מה בתוכנית?
מפגשים קבוצתיים ל 30אנשים בקבוצות של  10–15אנשים לבניית שלד הסיפור:
היכרות הקבוצה דרך סיפורים של חבריה ומפגש עם סיפורים נוספים; מהו סיפור מעורר השראה,
כיצד הוא נבנה ויוצא אל העולם; עבודה אישית וקבוצתית לשיתוף ועיבוד הסיפור
בהנחיית:
תהילה צוהר
איתם

נחמה כהן
יזמית חברתית ,מתמחה
בעבודה עם אוכלוסיות
מיוחדות ,מייסדת ומנהלת
עמותת "מקום לכולם"

בסדנת סיפורי החיים נלמד לכתוב את הסיפורים שלנו,
אלה שאנחנו אוהבים ורגילים לספר על עצמנו ,ואלה
שכמעט ושכחנו שהם שם ,כיצירה ספרותית מעניינת
וייחודית ,כך שגם סיפור שנראה כאילו סיפרנו כבר כל כך
הרבה פעמים ,יוכל להפתיע מחדש את קרובינו ואותנו.

איש חינוך,
יזם ב"הרצ"ל"
הרצאות נוער
לנוער ומאמן
דוברים

רכזת צעירים בעמותת
מקום לכולם ,מרכזת את
תהליך סיפורי החיים

חלוקה לקבוצות קטנות על פי כלי
השיתוף המתאים לכל משתתף בליווי
והנחיית צוות "סדנאות הבית":

סדנת כתיבה יוצרת

עופר פריאל

אשכול
נבו

סדנת story telling
לבניית הרצאה
אנחנו אוהבים סיפורים .לסיפור יש כוח עצום
לחבר אנשים אלינו או לרעיון שלנו ,בחברה או
בעבודה.ככל שנהיה מספרי סיפורים אפקטיביים
יותר ,הקסם שעושה הסיפור יעבוד טוב יותר.
בסדנא נשכלל את יכולותינו כמספרים ,נעבוד
על מבנה והגשה ,על שימוש בגוף וקול ,על יצירת
מתח וריתוק קהל השומעים שלנו.הסדנא הינה
חוויתית ומעשית.

אורית
גידלי

סדנת כתיבה לאינטרנט
בסדנה נלמד את הסודות של כתיבה לאינטרנט,
איך כותבים פוסט בפייסבוק כך שיהפוך לויראלי,
ואיך יכול כל אדם ואדם למתג את עצמו כך
שיסחף אחריו קהל קוראים.

ליאור אנגלמן

ענבר אמיר

עומר ברק

מחבר הספר
"שקופים" – אסופת סיפורים
קצרים ,ומחבר הרומן "לא
מפסיקים אהבה באמצע"
ו"קשורה בנפשו".
מנחה סדנאות כתיבה.

תסריטאית ומחזאית,
כותבת תסריטים
לטלוויזיה.ענבר מנחה
סדנאות באומנות הסיפור
(()storytelling
ובימים אלה היא עובדת
על קובץ סיפורים.

סופר ,תסריטאי ,עיתונאי,
לפעמים לאו דווקא בסדר
הזה .מחבר הספר "לחוץ
חתונה" ,אשר הגיע למקום
הראשון במצעדי רבי המכר
ובימים אלו מעובד לסרט על
פי תסריט מקורי של עומר.

התוכנית
בייעוץ:

רוני פיבלוביץ

עופר פלין

מלווה עמותות ומיזמים חברתיים
בתחומי השיווק והפיתוח העסקי

מסייע לעמותות ויזמים להגשים
מטרות חברתיות באמצעות כלים
עסקיים ומודל כלכלי בר קיימא

לפרטים :נחמה nechama@mlekulam.org.il | 050-7374432

