
25 – 27 במרץ



תושבים ואורחים יקרים,
השנה אנחנו משיקים לראשונה, בגאווה רבה, את פסטיבל "ניפגש בבית" שמטרתו לתת במה וחשיפה לנשות עסקים ואמנים, כישרוניים 
וייחודיים, מאור יהודה. אור יהודה מורכבת מפסיפס רחב של אוכלוסיות, שבין כולן מחבר החום האנושי והדלת הפתוחה לרווחה 
לבתים וללב של תושבי העיר שלנו. דווקא בתוך מציאות של מידע זמין, טכנולוגיה ומסכים, עולה חשיבותם של מפגשים אנושיים 
בהם ניתן לקבל מידע, לשאול שאלות, לקבל נקודת מבט שונה ופידבק, והכל תוך כדי למידה. אני מאמינה כי עסקים, ובמיוחד 
העסקים הקטנים והבינוניים, הם חלק בלתי נפרד ומשמעותי במרקם חיים עירוני משגשג, בו מתקיימת צריכה מקומית שעונה 
על הצרכים הרחבים ביותר של התושבים והסביבה. אני רואה בפסטיבל הזה הזדמנות חשובה הן לבעלי העסקים ולאומנים 
להיחשף בפני הקהל הרחב צורך התרבות והתוכן שבעירנו ובסביבתה, והן לקהל עצמו, שמקבל הזדמנות שאינה ברורה מאליה 

כלל להציץ לתוך עולמות התוכן של האמנים ולהתעשר בידע יקר מפז של נשות העסקים שלנו. 

אורחים ובעלי עסקים יקרים,
פסטיבל "ניפגש בבית" הוא אחד מהתוצרים היפיפיים שנוצרו בעקבות שיתוף הפעולה בין עיריית אור יהודה לעסקים הקטנים 
בתחומה. העירייה פועלת מתוך תפיסה של כלכלה מקומית מקיימת המחייה את המרחב הציבורי, באמצעותה ניתן 
לשפר את איכות החיים של תושבי המקום ושל העוסקים במרחב. אני מזמינה אתכם להגיע ולהתארח אצל נשות 
עסקים פורצות דרך, לשמוע את סיפוריהן מעוררי ההשראה ולספוג מהידע הרחב שלהן בתחום עיסוקן. במקביל, 
בימי הפסטיבל יתקיימו מפגשי אומן ייחודיים המאפשרים הצצה לתוך עולמם הפנימי המופלא של אמני אור 
"אור  יתקיים אירוע הפתיחה של תערוכת אמנות מרהיבה  בנוסף, בערב השני של הפסטיבל  והסביבה.  יהודה 
יהודה כמראה מקום לתרבות ארץ ישראלית". בתערוכה יהיה ניתן להשתתף בסדנאות אומן, לסייר בין המיצגים 

המגוונים ולהכיר את היוצרים. 

 בברכה,
ליאת שוחט

 בברכה,
אביה דרי

דבר ראש העיר
דבר מנהלת היחידה לקידום עסקים
 



מתארחים 
אצל נשות 

העסקים
אור יהודה

להרשמה
סרקו את הקוד

בסימון:       < הסדנה לנשים בלבד

ההרשמה ללא עלות, על בסיס מקום 
פנוי בלבד

>
מפגשים בנושאים
מגוונים ומרתקים



נשי  למפגש  מוזמנת 
ואינטימי שיעזור לך להגיע 
שלך.  ללידה  יותר  מוכנה 
נלמד יחד איך לעזור לגוף 
הלידה  תהליך  את  לקדם 
בצורה הטובה ביותר ונדבר 
על הבחירות בתהליך הלידה 
מתוך מודעות לרצונות שלך 

ולצרכים של הגוף שלך.

העצמה  לסדנת  מוזמנים 
את  אשתף  בה  והשראה, 
לפני  שהתחיל  שלי  המסע 
כעשור, בו חלמתי, שאפתי, 
אכזבות  והצלחתי.  העזתי 
חלק  רק  זה  וכישלונות? 
אפשר  איך  מהסיפור. 
להצליח כשנמצאים במקום 
הכי נמוך שלך? הכל אפשרי, 

בואו לשמוע איך.

אם גם אתם נתקלים בקשיים 
לשפר מערכות יחסים, לשנות 
מקום עבודה, לשפר את הזוגיות 
ולהתחבר לרצונות האמיתיים 
אני  לבד!  לא  שלכם-  אתם 
כמה  לכתוב  אתכם  מזמינה 
מילים ולאחר ניתוח גרפולוגי 
 EFT+MT נכיר את שיטות
לשחרור חסימות רגשיות היישר 
מתת המודע ולתמיד! לחיים 

חופשיים מדאגה.

 25.3
רביעי

 19:00

 25.3
רביעי

 10:30

 26.3
חמישי
 19:00

 26.3
חמישי
 19:00

 26.3
חמישי
 10:30

 27.3
שישי

 9:30

טלפון לפרטים: 050-2448676 טלפון לפרטים: 050-7166949

תרקדי את הלידה שלך
סדנה בתנועה לקראת הלידה

טכניקה לשחרור רגשי בין הצלחות לאכזבות
איך הפכתי למעצבת מהחלומות? 

טלפון לפרטים: 050-6830451

מאיה שקרובליבי לוי נטלי חלביה



יכולים  אחד  וכל  אחת  כל 
להיות מטפלים ליקרים שלהם 
ולעצמם. בעזרת עיסוי ומגע 
עם שמנים אתריים נוכל לעזור 
במצבים של חולי פיזי כמו 
הצטננות, שפעת, אלרגיות, 
הנשימה  במערכת  קשיים 
ובמערכת העיכול, בעיות קשב 
וריכוז ועוד. מוזמנים לחוש, 
להריח ובעיקר להתנסות בדרך 

ליצירת איכות חיים.

 25.3
רביעי

 10:00

 26.3
חמישי

 20:30

טלפון לפרטים: 052-5963695

ריפוי טבעי באמצעות מגע 
עם שמנים אתריים

על הטיפול ההוליסטי 
והכוח המרפא של העיסוי

רפלקסולוגיה, 
זה כל הסיפור

פרידה שמעונוברחל מיכאלובהלנה מולקנדוב

ללמוד  להגיע  מוזמנת 
לשחרר  כיצד  ולהתנסות 
ביטוי  לידי  שבאים  מתחים 
והשכמות.  הצוואר  באזור 
את  נכיר  הסדנה  במהלך 
ההוליסטי  הטיפול  יסודות 
 . לבריאותנו וחשיבותו 
את  נכיר  הסדנה  במהלך 
ההוליסטי  הטיפול  יסודות 

וחשיבותו לבריאותנו.

את  מקרוב  להכיר  בואו 
של  השונות  ההשפעות 
ההיבט  הרפלקסולוגיה: 
וההוליסטי  הנפשי  הפיזי, 
ידי  על  בריפוי  המתמקדים 
בשילוב  ועיסויים,  לחיצות 
המסייעים  אתריים,  שמנים 
הטיפול  הריפוי.  בזירוז 
ראש,  לכאבי  יעיל  שיילמד 
כאבי גב, בעיות קשב וריכוז 

ועוד.

 25.3
רביעי

 20:00

 25.3
רביעי
20:00

 26.3
חמישי

 20:00

 27.3
שישי

 9:00

טלפון לפרטים: 052-4622717טלפון לפרטים: 052-6505507



בואו להכיר, שלב אחר שלב, 
העוגה  את  מכינים  איך 
האפייה.  עולם  את  שכבשה 
טרנד  על  נלמד  בסדנה 
או  בצורת מספרים  העוגות 
נוספים.  וטרנדים  אותיות 
בה  מעשית,  חצי  הסדנא 
פריך  בצק  להכין  נלמד 
מסקרפונה,  קרם  שקדים, 
נזלף ונקשט בפירות העונה 

ובממתקים.

בואי להכיר את הדרך שעושה 
עד  מהרעיון  שלך  השמלה 
למוצר הסופי. בסדנה נכיר 
והעיצובים  הבדים  את 
הגזרות  על  נלמד  השונים, 
בה  הדרך  ועל  השונות 
שהכי  הגזרה  את  תמצאי 

נכונה לך. 

מכירים את הפתגם "השמיים 
הם הגבול"? אז זהו, שלא. 
מוזמנים  מעבר.  גם  יש 
הבינה  סודות  את  להכיר 
והשפעתה  המלאכותית, 
אספר  במפגש  חיינו.  על 
בתחום  לעסוק  הגעתי  איך 
טיפים  אתכם  ואלמד  זה, 
השימוש  לזיהוי  ישומיים 
בחיי  מלאכותית  בבינה 

היומיום שלכם. 

 26.3
חמישי
 10:00

או
12:00

 26.3
חמישי
 19:30

 25.3
רביעי
17:30

 26.3
חמישי
 21:15

 26.3
חמישי
17:30

טלפון לפרטים: 054-6641179 טלפון לפרטים: 052-2467137טלפון לפרטים: 052-2343340

עיצוב ותפירה של 
שמלות כלה 

על תבונה רגשית 
ובינה מלאכותית 

אפיית עוגות
לא מה שחשבתם

אתי ספרברד"ר גלית חייםסיגלית שמואלי 



מהעבודה  כשחוזרים  גם 
זקוקים  עייפים, הקטנטנים 
אני  מההורה.  קרוב  ליחס 
איך  ללמוד  אתכם  מזמינה 
גם  ובהנאה,  אפשר, בקלות 
אחרי יום עבודה עמוס, לייצר 
פעילות בתנועה לקטנטנים 
שלכם. בסדנה אדגים מגוון 
פעילויות מהנות וקצרות לכל 
והנאה  כייף  השבוע,  ימות 

צרופה של הילד מובטחת!

רגע לפני בוא האביב ו"עונת 
הגמילה", נכיר את העקרונות 
פרידה  לקראת  החשובים 
איך  מחיתולים;  מוצלחת 
להתחיל את התהליך בצורה 
מיטבית, איך ליישם בגן ומתי 
להתחיל את התהליך בלילה, 
לצרכים  התייחסות  מתוך 
הילד  של  ורגשיים  פיזיים 

ומניעת רגרסיות. 

לאימהות  מעשית  סדנה 
גיל  ועד  לידה  בחופשת 
התינוק,  בלי  או  עם  שנה, 
שפת  סודות  את  נלמד  בה 
איך  התינוקות,  של  הגוף 
כבר  תינוקות  עם  לתקשר 
מגיל לידה וכיצד ניתן לתת 
מענה מיטבי לשינה איכותית 

ולהרדמה קלה ללא בכי.

 26.3
חמישי
 10:00

 25.3
רביעי
17:30

 26.3
חמישי

 20:00

 26.3
חמישי
17:30

טלפון לפרטים: 050-5799090 טלפון לפרטים: 052-8736777

שפת הגוף של תינוקות 
כאמצעי תקשורת

עשרת הדיברות 
לפרידה מוצלחת מחיתולים

פעילות בתנועה לקטנטנים
פעילות הורים ופעוטות

ניצה רחמיםלילי מלמד כהן



הריונית יקרה, המפגש הזה 
בואי ללמוד  הוא  בשבילך! 
מצלמה  מול  לעמוד  איך 
ולהעביר באופן טבעי וקליל 
את הנשיות שלך והאימהות 
נדגים  במפגש  שבדרך. 
כדי  תוך  צילום  פוזיציות 
היכרות עם המצלמה, והכל 
בהתחשב ובהעצמת ההיריון 

שלך. 

אפשר  איך  ללמוד  בואי 
להראות מיליון דולר בכמה 
דקות. הביאי איתך את תיק 
האיפור האישי שלך ומראה 
להתנסות  שתוכלי  כדי 
שיילמדו  בטכניקות  בפועל 
של  השני  בחלקה  בסדנה. 
הסדנה נלמד מספר דוגמאות 

לתסרוקות לילדות ונשים.

למצוא  כיצד  נגלה  בסדנה 
נקודות האושר,  בתוכנו את 
ללא  הקשבה  כדי  תוך 
עצמינו  כלפי  שיפוטיות 
וכלפי אחרים. בסדנה מתקיים 
שיח מאפשר ומלמד ונעשה 
טיפוליים.  בקלפים  שימוש 
הסדנה,  בסוף  לקינוח, 
נתמקד בכוחות של עוצמה, 

חוזקה ושמחת חיים.

 25.3
רביעי
11:00

או
 20:00

 25.3
רביעי
19:00

 26.3
חמישי
9:30

או
 11:00

 26.3
חמישי
11:00

או
 20:00

 26.3
חמישי
19:00

טלפון לפרטים: 054-4444158 טלפון לפרטים: 054-6448991 טלפון לפרטים: 052-3400108

אסטרטגיות 
לחיים מאושרים

להיות יפה ברגע
טכניקות באיפור ותסרוקות 

מפגש בין 
צלמת לאימהות שבדרך

טניה יוסףבטי יעקובוביפעת ברזילי 



מוזמנים לסדנה בה נכיר שיטה אפקטיבית 
לשחרור מתחים וכאב רגשי מתת המודע 
הטיפול  שיטת  את  אדגים  בסדנה  שלנו. 
בזמן  ניווכח  באמצעותה   MT- EFT
אמת כמה מהר ניתן לשחרר את רמת הכאב 
הרגשי מ-10 ל-0. כמו כן, אלמד טיפים 

לשחרור והרפיה באופן עצמאי. 

 25.3
רביעי
18:00

 26.3
חמישי
18:00

טלפון לפרטים: 054-7337969

כתומכת לידה, בניתי סדנה לאימהות 
שבדרך. אציג בפניכן שיטה פורצת דרך 
ללידה עוצמתית ואפילו מהנה. במפגש 
תקבלי כלים פרקטיים להתמודדות עם 
עם  תקשורת  יצירת  והפחתתו,  כאב 
המלווים שלך, הצוות הרפואי ובעיקר 

עם עצמך.  

 25.3
רביעי
20:30

 27.3
שישי
10:00

טלפון לפרטים: 054-5774770

שחרור מחסומים רגשיים 
מתת המודע

נקודת פתיחה חשיפה לאימון מנטלי 
כהכנה ללידה

אדרת קליינמןרעות גדאייב



 25.3
רביעי

 11:00

 26.3
חמישי
20:00

 26.3
חמישי
11:00

 27.3
שישי

 9:00

אומרים שכשהילד שלך נולד, נולדים 
יחד איתו לא מעט רגשות אשמה 
איך  ללמוד  מוזמנת  את  וחרדות. 
להיפתר מרגשות אשמה בחמישה 
האינטואיציה  על  ולסמוך  שלבים 
הטבעית שלך כאמא. בואי לאפשר 
לעצמך להכיר אימהות בטוחה ונעימה, 

לך ולילדייך, בקלות ובפשטות. 

גשר - קשר
מוזמנת להכיר את הכלי של טיפול 
באומנות כדי לסלול לעצמך את 
הדרך למסע האישי שלך, וללמוד 
איך למנף את עצמך למקום שאת 
ראויה ומסוגלת להגיע אליו. תוך 
התבוננות על ה"עצמי" ממרחק, 
להכיר את  להוריד את החומות, 
הניגודים ולהתגבר על מכשולים. 

כמאסטר TFT NLP  לנשים, 
נערות וילדים, אני מאמינה 
שכאשר האישה שמחה הבית 
שמח. במפגש זה את מוזמנת 
ולרכוש  עצמך  את  להעשיר 
בדרך  א.פ.ר.ת  מודל  את 
ומהנה.  חווייתית  יצירתית, 
ככלי  אותך  ישמש  המודל 
ובשמחה  בהצלחה  להוביל 
אותך ואת משפחתך ליעדים 
ולמטרות אליהם את שואפת 

להגיע.

טלפון לפרטים: 054-4290183

טלפון לפרטים: 052-5789886

אישה שמחה, בית שמח

מעיין חזןיעל זבורוב

מתבגרים להורים בעלי תשובה- 
מיועד למשפחות דתיות 

באתגרי התקופה 
אשמח להעניק לכם מהידע והניסיון 
בה  בסדנה  הורים  שלי כמדריכת 
להתמודד  כיצד  כלים  תקבלו 
והיצרים  שלכם  המתבגרים  עם 
הטבעיים שמתעוררים אצלם בגילאי 
ההתבגרות, במפגש אינטימי ומכיל. 

 26.3
חמישי
8:30

 26.3
חמישי
18:00

איך מתמודדים ולא מתמוטטים
כלים להתמודדות עם מתבגרים

אמרו לך פעם שאת 
אמא מדהימה?

יעל אלמליח

התאהבות ואהבה 
מוזמנים להגיע ולחקור את ההבדל 
בין התאהבות לאהבה. מדוע קשה 
עד בלתי אפשרי להישאר בפנטזיה 
איך מגשרים על  של ההתחלה? 
הפערים בין הרצונות שלך לרצונות 
בשימוש  מעשית,  הסדנה  שלו? 

קלפים ייעודיים.

טלפון לפרטים: 050-2498968



אמנים
מארחים  
מאחורי 
הקלעים

>
מפגשי אומן
השראה ☮ למידה ☮ יצירה

להרשמה
סרקו את הקוד

ההרשמה ללא עלות, על בסיס מקום 
פנוי בלבד



בואו ללמוד ולסגל לעצמכם 
השראה  לקבל  היכולת  את 
וידע מתמונות או צילומים 
ייחודית  תמונה  ליצור  כדי 
נכיר  בסדנה  משלכם. 
שיטות שונות לשילוב מספר 
רעיונות לתמונה אחת שיש 
וקומפוזיציה  הרמוניה  בה 

נעימה לעין.

לשיריי  להקשיב  מוזמנים 
בסגנון  מציוריי  ולהנות 
SUMI-E קו וכתם. היצירות 
נובעות מתוכי וממלאות את 
שקיעת  עקב  שנוצר  החלל 
ובחירת  לדמנציה  אישי 
ילדיי לחיים בניכר. בסדנה 
אסביר כיצד ניתן להשתמש 
באמנות, במקרה שלי שירים 
וציורים, כדי להתמודד עם 

משברים בחיים. 

לצלילים יש השפעה מהותית 
בסדנה  שלנו.  יום  היום  על 
נתוודע לצלילים ולאופן בו 
יום  היום  על  משפיעים  הם 
שלנו, על הגוף והנפש שלנו. 
אני מזמין אתכם לחוות את 
הצלילים  של  המשמעות 
ומהנה,  מעשית  בסדנה 
וללמידה פשוטה של שימוש 
בגוף שלנו כתיבת נגינה, ככלי 

לשינויי מצב רוח ותודעה.

 25.3
רביעי

 17:00
או

18:30

 25.3
רביעי

 18:00

 25.3
רביעי

 10:00

 27.3
שישי

 10:00

 26.3
חמישי
 10:00

טלפון לפרטים: 052-4660859טלפון לפרטים: 050-6255730טלפון לפרטים: 053-3155444

אומנות זה לא
מכונת צילום

"בחרתי להפוך את הכלום
 לעולם ומלואו"

ליצור ולנגן את 
הצלילים שלך 

דוביק גלריקי גופרעופר גלעד



מפגש אומן מרתק על קרמיקה 
וחמר; איך היצירה מחוללת 
רפואה נפשית, רוגע והרפיה. 
נרגיש את החומרים השונים, 
היצירה  תהליך  את  נבין 
ונתנסה ביצירת אמנות משל 

עצמנו.

בהתבוננות  נפתח  במפגש 
ונחווה  נצלם  בסביבה, 
לכם  שיאפשרו  רעיונות 
להעצים את חווית הצילום 
לכם  הנגיש  בסמארטפון 
אפליקציות  נכיר  תמיד. 
לעריכה,  ופשוטות  קלות 
וידע  השראה  עם  ונצא 

יישומי.

עם  נפתח  בינינו  בהכרות 
מוסיקה  של  מודרך  דמיון 
השקט  את  ונחפש  וצלילים 
דרך  על  לכם  אספר  שבנו. 
לציוריי  וההשראה  עבודתי 
שהם למעשה צילומים מכל 
רחבי הארץ; נופים, ציפורים, 
יפי  וכל  ופרפרים,  פרחים 
פסטורליים  בצבעים  הארץ 

ועדינים.

 25.3
רביעי

 11:00

 25.3
רביעי

 18:00

 25.3
רביעי
19:00

 26.3
חמישי
 9:30

 26.3
חמישי
 11:00

 27.3
שישי

 11:00

טלפון לפרטים: 054-7628949טלפון לפרטים: 052-2554439טלפון לפרטים: 050-6966896

יצירה
בקרמיקה וחמר

ההשראה נמצאת בכל מקום,
בואו לגלות אותה ברגע

ציורי אקווארילים

עדית סנדלררויטל שבי קורןעמית שרבי



ידיים  לכם  שיש  חוששים 
לדעת  סקרנים  שמאליות? 
אם חבוי בכם כשרון ציור? 
אתם  להעז.  הזמן  הגיע 
בהן  וחצי  לשעה  מוזמנים 
ובצבעים,  בחומר  תגעו 
מקצועיים  טיפים  תקבלו 
עולם  ותגלו  למתחילים 

מדהים.

מוזמנים ללמוד איך להתאים 
תכשיט לאישיותכם ולטעמכם. 
במפגש אספר על התכשיטים 
ויוצרת  מעצבת  שאני 
המשלבים  יד,  בעבודת 
טבעיות  חן  אבני  לרוב 
בהרחבה  אספר  וצבעוניות. 
על המשמעות והעוצמה שיש 
נכון  וכיצד  וצבע  אבן  לכל 

לשלב אותן בתכשיטים. 

בסדנה אציג מספר פסלים 
הרעיונות  ועץ.  מאבן 
בעיקר  נובעות  ליצירות 
לי  הנותן  החומר  מצורת 
דמיון  עם  ובשילוב  השראה 
את  אציג  במפגש,  פרוע. 
העבודה  וכלי  הפסלים 
שיטות  על  בקצרה  ואדבר 

העבודה.

 25.3
רביעי
 9:30

 25.3
רביעי

 19:30

 25.3
רביעי

 12:00

 26.3
חמישי
 11:00

 26.3
חמישי
 12:00

טלפון לפרטים: 050-3995550טלפון לפרטים: 054-7731909טלפון לפרטים: 052-5554751 

כל אחד 
יכול להתחיל לצייר

"החומר מדבר אליי"
פיסול בעץ ואבן  

תכשיטים
כצבע לחיים

איציק חפץגליה לוי אילנה בס אדלשטיין



את  מקרוב  להכיר  בואו 
ההדפסות הפנוראמיות, אמנות 
במינה,  וייחודית  מדהימה 
אציג  רבה.  תאוצה  שתופסת 
קרמיקה  אריחי  הדפסות  לכם 
שיוכלו לתת לכם השראה לבית 
הפרטי שלכם, אריחים בודדים 
ומתנות ייחודיות גם מעץ גושני 

וזכוכית.

 25.3
רביעי
19:00

או
20:30

טלפון לפרטים: 050-2674452

ציורי  בתוך  חוויתי  מפגש  זהו 
בצבע  העשירים  שלי,  הנוף 
ואור. אני מזמין אתכם להכיר 
את האומן שמאחורי האומנות, 
לשמוע על תהליך היצירה שלי, 
הטכניקה,  בחירת  ההשראה, 

הקשיים וההצלחות.

 25.3
רביעי

 14:00

 26.3
חמישי
 14:00

טלפון לפרטים: 050-6238460

חני בן יהודה
< תכלול והפקה

מירב בן אור 
< צורפת התערוכה 

ויועצת אומנותית. 
רכזת פורום אומני 

אור יהודה.

מירה קליין פכט 
< יועצת פורום נשות 
העסקים אור יהודה 

טניה יוסף
< צילום 

ענבר תקשורת 
אסטרטגיה ויחסי 

ציבור
< יחץ

Ateam משרד
< גרפיקה

שותפים לדרך 

אומנות
הדפסות מקרמיקה

האומן 
שמאחורי האומנות

אלי שניאלכס פרוסינוי



ניפגש בתערוכה
"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" שאול טשרניחובסקי

אור יהודה כמראה מקום לתרבות ארץ ישראלית
מנקודת מבט והתייחסות של 15 אומנים מקומיים

תצוגה ומפגשי אומן פתוחים לקהל
27.3 | שישי | 09:00 – 14:00 | מרכז קזז לצעירים
קבלת שבת קהילתית אמנותית  14:00 – 15:00

פתיחת תערוכה 
26.3 | חמישי | 17:00 

מרכז קזז לצעירים

נשמח לראותכם


