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שנת פעילות תשע״ו 2015/16

פעילות חודש דצמבר 2015

www.rlz-edu.org.il/horim פורטל חינוך - אתר מכללת הורים

החברה העירונית ראשל"צ 
לתרבות, ספורט ונופש

• לרישום ולמידע: טל. 03-9547442, 03-9547303

www.facebook.com/CenterParents        :לטיפים ועדכונים •

סדנאות לבירור פרטים ורישום )בתשלום(: 
03-9547303 ,03-9547983

אמהות שבחרו ללדת ילד
ללא נוכחות של אב בחייהם

שלומית בית הלחמי, M.A בעבודה סוציאלית קלינית
מטפלת זוגית ומשפחתית, מנחת קבוצות מוסמכת

סדנה בת 7 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע.
מיועד לאמהות לילדים בגיל הרך )0-6(.

מפגש 1 - יום ו׳ 4.12.15 | 9:30-11:00 | 300 ₪

סדנה להורי תאומים:
הם לא פי שניים, הם "בריבוע"

,M.A ,הדס פילצר, יועצת חינוכית ומשפחתית
אמא לתאומים וסבתא לתאומות ולתאומים בת ובן

סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי: האם להפריד ומתי? 
תחרותיות | סוגיות חברתיות במערכת החינוך.

מפגש 1 - 20.12.15 | מתנ״ס רמת אליהו  | 350 ₪
קבוצה ייחודית להורים לילדים

עם הפרעות קשב
סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי.

כלים להתמודדות | העלאת הדימוי העצמי של הילד.
מפגש 1 - 10.1.16 | 350 ₪

בתשלום

הרצאה בבית יד לבנים
בשיתוף הרשות לתרבות ואמנות - תחום תרבותאחד העם 20, ראשון לציון

שלום )בבית( וביטחון )עצמי(יום ראשון 20.12.15 | בשעה 20:00
הפער הזה משפיע על הקשר בין ההורים לילדים.ולדבר איתם תוך שמירה על אותו שילוב מנצח, וכיצד וערכים. הפערים הבין דוריים, כיצד לקרב את הנכדים בבית וביטחון עצמי לילדים תוך חיבור בין אהבה למצוא את השילוב המנצח בין הצבת גבולות, שקט מאמנת ומדריכה בכירה במכון אדלראנאבלה שקד, מנהלת אקדמית,

ללא 
תשלום

• לרישום לסדנאות: 03-9547303, 03-9547983

* לפרטים ולרכישת כרטיסים
להרצאות בבית יד לבנים:
03-9650494 ,03-9537000

הרצאות במתנ״ס רמת אליהו
אבא סילבר 2, רמת אליהו, ראשל״צ | 9547303

יום שלישי 29.12.15 | בשעה 20:00
הפרעת קשב  - המתנה מתחת לאריזה!

שונטל כוכבי, מנחת הורים בכירה, מתמחה בתחום 

הפרעות קשב וריכוז, ניהול לחצים, פחדים וחרדות

הילד לא מאורגן? קשה לו לדחות סיפוקים? עם זאת 

הפוטנציאל שלו מדהים ויש בו משהו מיוחד? 

הרצאה ייחודית, שבה נבין מה זו הפרעת קשב 

"מבפנים" ומהם מנגנוני הקשב. נלמד היכן זקוק 

לעזרה והיכן זה סתם פינוק. נאפשר לשאול שאלות 

מתוך עולמכם הפרטי ונקבל כלים אותם נוכל להתחיל 
ליישם עוד באותו היום.

ללא 
תשלום

horim15_ad shikma 4.indd   1 11/24/15   15:01


