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אור ואהבה בפרחים
מגדיר פרחים 

"אור ופרח" - המכללה לעיצוב ושזירת פרחים   טל. 052-4789613
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מכללת ״אור ופרח״

מכללה לעיצוב ושזירת פרחים
במכללה מתקיימים קורסים: מרמה בסיסית, מתקדמת, הכשרה למתחילים 

בעבודה בחנות פרחים, הכשרה לשוזרי פרחים בעיצוב אירועים וזרי כלות.
שיעורים פרטיים

קורסים בהעצמה באמצעות פרחים וצבעים
קורסי הכשרה מקצועית בשילוב העצמה אישית

סדנאות יומיות, ערבי נשים, הרצאות ועוד....
קורס מקצועי ברמה בינלאומית להכשרה שוזר כמקצוע והתעודה בחסות 

אקדמית.

המכללה שלנו שמה דגש על: איכות, מקצועיות, אמינות

יחס אישי, כחלק מהחזון והערכים שלנו.
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הפרחים הם יופיו של הטבע
הם פורחים במגוון של צורות צבעים ריחות ומרקמים. 
לכולם כוחות ריפוי והשפעה אנרגטית על סביבתם. 

נוכחתם מעניקה לנו תחושות של הרמוניה, שמחה, אהבה רוגע ושלווה. 
כל פרח הוא יחיד במינו. 

קיומו סביבנו מעצים את נשמתינו בסגולותיו המיוחדות. 
רוצה להגשים חלום? 

הצטרף היום לקורס למסע אישי והעצמה באמצעות שזירת פרחים
רוצה ליפות את עולמך ? 

קורס עיצוב ושזירת פרחים לרכישת מקצוע או כחוויה אישית.
לפרטים: 052-4789613

ממני באהבה



אגירטום

משפחת המורכבים
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AGERATUM



אגפנטוס

משפחת הנרקיסיים
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 AGAPANTHUS



אוקניטום

משפחת הנוריתיים
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ACONITUM



אירוס  

משפחת האירוסיים
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   IRIS 



אלסטרומריה  

משפחת הנרקיסיים
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ALSTROMERIA



אמנון ותמר   

משפחת הסגליים
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VIOLA TRICOLOR     



אמריליס    

משפחת הנרקיסיים
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HIPPEASTRUM



אנטוריון   

משפחת הלופיים
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ANTHURIUM



אספרגוס מירוקלדיוס 

משפחת השושניים
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     ASPARAGUS MYRIOCLADUS (UMBELLATUS)  



אסקילפיאס  

משפחת האסקלפיים
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  ASCLEPIAS 



אסתר 

משפחת המורכבים
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ASTER   



אסתר שורש    

משפחת המורכבים
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CALLISTEPHUS



אקליפטוס

משפחת ההדסיים
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EUCALYPTUS



ארומרוס

משפחת השושניים
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EREMURUS



ארליה

משפחת הקיסוסיים
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FATSIA



ביגונית ורד

משפחת הביגנוניים
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BEGONIA



גומפרנה

משפחת הירבוזיים
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GOMPHRENA



גיבסנית 

משפחת הציפורניים
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GYPSOPHILA



גרבילאה

משפחת הפרוטאים
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GREVILLEA



גרברה

משפחת המורכבים
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GERBERA



גרין בל – עופרים 

משפחת המצליבים
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LEPIDIUM



דולפיניום )דורבנית( 

משפחת הנוריתיים
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DELPHINIUM



היביסקוס 

משפחת החלמיתיים
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HIBISCUS



היפריקום  

משפחת הפרעיים
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HYPERICUM



הליקוניה  

משפחת הליקוניים
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HELICONIA



ורד        

משפחת הורדיים
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ROSA



ורוניקה

משפחת הלועניתיים
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VERONICA



חמניה 

משפחת המורכבים
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  (SUNFLOWERS) HELIANTHUS 



חרצית 

משפחת המורכבים

www.flowerandlight.co.il

    (DENDRANTHEMA) CHRISANTHEMUM 



טוברוזה

משפחת הנרקיסיים
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    POLIANTHES TUBEROSE 



טרכליום

משפחת הפעמוניתיים
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TRACHELIUM



כוכיה

משפחת הסלקיים
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KOCHAIA (MAIRENA)    



כותנה

משפחת החלמיתיים
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 GOSSYPIUM COTTON HIRSUTUM



כיסופית המדבר  

משפחת הירבוזיים
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 (DESERT YEARNING) AERVA JAVANICA



כלנית  

משפחת הנוריתיים
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ANEMONE



כף קנגרו        

משפחת הכף קנגרו
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ANIGOZANTHOS



כרבולת – צלוזיה

משפחת הירבוזיים
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CELOSIA



כרכומה

משפחת הזנגויליים
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CURCUMA



יקינטון 

משפחת האספרגיים
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HYACINTHUS



לוע ארי 

משפחת הלחכיים
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ANTIRRHINUM



ליאטריס  

משפחת המורכבים
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LIATRIS



ליזינטוס )יפעה(     

משפחת הערבזיים
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 EUSTOMA



ליליה  

משפחת השושניים
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(L.A)  LILIUM



לימוניום   

משפחת הגפריתיים
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LIMONIUM



מגינית      

משפחת השושניים
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ASPIDISTRA



מנתור 

משפחת המצליבים
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MATTHIOLA



נורית    

משפחת הנוריתיים
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  RANUNCULUS 



נץ חלב

משפחת היקינטוניים
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ORNITHOGALUM



נרקיס 

משפחת הנרקיסיים
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NARCISSUS



סהרון  

משפחת הסהרוניים
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  COCCULUS LAURIFOLIUS



סולידגו   

משפחת המורכבים
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SOLIDAGO



סחלב פלנופסיס 

משפחת הסחלביים
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PHALAENOPSIS ORCHIDACEAE



סחלב צימבידיום 

משפחת הסחלביים
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CYMBIDIUM ORCHIDACEAE



משפחת הסחלביים
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סחלב דינדרוביום 
DENDROBIUM ORCHIDACEAE



סיפן

משפחת האיריסיים
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GLADIOLUS



סנדרסוניה

משפחת הסתווניים
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SANDERSONIA



ספארי 

משפחת הפרוטאים
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LEUCODENDRON



עדעד

משפחת העפריתיים
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(STATICE) LIMONIUM SINUATUM



פאוני )אדמונית(    

משפחת האדמוניתיים
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 PAEONIA



פיטוספורום 

משפחת הפיטוספוריים
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 PITTOSPORUM



פיטנה

משפחת ההרדופיים
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PLUMERIA RUBRA



פלוקס   

משפחת הפולמוניים
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PHLOX



פרוטאה

משפחת הפרוטאים
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LEUCOSPERMUM



פרזיה  

משפחת האירוסים
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FREESIA



פרחי שעווה 

משפחת ההדסיים
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CHAMELAUCIUM



צבעוני )טוליפ( 

משפחת השושניים

www.flowerandlight.co.il

  TULIPA



ציפור גן עדן )סטרליצית המלכה( 

משפחת הסטרליציים
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     STRELITZIA REGINAE



ציפורן

משפחת הציפורניים

www.flowerandlight.co.il

DIANTHUS



קיסוס 

משפחת הקיסוסיים
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  HIDRA HELIX ARALIACEAE LVY



קלה 

משפחת הלופיים
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   (CALLA) ZANTEDESCHIA



קמפנולה )פעמונית(  

משפחת הפעמונתיים

www.flowerandlight.co.il

  CAMPANULA



קרטמוס )חריע(  

משפחת המורכבים
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  CARTHAMUS TINCTORIUS



קרספידיה  

משפחת המורכבים
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CRASPEDIA



רוסקוס 

משפחת השושניים

www.flowerandlight.co.il

RUSCUS



רותם

משפחת הקטניות - פרפרניים
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RETAMA



רקפת

משפחת המירסיניים

www.flowerandlight.co.il

CYCLAMEN



שבטבט  

משפחת השבטבטיים
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EQUISETUM



שושן צחור   

משפחת השושניים
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LILIUM LONGIFLORUM



שרך עלי העור  

משפחת הרב - רגליים
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 ARACHNIODES LEATHER LEA   



שרך שרון   

משפחת הרב - רגליים
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    NEPHROLEPIS EXALTATA (SWORD FERN)  



אודותי
  N.D.S.F  צופית רוזן

מנהלת "אור ופרח" - המכללה לעיצוב ושזירת פרחים,
מורה ושוזרת פרחים מדופלמת, בוחנת ושופטת 

בינלאומית.
פיתחתי שיטות ייחודיות בהתפתחות אישית, הגברת 
המודעות והעצמה, ריפוי, תרפיה ושיקום באמצעות 

שזירת פרחים וצבעים.
מחברת הספר – כוחות הפלא של הפרחים וערכת קלפי פרחים – 

המאירים למודעות ולמציאת הדרך – בדרך הפרחים.
מרצה ומעבירה סדנאות, מנחה קורסים להכשרה מקצועית בשזירת 

פרחים וקורסים להעצמה אישית בקבוצות ובמסע אישי.
בעלת ניסיון של למעלה מ-30 שנים בתחום, וכ-15 שנה בהוראת שזירת 

פרחים גם בקרב אוכלוסיות מיוחדות.
מעצבת אירועים בארץ ובחו"ל, יועצת לתכנון ולהקמה של חנויות פרחים 

ובניית קטלוגים לחנויות פרחים.

שפע פריחה אור ואהבה
בברכה, צופית רוזן

נייד: 052-4789613 
 e-mail: flowerandlight@gmail.com
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