
סוניה יפעת יובל
רק זה היה חסר לי -  הספר

שלום רב
 

אני שמחה לצרף במיוחד עבורך את ספר הביכורים שלי "רק זה היה חסר לי".
הספר מדבר על טליה, שלאחר שבעלה עזב אותה לטובת אישה אחרת, נאלצה 

לחפש לעצמה חלומות חדשים.
 

לספר קווים מקבילים לדמותי, אותם אני משתפת במופע חדש שיצרתי ובו 
אני מוליכה את הצופה דרך קאברים לשירים מוכרים וסיפורים על הגיבורה, עלי ואולי על כל אחד מאיתנו.

 
אשמח להופיע בארגונכם במופע או באחת ממגוון הרצאותיי.

סוניה יפעת יובל – מאמנת אישית וזוגית
מוסמכת ממכון אדלר ומשרד החינוך במסלול זוגיות, 

מוסמכת מכון יוזמות, מייעצת, מאמנת ומלווה נשים, גברים וזוגות, בפרק א' ו-ב', 
מתמחה באימהות/אבות חד הוריים.

בעלת ניסיון רב שנים של תרומה לקהילה במסגרת הקמת מרכז משפח"ה (משפחות חד הוריות), זמרת וסופרת.
#מאמנתאמנית

פרטי התקשרות:
אתי יוחנן, מנכ"ל סטאר הפקות

טלפון: 052-7957725
ETISTARH@GMAIL.COM | WWW.STARHAFAKOT.CO.IL



סוניה יפעת יובל
  ההרצאות
"איך לגרום לו להתאהב מחדש"

סדנה חד פעמית חוויתית, מחויכת ומלאת תובנות.
השגרה נוגסת והוא כבר לא מעריך כמו בהתחלה? את מרגישה לבד לפעמים? מאוכזבת? את לא לבד!

בעזרת סימולציות, משחקי תפקידים והצפת סיטואציות מהחיים, נשכיל לדעת מה גרם לכך ואיך ניתן בעזרת
פעולות פשוטות וחיוביות – ללא מניפולציות ותככים –  לגרום לו להתאהב בך מחדש. 

 
"ממריבה עושים ריבה"

סדנה חד פעמית חוויתית בנושא זוגיות: 
כיצד ניתן למנף  מריבות יומיומיות לחיבור ולהעצמה זוגית בריאה?

סימולציות ומשחקי תפקידים והצפת סיטואציות מהחיים. נשים דגש על מריבות בין בני זוג, נפתח מיומנויות הקשבה,
תקשורת, הכלה והבנה, נציף תובנות אישיות ונבנה כלים מעשיים לחיי היומיום ולהתמודדות עם האתגרים של ימינו.

 
אני אתה וכל השאר – פרק ב' – חלום שאפשר להגשים

סדנה חד פעמית דינמית וחווייתית בנושא פרק ב'.
סימולציות ומשחקי תפקידים: נשים יחד דגש על מריבות בין בני זוג, ולמרות כל המורכבות שבזוגיות פרק ב' נבנה

כלים מעשיים לחיי היום יום להתמודדות עם האתגרים של ימינו.
סוניה יפעת יובל – מאמנת אישית וזוגית

מוסמכת ממכון אדלר ומשרד החינוך במסלול זוגיות, 
מוסמכת מכון יוזמות, מייעצת, מאמנת ומלווה נשים, גברים וזוגות, בפרק א' ו-ב', 

מתמחה באימהות/אבות חד הוריים.
בעלת ניסיון רב שנים של תרומה לקהילה במסגרת הקמת מרכז משפח"ה (משפחות חד הוריות), זמרת וסופרת.

#מאמנתאמנית
פרטי התקשרות:

אתי יוחנן, מנכ"ל סטאר הפקות
טלפון: 052-7957725

ETISTARH@GMAIL.COM | WWW.STARHAFAKOT.CO.IL



סוניה יפעת יובל
רק זה היה חסר לי -  המופע

סוניה יפעת יובל, שהשירה מלווה אותה כבר מגיל צעיר, 
משלבת במופע המבוסס על ספרה "רק זה היה חסר לי",

 קאברים לשירים ישראליים וסיפורים על חייה וחיי גיבורת ספרה.
סוניה מעבירה לקהל בדרכה המיוחדת סיפורים מרתקים על טליה,

גיבורת הספר, 
עליה עצמה ועליכם – כי כל אחד יכול להגשים חלום.

עיבוד מוזיקלי וקלידים: ניסן אפטרגוט
משך המופע: כשעה וחצי
סוניה יפעת יובל – מאמנת אישית וזוגית

מוסמכת ממכון אדלר ומשרד החינוך במסלול זוגיות, 
מוסמכת מכון יוזמות, מייעצת, מאמנת ומלווה נשים, גברים וזוגות, בפרק א' ו-ב', 

מתמחה באימהות/אבות חד הוריים.
בעלת ניסיון רב שנים של תרומה לקהילה במסגרת הקמת מרכז משפח"ה (משפחות חד הוריות), זמרת וסופרת.

#מאמנתאמנית

פרטי התקשרות:
אתי יוחנן, מנכ"ל סטאר הפקות

טלפון: 052-7957725
ETISTARH@GMAIL.COM | WWW.STARHAFAKOT.CO.IL


