
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף שפ«י

אלי
ד

מכללת 
הורים

ע"ש עמוס שפלטר

ו נ ל ה  ב ו ש ח ם  כ ל ש ה  ח פ ש מ ה י  כ

מכללת הורים מזמינה אתכם 
להרצאות מרתקות

שנת פעילות תשע״ו 2015/16

פעילות חודשים אוקטובר-נובמבר 2015

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

החברה העירונית ראשל"צ 
לתרבות, ספורט ונופש

רח' אבא סילבר 2 רמת אליהו | 03-9611385מתנ״ס רמת אליהו

עלות: 10 ש״ח )למי שלא חבר מועדון(M.Sc. בפסיכולוגיה חינוכית יישומית, יועצת חינוכית.ציפי גרין, מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת,חלוקת הזמן והמשאביםיום שני 16.11.15 | בשעה 18:00

סבים, סבתות, ילדים, נכדים והקשר הבין דוריהרצאות בנושא סבתאות בעידן המודרני

אמא לתאומים וסבתא לתאומות ולתאומים בת ובןהדס פילצר, יועצת חינוכית ומשפחתית, M.A,תאומים אינם פי 2, הם "בריבוע"יום שלישי 17.11.15 | בשעה 20:00

הרצאות להורים לילדים בגיל הרך ובי״ס

ללא 
תשלום

סדנאות
החלה ההרשמה לסדנאות!

קבוצה ייחודית להורים
לילדים עם הפרעות קשב

סדנה בת 9 מפגשים בני שעה וחצי.
הקשיים עימם מתמודדים ההורים.

• כלים להתמודדות היומיומית.
• העלאת הדימוי העצמי של הילד להצלחתו.

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

יום שלישי 10.11.15 | בשעה 20:30
מחוננות ויצרתיות -

"כמה שימושים יש לאטבי נייר?"
ד"ר אלעד שגב, מורה במרכז רון ורדי, מנהל תוכנית 

מצטיינים ברמת השרון, מרצה למתמטיקה שימושית, 
אלגוריתמאי, חוקר בתחומי הרפואה, הפיסיקה, 

הביולוגיה, מדעי המחשב וחינוך 

ללא 
תשלום

הרצאות להורים לפעוטות
ב״קנגורו״, אושה 18, מרכז קהילתי קריית גנים

יום שישי 27.11.15 | בשעה 12:00
רגע לפני שהופכים למשפחה

מיכל חזן, מדריכה מוסמכת להכנה ללידה
ולהורות ראשונית

ללא 
תשלום

הרצאה בבית ספר כרמים היין 4  
בשיתוף ועד ההורים העירוני

יום שני 26.10.15 | בשעה 20:30
ילדי המסכים

אורלי פוקס, פסיכולוגית קלינית, מנהלת ארצית

של תוכניות "אילנות", ו"אילנות גבוהים", ממחברות 
רב המכר "הורים טובים מדי"

ללא 
תשלום

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

www.facebook.com/CenterParents        :לטיפים ועדכונים •

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

הרצאות בית יד לבנים אחד העם 20  
בשיתוף הרשות לתרבות ואמנות - תחום תרבות

יום ראשון 8.11.15
בשעה 20:30

מי מפחד להיות מנהיג?
הורות בעידן המודרני
מיכל דליות, כוכבת הסדרה

"סופר נני" ומאמנת אישית

בתשלום

עלות הסדרה: 1+5 חינם - 200 ₪
כרטיס בודד לרוכשים מראש: 40 ₪ *

בתשלום


