
 סדנאות גיבוש דרך תנועה



, בעל חברה לסדנאות בריאות

 הרזיה וגיבוש צוות

 א"ת' אונ, הפקולטה לרפואה -תואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ•

 סמינר הקיבוצים -תואר ראשון בחינוך גופני •

 מנחה קבוצות מוסמך לימודי תעודה בסמינר הקיבוצים•

 שחיה וחדר כושר, מאמן מוסמך לאתלטיקה•

 רוזנבליטדותן 

 ?מי אני



 (הליכה נכונה וריצה קלה)הכנה גופנית לתהליך ההרזיה 1.

 הקניית כלים גופניים ותזונתיים להפחתת שומן וסיגול אורח חיים בריא יותר2.

 שיפור הפן המנטאלי וההתמודדות עם אתגרי ההרזיה  3.

 העלאת המחויבות האישית והקשר לחברה4.

 גיבוש הקבוצה ככלי העצמתי להתמודדות אישית עם האתגר5.

 

 מטרות

 סדנה להרזיה ואורח חיים בריא



 אימון של שעה וחצי  1.

ת לשדרוג התפריט התנועתי  /שיחה אישית לכל משתתף2.

 והתזונתי ולעזרה מערכתית בהתמודדות עם התהליך

 בניית תכנית אימון אישית3.

 שבועית ומתן כלים לשיפורה/אבחון התנועה הגופנית היומית4.

כולל  , אבחון התפריט התזונתי הקיים והמלצות לשדרוגו5.

 (טריגליצרידים, כללי כולסטרול)שיפור פרופיל השומנים 

 שני אימוני שיא מיוחדים בחוף הים6.

 
 
 
 

מפגשים שנפרסים על פני    10

שני מפגשים . שבועות 5

 :המפגש כולל, בשבוע

 מבנה הסדנה



 העלאת החיוניות ודחיית עייפות, שיפור הבריאות1.

 חיזוק שרירי ליבה וקבוצות שרירים גדולות2.

 שיפור יכולת הריצה והגדלת מרחקים  3.

 עיצוב וחיטוב הגוף תוך השקעת זמן קצר ביום4.

 הקניית כלים גופניים ותזונתיים להפחתת שומן וסיגול אורח חיים בריא יותר5.

 שיפור הפן המנטאלי וההתמודדות עם אתגרי היום יום  6.

 העלאת המחויבות האישית והקשר לחברה7.

 גיבוש הקבוצה ככלי העצמתי להתמודדות אישית עם האתגר8.

 

 

 מטרות

 ות/סדנת כושר גופני למתקדמים



 אימון של שעה וחצי  1.

ת לשדרוג התפריט התנועתי והתזונתי ולעזרה  /שיחה אישית לכל משתתף2.

 מערכתית בהתמודדות עם התהליך

 בניית תכנית אימון אישית3.

 שבועית ומתן כלים לשיפורה/אבחון התנועה הגופנית היומית4.

כולל שיפור פרופיל , אבחון התפריט התזונתי הקיים והמלצות לשדרוגו5.

 (טריגליצרידים, כללי כולסטרול)השומנים 

 שני אימוני שיא מיוחדים בחוף הים6.
 
 
 
 

 

 מבנה הסדנה

 מפגשים שנפרסים 10

 .שבועות 5על פני   

 ,שני מפגשים בשבוע

 :המפגש כולל



 מטרות

ות  /סדנה לפיתוח והעצמת מנהלים

 וצוותים

 חיזוק הרגשת השייכות לארגון.   1

 'מחוץ לקופסה'בחינת הגבולות האישיים וחשיבה .   2

 הצבת מטרות ועמידה ביעדים, עבודה על תכנון.   3

 מנהיגות ויוזמה, עבודה על ניהול זמן.   4

 ניהול ועבודת צוות במצבים שונים ולחוצים, הובלה.   5

 תקשורת בין אישית במצבים שונים ומשתנים.   6

 הנאה וחיזוק הקשרים האישיים בתוך הצוות7.

 חיזוק ושימור חזקות ושיפור של חולשות8.



 מפגש אחד בחוף הים

 שעות 1.5-3, או בפארק 

 מבנה הסדנה

 וצוותיתפעילות תנועתית אישית 1.

 תרגילים בקבוצות קטנות ולכל הצוות2.

מפגש מסכם עם ניתוח ועיבוד של הפעילויות בעזרת  3.

 קטעי וידאו ערוכים

 
 
 
 



 ,  בשביל לעשות שינוי משמעותי
 ותנועההתחייבות , נדרשת החלטה



Hagar Rabinovich  
HR & Internal Communication Manager  
SCR 

   ,יקרות בנות
  :האחרונים בשבועות דותן עם הפעילות את שמסכם קצר סרטון הנה

 לסרטון כאן לחצו
  !!גאווה – עצום אחד דבר הרגשתי אותו שכשראיתי לכן להגיד רוצה אני

  את ,ההתחייבות את עצמה על שלקחת מכן ואחת אחת לכל הכבוד כל

   .התוצאות את ורואים ...מעשה ועשתה ,לשינוי ההחלטה

 !!!!אלופות אתן
  שאני בטוחה אני .הזו למשימה ממך יותר טוב לבחור יכולנו לא ...ודותן

  והלב ,האיכפתיות ,המקצועיות ,ההשקעה על תודה .כולן בשם מדברת

 .ומוצלח בריא שבוע המשך לנו שיהיה .לך שיש הזה הענק
 !!שמח חנוכה חג ...ו

 
,בברכה  

רבינוביץהגר    
(מנהלת בחברה אשר נטלה חלק בסדנה)  
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 הנעה לשינוי1.

 בוקר בריאותי טעים ונעים2.

 העלאת המודעות לאורח חיים בריא3.

 למידת עקרונות תנועה בריאה4.

 הנעה לשינוי והנאה בשינוי5.

 

 

 מטרות

 קפה ומעשה



 קפה ומעשה

 טעימות בריאותיות קלות  . 1

 בנושאי תזונה ופעילות גופנית נכונה' טיפים'הרצאה קצרה עם הרבה . 2

 תרגול תנועתי קליל להמחשת הפעילות. 3

 

 :הפעילותמיקום 

 חוף הים  1.

 פארק2.

 אולם הרצאות גדול3.

 שעות 2-3הסדנה משך •

 

 

 

 מה בסדנה



 הצבת מטרות ועמידה ביעדים בכל מחיר  . 1

 .חוסר ודאותהתמודדות עם משימות במצבי . 2

 'מחוץ לקופסה'בחינת הגבולות האישיים וחשיבה .   3

   ות/חיזוק ושיפור התקשורת בין המנהלים.   4

 מנהיגות ויוזמה, עבודה על ניהול זמן.   5

 ניהול ועבודת צוות במצבים שונים ולחוצים, הובלה.   6

 תקשורת בין אישית במצבים שונים ומשתנים.   7

 הנאה וחיזוק הקשרים האישיים בתוך הצוות.   8

 

 Eco adventureסדנת 

 מטרות



,  הליכה בסבך, תנועה רגלית וצלילה בנחל זורם: פעילות טבע אתגרית במיוחד כגון•

 .טיפוס אתגרי על הר תוך כדי משימות וחוויות מיוחדות לפיתוח אישי וצוותי

 המונפורטהפעילות תיערך בחלק מנחל כזיב ובמבצר •

 הפעילות דורשת אימון הכנה והצגת אישור רפואי תקף•

 שעות פעילות בדרגות מאמץ שונות 4-8 •

 

 Eco adventureסדנת 

 

 מבנה הסדנה



 אין זו אגדה, אם תרוצו



 שלנו" מתוקים"ה

 אימון גיבוש מנטאלי בים1.

 סדנת בוץ בחורף2.

 (מפגשים 20רק בסדנה של )טיפוס מגדל גבוה ואימון כושר על הגג 3.

 לחצו כאן לסרטון דוגמאתמונות וחוויות מהסדנאות , מסיבת סיום עם סרטון וידאו4.

http://www.youtube.com/watch?v=x-RmanbzvGs&feature=youtu.be


052-3745215  

dotan@chiburim.net    

 דותן רוזנבליט

 לפרטים נוספים צרו קשר


