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עמוד מספר 8

עמוד מספר 9

מי לא מכיר את הסופרת מנוחה פוקס? 
מנוחה פוקס - המעצמה! 

אנו שמחים להציג בפניכם את התוכניות המיוחדות של הסופרת מנוחה פוקס  

לשנה הקרובה.אנו בטוחים שתהנו... 

  

עמוד מספר 2



הסופרת מנוחה פוקס היא אשת חינוך, כתבה עד היום למעלה מ-400 ספרים,  

לילדים, נוער ומבוגרים,  

כולם מושתתים על שיטת חינוך ייחודית שפיתחה במהלך השנים "שיטת מנוחה פוקס". 

הסופרת מנוחה פוקס, שהחלה את דרכה כעיתונאית, נחשבת לסופרת הפוריה ביותר ,  

ונבחרת בקביעות לאחת הסופרות הפופולריות והאהובות ביותר מכלל הסופרים  

במדינת ישראל בכלל! 

למרות עיסוקיה הרבים והצלחתה המטאורית,  למרות עיסוקיה הרבים והצלחתה המטאורית,  

היא לא פסקה לכתוב זה שלושה וחצי עשורים.  

שיטת החינוך של מנוחה פוקס שזורה בתוך הספרים באווירה קלילה ויצירתית,  

האהודה על ילדים ומבוגרים, וזה כנראה סוד הצלחתה!. 

      הסופרת הפורייה ביותר 
        הסופרת מנוחה פוקס כתבה עד כה למעלה מ-400 ספרים לכל הגילים,  

        אלפי כתבות בעיתונים ובכתבי עת שונים, ומאות טורים באתרים ברחבי הרשת.         

        ספריה ממלאים את מדפי הספרים בארץ ובעולם, רובם תורגמו לשפנוספות  ו         ספריה ממלאים את מדפי הספרים בארץ ובעולם, רובם תורגמו לשפנוספות  ו 

        הופקו מהם עשרות סרטים ידועים לילדים ולנוער. 

      דמות חינוכית ממדרגה ראשונה 
        מנוחה פוקס מפתחת השיטה הייחודית לחינוך "שיטת מנוחה פוקס" 

        השיטה הפשוטה והקלה ליישום, בעלת התוצאות המידיות! 

        השיטה שבה התמחו כבר אלפי הורים ואנשי חינוך שהביאה לתפנית בחייהם. 

      מרצה ושדרנית רדיו אהודה במיוחד. 
        מנוחה פוקס מזוהה בזכות קולה הייחודי, כישוריה הרבים,ואהבתה האמתית          מנוחה פוקס מזוהה בזכות קולה הייחודי, כישוריה הרבים,ואהבתה האמתית  

        למאזינים ולצופים, שדרנית רדיו, מגישה תוכניות ומרצה מבוקשת בכנסים,  

        אירועים, בתי ספר, אולפנות, סמינרים, ספריות ועוד…

  

 
מעצמה של חינוך ועשיה 
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מנוחה פוקס סופרת, כתבת עיתונות, מרצה, שדרנית רדיו ואשת תקשורת –  

גורמת לקהל להתרגש, להיסחף, להזדהות עם כל מילה, 

ומתחבבת על השומעים באופן מיידי. 

להזמנות ופרטים נוספים  02-5712111   

c5712111@gmail.com : דוא“ל 

במפגש בלתי נשכח, מביאה הסופרת מנוחה פוקס  לפני הקהל בחן ובהומור 

עולם שלם שלא הכיר! 

הסופרת  מנוחה פוקס מביאה למפגש את עצמה! את סיפור הוויתה, את תהליך צמיחתה,  

ואת כל מה שעומד מאחורי הספרים שכולם מכירים. 

המפגש הוא בעל עוצמה אדירה!  

מפגש  עם דמות ידועה ונערצת החושפת לקהל את כל סודותיה. 

במשך המפגש הסופרת מנוחה פוקס מעניקה אין ספור טיפים חשובים ותובנות   מעניקה אין ספור טיפים חשובים ותובנות  

להמשך החיים, המסתמכים על נסיונה העשיר. 

לאחר המפגש ניתן לחוש באוויר את ההסתכלות השונה,  

העוצמה והכוחות הנדירים  הננסכו בקהל . 

  
  

מי יכול להזמין את התוכנית:  
מתנסים, ספריות, אירועים ביתיים, ואספות מורים והורים. ימי עיון וכנסים, תוכניות לגימלאים. 

קהל יעד: מבוגרים    משך זמן התוכנית: כ- 60 דקות 

מפגש עם הסופרת  מנוחה פוקס למבוגרים 

3                                               מפגש עם הסופרת מנוחה פוקס - מבוגרים 



כדי להעצים את הזיכרון מהמפגש החוויתי ניתן לרכוש במחיר מסובסד  

את הספר המדובר: "הזיכרון האחרון" בתוספת הקדשה אישית לכל בת ובת. 

להזמנות ופרטים נוספים  02-5712111   

c5712111@gmail.com : דוא“ל 

 הסופרת מנוחה פוקס, מספרת לבנות – לנערות את סיפור החיים שלה,  

זה שהביא אותה לכתוב את הספרים שהן מכירות. 

בנות הנעורים אוהבות ביותר את הספר:  

"הזכרון האחרון" – סיפור שעובד גם לסרט באורך מלא. 

הן יושבות ובולעות בשקיקה את הסיפור שמאחורי הספר. 

הן מבקשות לדעת עוד ועוד על מה שהביא את הסופרת לכתוב את הספר רב המכר הזה, 

והן מעורבות פעילות בכל התהליך של הסיפור. והן מעורבות פעילות בכל התהליך של הסיפור. 

הסופרת מנוחה פוקס מגיעה ומספרת את כל מה שרוצים לשמוע, 

היא מעודדת נערות לעסוק בכתיבה, וליהנות מקריאת ספרים. 

היא מחבבת על נערות את המילה הכתובה, כך שהן זוכרות את המפגש עמה לנצח. 

זהו רגע נדיר ואישי עם הסופרת, בו הן תוכלנה לחוש שמבינים אותן ויחד עם זה לצאת עם  

תובנות מופלאות שמישהו אחר אינו יכול להחדירן. 

  

  

מי יכול להזמין את התוכנית: ספריות, מתנסים, אולפנות,בת מצווה, ארועים חברתיים לנערות 

קהל יעד: נערות    משך זמן התוכנית: כ- 60 דקות 

מפגש עם הסופרת  מנוחה פוקס למבוגרים 
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בכל מפגש של הסופרת ישנה אפשרות לרכישת ספרים במחירים מסובסדים,  

הסופרת חותמת בתוך הספרים וכותבת לכל ילד הקדשה!!! 

כדי לגרום לילד להיות עוד יותר קשור ומחובר לכל מה ששמע גם בימים הבאים  

ובכלל למשך כל החיים. 

להזמנות ופרטים נוספים  02-5712111   

c5712111@gmail.com : דוא“ל 

ילדים אוהבים לפגוש דמויות ידועות ומרתקות 

כזו היא הסופרת מנוחה פוקס, הסופרת החרדית הידועה ביותר –  

אהובת הילדים ואהובת הוריהם. 

כתבה עד כה כ-400 ספרים לכל הגילים, לגיל הרך, לנוער ולמבוגרים. 

ילדים מכירים את קולה מסיפוריה ברדיו קול חי וקול ברמה. 

ילדים נפגשים בה בערוץ הידברות, בסיפוריה לילדים. 

מפגשיה עם ילדים כוללים סיפור שהיא מספרת מתוך ציורים מקוריים של הספר, מפגשיה עם ילדים כוללים סיפור שהיא מספרת מתוך ציורים מקוריים של הספר, 

מוצגים שונים שהיא מראה מאז היותה ילדה קטנה. 

וחומרים מרהיבים מתוך בית הדפוס והכריכייה. 

מנוחה פוקס מחלקת זכרון ממנה לכל ילד המשתתף במפגש אתה 

ועורכת הגרלה על מספר ספרים בין כל הילדים המשתתפים. 

  

  

מי יכול להזמין את התוכנית: ספריות, מתנסים ובתי ספר 

קהל יעד: ילדים    משך זמן התוכנית: כ- 45 דקות 

מפגש עם הסופרת  מנוחה פוקס למבוגרים 
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והעיקר: אהבה למילה הכתובה 

ומציאת עצמי בתוך הכתוב. 

להזמנות ופרטים נוספים  02-5712111   

c5712111@gmail.com : דוא“ל 

מנסים לכתוב ומה שיוצא לא משביע את רצונכם? 

כותבים סיפורים או מאמרים אבל לא בטוחים בעצמכם? 

כותבים ומוחקים, כותבים ומוחקים ולא מצליחים לצאת מהדפוס הזה? 

סדנת הכתיבה של מנוחה פוקס בדיוק בעבורכם! 

סדנת כתיבה - יוצרת ייחודית לכם, המבוגרים, בה תוכלו לגלות את כוחכם בכתיבה. 

מנוחה פוקס תנחה את הקבוצה ברוב טעם ותלמד אותה את רזי המקצוע. 

מה תלמדו בסדנה? מה תלמדו בסדנה? 

   - איך שוברים מחסומי כתיבה ופורצים קדימה? 

   - איך פותחים סיפור או כתבה ומגרים את הקוראים לקרוא. 

   - איך להצליח להיות בטוחים בכתיבתנו ומיומנים בה? 

   - בניית דמויות 

   - אפיון הדמויות 

   - בניית דיאלוג תיקני וראוי 

   - אמצעים שונים לפתיחת הלב    - אמצעים שונים לפתיחת הלב 

   - רכישת כלים לכתיבה מושכת. 

  

  מי יכול להזמין את התוכנית: 
ספריות, מתנסים, ארגוני נשים 

גיל המשתתפים: 18-120
משך זמן מפגש: כ- 45 דקות 
מספר מפגשים בקורס: 3-20   

מפגש עם הסופרת  מנוחה פוקס למבוגרים 
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כל ילד המסיים את הקורס 

מקבל במתנה ספר עבה ואמתי, שכולל את הסיפור שלו. 

הוא יהיה גאה להראות את הספר לכל חבריו ובני משפחתו. 

להזמנות ופרטים נוספים  02-5712111   

c5712111@gmail.com : דוא“ל 

- נפתח את דמיון הילד 

- נגרום לילד להיות אוהב ספר ואוהב אדם 

- נהפוך כל ילד לסופר של ממש 

- נלמד מה הם שלבי ההוצאה לאור

כל ילד הוא סופר 
השאלה מה הוא עושה עם זה. 

סדנה מיוחדת לילדים שאוהבים לכתוב. 

חבילת מפגשים עמוסים  בעשייה, בהנאה ובלמידה. 

מה נלמד בסדנה? 
   - נטפח חשיבה מילולית 

   - נרכוש כלים לכתיבה    - נרכוש כלים לכתיבה 

   - נעודד אהבת קריאה 

   - ניצור אקלים קבוצתי מפרה ומשכיל 

  

מי יכול להזמין את התוכנית: ספריות, מתנסים, בתי ספר 

קהל יעד: ילדים ונוער    משך זמן מפגש: כ- 45 דקות 

מספר המפגשים בסדרה: 10   

מפגש עם הסופרת  מנוחה פוקס למבוגרים 
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להזמנות ופרטים נוספים  02-5712111   

c5712111@gmail.com : דוא“ל 

מה תקבלו? 

   - הרצאה מרתקת ביותר! 

   - נוסחת פלא שלא הכרתם עד כה שתביא לתפנית בחיי המשפחה. 

   - מפגש בלתי נשכח עם דמות ידועה, פופולרית ואהודה. 

  -  מכירת הספרים החינוכיים בהנחות מיוחדות לערב ההרצאה. 

  -  סיפורים חינוכיים בהתאמה לצרכי האם והילד - בייעוץ אישי של הסופרת 

  

ההרצאה המרתקת ביותר להורים מאת הסופרת מנוחה פוקס, 
בה היא חושפת את סוד שיטתה לפתרון בעיות בחינוך הילדים! 

הרצאה בלתי נשכחת, שתעצים את חוויית ההורות, ותלמד כל הורה איך להגיע להצלחה, 

 לאושר ולנחת בחיק המשפחה. 
 :

  

מה בתוכנית: 

סיפור אישי של מנוחה פוקס  

מהיכן נולדה  

השיטה. 

  

לכל בעיה יש פיתרון  

הסופרת חושפת את  

סוד השיטה   

  

לומדים ליישם 

כיצד מיישמים את השיטה  

 דוגמאות מחיי היומיום 

מי יכול להזמין את התוכנית :  ספריות, מתנסים, ארגוני נשים  
גיל המשתתפים: הורים לילדים בכל הגילאים   משך זמן מפגש: כ- 60 דקות 
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להזמנות ופרטים נוספים  02-5712111   

c5712111@gmail.com : דוא“ל 

הקורס המרתק ביותר להורים מאת הסופרת מנוחה פוקס 
בו היא חושפת את סוד שיטתה לפתרון בעיית המשמעת במשפחה. 

קורס בלתי נשכח, שיעצים את חווית ההורות וילמד כל הורה איך לפתור בעיות משמעת 

ואיך להגיע לאושר ולנחת בחיק המשפחה. 

 הקורס כולל 3 מפגשים תמציתיים: 

שיעור ראשון   
מה לא פעל עד כה?  
מהי הטכניקה העומדת בבסיס  

השיטה החדשנית? 

  

שיעור שני 
לכל בעיה יש פיתרון   

מה סוד השיטה  
ואיך פועלת הלכה למעשה? 

  

שיעור שלישי 
לומדים ליישם   

כיצד מיישמים את השיטה אצלכם בבית -  
דוגמאות מחיי היומיום 

  

מי יכול להזמין את התוכנית :  ספריות, מתנסים, ארגוני נשים 
  גיל המשתתפים: הורים לילדים בכל הגילאים 

משך זמן מפגש: כ- 45 דקות   מספר מפגשים בקורס: 3   

9                                               קורס סוד הקסם - 3 מפגשים 


