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בואו נדבר על זה!

                                  שינויים פזיולוגים ורגשיים בגיל ההתבגרות,על מה נדבר?
דימוי גוף, תפקידי מגדר, חיזור, הסכמה ורצון, גבולות, נורות
אדומות במערכת יחסים, הטרדה ופגיעה מינית, רשתות חברתיות,
העדפה מינית, להט"בופוביה, פורנוגרפיה, שיקולים לקיום יחסי

מין, אמצעי מניעה, זוגיות מיטיבה.

                                אנחנו אנשי ונשות חינוך מעל עשור, מתמחים/ותלמה איתנו?
בהנחיית קבוצות בתחום של מיניות מיטיבה, מגדר וזהות מינית,
בעבודה עם נוער, ילדים/ות, הורים וצוותים חינוכיים. בוגרי ובוגרות
קורס הכשרה "מחנך למיניות בריאה" מטעם האגודה הישראלית

לתכנון המשפחה – דלת פתוחה, המאושר ע"י משרד החינוך.

מרכז חינוכי ציוני לשינוי חברתי

ברק: 052-6309663
shalemb@gmail.com

סדנאות מיניות מיטיבה, מגדר וזהות מינית

לבני ובנות נוער בשכבות ז'-י"ב

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי. 
הסדנאות מגוונות ומותאמות גיל ומגדר.

לתיאום ופרטים נוספים:



חינוך מעצים
התנסות בעבודה עם

        עץ ממוחזר,
            בדגש על

    עבודה משותפת.
 עבודה עם מגוון כלים.

    תכנון, שרטוט
  ומדידה.

לנוער ולמבוגרים.
 לבנות ולבנים.

לקבוצות של עד -     
 15 משתתפים
משך סדנא מינימלי -  

3 שעות 

המנחים והמנחות בעלי ניסיון רב בחינוך, 
הדרכה ועבודה עם עץ

shalemb@gmail.com 052-6309663 - ברק

ליצירת ספסלים, אדניות, שולחנות ועוד.סדנת בנייה בעץ

מרכז חינוכי ציוני לשינוי חברתי



סדנת תקשורת

מקרבת

בסדנה 
נקבל את
הבסיסים
של מודל

התקשורת
המקרבת,

מודל משנה
חיים

למערכות
יחסים

מיטיבות
וקרובות,

המבוססות
על תפיסה

של
אי-אלימות. לפרטים: הדס - 050-4555835

engelhadas@shoshana.org.il

כלים עוצמתיים למערכות יחסים

שיוויניות, מיטיבות וקרובות.

משך סדנא - שעתיים עד שלוש שעות.

ניתן להזמין רצף של סדנאות - עד ארבע.

מיועד למתבגרים, מבוגרים וצוותים חינוכיים

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



 

 

בני נוער מושפעים רבות מלחץ חברתי, מה יגידו? איך זה ייראה?
בסדנא זו, דרך פעילויות קבוצתיות עם מתודות ייחודיות, נחווה יחד
רגעים שבהם לקבוצה יש השפעה וכוח על היחיד וגם להפך-  נרגיש

מהו המקום הייחודי של כל אחד ואחת במרקם הקבוצתי.

סדנת אומץ

מיועד לחטיבות ביניים ותיכונים,
קבוצות מנהיגות וקבוצות בחינוך הבלתי פורמלי

engelhadas@shoshana.org.il    050-4555835 - הדס

מתאים לתהליכים בנושא:
- גיבוש קבוצה

- הנאה ללא צריכת אלכוהול וסמים

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי- היכרות עצמית מתוך משחק



הפעילויות מציפות תכונות אישיות ודינאמיקות בין-אישיות של המשתתפים אל
פני השטח. יחד נציף את נקודות החוזק של המשתתפים ושל הקבוצה, נדבר על

מנהיגות ואחריות קבוצתית, תוך כדי הנאה ואתגר!

קבוצתי גיבוש  של  חוויה  הקבוצה  עם  נעבור  בסדנה 
חידות, של  מתודות  מגוון  דרך  מנהיגות  ופיתוח 

קבוצתיות ומשימות  משחקים 

לגיבוש קבוצה ופיתוח מנהיגות

סדנת חינוך אתגרי

ברק שלם | 052-6309663
shalemb@gmail.com

*מותאם לחטיבות ביניים, תיכונים, קבוצות מנהיגות וקבוצות בחינוך הבלתי פורמלי

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי
סדנת "דיוקן עצמי"

לבלות ם  לי י הנוער עלו בנ נסטגרם,  דן האי בעי

דרך מראה ו  ז זה של  דה  רב מזמנם במדי חלק 

יקים. לי ו ת  בו ו , תג י נ צו חי

סדנת "דיוקן עצמי" עוסקת בזהות

ומעמידה בני ובנות נוער בהתבוננות

על עצמם דרך עדשת המצלמה

ויצירה עצמית.

הסדנא מורכבת מ-3 שלבים:

- דיון קבוצתי-מתודי בנושא תרבות הנוער 

- צילומי סטודיו בזוגות, תוך שיחה חינוכית

- יצירה על גבי התמונה האישית - "דיוקן עצמי"

לחטיבות, תיכונים וקבוצות בחינוך הבלתי פורמלי

הדס - 050-4555835

engelhadas@shoshana.org.il
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