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הורים יקרים, 

להיות הורה בישראל של שנת 2015 זהו אתגר יומיומי לא פשוט. היחסים 
במשפחה מורכבים מבעבר, והשינויים ההולכים ומתעצמים מעוררים 
מבולבלים,  עצמם  את  מוצאים  ההורים  משפחתי.  תא  בכל  סערות 
התמודדות  ודרכי  תשובות  מחפשים  דרישות,  של  שפע  בפני  ניצבים 

ותוהים אם צעדיהם נכונים או שגויים.
לציון  ראשון  עיריית  של  החינוך  במינהל  הפועלת  ההורים  מכללת 
היא המשענת, התמיכה והמענה עבורכם, ההורים, הנתקלים בסוגיות 

חינוכיות בגידול ילדיכם. 
במכללת ההורים תוכלו להשתלב במגוון הרצאות וסדנאות חווייתיות, 
את  ולשפר  ילדיכם  התנהגות  את  יותר  טוב  להבין  לכם  שיעזרו 
וקבוצתיות  פרטניות  והעשרה  הדרכה  תוכניות  במשפחה.  התקשורת 
יפתחו לכם צוהר לסוגיות של סמכות הורית, גלישה בטוחה באינטרנט, 

יחסים בין אחים, יחסי הורים-מתבגרים ועוד.
כולנו מנסים להיות הורים חמים ואוהבים, אך בעידן המודרני, לצד האהבה 
ההורים  במכללת  והידענית.  הבקיאה  ההורות  לדגל  נקראת  ההורית, 
וניסיון רב, שיסייעו לכם  ידע  ומקצועיים, בעלי  תפגשו מנחים מוסמכים 
לרכוש כלים וידע, ליצור בביתכם שיתוף פעולה פורה, לצמצם מחלוקות, 

וכפועל יוצא, גם לתרום בכך להצלחת ילדיכם במערכת החינוך.
ב-15 שנות קיומה של מכללת ההורים בראשון לציון, זכו אלפי אמהות 
ואבות בעירנו לתמיכה, לתשובות ולהארות. אני מזמין אתכם להצטרף 
ולקבל את הכלים שיעזרו לכם להתמודד עם האתגר החשוב  אליהם 

והמשמעותי מכל: ההורות שלנו.
בהצלחה!

שלכם,
דב צור

ראש העירייה

דבר ראש העיר
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הורים יקרים, 

המאה ה-21 מביאה עמה התמודדויות בנושאים רבים בתחומי הורות 
ומשפחה. הילדים בעידן של ידע זמין ורשתות חברתיות הם ילדים 
יותר, מודעים ומעורבים, על כן גם אתגרי החינוך משתנים  בוגרים 

ומחדדים את הצורך בלמידה ובהפנמה.

אנו רואים במכללת הורים נדבך חשוב בפעילותו של מינהל החינוך, 
סוגיות  עם  ההורית  ההתמודדות  של  המורכבות  הבנת  מתוך  זאת 

בגידול ילדים וקשיי ההורות.

מכללת הורים צברה ברבות השנים מוניטין של מקצועיות וידע רב 
בהענקת כלים להתמודדות עם אתגרי ההורות.
אין דבר טוב יותר זולת למידה תומכת ומכוונת.

מהשירותים  וליהנות  להשתתף  תמשיכו  השנה  כי  מקווים  אנו 
שמציעה המכללה.

בברכה,
ד"ר שוש נחום

 ראש מינהל החינוך

דברי ראש מינהל חינוך
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בברכה,
 ליליאן ללום

מנהלת מכללת הורים

הורים יקרים, 

באתר  הורים  לפורטל  מהבית  התחברו  גדול:  חידוש  השנה 
האינטרנט ולפייסבוק, הרשמו לסדנאות חוויתיות בגן הילדים, 

בית הספר והחטיבה...
www.rlz-edu.org.il/horim :צרו איתנו קשר

החינוך  במינהל  ציבורי  כמוסד  שפלטר,  עמוס  ע"ש  הורים  מכללת 
רואה חשיבות בפיתוח אופקים חדשים להורות ישראלית ובהענקת 

ידע, כח ועוצמה למשפחות בראשון לציון.
הנכם מוזמנים להגיע להרצאות לקהל הרחב המתקיימות במתנ״סים 
בין  המסתובבת  בסדרה  ולהשתתף  המזרח  ובשיכון  אליהו  ברמת 

מוסדות חינוך בנושא גבולות, מסכים, הורות וזוגיות.
חדש השנה: "כולנו הורים של החיים" - סדרה מרתקת בשיתוף 

אגף תרבות.
אנו מתכבדים להציג לקהילת ההורים תושבי ראשון לציון תכניות 
מגוונות להעשרה וייעוץ פרטני ומקצועי: ״ראשונני״, אילנות גבוהים, 

מנחה בית ספרית ופורום הורים.
המשלבים  בכלים  טריים  להורים  הפעילות  תוכנית  את  מרחיבים  אנו 
ההנאה  את  להגביר  מנת  על  התפתחותי  וידע  חווייתית  התנסות 

מההורות.
ותמיכה  סדנאות  הדרכות,   - לעשייה  שותפינו  אתם  יקרים,  הורים 
לחיזוק  משמעותית  ויתרמו  נוכחותכם  על  וישפיעו  יובילו  פרטנית, 
הקשר ולקידום הפתיחות ביחסים שבין המשפחה, הקהילה והסביבה.

דבר מנהלת מכללת הורים
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אבי צרף
יו"ר ועד ההורים העירוני

ראשון לציון

הורים יקרים, 

המושג תלמיד חכם הוא מעניין.
כי... אם אתה חכם, למה אתה צריך להיות תלמיד?

על שאלה זו כבר השיבו חכמים בפרקי אבות: איזהו חכם? הלומד 
מכל אדם. שנאמר: "מכל מלמדיי השכלתי".

זוהי למעשה מהותה של מכללת הורים.

גם אם נאמר שכולנו בעלי ניסיון והורים טובים לילדים מקסימים, 
הרי שאת הלמידה הזו אי אפשר להפסיק.

ממיטב  מעשיים  כלים  השנה  כל  במהלך  נותנת  הורים  מכללת 
רק  נותר  ההורים,  לנו,  מגוונים.  בנושאים  והמדריכים  המרצים 

לקטוף את הפירות הטעימים הללו.

אני מברך בהזדמנות זו את מנהלת המכללה, הגב' ליליאן ללום, על 
השנים,  לאורך  הפעולה  שיתוף  ועל  הזה  החשוב  הפרויקט  קידום 
שהמרוויחים העיקריים ממנו הם אנחנו, ההורים והילדים. וכל זאת 

בחינם.

שנת למודים פורייה!

דברי יו״ר ועד הורים עירוני
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8.11.15 | מי מפחד להיות מנהיג? הורות בעידן המודרני
מיכל דליות, כוכבת הסדרה "סופר נני" ומאמנת אישית

הצרכים  מהם  הורה?  להיות  פעם  מאי  יותר  היום  קשה  מדוע 
לקיימם?  ההורה  אחריות  ומהי  הילד  של  הראשונים  הפסיכולוגיים 
ומחזירים שליטה לחיי הבוגרים  כיצד משקמים את הסמכות ההורית 
במשפחה? על השינויים העוברים על החברה ועל מעמד ההורה והילד 

והשפעתם על חינוך הילדים.

20.12.15 | שלום )בבית( וביטחון )עצמי(
אנאבלה שקד, מנהלת אקדמית,

מאמנת ומדריכה בכירה במכון אדלר
איך מוצאים את השילוב המנצח בין הצבת גבולות, שקט בבית וביטחון 
עצמי לילדים תוך חיבור בין אהבה וערכים.  ניגע גם בפערים הבין דוריים, 
שמירה  תוך  שפה  באותה  איתם  ולדבר  הנכדים  את  לקרב   ניתן   כיצד 
על אותו שילוב מנצח, וכיצד הפער הזה משפיע על הקשר בין ההורים 

לילדים.

24.1.16 | משפחה בהפרעה - לחיות עם הפרעת קשב
גלית יצפאן, מנחת קבוצות ומדריכת הורים

ראש תחום קריאייטיב בעמותת "קווים ומחשבות" -
העמותה הישראלית לקשב וריכוז

מפגש ייחודי על החיים האישיים של משפחה שחיה עם הפרעת קשב 
ודרכי ההתמודדות שמלווים אותם,  גלית תחשוף את הקשיים  וריכוז. 

המתובלים בהומור עצמי וברגעים מרגשים. הצצה נדירה.

הרצאות בבית יד לבנים אחד העם 20
ימי ראשון, בשעה 20:00

כולנו הורים של החיים
על הורות, זוגיות ומה שביניהם

סדרת ראיונות מרתקת על נושאים שכולנו חווים אותם, מרגישים 
הורות  ההתבגרות,  גיל  מקרוב:  איתם  מתמודדים  ובעיקר  אותם 
חוויות  גבולות,  הצבת  וריכוז,  קשב  הפרעות  אשם,  רגשות  בלי 

ילדות שלא מרפות מאתנו וההתמודדות עם הפער הבין דורי.

ציפי ביידר, בימאית ומנהלת המחלקה הדוקומנטרית בערוץ 10, 
תצא למסע מרגש ועוצמתי עם המומחים בעניין על הנושאים הכי 

קרובים לליבנו, איתם אנחנו מתמודדים מדי יום.

החברה העירונית ראשל"צ 
לתרבות, ספורט ונופש
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28.2.16 | זיכרונות ילדות שמעצבים אותנו
פרופ' יורם יובל, פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח

מהי ההשפעה של אירועים שחווינו בילדות שלנו, כיצד היא משפיעה 
על חיינו, כיצד היא מעצבת את האישיות שלנו ומי שאנחנו וכמה היא 

מנהלת אותנו עד היום כהורים.

27.3.16 | טוב)ע(ים השניים - ג׳אנגלינג בין זוגיות להורות
רות גנאל, M.A בחינוך, מנחת קבוצות הורים

הלב,  תשומת  את  מהזוגיות  "גונבים"  הם  נולדים  שהילדים  מהרגע 
מודעות  נדרשת  הזוגיות  ברית  על  לשמור  כדי  והמשאבים.  האנרגיה 
ובעיקר השקעה. נדבר על רומנטיקה, מיניות, מה בעצם נשים רוצות 

ומה גברים מסוגלים לתת, שותפות הורית, גיבוי ופתרון קונפליקטים.

17.4.16 | באושר ועושר -
מערכונים מרירים מתוקים על זוגיות

שי אביבי ומיכל ליבדינסקי
על  שמדברים  קצרים  ממערכונים  הבנוי  במופע  בחיים,  זוג  ומיכל,  שי 
הפחד  ההתחשבנויות,  החוצה,  הכמיהה  השגרה,  ההתאהבות,  הכל: 
"האדיר",  המין  במסעדות,  השתיקות  לצימר,  הנסיעות  איכות',  מ'זמן 

והרצון להישאר יחד למרות הקשיים השחיקה והפיתויים בדרכים. 

בשיתוף הרשות לתרבות ואמנות - תחום תרבות

עלות כל הסדרה: 1+5 חינם - 200 ₪ )במקום 225 ₪(  
כרטיס בודד: לרוכשים מראש - 40 ₪ | בערב המופע - 45 ₪

)מנוי מקנה 6 כניסות, ניתן להזמנת 3 כניסות זוגיות(
כרטיסים: הרשות לתרבות ואמנות, תחום תרבות, נורדאו 3

טל: 03-9537000, 03-9650494 )ניתן לשלם בכרטיס אשראי(.
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26.10.15 | ילדי המסכים
בית ספר כרמים, רח' היין 4 ראשון לציון

אורלי פוקס, פסיכולוגית קלינית
גבוהים",  ו"אילנות  "אילנות",  תוכניות  של  ארצית  מנהלת 

ממחברות רב המכר "הורים טובים מדי"
המסך,  בין  מתנהלות  שלו  הצהריים  אחר  שעות  שכל  ילד  לחנך  כיצד 
עליו  עובר  מה  מבינים  באמת  הוריו  האם  לחברים?  ולריצות  למעדן 
פתוחות  לא  האלה  והאפשרויות  במסגרת,  כשהוא  הבוקר,  בשעות 
חשוב  מדוע  העולמות?  משני  שיהנה  כך  איתו,  לעבוד  כיצד  בפניו? 
לעמוד על כך שהילד ידבר בכבוד להוריו, וכיצד ניתן להשיג זאת? מדוע 

כל כך חשוב שבן הזוג שלי יהיה לצידי, וכיצד ניתן לייצר מצב שכזה?

2.12.15 | הורים ומתבגרים, מפגש בין קצוות
חט"ב המעיין, רח' העצמאות 37 ראשון לציון

אלי זוהר ניב, יועצת משפחתית ומנחת קבוצות הורים
כשהמתבגר שלכם חסר סבלנות, מתחצף, מסתגר בחדר, מחובר לנייד, 
מתווכח על כל דבר... כשהוא לא מוכן לדבר אתכם, בטח לא על נושאים 
ו"נפיצים"... כשמאבקי הכוח הפכו כבר לשגרה... כשהטפות,  רגישים 
סנקציות, איומים ואפילו עונשים כבר לא עובדים יותר ואתם מוצאים 

עצמכם מתוסכלים, מיואשים, עצובים וחסרי אונים... 
הנכם מוזמנים למסע מרתק לתוך ראשו של הילד המתבגר שלכם -

מה באמת עובר עליו?
איך מדברים איתו כך שיקשיב ואפילו ירצה לדבר אתכם )תארו לכם...(?

איך מצליחים להיות הורים נ-פ-ל-א-ים למתבגרים ועדיין לא לוותר על 
מה שחשוב לנו?

מחדר  סיפורים  תיאורטי,  חומר  משלבת  הקהל,  בשיתוף  ההרצאה 
הטיפולים והמון כלים מעשיים שעושים הבדל גדול בזמן קצר!

הרצאות בבתי הספר ברחבי העיר
ימי רביעי, בשעה 20:30

כולנו הורים של החיים
על הורות, זוגיות ומה שביניהם

הרצאות מרתקות מפי מרצים מקצועיים
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13.1.16 | גבולות וסמכות הורית
בית ספר מרחבים, רח' אלקבץ 2 נאות שקמה ראשון לציון
הדס פילצר, יועצת משפחתית ומנחת קבוצות הורים

ולקשיים  ההורית  הסמכות  להתפוררות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
מטפחת  אוהבת,  הורות  ילדיהם.  בגידול  ההורים  נתקלים  בהם  רבים 
ומכבדת לצד אהבת גבולות והפעלת סמכות, חיונית לפיתוח ביטחונו 

העצמי של הילד ולבריאותו הנפשית והפיסית התקינה.
אבל איך עושים זאת?

10.2.16 | "אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר"
בית ספר רוזן, רח' אברבנאל 30 ראשון לציון

אמה אמר, יועצת משפחתית ומנחת קבוצות הורים בכירה
ילדים  מגדלים  איך  אבל  חכמים,  ילדים  ויש  מצליחנים  ילדים  יש 
מאושרים? לפעמים קשה לנו למצוא את האיזון בין מה שטוב לילדינו 
לבין מה שגורם להם אושר, אבל השניים לא תמיד סותרים זה את זה. 
מאושר.  שיהיה  יגיד:  הוא  לילדו  מאחל  הוא  מה  הורה  כל  כשתשאלו 
בהרצאה תקבלו כלים פשוטים ופרקטיים  כיצד לגדל ילדים מאושרים.

9.3.16 | מגרש המשחקים החדש -
נוכחות ומעורבות הורית בעידן הדיגיטלי

מקיף ז', רח' גוש עציון 23 ראשון לציון
איתי מלר, מרצה ומנחה קבוצות

מנהיגות ומניעת דפוסי התנהגות סיכוניים
ההרצאה שוטחת את מציאות חייהם ואת צרכיהם הרגשיים והחברתיים 
לעולם  הם  שבו  והמצב  חשופים  הם  אליהם  החומרים  הילדים.  של 
הישות  את  להרוג  מבלי  טלפון  לסגור  ניתן  "איך  נשאל,  מכאן,  לבד.  לא 
הווירטואלית". מקום ההורה כנוכח באופן דינמי, בסביבה משתנה הוא 
לשפה  יסודות  תניח  ההרצאה  החינוכי.  בשיח  משקל  לו  לתת  ויש  כוח 
משותפת של נקיטת משנה זהירות, הצבת גבולות וכלים לחיזוק הנוכחות 

של ההורה גם אם אין בכוחו להבין את העולם הדיגיטלי לעומקו.

בשיתוף ועד ההורים העירוני

ללא 
תשלום
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יום שלישי 10.11.15, ב-20:30-22:00
מחוננות ויצרתיות - "כמה שימושים יש לאטבי נייר?"

ד"ר אלעד שגב, מורה במרכז רון ורדי
למתמטיקה  מרצה  השרון,  ברמת  מצטיינים  תוכנית  מנהל 
הפיסיקה,  הרפואה,  בתחומי  חוקר  אלגוריתמאי,  שימושית, 

הביולוגיה, מדעי המחשב וחינוך 
משהו קורה ליצירתיות שלנו לאורך השנים. במחקר שנעשה על 1,500 
ילדי גן שהתבקשו למנות מספר שימושים שניתן לעשות במהדק נייר, 
להישגים  להגיע  ומצליחים  זו,  בבחינה  מצטיינים  אלו  שילדים  נמצא 
מאוד מרשימים. חמש שנים לאחר מכן, חזרו החוקרים על הניסוי עם 
אותם ילדים, הפעם כשהם למדו בכיתה ה', ובאופן די מדאיג ההישגים 
שלהם ירדו בכ-50%. כשבחנו את אותם ילדים כשהיו בתיכון, ההישגים 

ירדו לכדי 10% מההישגים שהיו להם בגן חובה!
ולהתחיל  הספר  בית  על  רק  לסמוך  להפסיק  צריכים  ההורים,  אנחנו, 

לעודד יצירתיות. נבחן מהי יצירתיות וכיצד לקדם ולעודד אותה בבית.

יום שני 14.12.15, ב-20:30-22:00
מאפיינים רגשיים של טיפוח מצוינות

מורן אינפלוס, פסיכולוגית המלווה את התלמידים המחוננים 
והמצטיינים במרכז רון ורדי מספר שנים

הצלחה  להם  לאפשר  נוכל  איך  חושבים  אנו  ילדינו  של  לידתם  מרגע 
שקיבלנו  מה  כל  את  להם  ונאפשר  אותם  נטפח  איך  בחיים.  ואושר 
בוגרים  אנשים  להיות  לצמוח  יוכלו  ילדינו  איך  בילדותינו.  קיבלנו  ולא 

שיצליחו בעולם, שהדלתות יהיו פתוחות בפניהם.

הרצאות במרכז ע״ש רון ורדי
רח' אבי האסירים 2 ראשון לציון

ארבעה פרקים על מצוינות
הרצאות להורים לילדים מחוננים

ע"ש  למחוננים  ביה"ס  במסגרת  הפועל  העירוני  המצוינות  מרכז 
הרצאות  בסדרת  העיר  מכל  להורים  שעריו  את  פותח  ורדי,  רון 

המציגות שיטות וכלים לטיפוח הילד למצוינות.

ביצירתיות,  העוסקות  הרצאות  מארבע  מורכבת  הסדרה 
ויזמות, כאשר לכל אחת  אינטליגנציה רגשית, מיומנויות למידה 

מהן מרכיב בטיפוח הילד לקראת מימוש עצמי גבוה.

לפרטים: המרכז ע״ש רון ורדי  9560741/6
מכללת הורים 9547303
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אבל איך עושים את זה? מהם הצרכים של ילדינו?
ומה המיומנויות הנדרשות לצורך הצלחה בבגרות?!

בהרצאה נדבר על דילמות הוריות בתחום, על צרכיהם הרגשיים
של ילדים ועל מיומנויות רגשיות הקשורות להצלחה. 

יום שלישי 5.1.16, ב-20:30-22:00
מבינוניות למצוינות - בבית, בבית הספר ובכל מקום

אילן קרן, מנהל ביה"ס קהילתי ניסויי ברמת החייל
ובמוסדות רבים. עם  החינוך למצוינות היא סיסמה שגורה בבתי ספר 

זאת, עדיין אנו רואים סביבנו בינוניות בכל מקום אשר נפנה.
עצמי,  למימוש  המובילה  כזו  אמיתית,  מצוינות  לפתח  ניתן  כיצד 
כיצד  חיינו?  את  לקדם  )אוטונומיה(  ולחופש  פנימי,  אושר  לתחושת 
ותורמת להפיכתה  ניתן לפתח מצוינות אישית המשפיעה על החברה 
לחברה מצוינת? מהן פניה של המצוינות ואיך נזהה אותה כשנתקל בה?

בהרצאה יוצגו רעיונות שונים מהמציאות הבית ספרית וממעגלי החיים 
בבית ובחברה שלנו.

יום שני 8.2.16, ב-20:30-22:00
יזמות ומצוינות - מה צריך ללמוד כדי להצליח

במאה ה-21?
איתי ורמן, ממוחה בנושא מחוננים ומצטיינים ויזם חינוכי

ההרצאה תסקור את מהפכת הידע של המאה ה-21 ואת האתגר החינוכי 
הגדול של מוסדות החינוך בהיכנסם למאה זו. בהרצאה יוצגו שלושה 
מודלים חדשניים המתאימים למאה המהפכנית. במיוחד נתמקד במודל 
ניתן ליישם אותו גם  ונציג כיצד  "הלמידה האקטיבית", התלמיד כיזם, 

מחוץ לבית הספר.

לפרטים: המרכז ע״ש רון ורדי  9560741/6
מכללת הורים 9547303

ללא 
תשלום
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14.10.15 | לגדל ילד בעידן החדש
אלי זוהר ניב, יועצת משפחתית ומנחת קבוצות הורים

מנהלת פורום מכללת הורים
הילדים של היום הם לא הילדים של פעם... מיהו הילד החדש, מה הוא 
צריך ומה קשה לו? איך נענים לצרכיו ועדיין שומרים על מה שחשוב 

לנו? מה תפקידו של ההורה בעולם המורכב והמשתנה בו אנו חיים?

25.11.15 | תאומים אינם פי שניים, הם "בריבוע"
,M.A ,הדס פילצר, יועצת חינוכית ומשפחתית

אמא לתאומים וסבתא לתאומות ולתאומים בת ובן
כל כך חיכיתם להם וכשהגיעו - אתם מותשים פיזית ונפשית ובקושי 

מצליחים ליהנות.
להביא  כדי  מיוחדת  התייחסות  שמחייבת  מורכבות  קיימת  בתאומות 
להתפתחות תקינה. איך נצליח לגדל כל תאום כאישיות נפרדת ומלאה 

ולא כשני חלקים של שלם? מתי להפריד ביניהם וכיצד?

16.12.15 | "את לא תחליטי עלי!"
רות גנאל, M.A בחינוך, מנחת קבוצות הורים

כל הורה מתמודד עם שאלות רבות: האם לתת לילד טלפון נייד?
באיזו שעה הוא צריך לישון? מה אסור שיראו בטלוויזיה? 

אפשר להעניש? איפה עובר הגבול בין מותר ל"אסור" ולמה כל הוראה 
פשוטה הופכת לוויכוח מתיש?

הצבת גבולות בחינוך ילדים היא משימה מורכבת בכל גיל. סמכות הורית 
הפכה למושג שגור בפי רבים אך בפועל, היא נעדרת מרוב הבתים.

בהצבתם?  מתקשים  אנו  ומדוע  הילדים  עבור  הגבולות  חשיבות  מה 
כיצד מציבים גבולות בצורה אפקטיבית, כללי זהב והדרכה מעשית.

הרצאות להורים לילדים בגיל הרך ובי״ס

לפרטים: מתנ״ס שיכון המזרח 9688111
מכללת הורים 9547303

הרצאות במתנ״ס שיכון המזרח
שד׳ יעקב 50 ראשון לציון

ימי רביעי, בשעה 20:30



1515

20.1.16 | "משפחה בעולם המסכים"
ג'ינה יודב, מנחת הורים מוסמכת

האם הבית נפל ברשת?
ההורים מוגדרים היום כתיירים בעולם הטכנולוגי החדש, הילדים הם 

ילידים. מה קורה כשתיירים מנסים לחנך ילידים?
מה השתנה בתפקידנו כהורים? איך מנהלים תקשורת כשאחרי משפט 

ושאלה אתם הופכים "להורים חופרים"...?
האם נכון וניתן להגביל שעות מסך? מה מציעים כחלופה?

כיצד מתמודדים עם זה שקירות הבית התפוגגו והמקום הבטוח "הבית" 
כבר לא תמיד בטוח.

נוזל החוצה דרך תמונות, סטאטוסים, שיתופים... והחוץ חודר  הפנים 
פנימה בכל רגע ביום. שינויים מתהווים, ישנם המון סיכונים והשאלה 

היא איך הופכים את זה לסיכויים?
איך מנצלים את זה לטכנולוגיה מקרבת, מעשירת יחסים ומחברת בין 

הורים לילדים. מוזמנים להרצאה...

2.3.16 | מי כאן הבוס?
עליזה צביה, M.A בחינוך, מנחת הורים בכירה

ויועצת משפחתית
הילד  של  העצמי  ביטחונו  לבין  גבולות  הצבת  בין  הקשר  את  נחשוף 
ותחושת היכולת האישית שלו. בהרצאה תקבלו טיפים פשוטים וקלים 

ליישום ולפיצוח "הסוד" להצבת גבולות בדרך קלה ונעימה.

ללא 
תשלום

לפרטים: מתנ״ס שיכון המזרח 9688111
מכללת הורים 9547303



1616

20.10.15 | האם ידעתם שבבית שלכם גדלים
הילדים החדשים?

אלי זוהר ניב, יועצת משפחתית ומנחת קבוצות הורים
הילדים של היום הם לא הילדים של פעם... שמתם לב לעניין הזה?

תפיסה  מהירי  נבונים,  חכמים,  חדש.  מזן  ילדים  הם  היום  של  הילדים 
ולמידה, דעתניים יותר מאי פעם. לא עוד ילדים מרצים שאפשר פשוט 

להגיד להם מה לעשות... 
הילדים של היום רוצים להיות שותפים להחלטות, להבין לעומק למה 
שתכבדו  להם  חשוב  מהם,  שמבקשים  מה  את  לעשות  אמורים  הם 
אותם ושלא תקטינו אותם או תנהגו בהם בחוסר כנות. הם לא יהססו 
להעיר לכם, לדרוש הסברים, לשים אתכם במקום... הילדים של היום 

מזמינים אתכם לעלות כתה בהורות שלכם. 
בואו להכיר מקרוב את הילד החדש - מה הוא צריך ומה הכי קשה לו? 
איך נענים לצרכיו ועדיין שומרים על מה שחשוב לנו? כל מה שרציתם 
לדעת על תפקידו של ההורה בעולם המורכב והמשתנה בו אנו חיים 

בהרצאה מרתקת אחת. 

17.11.15 | תאומים אינם פי 2, הם "בריבוע"
,M.A ,הדס פילצר, יועצת חינוכית ומשפחתית

אמא לתאומים וסבתא לתאומות ולתאומים בת ובן
להביא  כדי  מיוחדת  התייחסות  המחייבת  מורכבות  קיימת  בתאומות 
להתפתחות תקינה. איך נצליח לגדל כל תאום כאישיות נפרדת ומלאה 

ולא כשני חלקים של שלם?

1616

הרצאות במתנ״ס רמת אליהו
רח' אבא סילבר 2 רמת אליהו

ימי שלישי, בשעה 20:00

הורים, ילדים ומה שביניהם
הרצאות מרתקות, מרצים מקצועיים

להורים לילדים בגיל הרך ובי״ס

לפרטים: מתנ״ס רמת אליהו 9611385
מכללת הורים 9547303
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29.12.15 | 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? אתם קוראים לו והוא לא 
שומע? "משעמם לי" הן המילים שאתם שומעים הרבה? עם זאת אתם 
וחוקר  חכם  סקרן,  יצירתי,  שהוא  מדהים,  שלו  שהפוטנציאל  חשים 
ושיש בו משהו מיוחד? שאילו היו לכם את הכלים לעזור לו להתמודד 

הוא היה מרקיע שחקים?
הרצאה ייחודית, שבה נבין מה זו הפרעת קשב "מבפנים" ומהם מנגנוני 
הקשב. נלמד היכן זקוק לעזרה והיכן זה סתם פינוק. בהרצאה נאפשר 
לשאול שאלות מתוך עולמכם הפרטי על מנת להבין את ילדיכם טוב 
יותר ולעזור להם לצמוח. תקבלו כלים אותם תוכלו להתחיל ליישם עוד 

באותו היום.

26.1.16 |  איזה כיף, נגמלים מחיתולים!
לריסה גינת, מפתחת שיטת smalltalk להבנת צרכי התינוק 

ושיטת חיתולס, גמילה מחיתולים בכל גיל
כן! זה יכול להיות כיף, בלי לחץ והתניות... רק הכוונה ותקשורת, תוך 

מתן תשומת לב מיוחדת לקצב שלו ולצרכיו האישיים.
יום,  נלמד תוכנית עבודה מסודרת לתהליך, כך שנדע מה עושים בכל 
איך מתחילים, כיצד משלבים את הגן בתהליך, מה עושים בלילה, איך 
מתמודדים עם רגרסיות, מה אסור ומה חשוב להגיד לילד בתהליך ומהי 

חוויות התהליך מנקודת מבטו של הילד.

15.3.16: חשיבות המשחקים בתפקיד ההורי
שרה כרמי שגב, )msw( מנחת הורים

ותרפיסטית במשחק 
כל  של  פנימי  אוניברסלי  צורך  הוא  המשחק  במשחק!  מתחיל  הכל 
לילד  וללמידה  לחוויה  הזדמנויות  מספק  המשחק  בעולם.  וילד  תינוק 

וגם למבוגר.
של  עולמם  את  ומבינים  מתקשרים  כיצד  הילדים?  עם  משחקים  איך 
הילדים בזמן משחק? במפגש תקבלו כלים להורות מעשית דרך שימוש 

במתודיקה של משחקים.

ללא 
תשלום

לפרטים: מתנ״ס רמת אליהו 9611385
מכללת הורים 9547303
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12.10.15 | מאפייני הסבתאות המודרנית
• תיאום ציפיות בין הילדים להורים לגבי הסבתאות.

• מעורבות והתערבות בחיי הנכדים במידה נכונה ומהם הגבולות? 
• האם וכיצד ניתן למנוע חילוקי דעות, סכסוכים או מאבקי כוח?

16.11.15 | חלוקת הזמן והמשאבים
במעגל חיי המשפחה - מהם סדרי העדיפויות? 

• טיפול, בילוי וחינוך הנכדים, לעומת השתתפות בחוגים,
פעילות גופנית, סרטים, הצגות ובילוי עם חברים

• מה אני יכול ומוכן לתת לנכדיי?
• על מה אני נדרש / מוכן לוותר כשיש לי תוכניות אחרות?

21.12.15 | קצרים בתקשורת
• כיצד נתמודד עם קונפליקטים כשאין הסכמה לגבי חינוך לערכים, 

הצבת גבולות והתנהגות רצויה עם ילדינו )ההורים(?
• כיצד נקבע גבולות לנכדים בביתנו ונמנע מפינוק יתר או ביקורת?
• מדוע חשוב להימנע מיצירת קואליציה עם הנכדים מול ההורים?

18.1.16 | סבתאות מודרנית -
לתת ולקבל 

• איזה סבא / סבתא אני רוצה להיות?
• מה השתנה בעידן החדש?

• שיפור והעשרת הקשרים בין הורים,
שהם סבתות וסבים, לילדיהם

ושיפור הקשרים בינם לנכדיהם

18181818

מנחה: ציפי גרין, מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת,
M.Sc. בפסיכולוגיה חינוכית יישומית, יועצת חינוכית.

אחת לחודש, בימי שני, בשעה 18:00

במתנ"ס רמת אליהו
רח' אבא סילבר 2 רמת אליהו ראשל"צ

ללא 
תשלום

סבתאות בעידן המודרני
סבים, סבתות, ילדים, נכדים

והקשר הבין דורי

לפרטים: מתנ״ס רמת אליהו 9611385/206
מכללת הורים 9547303
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ב״ממוש״ וב״קנגורו״

יום שלישי 20.10.15 ב-10:30
אפשר לדבר על גבולות עם פעוטות?

בממוש, רח' ישראל גלילי 9 )בניין מס' 3 קריית הלאום(
עירית גיבשטיין, יועצת משפחתית וזוגית, מנחת הורים בכירה

סוגי  התינוק/ת,  של  תקינה  להתפתחות  גבולות  בהצבת  החשיבות 
גבולות, מהו הגבול הרצוי? כוחניות או אסרטיביות? מה ההבדל ביניהם? 

האם ענישה הוא הגורם המחנך? מה במקום?

יום שישי 27.11.15 ב-12:00
רגע לפני שהופכים למשפחה

בקנגורו, רח' אושה 18, מרכז קהילתי קריית גנים 
מיכל חזן, מדריכה מוסמכת להכנה ללידה ולהורות ראשונית

פיזית   - הזוג  בני  לשני  ומאתגרת  מרגשת  תקופה  הוא  ההיריון  סוף 
הדברים  מהם  מהצפוי.  חששות  תהיות,  שאלות,  נפשית.  ובעיקר 
החשובים באמת שצריך לדעת לקראת רגע הלידה? איך נכין את עצמנו 

לשינוי באורח החיים ובזוגיות לקראת הרחבת המשפחה?

יום שלישי 12.1.16 ב-10:30
מניעת הפרעות קשב וריכוז אצל פעוטות

בממוש, רח' ישראל גלילי 9 )בניין מס' 3 קריית הלאום(
I.D.I לילך עזרא, מאבחנת ומדריכה להתפתחות תינוקות

ואת  אותם  ולמקד  לסנן  מסוגל  אינו  הוא  בגירויים  מוצף  תינוק  כאשר 
קשב  הפרעות  למנוע  ניתן  כיצד  הקשב.  הפרעת  מתחילה  כאן  עצמו. 

כבר מגיל הינקות ולבסס יכולות למידה ומיקוד.

יום ראשון 6.3.16 ב-10:30 | משחק בגיל הינקות 
בקנגורו, רח' אושה 18, מרכז קהילתי קריית גנים 

שרה כרמי שגב )msw( מנחת הורים ותרפיסטית במשחק 
שלב הינקות הינו משמעותי ביותר בחיי התינוק ומשפיע על התפתחותו 
הפיזית, הרגשית, הקוגנטיבית והחברתית. בואו נלמד להתבונן, לחוש 

ולפתח את עולמו של התינוק,
דרך למידה משמעותית - דרך משחק.

ללא 
תשלום

הרצאות מרתקות להורים לפעוטות
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הורות לגיל הרך 
ויסות רגשי וצמצום כעסים, בליווי הפסיכולוג דוד אנגלברג

כהורים לילדים בגיל הרך עולה לעיתים קרובות הצורך לדעת בביטחון 
ובחוכמה לאן רוצים להגיע וכיצד להוביל לשם.

ילדיהם  על  מיטיבה  בצורה  להשפיע  להצליח  מנת  על  להורים  סדנה 
בפיתוח  משמעותי,  מבוגר  של  והכוונה  לתמיכה  הזקוקים  הצעירים 

שלושה פרמטרים התפתחותיים בסיסיים: רגשי, חברתי וויסות רגשי.
סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע.

מכללת הורים בכל בית ספר יסודי
בשיתוף האגף לחינוך יסודי 

משמעותית  הורות  לבניית  הורים  קבוצות  מתקיימות  יסודיים  בבי"ס 
בישראל, ומתן כלים לשינוי בתחום ההורות והאווירה הביתית.

משולבים מנחים המאפשרים הקמת סדנאות על פי צרכי ואופי קהל היעד.
סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע.

• אחריות וסמכות בהורות - חוקים וגבולות. 
• קונפליקטים במשפחה - דיאלוג והקשבה.

• מריבות בין אחים.

סדנאות

לאהוב את "מה שיש" הוא המציאות היחידה;
סבל הוא ההתנגדות ל"מה שיש";

קבלה מוחלטת של "מה שיש" היא השחרור;
ה"עבודה" היא הנתיב המאפשר קבלה זו.

)ביירון קייטי(

הורים יקרים,
רובן  עם  ובקושיות.  בדילמות  תכופות,  לעיתים  נתקלים  אנו 
כשאנו  קורה  מה  אך  ופותרים,  פתרון  מחפשים  מתמודדים,  אנו 
ואת  אותנו  ומותירה  להיפתר  מצליחה  שאינה  בבעיה  נתקלים 
ביתנו בתוך קושי, תסכול, חוסר אונים או כעס ועייפות מתמשכים?

הדרכת הורים ממוקדת יכולה לעזור למשפחה להפוך ממשפחה 
שגוררת תסכול למשפחה שחיה יחד ברווחה והנאה.

סדנאות הורים מועברות על ידי מומחים המוסמכים לכך. אנשים 
ומגוונים  רבים  בנושאים  המבינים  רב,  ניסיון  בעלי  מקצועיים 
בתחומי ההורות. במפגשים תפגשו רוח מיוחדת של למידה, כבוד 

ושוויוניות עם התנסות חווייתית הגורמים להפנמת הידע. 
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הורים במרכזי "הצלחה"
בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואגף שירותי הפרט

פרויקט הצלחה מצייד את ההורים בידע ובכלים. 
סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע.

המפגשים יעסקו בין היתר:
• מאפייני גיל ההתבגרות.

• השפעת הסלולר על זמן איכות.
• כיצד להתמודד עם קשיי קשב וריכוז של ילדים.

• תקשורת, גבולות, ביסוס סמכות הורית.

"אילנות גבוהים" -
חיזוק הסמכות ההורית והפחתת האלימות

התוכנית החלה לפעול בראשון לציון בשנת הלימודים תשע"א, ועיקרה 
ייעוץ קצר מועד להורים לילדים בבתי הספר היסודיים בעלי התנהגות 
תוך  במשפחה,  ההורית  הסמכות  בחיזוק  מתמקד  הייעוץ  מאתגרת. 
שיתוף פעולה עם ביה"ס. מטרת העל של התוכנית היא להפחית את 

האלימות בבתי הספר היסודיים.
גמישות, סודיות,  פרמטרים:  שלושה  על  נשענים  הייעוץ  עקרונות 

קשר אישי והמשכי.
טלפוניות, שיחות  באמצעות  גם  להורה  מסייע  הצורך,  במידת  היועץ, 

או יוצר קשר עם מחנכת בית הספר. היועץ הוא "של ההורים".
מנהלת מקצועית: אורלי פוקס שבתאי, פסיכולוגית קלינית מנוסה.

רכז התוכנית: יואב גבע, פסיכולוג.
יועצי התכנית הינם מטפלים במקצועם - פסיכולוגים חינוכיים, עובדים 

סוציאליים, מטפלים משפחתיים, מטפלים באמנות ויועצים חינוכיים.
* ההצטרפות לתוכנית היא במסגרת פנייה אל בית הספר עצמו.
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סדנה להורי תאומים: הם לא פי שניים, הם "בריבוע"
הרצאות חשיפה:

17.11.15 במתנ״ס רמת אליהו, ראה עמוד 16
25.11.15 במתנ״ס שיכון מזרח, ראה עמוד 14

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

שמחייבת  מורכבות  קיימת  בתאומות  אחים.  שני  רק  אינם  תאומים 
התייחסות על מנת להביא להתפתחות תקינה. אופן התייחסות ההורים 

למורכבות זו, הוא שישפיע על התפתחות ילדיהם.
מדוע הורות לתאומים לא יכולה להיות ספונטנית ומחייבת הדרכה?
איך נגדל כל תאום כאישיות נפרדת ומלאה עם זיקה להיותו תאום?

סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי:
• משמעות ההורות לתאומים.

• נפרדות פסיכולוגית לעומת הפרדה פיזית. האם להפריד ומתי?
• מריבות, קנאה, תחרותיות.

• סוגיות חברתיות במערכת החינוך.
• תאומים והמשפחה המורחבת.

* ייתכנו שינויים בהתאם לצרכי הקבוצה.

סדנת הורים למתבגרים
הרצאות חשיפה:

2.12.15 בחט״ב מעיין, ראה עמוד 10
13.1.16 בבי״ס מרחבים, ראה עמוד 11

לעקשן  פתאום  הפך  איך  שלי?  והממושמע  המתוק  הילד  נעלם  לאן 
בלימודים  מספיק  משקיע  אינו  למה  עניין?  כל  על  איתי  שמתווכח 

ומסתגר שעות ארוכות בחדרו? 
איך נשמור עליו מהסכנות האורבות לו בחוץ?

נשתף  ההתבגרות,  גיל  אתגרי  מול  כהורים  תפקידנו  את  נבחן  בסדנה 
ונציע מענה לצרכים של חברי הקבוצה.

סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע. 
• סמכות, תקשורת וגבולות בגיל ההתבגרות - כיצד? 

• כיצד מחזקים את המוטיבציה ללמידה?
• כלים להתמודדות עם חרדת בחינות.

• הנוכחות ההורית בעולמם הדיגיטלי של המתבגרים.
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קבוצה ייחודית להורים לילדים עם הפרעות קשב
הרצאת חשיפה:

29.12.15 במתנ״ס רמת אליהו, ראה עמוד 17
הילד לא מאורגן? קשה לו לדחות סיפוקים? קוראים לו והוא לא שומע? 
בו  ויש  מצחיק  סקרן,  יצירתי,  הוא  זאת  עם  יחד  להסתכן?  מרבה  הוא 
בעלי  לילדים  הורים  של  פנימיות  תחושות  הן  אלה  כל  מיוחד?  משהו 
הפרעות קשב. ההתמודדות בבית הספר ובבית מקשה על ההורים ועל 

הילד. בסדנה נבין את הקשיים עימם מתמודדים ההורים.
סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי.

• כלים פרקטיים ויישומיים להתמודדות היומיומית.
• העלאת הדימוי העצמי של הילד להצלחתו בבית הספר ובחברה.

 

סדנה להורים לילדים
עם לקויות תקשורת  

מנחה: הילה אוחיון
מכללת הורים יוצאת בפרויקט חדש בשיתוף החברה 

העירונית - חוג העשרה המיועד לילדים עם לקויות תקשורת.
בזמן החוג לילדים ובשעות הערב, ישתתפו ההורים במפגשים

בנושא גידול ילד עם צרכים מיוחדים.
• העלאת הביטחון העצמי של הילד.

• איך ליצור שיח עם ילד לקוי תקשורת במשפחה ובחברה. 
• בגרות מינית.

• האם  הילד שלי יצליח להדביק פערים?
• שילוב הילד בחברה.

• תקשורת זוגית.
• הצבת גבולות.

יתקיימו הרצאות:
זכויות, מערך משפחתי, אחים

לפרטים על חוגי הילדים: 03-9627943
לפרטים על חוגי ההורים: 03-9547303

חדש

החברה העירונית ראשל"צ 
לתרבות, ספורט ונופש
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סדנת אמהות ובנות - "בשבילנו"
רות גנאל, M.A בחינוך, מאמנת משפחתית

ומנחת קבוצות בשילוב כלים יצירתיים
מוטרדות   הן  הספר.  לבית  הדרך  כל  צוחקות  רק  לא  כיום  מתבגרות 
במאבקי  עסוקות  לחברות,  עצמן  משוות  שלהן,  החיצוני  מהמראה 
להתערבות  גבול  להציב  ומנסות  הבנים  מהתנהגות  נבוכות  שליטה, 

ההורים בחייהן.
לשוחח,  להכיר,  משותף,  איכות  זמן  לבלות  ובנות,  אמהות  יחד,  בואו 
ללמד  בואו  עצמכן.  עבור  והמקום  הזמן  את  פנו  להתקרב.  להקשיב, 

וללמוד זו מזו ולתת.
חשוב להדגיש: מדובר במפגשים משותפים מהנים, מצחיקים ומגבשים 

)לא ב"לימודים" ולא בהרצאות(.
סדנה בת 5  מפגשים, אחת לשבוע )מוגבל ל-13 משפחות(.

עלות: 500 ₪ לאם ובת.

סדנת זוגיות -
טוב)ע(ים השניים - ולומדים לשחות מחדש  

רות גנאל, M.A בחינוך, מאמנת משפחתית
ומנחת קבוצות בשילוב כלים יצירתיים

הרצאת חשיפה בתשלום: 27.3.16 בבית יד לבנים
בזוגיות.  לשחיקה  השנים  עם  גורמים  התפקידים  ועומס  החיים  מרוץ 
זוכרים את תקופת החיזור שלכם? את החשמל שעבר בגוף כשנפגשתם, 
של  חבילות  מביאות  השנים  קטנות?  הפתעות  שחלקתם,  הצחוק  את 

זיכרונות, ציפיות ומאבקים על חלוקת התפקידים או חינוך הילדים.
הזוגית  התקשורת  לשיפור  המיועדת  ייחודית,  זוגית  לסדנה  הצטרפו 
הפעולה  ושיתוף  הדיאלוג  ההבנה,  להגברת  בכלים  אתכם  ושתצייד 
ביניכם לטובת הילדים והבית. נרענן את טכניקות החיזור ותשומת הלב 

ונחזיר את הקרבה. 
שמנהלים  למי  מומלצת  ההצטרפות  זוגי".  "טיפול  אינו  זהו  לב:  שימו 

מערכת יחסים טובה ורוצים להעשירה ולטפחה. 
סדנה בת 5 מפגשים )מוגבל ל-12 זוגות(.

עלות: 500 ₪ לזוג.
לפרטים והרשמה: 03-9547303.
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אמהות שבחרו ללדת ילד ללא נוכחות של אב בחייהם
שלומית בית הלחמי, M.A בעבודה סוציאלית קלינית

מטפלת זוגית ומשפחתית, מנחת קבוצות מוסמכת
מיועד לאמהות לילדים בגיל הרך )0-6(. 

קבוצה תומכת ומחזקת, אשר תלווה אתכן בחוויית ההורות היחידנית 
ובאתגרים המלווים את המשפחה המיוחדת שלכן. יחד נתבונן בשאלות 

שעולות מכן ומילדיכן, נתעשר בידע ובמודעות.
סדנה בת 7 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע.

סדנה להורה עצמאי -
איך משיגים הקשבה  ושיתוף פעולה מהילדים 

בלה שני, B.A בפסיכולוגיה וחינוך, מנחת הורים מוסמכת
האם המשפטים הבאים מוכרים לך: "כל דבר צריך לבקש 10 פעמים", 

"הוא מתפרץ כל פעם שאומרים לו לא", "אבא כן קונה לנו ואת לא"?.
הצטרפי לסדנה בת 9 מפגשים, שתיתן לך כלים מעשיים להשגת שיתוף 

פעולה מהילדים ומהגרוש.
עם תקשורת נכונה - זה אפשרי!

מידע כללי לסדנאות
פתיחת בסדנאות מותנית במספר הנרשמים.

עלות לסדנה:
350 ₪ )בן הזוג חינם אלא אם צוין אחרת בחוברת(.

לרישום באתר החדש:
www.rlz-edu.org.il/horim

לרישום באמצעות כרטיס אשראי
הנכם מוזמנים לפנות לאחר השעה 13:00

בטלפון 03-9547303, 03-9547442, 03-9547983
luizag@rishonlezion.muni.il :או במייל

מספר המקומות מוגבל!
מקום יישמר רק לאחר רישום ותשלום.

ביטול השתתפות:
עד שבוע לפני תחילת הסדנה, יזכה את המבטל בהחזר כספי מלא. 

מעבר לשבוע, עד יומיים לפני תחילת הסדנה, יגבו דמי ביטול
של 50 ₪, בתוספת 50 ₪ לכל מפגש, מקסימום 3 מפגשים.

מעבר לזה לא יוחזר התשלום עבור הסדנה. 
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סדנאות להורים והכוונה
ההורים מעורבים יותר בחיי ילדיהם במסגרת בית הספר.

הם מרגישים שייכים ומפתחים אמון וחיבור למערכת בית הספר. צוות 
בית הספר לומד על תרבות יוצאי אתיופיה ורואה בהורים שותפים 

משמעותיים לחינוך הילדים.
ההורים ירכשו ידע בנושא לקויות למידה ויתגייסו לסייע לילדים 

באמצעות אבחונים דידקטיים. 
ההורים הם שותפים פעילים ומובילים לחיזוק המשולש הורה-ילד-מורה.

שותפים: צוות בית הספר ואיגום משאבים, בשיתוף פעולה עם 
המגשרת, היועצות, המחנכות והמנחים החינוכיים.

תכנים:
• השוני הבין תרבותי.

• ציפיות ההורים מעצמם ומילדיהם.
• כיצד לגדל ילד עם ביטחון עצמי ודימוי עצמי חיובי, עידוד ותמיכה.

• מיומנויות לתקשורת מיטיבה במשפחה.
• הורים מול מערכת החינוך, הקניית מידע לגבי סוגי אבחונים,

ילדים עם צרכים מיוחדים. 
• חינוך מיוחד/ילדים עם צרכים מיוחדים, מהו אבחון, סוגי אבחונים.

• אלכוהול וסמים.
 

דלת פתוחה להורים בני העדה האתיופית
בבית הספר

מפגשים אישיים עם ההורים לאחר זימון המשפחות
לפי הצורך. באחריות בית הספר.

סדנאות להורים
בני העדה האתיופית

בשיתוף הרשות למלחמה בסמים
והאגף לחינוך העל יסודי האגף לחינוך

העל יסודי
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Консультации для родителей -
репатриантов и "тошавим хозрим"
Индивидуальные консультации и поддержка для родителей в 
области семейных отношений, воспитания и образования по 
следующим темам:

• Помощь в построении позитивных взаимоотношений
между родителями и детьми, конструктивное решение 
конфликтов • Помощь в адаптации новых репатриантов - 
родителей и детей к новой реальности в Израиле
• Как справиться с проблемами подросткового возраста
• Как максимально использовать родительские ресурсы 
в воспитании детей • Восстановление родительского 
авторитета в условиях репатриации

Информация и консультация на темы, связанные с развитием 
детей и подростков, эмоциональными и поведенческими 
проблемами
Услуга предоставляется профессиональным консультантом на 
русском языке и иврите 

Для получения информации, записи на консультацию и в 
родительские группы обращаться по адресу:
Управление абсорбции и интеграции репатриантов
Ул. Менахем Бегин 2 (угол ул. Жаботинский),
Тел. 03-9696389, 03-9566792, 03-5234863
к Регине Гальцевой

ייעוץ להורים עולים מחבר העמים
ותושבים  חדשים  )עולים  להורים  והכוונה  אישי  ייעוץ 

חוזרים( בתחום המשפחתי והחינוכי, בנושאים: 
• בניית תקשורת חיובית במסגרת התא המשפחתי • הסתגלות הורים 

וילדים לחיים חדשים על רקע המעבר הבין-תרבותי
• התמודדות עם בעיות ההתבגרות • העצמת ההורה להורות מיטבית 

• שיקום הסמכות ההורית • מתן מידע וייעוץ סביב מגוון הקשיים 
הרגשיים וההתנהגותיים של ילדים ומתבגרים

השירות יינתן ע"י יועצת מקצועית ומוסמכת בייעוץ חינוכי בשפות 
העברית והרוסית.

לתיאום ייעוץ אישי והרשמה לסדנאות, יש לפנות אל רגינה גלצב,
הרשות העירונית לקליטה ושילוב עולים, רח' מנחם בגין 2

)פינת ז'בוטינסקי(, טלפון: 03-9696389, 03-9566792, 03-5234863

ראשונים בקליטה
הרשות העירונית 

לקליטה ושילוב עולים
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שירות לתושב
סל שירותים עירוני נוסף להורים

תמיכה, הכוונה וייעוץ אישי, מפגש חד פעמישירות לכלל ההורים והמשפחות בעירדלת פתוחה להורים -
מונע באגף שירתי הפרט, מומחית בהדרכת הורים.השירות ניתן ע"י עובדת סוציאלית  מהיחידה לטיפול )ללא תשלום(.

תאום בטלפון 03-9547303.רח' הכרמל 20 קומה א', בימי שני אחה"צ.בבניין העירייה,

פורום הורים     

www.rlz-edu.org.il/horim

הפורום מיועד להורים לילדים מכל הגילאים.

ניתן לפנות ולשאול בכל נושא הקשור ליחסים בתוך 

המשפחה ועל ההתנהלות ההורית.

הפורום מנוהל ע"י אלי זוהר ניב,

יועצת משפחתית מוסמכת.

בטלפון - 03-9547303.רישום: בפורטל - www.rlz-edu.org.il/horimעלות: 350 ₪ לסדנה )בן הזוג חינם(.תשעה מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע.סדנאות להורים
פרוט הסדנאות בעמוד 25.
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״ראשונני״
"ייעוץ והדרכה עד פתח ביתך" )בתשלום(.

מכללת הורים עירונית מאפשרת לכל ההורים, 
מפגשים בביתם בהתאמה אישית לצרכי המשפחה!

הייעוץ ניתן ע"י יעל פקין, מטפלת משפחתית וזוגית, 
מדריכת הורים מוסמכת, אשר תלווה ותדריך

את ההורים ברכישת כישורי חיים במשפחה בעידן 
המודרני.

לפרטים: 03-9547303, 03-9547442.

ייעוץ משפחתי )בתשלום(

"משפחה וזוגיות הם החלום של כולנו. אנחנו חיים 

במשפחות, אנחנו לקראת זוגיות, בתוכה או אחריה. 

התערבות מקצועית עשויה לעיתים להביא את חיינו 

בצעדים גדולים למקום טוב, תומך ונכון יותר. 

הייעוץ כולל לפחות 5 מפגשים.
יועצים:

אלי שרון, פסיכותרפיסט ומטפל זוגי ומשפחתי

ציפי גרין, מטפלת משפחתית מוסמכת

לרישום ופרטים: 03-9547442, 03-9547303.
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תאריך
12.10.15
14.10.15
20.10.15

20.10.15
26.10.15

8.11.15
10.11.15

16.11.15
17.11.15

 25.11.15
27.11.15
2.12.15

14.12.15
16.12.15
20.12.15
21.12.15
29.12.15

5.1.16

12.1.16
13.1.16
18.1.16
20.1.16
24.1.16
26.1.16
8.2.16

10.2.16
28.2.16

2.3.16
6.3.16
9.3.16

15.3.16
27.3.16
17.4.16

שעה
18:00
20:30
20:00

10:30
20:30
20:00
20:30

18:00
20:00
20:30
12:00
20:30
20:30
20:30
20:00
18:00
20:00
20:30

10:30
20:30
18:00
20:30
20:00
20:00
20:30

20:30
20:00
20:30
10:30
20:30

20:00
20:00
20:00

שם ההרצאה
מאפייני הסבתאות המודרנית והקשר הבין-דורי

לגדל ילד בעידן החדש!
האם ידעתם שבבית שלכם גדלים

הילדים החדשים?
"אפשר לדבר על גבולות עם פעוטות?"

"ילדי המסכים"
מי מפחד להיות מנהיג? הורות בעידן המודרני

מחוננות ויצרתיות -
"כמה שימושים יש לאטבי נייר?"

חלוקת הזמן והמשאבים
תאומים - אינם פי 2 הם "בריבוע"...
תאומים - אינם פי 2 הם "בריבוע"...

"רגע לפני שהופכים למשפחה"
הורים ומתבגרים - מפגש בין קצוות...
מאפיינים רגשיים של טיפוח מצוינות

"את לא תחליטי עלי!!!"
שלום )בבית( וביטחון )עצמי(

קצרים בתקשורת
הפרעת קשב - המתנה מתחת לאריזה!!!

מבינוניות למצוינות -
בבית, בבית הספר ובכל מקום

"מניעת הפרעות קשב ורכוז אצל פעוטות"
"גבולות וסמכות הורית"

סבתאות מודרנית - לתת ולקבל
"משפחה בעולם המסכים"

משפחה בהפרעה - לחיות עם הפרעת קשב
איזה כיף נגמלים מחיתולים!

יזמות ומצוינות -
מה ללמוד כדי להצליח במאה 21?

"אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר"...
זיכרונות ילדות שמעצבים אותנו

מי כאן הבוס?
"משחק בגיל הינקות"

"מגרש המשחקים החדש -
נוכחות ומעורבות הורית"

"חשיבות המשחקים בתפקיד ההורי"
"טוב)ע(ים" השניים" - ג'אגלינג בין זוגיות להורות

באושר ועושר"

לוח אירועים תשע״ו
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מרצה
ציפי גרין

אלי זוהר ניב,
אלי זוהר ניב

עירית גיבשטיין
אורלי פוקס
מיכל דליות
אלעד שגב

ציפי גרין
הדס פילצר
הדס פילצר

מיכל חזן
אלי זוהר ניב

מורן אינפלוס
רות גנאל

אנאבלה שקד
ציפי גרין

שונטל כוכבי
אילן קרן

לילך עזרא
הדס פילצר

ציפי גרין
ג'ינה יודב

גלית יצפאן
לריסה גינת

איתי ורמן

אמה אמר
פרופ' יורם יובל

עליזה צביה
שרה כרמי שגב

איתי מלר

שרה כרמי שגב
רות גנאל

שי אביבי ומיכל ליבדינסקי

מקום
מתנ"ס רמת אליהו

מתנ"ס שיכון המזרח 
מתנ"ס רמת אליהו

ממוש
בבית ספר כרמים

בבית יד לבנים
מרכז רון ורדי

מתנ"ס רמת אליהו
מתנ"ס רמת אליהו

מתנ"ס שיכון המזרח 
קנגורו

בחט"ב המעיין
מרכז רון ורדי

מתנ"ס שיכון המזרח 
בבית יד לבנים

מתנ"ס רמת אליהו
מתנ"ס רמת אליהו

מרכז רון ורדי

ממוש
בבית ספר מרחבים
מתנ"ס רמת אליהו

מתנ"ס שיכון המזרח 
בבית יד לבנים

מתנ"ס רמת אליהו
מרכז רון ורדי

בי"ס רוזן
בבית יד לבנים

מתנ"ס שיכון המזרח
קנגורו

במקיף ז'

מתנ"ס רמת אליהו
בבית יד לבנים
בבית יד לבנים

עמוד
18
14
16

19
10
8

12

18
16
14
19
10
12
14
8

18
17
13

19
11
18
15
8

17
13

11
9

15
19
11

17
9
9



חפשו אותנו ב-

http://www.rlz-edu.org.il/horim 

פורטל
מכללת הורים
ת י ב ה מ ם  י ר ב ו ח מ ם  י ר ו ה

למידע מקצועי בתחום חינוך הילדים
גידולם והתפתחותם.

לכנסים אינטרנטיים עם פאנלים
של מרצים מקצועיים.

www.facebook.com/CenterParents 

עיצוב והפקת החוברת: דאלי פרסום

www.rlz-edu.org.il/horim


