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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 •

רח' אבא סילבר 2 רמת אליהו |  טל. 9611385הרצאות במתנ״ס רמת אליהו
התהליך מנקודת מבטו של הילד.בלילה, איך מתמודדים עם רגרסיות, ומהי חוויות מתחילים, כיצד משלבים את הגן בתהליך, מה עושים ותקשורת, תוך מתן תשומת לב לקצב שלו. איך כן! זה יכול להיות כיף, בלי לחץ והתניות... רק הכוונה "Smalltalk לדבר עם תינוקות"רונה גלילה, מדריכה בשיטת "חיתולס" מבית איזה כיף, נגמלים מחיתולים!יום שלישי 26.1.16 | בשעה 20:00

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

סדנה להורים לילדים בגיל הרך
סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע. 

סדנה להורים על מנת להצליח להשפיע בצורה 
מיטיבה על ילדיהם הצעירים הזקוקים לתמיכה 

והכוונה של מבוגר משמעותי, בפיתוח שלושה 
פרמטרים התפתחותיים: רגשי, חברתי וקוגנטיבי.
מפגש 1 - יום שלישי 19.1.16 | בשעה 20:15

רישום באתר או בטלפון: 03-9682447

בתשלום

הרצאות במתנ״ס שיכון המזרח
שד׳ יעקב 50 ראשון לציון | טל. 9688111

יום רביעי 20.1.16 | בשעה 20:30
"משפחה בעולם המסכים"

ג'ינה יודב, מנחת הורים מוסמכת

ההורים מוגדרים היום כתיירים בעולם

הטכנולוגי החדש, הילדים הם ילידים. מה קורה 

כשתיירים מנסים לחנך ילידים? האם נכון וניתן 

להגביל שעות מסך? מה מציעים כחלופה? כיצד 

מתמודדים עם זה שקירות הבית התפוגגו והמקום 

הבטוח "הבית" כבר לא תמיד בטוח? איך מנצלים 

את זה לטכנולוגיה מקרבת, מעשירת יחסים 
ומחברת בין הורים לילדים.

ללא 
תשלום

הרצאה בבית יד לבנים
אחד העם 20, ראשון לציון

בשיתוף הרשות לתרבות ואמנות - תחום תרבות

יום ראשון 24.1.16 | בשעה 20:00
משפחה בהפרעה - לחיות עם הפרעת קשב

שיחה אישית בין ציפי ביידר, בימאית ודוקומנטרית 
בערוץ 10 לבין 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 וריכוז. גלית תחשוף את הקשיים 

ודרכי ההתמודדות שמלווים אותם, המתובלים 
בהומור עצמי וברגעים מרגשים. הצצה נדירה.

* לפרטים ולרכישת כרטיסים
להרצאות בבית יד לבנים:

03-9650494 ,03-9537000

בתשלום

ללא 
תשלום

פורום הורים     
www.rlz-edu.org.il/horim

הפורום מיועד להורים לילדים מכל הגילאים.
מנהלת: אלי זוהר ניב, יועצת משפחתית מוסמכת.

״ראשונני״
"ייעוץ והדרכה עד פתח ביתך" )בתשלום(.

יעל פקין, מטפלת משפחתית וזוגית, מדריכת הורים 
מוסמכת, תלווה ותדריך את ההורים ברכישת כישורי 

חיים במשפחה בעידן המודרני.
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