
בין שגרה והישגים, מטרות אישיות וציפיות חיצוניות אנו נוטות לשכוח את עצמנו ונדיר אם נפנה רגע קט 
כדי להעריך ולהיזכר בעצמנו. לפעמים זה דורש אנרגיות משותפות, שבירת שיגרה ומבט חדש שיעורר 

בנו את תשומת הלב לעוצמה שבתוכנו.

״החצר הנשית״ מהווה מרחב נשי, רב תרבותי, מגן ומעצים לנערות ונשים החיות בתנאי עוני והדרה 
חברתית. עבודתה של ״החצר הנשית״ מבוססת על ערכים של צדק ושוויון הזדמנויות ועל האמונה בזכות 

של כל אישה ונערה למימוש עצמי בהתאם לרצונותיה, שאיפותיה וצרכיה ללא תלות במוצאה הלאומי 
או העדתי, ובסטטוס הכלכלי שלה. שיתוף פעולה ראשון ועוצמתי של ״החצר הנשית״ ו"מלכות המדבר" 

מציג חוויית העצמה שונה, מאתגרת ומרגשת שתקרב את הקצוות ותיצור קולקטיב נשי חדש.

"כולנו מלכות" הינו מפגש מיוחד שיאחד בין נשות מפתח מתפקידים ניהוליים שונים עם נשים ונערות 
מ״החצר הנשית״. יחד יחברו לקבוצות מעורבות שיעמדו בפני אתגרים משותפים, פעילויות אקסטרים 
ומעגלי שיח. הפעילות תועבר על ידי מלכות המדבר אשר ישתפו מחוויותיהן האישיות מהמסע הנשי 
המפורסם ויתרמו ערך מוסף לקבוצה. בשיתוף פעולה ייחודי יצליחו להוכיח את כוחה של כל אישה 
באשר היא, יכולתה לתרום למאמץ המשותף, מהידע האינטלקטואלי ועד העוצמות הפיזיות והנפשיות 

שלה.

מטרת החוויה היא הזדמנות להכיר, ליצור מעורבות, לרקום קשרים בין נשים ללא קשר לגיל, מעמד 
ויכולת, ללמוד וליהנות ובו בזמן לקחת חלק בעשייה חברתית משמעותית.

האירוע עתיד להתקיים בחודש נובמבר הקרוב ומיועד לנשים בכל הגילאים.	 
כל הכנסות האירוע לתרומה ולהמשך פעילות עמותת ״החצר הנשית״ לטובת נערות וצעירות.	 

נשמח שתיקחו חלק בפרוייקט הייחודי.

שאת? ממי  חלק  זה  ומשותפות  אישיות  פסגות  לכבוש 
"מלכת המדבר" ו״החצר הנשית״ מזמינות אותך לקחת חלק 
נשי. ואתגר  השראה  מעורר  מפגש  של  מעצימה  בחוויה 

leora@hatzer.org.il   03-5185559   050-9493606 לתיאום: ליאורה קסל



 
  

  

 יום חווייתי נשי ומעצים –"החצר הנשית"  ו"מלכות המדבר"

 שהוא גם תרומה לקהילה

   

   

 פירוט האירוע: 

  

 הפועלת למען נערות וצעירות במצבי סיכון שונים,  "תהנשי רהחצ" תקיים עמותת בנובמבר  20ב
בין נשים   ".במרכז האירוע יתקיים מפגש נשי  חווייתי  ומעצים רהמדב תמלכ" אירוע התרמה בשיתוף עם

מארגונים וקבוצות שונות  ונערות וצעירות מ"החצר הנשית", שמטרתו יציאה מהשגרה ומציאת כוחות אישיים 

 וקבוצתיים. 

  

 . outdoor, ליום  פעילות ועם נערות החצר הנשית במהלך היום תיפגשנה נשים מארגונים שונים בינן לבין עצמן
ת המדבר " ותכלול  משימות קבוצתיות מגוונות וזמן הפעילות תתקיים בתחנות אתגריות שיועברו על ידי "מלכ

 לעיבוד החוויה ושיתוף . 

  

הקבוצות תהינה הטרוגניות ויאפשרו מפגש של נשים באשר הן וחיבור בין הכוחות והיכולות שכל אחת מביאה 

 עמה. 

  

 באירוע יוגש כיבוד קל בבוקר וארוחת צהריים. 

  

 ם הרוצים לצ'פר את העובדות הבכירות שלהן ביום חווייתי האירוע מותאם לחברות עסקיות ולארגוני
ומפנק וכן לתרום לקהילה. מוזמנות גם קבוצות נשים שרוצות לחזק את ההיכרות והגיבוש ביום שכולו כייף והעצמה 

 נשית. 

  

 ש"ח, הכולל פעילות, כיבוד קל בבוקר וארוחת צהריים.  800עלות למשתתפת : 
 . יוצגו בפרסומים המקדימים לאירוע ובאירוע עצמולוגו ושם החברה/ארגון 

  

ההשתתפות באירוע  הינה  תרומה לפעילות עמותת" החצר הנשית" עם נערות וצעירות בסיכון .זוהי תרומה 

  מרגשת ומעצימה לכל המשתתפות.עם ערך מוסף: חוויה 

  

  

 050-: 9493606ליאורה
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