הורים יקרים,
המכון להדרכת הורים של עיריית מעלה אדומים הוקם לבקשת ראש העיר וכיום הוא
מכון שנמצא בדיאלוג מתמשך איתכם – פעילות רבה מתרחשת ביוזמתכם ולבקשתכם.
הצבנו נורמה גבוה של מצויינות בהדרכת הורים ,מנחים מהשורה הראשונה ,מגוון של
נושאים למגוון גילאים.
השנה נקדם ונעמיק את ערך השיח המשמעותי בין הורים ,מורים וילדים.
בעידן המודרני על כולנו ללמוד להיות "ברי שיח" אחד עם השני.
"הרחוב" ",הקהילה"" ,הרשתות החברתיות" מדברות אתנו ועם ילדינו כל הזמן.
ואנחנו  -שותקים!
השנה נקדם את המודעות לשיח עם הילדים על מה שקשה ולא נעים לדבר עליו.
נרחיב את שירות "יחד להצלחה" – ייעוץ פרטני להורי גני ילדים – כיתה ו'
אני מזמינה אתכם להתרשם מהמבחר ולהירשם.
קחו חלק פעיל במהפכת "ההורות המשמעותית" המתחוללת בעיר.
אנחנו ההורים הבסיס המרכזי להצלחת ילדינו .בואו לקנות ידע וכלים מהמומחים
שעובדים איתנו.

בברכה,

חנה קראוס
מנהלת המכון להדרכת הורים

עליזה אבנעים
רכזת המכון להדרכת הורים

דבר מנהל המחוז
מן המחקר האקדמי עולה כי קשרים מיטביים בין הורים לצוות החינוכי הם
אחד ממספר קרטריונים מרכזיים  ,הנדרשים לקידום תלמידים והישגיהם.
על מנת שהשותפות תשא פרי ותקדם את התלמידים ,נדרש לעבוד על פי
העקרונות הבאים:
 פרואקטיביות והעצמה הדדית יצירת תוכנית ברורה וסדורה המעוגנת בסדירויות ומנגנונים תומכים יצירת סביבה בטוחה של אמון והערכה הדדים.המכון להדרכת הורים מתווה דרך מקצועית הפועלת על בסיס עקרונות אלו.
הצלחתו של המכון במעלה אדומים מבוססת על התפיסה ההוליסטית,
שמקדמת את ראיית התלמיד כשלם בכל מערכות חייו .ההתוויה המשותפת של
תכנים,כלים ופעילויות לטובת צוותי החינוך וההורים מקדמת שותפויות וראיה
מתכללת שמטרתה קידום התלמידים בתחומים נרחבים :הישגים לימודים ,קידום
מיומנויות תוך ובין אישיות וחיזוק.
למידה לאורך החיים ,מאפיינת עידן זה .התמקצעות וקבלת כלים להורות
עכשווית ומשמעותית ,הינה בעיני זכות נעימה לכל הורה.
זה המקום להודות למר דוד שרת מנהל מחלקת החינוך ולגב' חנה קראוס
העומדת בראש המכון ומקדמת מידי שנה מגוון פעילויות לטובת קהילת ההורים,
המורים והתלמידים.
תודה מיוחדת למר בני כשריאל ראש העיר ומחזיק תיק החינוך על הובלתו את
החינוך בעיר להישגים ,לאיכות ולהצלחות יחד עם מפקחי ,מנהלי וצוותי החינוך
בעיר.

בברכה,
מאיר שמעוני
מנהל מחוז ירושלים ומנח״י
משרד החינוך

גיל הרך

לידה עד גילאי 6

סמכות הורית  -בתקשורת חיובית!
בהנחיית מלי שחר M.A ,בחינוך ,מנתחת ויועצת התנהגות ,מנחת הורים וצוותים חינוכיים

סמכות הורית בבית – וההשפעה מחוצה לו
חוקים וגבולות בסביבת הבית
מערכות יחסים בין האחים
קשיי התנהגות בגיל הרך
סיבות להתנהגות קיצונית בגיל הרך
 8מפגשים  -ימי ראשון מחזור א' החל מ28.10.18-
מחזור ב'  | 20:30-22:00 | 27.1.19דמי השתתפות ₪ 250 :למשפחה

***
מתכון להורות בריאה
בהנחיית דנה רוזן ,מנחת הורים ומומחים בבריאות הציבור

מענה למגוון התנהגויות שכיחות במשפחה כמו:
קצרים בתקשורת
מריבות בין אחים
מאבקי כוח
ומאפשרת להורים להתניע שינוי חיובי ובריא
 6מפגשים  -ימי שני החל מ | 20:30-22:00 | 5.11.18-דמי השתתפות ₪ 230 :למשפחה

בנחישות וברגישות
בהנחיית מלי שחר M.A ,בחינוך ,מנתחת ויועצת התנהגות ,מנחת הורים וצוותים חינוכיים

דרכים לתקשורת משפחתית משמעותית המציבה גבולות הנחוצים לילד.
המבנה המשפחתי – שינויים והשפעות
בטחון עצמי – התמודדות עם חוסר ,עודף ,ובנייה
תקשורת אלימה  -במרחב הבית ,בחברה ,ברשת
עצמאות ואחריות בקרב ילדינו ,ומיצוי יכולות
התמודדות אל מול תסכול וחוסר הצלחה
 6מפגשים  -ימי ראשון החל מ | 20:30-22:00 | 16.12.18-דמי השתתפות ₪ 230 :למשפחה

היי אני כבר לא קטן -
סדנה להורים וילדים בגילאי 4-5
בהנחיית רונית פרוינד M.A ,בחינוך בהוראה לגיל הרך
סדנת העשרה חווייתית ״משחקים ולומדים״ בשיתוף הספריה העירונית –
בהפניית הגננות בלבד!
 10מפגשים משותפים להורים וילדים  2 +מפגשי ערב להורים בלבד  -ימי רביעי מחזור א'
 31.10.18מחזור ב'  ,9.1.19מחזור ג'  | 17:00-18:15 | 29.5.19דמי השתתפות ₪ 150 :למשפחה

בית ספר יסודי
קורס לקראת בית הספר  -משותף להורים וילדים
בהנחיית שושי דוידוביץ' B.A ,בחינוך בהוראה לגיל הרך
רונית פרוינד M.A ,בחינוך בהוראה לגיל הרך
הקורס מתמקד במוכנות הנדרשת לביה"ס יסודי ,במגוון תחומים:
התחום הקוגנטיבי
התחום המוטורי
תחום החשבון
התחום התפיסתי
התחום הרגשי והחברתי
לבחירתכם ,בימי א' או בימי ב' מחזור א'  12מפגשים ,החל מ | 16.12.18-מחזור ב'  12מפגשים,
החל מ | 17.12.18-מחזור ג'  10מפגשים החל מ | 24.3.189-מחזור ד'  10מפגשים ,החל מ| 25.3.19-
 | 17:30-19:00דמי השתתפות ₪ 550 :למשפחה

***
לגדל ילד חברותי
בהנחיית מרכז תעצומות
כשורים חברתיים הינם מיומנות טבעית עבור רוב הילדים ,אך לא עבור כולם.
ביכולתו של ההורה לסייע ולהקנות לילדו כישורים חברתיים.
בסדנה נכיר מיומנויות חברתיות שונות כגון -התמודדות עם עלבון ,שיתופיות
ונקיטת יוזמה ונזהה כיצד ניתן להטמיעם במערך המשפחתי.
 8מפגשים ,ימי רביעי החל מ | 20:30-22:00 | 6.2.19-דמי השתתפות  250ש"ח

הילד שבי  -סדנא משותפת להורים וילדים בעלי לקויות
למידה  /הפרעת קשב וריכוז
בהנחיית דנה באומן  -שפירא – מנחת קבוצות,
פסיכודרמטיסטית ( )M.Aובימאית תיאטרון
הסדנה מיועדת לילדים מאובחנים ולא מאובחנים
נושאים שיבדקו בסדנה:
מהו זמן איכות ומה יכול לקרות בו?
מה עושים כשאני רוצה לבלגן ואתה רוצה לארגן?
"הוא כל היום במסכים !" איך למצוא איזון בין שעות מסך לשאר פעולות החיים
איך אפשר לשפר וליהנות מתקשורת הדדית?
כיצד נמצא כהורים וכילדים את המקום הנינוח בין גבולות גמישות ועקביות?
 6מפגשים משותפים  2 +מפגשים להורים בלבד ,ימי שלישי  ,מחזור א' החל מ | 13.11.18 -מחזור
ב' החל מ –  | 17.30-19.00 | 5.2.19דמי השתתפות 250 :למשפחה

***
הורות מצמיחה
בהנחיית :סימה אסייג ,מטפלת התנהגותית קוגניטיבית ומנחת הורים
איך בונים לילד בטחון עצמי? כמה לעזור בשיעורי הבית? האם לתת עונשים?
מה עושים כשקשה לילד? בסדנא "הורות מצמיחה" נענה על שאלות אלה
ונקבל כלים מעשיים להעצמת הילד:
הצבת גבולות בריאה
פתרון דילמות במשפחה
 8מפגשים ימי שני החל מ | 20:30-22:00 | 17.12.18 -דמי השתתפות ₪ 250 :למשפחה

מתבגרים
הסיכוי להיות בסיכון  -גיל ההתבגרות
בהנחיית אורית שטרנברג ,מנחת קבוצות הורים למתבגרים מוסמכת
מידע וכלים לניהול שיח מאפשר ,יצירת גבולות ונוכחות הורית
משמעותית בגיל ההתבגרות.
 4מפגשים בימי רביעי החל מ | 7.11.18 -סדנה נוספת החל מתאריך | 20:30-22:00 | 2.1.19
דמי השתתפות 160₪ :למשפחה

***
ההורה כמנהיג
בהנחיית אלי כהן ,מאמן בכיר לתקשורת ומנהיגות ,חברת תות תקשורת ותוצאות
כלים אימוניים לשיפור התקשורת עם המתבגר
איך ליצור פתיחות ,הקשבה ,חמלה וסובלנות?
שיפור היחסים באמצעות תקשורת איכותית
בניית תכנית הצלחה ויישומה בתחום האישי ובתחום ההורות
 12מפגשים בימי שלישי החל מפברואר  | 20:30-22:00 | 2019דמי השתתפות  ₪ 300למשפחה

סדנת הורים להורי מתבגרים
בהנחיית רויטל גזית ,מנחת קבוצות הורים ומשפחות
תחושת שייכות ,גיל ההתבגרות בקהילה  ,חיי החברה של המתבגר ,מיניות,
סמים ואלכוהול ,גבולות בגיל ההתבגרות ,מאפייני הגיל ,סימני אזהרה ,דרכי
תקשורת יעילות
 10מפגשים בימי שני החל מ 20.30-22.00 | 4.2.19 -בתיכון אורט תעופה וחלל |
דמי השתתפות  ₪ 280למשפחה

כללי
הורות ,זוגיות ומה שביניהם
בהנחיית סימה אסייג ,מטפלת התנהגותית קוגנטיבית ומנחת הורים
חווים חילוקי דעות לגבי ההתנהלות מול הילדים? איזון בין הזוגיות להורות?
הסדנא הזו היא בשבילכם!
במהלך הסדנא נקיים תרגילים ונעניק כלים בנושאים הבאים:
איך למלא מצברים כהורים וכזוג?
מהם הערכים הייחודיים לכם בזוגיות ובמשפחה?
מהי תקשורת יעילה?
כיצד לקבל החלטות בתיאום?
כיצד לשתף פעולה בהורות ובזוגיות?
 8מפגשים ,ימי שלישי החל מ | 20:30-22:00 | 5.2.19-דמי השתתפות ₪ 250 :למשפחה

יחד להצלחה
שרות ייעוץ פרטני לחיזוק המנהיגות ההורית | להורי ילדי הגנים עד כיתה ו'
גנים עד כיתה ג׳  6מפגשי ייעוץ לפחות אחד עם הצוות החינוכי | דמי השתתפות₪ 350 :
למשפחה | בהפניית הגננת או יועצת בית הספר
כיתה ד׳ עד כיתה ו׳  8מפגשי ייעוץ לפחות אחד עם הצוות החינוכי | דמי השתתפות₪ 470 :
למשפחה | בהפניית הגננת או יועצת בית הספר

***
סדנה להורים לילדים עם לקויות תקשורת
בהנחיית ורד בורה לוי ,מנחת הורים ,מתמחה בבעיות תקשורת
קידום הבנה ויכולות הוריות ומשפחתיות לחיים עם ילד על הספקטרום
האוטיסטי ,שיתוף הרגשות וחוויות ,תמיכה ,למידה והתפתחות אישית
 8מפגשים בימי רביעי אחת לשבועיים ,החל מ | 20:30-22:00 | 7.11.18 -דמי השתתפות250₪ :
למשפחה

***
אמהות מודעת  -טיפים לחינוך ילדים
בהנחיית אסתי ארנד ,מנחת הורים ,יועצת ומרצה ב'בניין שלם'
כשמודעים לתהליכים שעוברים עלינו ועל ילדנו ,קל יותר להתמודד עם קשיים
יום יומיים .אז איך עושים את זה? הסדנה מקנה כלים ליצירת בית יציב ואוהב,
ולהענקת בטחון ושמחה תוך פיתוח מודעות לתהליכים שעוברים עלינו ועל ילדנו
הרצאת פתיחה ביום שני  19.11.18בשעה  20:30במכון להדרכת הורים.
 10מפגשים בימי שני ,החל מ | 20:30-22:00 | 17.12.18 -דמי השתתפות 280₪ :למשפחה

מחשבים מסלול מחדש
בהנחיית תהילה דויטש ,מנחת הורים בגישת שפר
במהלך החוג נעמיק ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
מהי "הסמכות ההורית" שכולם מדברים עליה?
איך אפשר להפטר מרגשות אשם?
כיצד מגדלים ילדים אחראיים ועצמאיים
פרסים ועונשים
מריבות בין אחים
 12מפגשים בימי שלישי | מחזור א' החל מ  | 1.1.19מחזור ב' | 20:30-22:00 | 14.5.19
דמי השתתפות 280₪ :למשפחה

הרצאות
16.10.18

סמכות הורית בתקשורת חיובית | מלי שחר ,מנחת הורים

24.10.18

"תכנית הפעלה להפחתת כעסים" סרבנות ,עקשנות ,הפרעות קשב
| חדוה נבון ,מאמנת רגשית

6.11.18

״כפר שלם״  -הפרעת קשב ,ההורים והרופא | ד"ר ברגר ,נוירולוג ילדים מומחה

19.11.18

אימהות מודעת | אסתי ארנד

14.1.19

גיל התבגרות המוקדם  :11-15משימות הגיל להורה ולמתבגר | רויטל גזית

28.1.19

גיל ההתבגרות  :15-18תקשורת יעילה להורה ולמתבגר | רויטל גזית

12.12.18

שיטת עוצמה לילדים מאתגרים | ד"ר תמי זיטלני

30.1.19

מקומו של ההורה בסיפור החברתי  -לגדל ילד חברותי
| אודליה יעקובי ,יזמית ומנהלת ,תעצומות

