
רק אתמול נולדה וכבר... 

שנת בת המצווה היא שנה מיוחדת ומרגשת עבור בנותינו. 

האימהות  ואנו  ובגרות  ילדות  בין  נעות  הבנות  זו  בשנה 

מסתכלות עליהן ברגשות המהולים בגאווה, דאגה, אהבה 

והתרגשות. שנה זו מהווה חלון הזדמנויות לשיח ולחוויות 

משותפות ומשמעותיות בין אם ובתה.

שתעצים  לחוויה  דלת  לפתוח  לכן  מציעה  “מחרוזות” 

ערך  ליצוק  ותאפשר  הזו  המיוחדת  השנה  את  ותעשיר 

ומשמעות נוספת לבת המצווה.              

לאמהות  משותפות  סדנאות  סדרת  מציעה  “מחרוזות” 

לגיל  הרלוונטיים  מגוונים  בנושאים  העוסקות  ולבנות, 

מגוונת  חווייתית,  בצורה  מועברות   הסדנאות  הבנות. 

ושונה וכל נושא הוא בעל חשיבות בפני עצמו. 

קרבה  פתיחות,  מאפשרות  “מחרוזות”  של  הסדנאות 

בין  הקשר  לחיזוק  ותורמות  לאימהות  הבנות  בין  וחיבור 

מעצימות  “מחרוזות”  של  הפעילויות  בקבוצה.  הבנות 

משלבות  הפעולה,  ושתוף  התקשורת  את  ניכר  באופן 

הנאה ולמידה חווייתית ובעלות ערך מוסף גבוה.



על קצה המזלג
1. סדנת הפתיחה                          

עוסקת בהיכרות וגיבוש הקבוצה, משמעות בת 

המצווה וטקסי מעבר ונוגעת בשינויים פיזיים ורגשיים 

הבאים לידי ביטוי בתקופה זו.

2. זוג או פרט                               
מאפשרת לבנות ולאימהות להרכיב את המשקפיים 

אחת של השנייה ולראות את שונות הצרכים וסדרי 

העדיפויות ביניהן. 

3. נשים פורצות דרך                   
בסדנה נעסוק בהעצמה אישית ונשית ובחשיבות 

הכוח הנשי. הקבוצה זוכה להכיר נשים אשר 

פרצו מוסכמות חברתיות בדרך להשגת מטרות 

משמעותיות.

 

4. חברים וקשרים                        
סדנה העוסקת בנושא חוצה גילאים, חברות. נעסוק 

בשאלה  מהי ומיהי חברה טובה, מה ציפיותינו מקשר 

ומה יכולתנו ליזום, לקדם ולהשפיע על חברויות. 

5. בסדנת השטח                       
נחווה במרחבים סוגי תקשורת, שיתוף פעולה 

והובלה. הסדנה מדמה סיטואציות מחיי היומיום, 

המאפשרות רכישת תובנות המתורגמות לכלים 

חדשים בהם המשתתפות משתמשות בתפקוד 

היומיומי. 

6. שינויים ומעברים                      
רגע לפני הפרידה מביה”ס היסודי והמעבר לחטיבת 

הביניים, המשתתפות מתנסות בצורה חווייתית 

בשינוי ומעבר וחוות את החוזקות והחולשות של כל 

אחת וכיצד ניתן להיערך לשינוי. סופו של המפגש 

מוקדש לפרידה וסיכום החוויה המשותפת שחוותה 

הקבוצה במשך השנה. 

בת מצווה זו שמחה, חגיגה,  אירוע מרגש, וזו גם * ערב נשים משפחתי

הזדמנות לכנס את כל נשות, בנות וחברות המשפחה 

ולחוות יחד חוויה משותפת ומשמעותית   עבור כולן.

“מחרוזות” מזמינה אתכן למפגש בלתי נשכח של שיח, 

איחולים, מתן טיפים ושמחה לחוגגת בת המצווה.

“... הושקעה מחשבה רבה בבניית הסדנה 

ובתיכנון חכם, מושקע ורגיש. תוך כדי 

הפעילויות חלפו בי תובנות בנוגע ליחסים עם 

ביתי, ואפילו בנוגע לחיי האישיים. הפעילויות 

שעברנו היו מעניינות, חווייתיות, מקוריות, 

וחלקן אף מצחיקות...  נשארנו עם טעם של עוד...“ 

/ מיכל מהוד השרון

“למדנו שאת הצעדים הבאים שמחכים לנו 

חשוב שנעבור ביחד, עזרתן לנו להרכיב 

משקפיים שיאפשרו לראות ובעיקר הזמנתן 

אותנו להתבונן, לעצור לרגע, להקשיב...” 

/ קבוצת בן שמן

“דיברנו ונחשפנו כאימהות לצרכים של הבנות 

ולתכנים המעסיקים אותן בדרך חווייתית 

ומקרבת. אני בטוחה שהשיח המשותף תרם 

לחיבור בינינו ולחוויה משותפת משמעותית. 

ממליצה בחום” 

/ שלומית מרעות
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בואו לחרוז איתנו 
חוויית התבגרות משותפת


