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שנת פעילות תשע״ו 2015/16

פעילות חודש פברואר 2016

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 •

* לפרטים ולרכישת כרטיסים
להרצאות בבית יד לבנים:

03-9650494 ,03-9537000

הרצאה בבית יד לבנים
אחד העם 20, ראשון לציון

בשיתוף הרשות לתרבות ואמנות - תחום תרבות

יום ראשון 28.2.16 | בשעה 20:00
זיכרונות ילדות שמעצבים אותנו

שיחה אישית בין ציפי ביידר, בימאית ודוקומנטרית 
בערוץ 10 לבין פרופ' יורם יובל, פסיכואנליטיקאי, 

פסיכיאטר וחוקר מוח
השפעת האירועים שחווינו בילדות שלנו על חיינו,

על האישיות שלנו וכמה היא מנהלת אותנו כהורים.

בתשלום

הרצאה בבית ספר רוזן
אברבנאל 30 ראשון לציון

בשיתוף ועד ההורים העירוני

יום רביעי 10.2.16 | בשעה 20:30
"אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר"

אמה אמר, יועצת משפחתית ומנחת קבוצות
הורים בכירה

יש ילדים מצליחנים ויש ילדים חכמים, אבל איך מגדלים 

ילדים מאושרים? לפעמים קשה לנו למצוא את האיזון בין 

מה שטוב לילדינו לבין מה שגורם להם אושר. בהרצאה 

נקבל כלים פרקטיים כיצד לגדל ילדים מאושרים.

ללא 
תשלום

הרצאה בבית זרובבל חביב
לבונטין 15 ראשון לציון

בשיתוף ועד ההורים העירוני

יום שלישי 23.2.16 | בשעה 20:00
כישורים חברתיים לילדים על 

)ASD הספקטרום ) ילדי
דגנית וינוגרד, M.A חינוך מיוחד

מומחית תחום ASD מתי״א תל אביב
ידע תיאורטי לצד כלים מעשיים, בקידום כישורים 

חברתיים לילדים על הספקטרום האוטיסטי.

ללא 
תשלום

רח׳ אבי האסירים 2 ראשון לציוןֿ  | 9560741/6הרצאות במרכז ע״ש רון ורדי
ללא ליישם אותו גם מחוץ לבית הספר.האקטיבית", התלמיד כיזם, וכיצד ניתןמוסדות החינוך במאה זו. נתמקד במודל "הלמידה מהפכת הידע של המאה ה-21 והאתגר החינוכי של איתי ורמן, מומחה בנושא מחוננים ומצטיינים ויזם חינוכיכדי להצליח במאה ה-21?יזמות ומצוינות - מה צריך ללמודיום שני 8.2.16 | בשעה 20:30-22:00

תשלום

שד׳ יעקב 50 ראשון לציון | טל. 9688111הרצאות במתנ״ס שיכון המזרח
עירית גיבשטיין, יועצת משפחתית וזוגית,אפשר לדבר על גבולות עם פעוטות?יום רביעי 10.2.16 | בשעה 20:30

ענישה הוא הגורם המחנך? מה במקום?התינוק/ת, סוגי גבולות, מהו הגבול הרצוי? האם החשיבות בהצבת גבולות להתפתחות תקינה של מנחת הורים בכירה

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

מפגשי אמהות ובנות מצווה
רישום באתר או בטלפון: 03-9547983וכוללים טקס שחוגג את המעבר מהילדות לנערות. מפגשים המאפשרים לייצר רגעי אם-בת איכותיים, טל בורנשטיין, ייעוץ והנחייה 

בתשלום

ללא 
תשלום


