
לוח פעילותפורום נשים
ינואר

פברואר

קורס ריפוי
בתזונה הוליסטית

יום שלישי

₪ 350
16:00-19:00

11.2.20-26.4.20

קורס בהנחייתה של יעל מור - לחיות חיי מודעות 
הקורס מקנה כלים ושיטות לשינוי הרגלי אכילה ותזונה בהיבטים

פיסיים, רגשיים ותודעתיים. בקורס נלמד איך המזון משפיע על כל
היבטי הקיום שלנו: מצב רוח, רמות אנרגיה, יכולת חשיבה,

הרגלי שינה, דחף מיני ובריאות כללית.
נבין מהי תזונה בריאה ומזינה, נדבר על השפעת האוכל על הגוף והנפש שלנו,

על מערכת היחסים שלנו עם האוכל, על התזונה בהקשר לריפוי ממחלות,
ניקוי רעלים, מזונות אנרגיה עיקריים, ואיך המודעות והבחירה שלנו לבחור

את מזוננו יכולות להשפיע על בריאות פיסית, רגשית ורוחנית.

חוג
פילאטיס

לאפשר לגוף
לרפא את עצמו

יום רביעי
החל מ-29.1.20

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

14
מפגשים

10
מפגשים

אם אתן מנסות להיכנס לכושר, רוצות לשפר את טכניקת
הספורט שלכם, או פשוט מחפשות אתגר ספורטיבי ועניין חדש,

שיטת הפילאטיס היא בשבילכן!
מתקיים בארגון העובדים – קומה 1
הרישום מותנה באישור מרופא שאין

מגבלה רפואית להשתתפות.
150 ₪ ל-3 חודשים שעות החוג לבחירתכן: 16:00-17:00 או 17:00-18:00

הקורס מוכר לגמול - 40 שעות

₪ 40

יום שלישי

16:00-19:00

 18.2.20

לאור התעצמות התופעה של בריונות ברשת כלפי ילדים,
נערות ומבוגרים, החלטנו השנה לדבר בשיח פתוח על התופעה

ולהבין כיצד להתמודד עמה וכיצד למנוע את הישנותה. 
הצגה "נראתה לאחרונה"- ופר, דניאלה ושקד, מוצאות את עצמן בחדר 

חקירות משטרתי. הן חשודות בצילום והפצת סרטון חושפני של חברתן לכיתה, 
סרטון שתפס תאוצה, הופץ בקבוצות ווטסאפ בבית הספר ומחוצה לו והוביל את 
גאיה, קורבן הבריונות ברשת לניסיון התאבדות. העניינים הופכים טעונים ובשיא 

העימות בין שלוש החברות עולה השאלה - מי הוא האשם בבריונות ברשת? 
הצלם, המפיץ המגיב או המתבונן מן הצד? עקב האירוע הדרמטי שמתרחש, הן 
מבינות כמה אכזרית היא פעולת הבריונות ברשת, כמה חמור המעשה וכי על 

שלושתן מוטלת האחריות.
ההצגה זכתה בפרס הצגת השנה לנוער 2019!

הרצאה של שרון פרי. היא עיתונאית, שדרנית ספורט
ואשת רדיו וטלוויזיה ישראלית- ב-2016 נגנב מכשיר הטלפון הנייד

של פרי ובו חומרים אישיים שהופצו ברשת.
נשמע משרון על ההתמודדות כקרבן הפרשה

8:45-12:00

פעילות משותפת הורה
וילד מגיל 14 ומעלה

מתקיים באולם ארגון העובדים המחודש

יום שישי

₪ 30

14.2.20

מתקיים בסינמה סיטי ראשל"צ 
הרצאה "גאווה של אמא" -  סיגל עזרא מרצה ומדריכת הורים.

לדעת לקבל את השונה בעיקר אם הוא הילד שלך ועוד יותר אם הוא
לא מה שדמיינת או חלמת. הרצאה מעצימה, מרגשת ומרתקת, בה ניתנים 

כלים משמעותיים להורים בהתמודדות מול סיטואציה מורכבת.
סרט - דרמה "פצצה" - מבוסס על שערורייה אמיתית

באימפריית המדיה החזקה והשנויה במחלוקת בכל הזמנים -
רשת החדשות FOX NEWS. זהו הסיפור הנפיץ של הנשים
שהביאו למפלתו של האיש הידוע לשמצה אשר בנה אותה.

    בהשתתפות: שרליז ת'רון, ניקול קידמן, ג'ון לית'גו, מרגו רובי

סדנת שוקולד
פעילות משותפת הורה 

וילד מגיל 10 ומעלה

פעילות משותפת הורה
ומתבגר מגיל 16 ומעלה

200 ₪ להורה וילד

יום שלישי
24.2.20 או 25.2.20

16:00-19:15

מתקיים בסטודיו לבישול ברחוב בן אביגדור 19 ת"א.
נלמד להכין: כדורי טראפלס, פטיפורים, ביצת הפתעה משוקולד,

בראוניז שוקלד אגוזים, פונדנט שוקולד, פרלין שוקולד ג'אנדויה... 
הסדנה תלווה בשתייה קלה וחמה, ושפע יינות.

לבחירתך שני מועדים: 24.2.20 או 25.2.20

תופעת הבריונות 
ברשת - הצגה

"נראתה לאחרונה"
+ הרצאה של

שרון פרי
בנושא שיימינג

יום המשפחה

הרצאה
"גאווה של אמא"

+ סרט בסינמה סיטי 
ראשל"צ

סדנת חירות
כלכלית

סדנה ייחודית בנושא
"סיפור הכסף"
עם איריס דרור

יום ראשון

₪ 150

2.2-23.2

16:00-19:00

מסתבר, שאנחנו הנשים נמנעות מלהיות מעורבות בכל מה שקשור לניהול 
הכלכלי של משק הבית ומאפשרות לגברים שבחיינו לנהל את הכל. למה 

בעצם זה קורה? והאם לא הגיע הזמן שנהיה  מעורבות גם בתחום הכלכלי? 
הסדנה מעניקה ידע וכלים מעשיים ולימוד השפה
הבנקאית וכוללת יישום הכלים בפועל מול הבנק.

מתקיים באולם ארגון העובדים- קומה 1
תכני הסדנה: צרכנות נבונה- איך לקנות נכון ומתי. ניהול מו"מ עם הבנק, 
הקניית מושגים וידע בנושאים בנקאיים שונים, סיפור הכסף של כל אחד 
ואחת מאיתנו, אבחון החסמים והסיבות להימנעות בטיפול בכסף ושחרורום.

4
מפגשים



המחירים המופיעים מיועדים לחברות העמותה לקידום מקצועי

חולמת על מלכה ללא הפסקה?!
פרטים בהמשך

בתאריכים 16.11-19.11

SMS-באמצעות הקישור שפורסם באתר, בפייסבוק וב • אופן הרישום 
• הרישום במכללת ארגון העובדים.  

    טלפונים 03-5210618/632/642  

Save The Date

מאי

הצגה - "סיוטים"
+ סרט בסינמה סיטי

גלילות

יום שלישי
26.5.20

הצגה "סיוטים" - מונולוג של אישה צעירה שעברה טראומה בעקבות 
הטרדה מינית במקום עבודתה. ההצגה מעלה מספר בעיות הקשורות 
למעמד האישה. הטרדה מינית הפכה כמעט לעניין של שגרה, כאשר 
גברים מנצלים את מעמדם והשפעתם ובכך מעמידים את האישה 
במצב קשה, בעיקר של פחד לאובדן מקום עבודה. ההצגה מבליטה 

את ההשפעה של ההטרדה המינית על האישה מבחינה נפשית.
פרטים לגבי הסרט ימסרו בהמשך

לוח פעילותפורום נשים
מרץ

אפריל

מה הסיפור שלך?  
+ סרט בסינמה
סיטי גלילות

סדנה לעיצוב שולחן

יום שלישי

₪ 30

₪ 30

17.3.20

16:00-19:30

יום שני

₪ 20

16.3.20
16:30-18:00

מה הסיפור שלך?- סדרת הרצאות העצמה של בוגרות התוכנית.
 קארן חזני - זריקת מרץ: הכוח להתחיל מחדש בידיים שלך!

 ניצה מתיתיהו – 10 שיעורים שלמדתי על החיים ממי שהיה כאן רק לרגע
 ירדן משה – הגודל כן קובע: איך גייסתי כל ק"ג להגשמת חלום חיי

סרט "סודות מדינה" - קתרין גון מועסקת ע"י שירותי הריגול הבריטי כמאזינה 
לתכתובות בעלות סיווג גבוה. דרך שולחנה עובר מייל סודי ביותר החושף מזימה 
של שירותי הביון להאזנות לחברי הועדה לביטחון לאומי של האומות המאחדות. 
בצעד שמסכן את חיה בעונש מאסר ממושך היא חייבת לעשות את מה שהיא 

מאמינה בו- להדליף את המייל שנמצא ברשותה. מהר מאוד היא מואשמת 
בבגידה ובריגול. חירותה וחיי הנישואין שלה מתפרקים, והחקירות שיובילו

למשפט שלה, מסעירות את העולם. 
בהשתתפות: קירה נייטלי, מת'יו גוד, רייף פיינס.

16:00-19:30

זוהי סדנה שכולה חוויה אסתטית בנושא עיצוב שולחנות
ותרבות אירוח, באווירה מיוחדת.

הסדנה כוללת: מתן טיפים ורעיונות לעיצוב, לאירוח וליצירת אווירה
מיוחדת לכל אירוע בכל תקציב, מצגת עם הדגמות של שולחנות מעוצבים
בסגנונות שונים ומגוונים לאירוח חגיגי, גימיקים וכלים לחשיבה יצירתית.

הסדנה תתקיים בארגון העובדים

יום שלישיחיים בתדר הלב
19.5.20

סדנה בהנחיית יעל מור, כל מפגש משלב ידע וחוויה. במפגשים נבין 
כיצד התגבשה האישיות שבי ומהם הדפוסים שמעצבים את דמותי, 
נגלה איזה אמונות ספגנו כדרך חיים ומהם מנגנוני ההישרדות שעל 
פיהם אנחנו מנוהלים וביחד נבחר לשנות את התדר. נקבל נקודות 
מבט אחרות על החיים, כלים להתמודדות ונלמד להבין את העולם 
ממקום אחר. הסדנה מאפשרת תקשורת פנימית לגופי, לרצונותיי 

ולתדר גבוה של חיות, נוכחות ואהבה עצמית.

מסע אל תדר הלב
וחיבור לאינטואיציה

₪ 350
16:00-19:00

הקורס מוכר לגמול - 40 שעות

10
מפגשים

קורס טאצ’ אפ
IL MAKIAGE

 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.
 ערכת מוצרים לכל נרשמת

* בכל מפגש, למשתתפות יש 40 אחוז הנחה על מוצרי האיפור בחנות המכללה.
הקורס יתקיים במכללת ת”א, רחוב החרש 8

חנייה ציבורית חינם בחניון ההגנה הצמוד

בואי ללמוד להתאפר
ב -4 מפגשים!

4
מפגשים

₪ 700

26.4.20

 16:30-19:30

יום ראשון

יום ראשון

₪ 30

19.4.20
16:00

מה הסיפור שלך?- סדרת הרצאות העצמה של בוגרות התוכנית.
 אנג'לה מושחייב – בעקבות החלום: המסע הבלתי אפשרי בין ה"לא"  ל"כן"
 מיכל שמעון – הזוגיות המשתלמת: מהישרדות כואבת להנאה מתמשכת

 טלי עוזיאל – משנה חיים: החלק הקטן שמחזיר לאנשים את השלמות בחיים
פרטים לגבי הסרט יימסרו בהמשך

מה הסיפור שלך?  
+ סרט בסינמה סיטי

גלילות

יום שלישיסדנת "קרניבוריות"
12.5.20

נלמד להכין: קרפצ'יו בקר בשני סגנונות הגשה, קדירת ביף בורגיניון, 
נתח רוסטביף סינטה, סטייק אנטרקוט שלם במחבת ברזל...

הסדנה תלווה בשתייה קלה וחמה, ושפע יינות. 
מתקיים בסטודיו לבישול ברחוב בן אביגדור 19 ת"א.

₪ 80
16:00-19:15


