי המשחק בכל האמור 

להתנהלות הפיננסית של כל אחת מאתנו. בסדנה עומדת 
איריס דרור באומץ רב על הנקודה הרגישה ביותר במערכת 
הכלכלית של מדינת ישראל בעת הזו: על העול אשר אותו 
נושאים אזרחי המדינה בקושי רב, על השיטה. אך יותר מכל 
מציגה את הדרך לפתרון באמצעות כלים לא קונבנציונליים, 

שטרם דובר עליהם עד כה בהקשר של התמודדות
וטיפול נכון בכסף האישי של כל אחת מאתנו.

בהנחיית איריס דרור
מתקיים בארגון העובדים

הקורס נועד להעניק ידע וטכניקות בסיסיים אך 
מקיפים במגוון תחומים, על מנת לאפשר 

למשתתפות לאפות ולהכין קינוחים ברמה הביתית.

הסטודיו לבישול - רח’ בן אביגדור 19

< הרצאה לינור אברג’יל, זוכת תחרות מלכת היופי של
ישראל לשנת 1998 וזוכת תחרות מיס עולם באותה השנה,

< הרצאה מרתקת וחזקה על הכוח הנשי והתמודדות
עם הטרדות מיניות ואונס.

< בהרצאותיה מספרת לינור את סיפור חייה, הכוחות שאזרה
והדרך הקשה איתה התמודדה לאחר האונס שעברה.

< כולל דיון פתוח.
< סרט משפטו של טד בנדי - מבוסס על סיפור אמיתי של אחד 
הרוצחים הסדרתיים הכי ידועים לשמצה בעולם והאישה שלצידו 

שלא מבחינה עם מי היא באמת חיה...

בקורס נלמד כיצד לטפל בעצמנו ובאחרים ואף 
נתנסה בכך, באמצעות הרייקי ניתן לטפל בגוף 
הפיזי ובנפש האדם. הרייקי מחזק את המערכת 

החיסונית, מעלה את כושר הריכוז והמחשבה.
מתקיים בביה”ס לאחיות - איכילוב

<< לפרטים לחצי כאן >>   << סילבוס >>

<< לפרטים לחצי כאן >>
לא יתקיים מפגש ב-19/8.

אם את מנסה להיכנס לכושר, רוצה לשפר
את טכניקת הספורט שלך, או פשוט מחפשת 
אתגר ספורטיבי ועניין חדש, שיטת הפילאטיס

היא בשבילך!
מתקיים בארגון העובדים

הרישום מותנה באישור מרופא שאין
מגבלה רפואית להשתתפות.

http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%20%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99.pdf
http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%20%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99.pdf
http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.pdf


יום שלישי

80 ₪ לזוג
כולל כיבוד עשיר 
האירוע לעובד/ת 

כולל בני זוג

6.8.19

המחירים המופיעים מיועדים לחברות העמותה לקידום מקצועי

מצפות לראותכן,
באהבה גדולה,

          חיה בוסי – יו”ר פורום נשים         וענבר סרפר וסרהולץ – משנה ליו”ר הארגון

SMS-באמצעות הקישור שפורסם באתר, בפייסבוק וב • אופן הרישום 
• אצל דרורה 03-5210618 או במייל חוזר  

• אצל נציגות פורום הנשים  

קורס איפור
טאצ’ אפ

IL MAKIAGE

40 ש”ל לגמול
פיתוח מצוינות

יום שלישי

ימי שישי
21.6.19

בין השעות
09:30-12:30

ימי ראשון
30.6.19

בין השעות
16:30-19:30

₪ 350

₪ 700

29.10.19 - 7.1.20

16:00-19:15

נשים מובילות
נשים

גרסה מחודשת
+שילוב של מנטוריות

)בוגרות הקורס( ל-3 מפגשים
עם כל משתתפת

בואי ללמוד להתאפר
ב -4 מפגשים!

90 ש”ל לגמול
שינוי ארגוני וניהול קונפליקטים

יום שני

₪ 550

2.9.19-16.12.19

8:00-15:00

8
מפגשים

10
מפגשים

4
מפגשים

16:00-19:30

לרגל 
יום האהבה

פורום נשים מזמין את 
עובדות ועובדי העירייה 

והמרכז הרפואי
ובני/בנות זוגם

לארוע משותף וקסום.

חדש!

 ערכת מוצרים בשווי
2,000 ₪ לכל נרשמת

* בכל מפגש, למשתתפות
יש 40 אחוז הנחה על מוצרי

האיפור בחנות המכללה.

כוחו של
הריפוי העצמי

פורום נשים

בקורס ייחודי זה, שניבנה במיוחד עבורך במסגרת
התוכנית “יעל מור - לחיות חיי מודעות” 

נלמד שיטות פרקטיות וכלים לרתימת התת המודע 
לתהליך הריפוי, נלמד כיצד ניתן לגייס את המשאבים 
הפנימיים בתוכנו לאיזון וריפוי עצמי ע”י אימון התודעה,

ונבין את חלקנו ותפקידנו בתהליך הריפוי שלנו. הקורס משלב 
ידע מדעי ורוחני, התנסויות חווייתיות, תרגולים– ומתאים

לכל מי שמעוניינת להעמיק בעקרונות הריפוי העצמי.
מתקיים בביה”ס לאחיות - איכילוב

 תלמדי את כל הבסיס הדרוש לקראת האיפור:
סוג העור שלך, שגרת הניקוי והטיפוח

המתאימה לך והתאמת הגוונים המדויקים לך.
 תכירי את מבנה העין שלך ואת סגנונות האיפור

המתאימים בדיוק למבנה שלך.
 תלמדי איך לשדרג את הלוק היומיומי

לאיפור ערב בכמה צעדים פשוטים.
הקורס יתקיים במכללת ת”א, רחוב החרש 8

חנייה ציבורית חינם בחניון ההגנה הצמוד

“נשים מובילות נשים”  היא תוכנית שמתאימה לעובדות 
שמאמינות בעצמן ומעוניינות להתקדם ולצאת “מאזור 
הנוחות” בתחומים שונים בחייהן. התוכנית מאפשרת 

לכן להשתחרר מדימוי עצמי שגוי, ממחסומים בחשיבה 
ובהתנהגות, לקחת אחריות על עצמכן, פחות ציפיות 

מהאחרים ודרישה גבוהה יותר מעצמכן... הקורס בהובלתה
של מרגי עוזר, יועצת ומאמנת נשים וגברים להצלחה.

מתקיים בארגון העובדים

מופע: באושר ועושר - מערכונים על זוגיות
כותבים ומגישים: שי אביבי ומיכל ליבדינסקי

<< לפרטים לחצי כאן >>   << סילבוס >>

<< לפרטים לחצי כאן >>

<< לפרטים לחצי כאן >>   << ערכת מוצרים >>

 “והם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה.... “ 
ככה במשפט קצר ואופטימי המתאר מה קורה אחרי 

החתונה, השאירו אותנו רוב האגדות וסגרו את הספר.
והנה יום אחד הגענו עד עצם היום הזה, נשואים + 2, וגילינו 

שאנחנו לא באושר, לא בעושר ולא בטיח. לקח לנו זמן 
להבין שבחיים האמיתיים, כשההתאהבות נגמרת היא 

הופכת להיות זוגיות, ושזוגיות זה לא פשוט. מתוך המצוקה 
הזאת שלנו, נולד המופע הזה... 

הרצאה: “זוגיות ומיניות – באמצע החיים” 
עם הסקסולוג ד”ר עידן מיליצ’ר

מתקיים בדוהל )בית דני( - כביר 21, תל אביב-יפו
16:00-16:45 התכנסות וכיבוד

16:45-18:00 באושר ועושר  18:00-18:20 הפסקת קפה
18:20-19:30 זוגיות ומיניות – באמצע החיים

http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/199790.pdf
http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20-%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99.pdf
http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%20%D7%98%D7%90%D7%A6%27%20%D7%98%D7%A4.pdf
http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20-%20%D7%98%D7%90%D7%A6%27%20%D7%90%D7%A4%204%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf

