
תפקיד ההורים הופך להיות מורכב יותר. ובתנועה, בין גישות מסורתיות לגישות מודרניות וליברליות 
בגידול ילדים,  אין אמת אחת. אני מאמינה שהכל מתחיל במשפחה, ואם נחזק, נעצים ונעודד את 

ההורים באשר הם הורים, ניטיב עם הקהילה.
ידע ודעת בנושא משפחה יסייעו למשפחות לעמוד

באתגרים החדשים שמציבה החברה
המשתנה ובהפחתת התנהגויות סיכוניות.

מנהל החינוך

1-700-70-74-75   08-6993415
 

   להזמנות:

 
 

כל ההרצאות תתקיימנה 

במרכז להורות משמעותית
רח‘ ניסן 11, רובע י"ב אשדוד

בימי שלישי, בשעה 20:00

מחיר מנוי
ל-2 הרצאות +

₪הרצאת הפתיחה: 70

 
 

₪מחיר כרטיס יחיד: 30

לילדים
בגיל

הילדות

לילדים
בגיל
הרך

לילדים
בגיל

ההתבגרות

הרצאת פתיחה משותפת לכל המנויים

טל פרידמן | אומן ויוצר

י״ב בכסלו
10.12.19

מפגש אישי מרתק עם האיש שנדמה לכולנו שאנחנו ממש 
מכירים אבל בעצם אנחנו יודעים עליו מעט מאוד. מסע סוחף, 
מרגש, קצת מצחיק ובעיקר חשוב.

״דברים שלמדתי מהבת שלי״ 

סדרת הרצאות להורים



 horut@hrashut.org.il | www.mhorut.org 1-700-70-74-75   08-6993415
 

08-6993415   1-700-70-74-75   להזמנות:
 

   להזמנות:

הגב׳ שלי מרציאנו | מדריכת הורים
בכירה מומחית תחום לקויות תקשורת
מר שגיא לוי | שחקן וחקיין
מנחה ערבי תוכן ובידור

״הורות זה לא צחוק״

ט׳ בשבט

04.02.20

תקציר: מפגש חוויתי ומעורר 
שינוי מעלה למודעות תגובות 
הוריות נפוצות בתיבול הומור

כ״א באדר

17.03.20

״נעים על הרצפים
הורות מתוך חירות״
״נעים על הרצפים
הורות מתוך חירות״
הגב׳ רויטל הניג שניר | יועצת חינוכית
ומנחת הורים לגיל הרך

תקציר: נלמד מהם הרצפים העיקריים 
של ההורות שלנו ואיך לבחור בטוב גם 
בסיטואציה של קושי וחיכוך

הגב׳ רויטל הניג שניר | יועצת חינוכית
ומנחת הורים לגיל הרך

תקציר: נלמד מהם הרצפים העיקריים 
של ההורות שלנו ואיך לבחור בטוב גם 
בסיטואציה של קושי וחיכוך

התפקיד ההורי- טיפוח לעצמאות ולדימוי עצמי חיובי

הרצאות לגיל הרך
למי מתאים? להורים שילדיהם בגילאי לידה ועד שש
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08-6993415   1-700-70-74-75   להזמנות:
 

   להזמנות:

מר שרון כהן | יועץ זוגי ומשפחתי
 מוסמך, 'משמהות'

״יש גבול״

יז׳ בטבת

14.01.20

תקציר: הרצאה מרתקת וייחודית 
שמשנה את התפיסה לגבי מהם 
גבולות ומהי סמכות הורית

ל׳ בשבט

25.02.20

״משפחה על הבמה״ ״משפחה על הבמה״ 
מר הרצל כחלון | מטפל משפחתי וזוגי
מנחה קבוצות הורים ונוער

 תקציר: קשה להיות הורים 
אבל אפשר ללמד, צפייה 
במשפחה על הבמה 
והבהרת סוגיות משפחתיות.

מר הרצל כחלון | מטפל משפחתי וזוגי
מנחה קבוצות הורים ונוער

 תקציר: קשה להיות הורים 
אבל אפשר ללמד, צפייה 
במשפחה על הבמה 
והבהרת סוגיות משפחתיות.

התפקיד ההורי- הגנה, זיהוי, איתור צרכים ותחומי העניין של הילדים

הרצאות לגיל הילדות
למי מתאים? להורים שילדיהם בגילאי 6-12
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08-6993415   1-700-70-74-75   להזמנות:
 

   להזמנות:

 גב' הילה אוחיון | יועצת זוגית
ומדריכת משפחות

הורות וזוגיות"
"האתגר הכפול
הורות וזוגיות"
"האתגר הכפול

יט׳ בכסלו

17.12.19

תקציר: מצליחים לשמר את 
ה'ביחד' במקביל לאתגר ההורי 
בגיל ההתבגרות

ז׳ באדר

03.03.20

אמירה זיו | מנחת הורים,
מטפלת משפחתית

 תקציר: על מיניות, מבוכה, 
ידע.., יצירת מרחב בטוח בין 
הורים למתבגרים

אמירה זיו | מנחת הורים,
מטפלת משפחתית

 תקציר: על מיניות, מבוכה, 
ידע.., יצירת מרחב בטוח בין 
הורים למתבגרים

הרצאות לגיל ההתבגרות
למי מתאים? להורים שילדיהם בגילאי 12-18

התפקיד ההורי- הכוונה, ייעוץ ושמירה על גבולות, לספק תחושה של יציבות ובטחון

 ״הגענו לגיל
שאפשר להתחיל??''
 ״הגענו לגיל
שאפשר להתחיל??''




