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סדנה היא אירוע קבוצתי וקהילתי היוצא מגבולות השגרה, 
ובכך מאפשר למשהו חדש לקרות.

אמנות מציעה שפה שבה ניתן לבטא את היופי הסמוי מהעין, 
וליצור קשרים חווייתיים בין אנשים שונים.

סדנאות מלאכה למעשה הן סדנאות אמנות לנוער וילדים.
הסדנאות משלבות יצירתיות ודמיון המאפשרים הבעת 

רעיונות מגוונים ואימוץ דפוסי חשיבה חדשים. הסדנאות 
אינן מצריכות ניסיון קודם.

הפעילות מתאימה לחינוך הפורמאלי ולמסגרות החינוך 
הבלתי-פורמאלי כאחד.
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‹ הנוער שאנחנו פוגשים מלא באנרגיה 
ויצירתיות. הסדנאות נותנות להם את 
המקום להיפגש ולבטא זאת תוך חוויה 

אמנותית מודרכת.
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אלוג דרך ציור דיוקן בדואט – די
נעמדים בצמדים משני צידי לוח שקוף. 

בעזרת הנחיות, מציירים דיוקן המכיל את תווי הפנים 
של שני המשתתפים.

_
כמות משתתפים: 15 | משך: 45 דקות

מחיר: 1,400 ש״ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח

אפ – גיבוש קבוצתי סדנת ר
מבוא לתרבות ההיפ-הופ, 

היכרות עם שירים מוכרים בז'אנר ותחרות מלהיבה בין קבוצות.
_

כמות משתתפים: 20  | משך: 90 דקות
מחיר: 1,400 ש״ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח

? אפ – מה הדיבור סדנת ר
סדנת ראפ בשילוב תכנים לבקשת הלקוח הכוללת דיון, 

כתיבה וניתוח שירים.
_

כמות משתתפים: 20  | משך: 90 דקות
מחיר: 1,400 ש״ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח



אפ – כתיבה סדנת ר
תהליך קבוצתי ומעצים. 

כתיבה יוצרת על תכני היומיום של בני הנוער דרך מפגש
עם תרבות ההיפ הופ.

_
כמות משתתפים: 10-15 | משך: 90 דקות

מחיר: 1,400 ש״ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח

ריקוד היפ הופ – קומבינציה ופריסטייל
חימום קבוצתי ושחרור ל״שבירת הקרח״, לימוד קומבינציית היפ הופ.

_
כמות משתתפים: 15 | משך: 90 דקות

מחיר: 1,400 ש״ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח

סדנת אלתור בתאטרון
מתן כלים בסיסיים במשחק. המשתתפים יתנסו בעמידה על במה, 

בעבודה עם פרטנר ובפיתוח רעיון לכדי סצנה.
_

כמות משתתפים: 18 | משך: 90 דקות
מחיר: 1,400 ש״ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח



‹ הסדנאות מאפשרות לבני נוער לקחת 
אחריות על מרחב מסוים ולשנותו ביחד. 

התהליך מחזק את תחושת השייכות של בני 
הנוער למקום ומעודד אותם לנתב את מרצם 

ואת חלומותיהם לכדי יצירה מעשית.
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גרפיטי
הגרפיטי הוא מסורת של תשוקה, ביטוי ושחרור.

בסדנה ניצור יצירה צבעונית בספריי תוך שימוש בטכניקות 
מגוונות. היצירה הסופית תישאר במקום כחותם של הקבוצה.

_
תוצר: ציור גרפיטי 2.5 מ"ר

כמות משתתפים: 12  | משך: 120 דקות
מחיר: 1,900 ש״ח | עלות סבב נוסף: 450 ש"ח

Site-Specific אמנות במרחב – 
חגיגת אלתור ויצירה. 

להתבונן בסביבה בהומור ולבטא את היצירתיות.
  
_

תוצר: קישוט ע"י הוספת אלמנטים למרחב 
כמות משתתפים: 15 | משך: 180 דקות

מחיר: 2,600 ש"ח 

ציור קיר קבוצתי
תהליך עבודה קבוצתי, יצירתי ומספק. נעבור תהליך שלם, משלב 
ניסוח החזון של הקבוצה למקום, דרך תכנון סקיצה ועד לציור קיר 

מרהיב.
_

תוצר: ציור קיר | כמות משתתפים: 15-6 | משך: 8-2 מפגשים
מחיר: מותאם ע"פ גודל הציור, איכות המשטח והחומרים



שלט כניסה
הכניסה למקום היא הפנים שלו והיא שיוצרת את הרושם הראשוני. 

בסדנה נעצב וניצור שלט ייחודי למקום שנבחר.
נבנה אותו מא' ועד ת': בניסור, בצביעה, בהרכבה ובתלייה.

_ 
 תוצר: שלט עץ בגודל 3-2 מ"ר 

כמות משתתפים: 12  | משך: 180 דקות
מחיר: 3,900 ש"ח

פסיפס
הפסיפס הוא מלאכת יד קולקטיבית של אלפי שנים.

הפעילות מכניסה את הנוער למסגרת עבודה שבה מרכזים את תשומת 
הלב ויוצרים יחד יצירה משותפת ומרשימה.

_
תוצר: פסיפס על לוח עץ 1 מ"ר כולל הצבה

כמות משתתפים: 12  | משך: 90 - 180 דקות
מחיר: 5,800 ש"ח | עלות סבב נוסף: 2,000 ש"ח

ספסלי בטון
הזדמנות לבנות פינת ישיבה בשתי הידיים: לעבוד, להתלכלך קצת, 

לגעת בחומר ולראות בסוף התהליך את פינת הישיבה שיצרנו.
_

תוצר: שני ספסלי בטון על בסיס צמיגים 3 מושבים כל ספסל
כמות משתתפים: 15 | משך: 90 דקות

מחיר: 3,900 ש"ח

 תוספת יחידה של ספסל בטון
כמות משתתפים: 7  | מחיר: 1,300 ש"ח

)participatory design( קיימת אפשרות לתכנון משתף מקדים לסדנה  —
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אטרון כוחות על תי
לצלול לעולמות של דמיון: למידת כלים להבעה עצמית ולשיתוף פעולה. 

בסדנה נביים סצנות בהן המשתתפים מפעילים כוחות-על.
_

כמות משתתפים: 18 | משך: 90 דקות
מחיר: 1,400 ש"ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח

סדנת תנועה והבעה
לחפש את הדרך לביטוי אותנטי של הגוף. לזוז ולנוע באופן משוחרר יותר. 

_
כמות משתתפים: 18 | משך: 90 דקות

מחיר: 1,400 ש״ח | עלות סבב נוסף: 350 ש"ח



 ‹ להזמנת פעילות ופרטים נוספים 
אלעד 050-7327797 | שירה 050-7327977

כמות סדנאות
2
3
4

5 ומעלה

אחוז הנחה
5%
7%
9%
11%

בהזמנת מספר סדנאות תינתן ההנחה הבאה:

 המחירים בקטלוג אינם כוללים מע"מ
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סדנאות מלאכה למעשה

'סדנאות מלאכה למעשה' של הפצתרבות נוסדו בשנת 2014 ע״י קבוצת אמנים מתוך תנועת תרבות. תנועת תרבות 
היא תנועה חברתית ומפעל חייהם של אמנים-מחנכים, שהקימו רשת של קהילות הפועלות ברחבי הארץ מתוך אמונה 

שלתרבות ולאמנות יש תפקיד מכריע בעיצוב דמותה הערכית והמוסרית של כל חברה.

בין לקוחותינו -
המדינה   פרקליטות   | נוספות(  ורשויות  ירושלים  ראשל״צ,  )ת"א,  מקומיות  רשויות   | החינוך  משרד 
 ,Earlysens ,MECC( קק"ל | רשת 'עתיד' | רשת 'אמי"ת' | רשת דרכא | עיר ללא אלימות | חברות
קרן השקעות מים בע"מ וחברות נוספות( | ועד עובדי הטכניון | סינמטק ת"א | אוניברסיטת חיפה ועוד.


