


דבר ראש העיר
הורות היא אחד התפקידים המאתגרים ביותר שאיתם אנו מתמודדים. אנחנו נדרשים להתמודד בזמן 
עם  והתרגשויות,  חסד  רגעי  עם  ומשברים,  שגרה  עם  ילדינו,  אצל  שונים  התפתחות  שלבי  עם  אמת 
חברים, משפחה מורחבת, מורים ומדריכים, כשבמקביל אנחנו צריכים לשמור על הזוגיות ולדעת לעבוד 

בתיאום ושיתוף פעולה עם בני הזוג שלנו.
איש מאיתנו לא נולד הורה, איש מאיתנו לא נולד עם הידע, הכלים, הגישות והשיטות השונות להורות. 
תא  בהקמת  לעצמנו  התחייבותנו  מעצם  מקצוענים"  "הורים  להיות  אחריות  ההורים  עלינו  מוטלת 

משפחתי.
להיות הורה בעידן החדש זהו אתגר יומיומי לא פשוט. לעתים אנחנו מתמודדים עם ילדים שהטמפרמנט 
שלהם והקצב הפנימי שלהם שונה משלנו, שהם רגישים פחות או יותר מאיתנו, שהם מדברים בשפה 
אחרת משלנו. ההורים מוצאים עצמם מבולבלים, ניצבים בפני שפע של דרישות, מחפשים תשובות ודרכי 

התמודדות ותוהים אם צעדיהם נכונים או שגויים.
אני מאמין כי ההורים מכירים ומשפיעים על ילדיהם יותר מכל איש מקצוע. הילד ירגיש ביטחון גדול יותר 
כאשר העזרה מגיעה מההורים, עליהם הוא סומך, ולקרבה שלהם הוא מייחל. על כן בעידן המודרני, לצד 

האהבה ההורית, נקראת לדגל ההורות הבקיאה והידענית.
המכון להדרכת הורים בעיר, בהנהלתה של חנה קראוס, מנהלת מחלקת ניהול וייזום פרויקטים באגף 
החינוך, הוקם במסגרת המדיניות שלי כראש העיר ומחזיק תיק החינוך, להעמקת שיתוף הפעולה עם 
ההורים בעיר, לחיזוק המעורבות ההורית, למתן משענת, תמיכה וייעוץ לעשייה משותפת לקידום הילדים 

והעצמתם. 
המכון להדרכת הורים מעמיד את ההורות במעלה אדומים בסדר עדיפות גבוה, ומגדיר אתכם, ההורים, 
כשותפים מלאים להצלחת ילדיכם. הסדנאות והקורסים לכל הגילאים המתקיימים במכון מועברים על ידי 
אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ומציידים את ההורים בידע מקצועי ובכלים לתקשורת בריאה במשפחה 

ולהעצמת הילדים.
כמחזיק תיק החינוך, אני מאמין בשותפות מלאה בין ההורים, בתי הספר והרשות המקומית, ורק שילוב 

כוחות של כולם יחד יביא את ילדינו למימוש עצמי, להצלחה ולחוויות חיוביות. 
הורים רבים כבר השתתפו במגוון הרחב של הקורסים והסדנאות, ואנו מקבלים משוב חיובי וחם ונהנים 

לראות את הפירות והיישום בשטח של הדברים.
אני מזמין אתכם, הורים יקרים, להצטרף לאחת מקבוצות ההורים במכון ולקבל את הכלים שיעזרו לכולנו 

להתמודד עם האתגר החשוב והמשמעותי מכל  ההורות שלנו. 
שנת לימודים פורייה, מוצלחת, מהנה ומאתגרת לכולנו.

  שלכם ולמענכם,
בני כשריאל

ראש העיר



הורים יקרים, 

״כל ילד זקוק למישהו אחד בעולם הזה שיאמין בו״  
הרב קרליבך

המכון להדרכת הורים של עיריית מעלה אדומים מעמיד לשירותכם מגוון רחב של שירותים כדי לקדם 
"הורות משמעותית "– הורות שבה הילד מרגיש מוגן ומחובק בתוך מסגרת משפחתית בעלת כללים 

והרגלים ברורים.
מבחר השירותים מוגש לכם בחוברת החדשה המצורפת.

צוות של מנחים ומרצים מקצועיים מובילים בתחומם מגיעים למעלה אדומים להנחות קבוצות הורים, 
להדריך, להרצות ולייעץ במגוון נושאים הקשורים בהורות בעידן המודרני. 

צוותי החינוך בעיר – מנהלות מעונות, מנהלות גנים וסייעות, צוותי מורים בבתי הספר עוברים הכשרות 
לחיזוק המוגנות במסגרות החינוכיות ולחיזוק הקשר אתכם ההורים. 

כל בתי הספר היסודיים מקימים תכנית מוגנות 6 שנתית ביחד אתכם ההורים ובמסגרתה אנו מביאים- 
הציבורי  במרחב  המוגנות  לחיזוק  שישי  בימי  וילדים  להורים  משותפים  שיח  ומעגלי  הרצאות  הצגות, 

והווירטואלי ולקידום שיח הורה- ילד.
הורי שמעסיק  נושא  בכל  ישיר  ולהיות אתנו בקשר  אנו מזמינות אתכם לקחת חלק במגוון הפעילויות 

אתכם

חנה קראוס
מנהלת המכון להדרכת הורים

050-8296424
khana@mam.org.il :מייל

עליזה אבנעים
רכזת המכון להדרכת הורים

050-8296046
alizaa@mam.org.il  :מייל

בברכה,



 שרות ייעוץ פרטני לחיזוק המנהיגות 
ההורית להורי ילדי הגנים עד כיתה ז' 

 גנים עד כיתה ג' 
 6 מפגשי ייעוץ, דמי השתתפות: 350 ₪  

כיתה ד' עד כיתה ז'
  8 מפגשי ייעוץ, דמי השתתפות 470 ₪ 

פרטים והרשמה - סימה אסיג: 050-9900892

"יחד להצלחה"



גיל הרך - לידה עד 6

״היי, אני כבר לא קטן״  

״סמכות הורית - 
בתקשורת חיובית"

בהנחיית רונית פרוינד, M.A בחינוך בהוראה לגיל הרך  

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

סדנת העשרה חוויתית "משחקים ולומדים"  להורים וילדים בגן טרום חובה 
בשיתוף הספרייה העירונית – בהפניית הגננות בלבד!

סמכות הורית בבית – וההשפעה מחוצה לו 
 חוקים וגבולות בסביבת הבית

 מערכות יחסים בין האחים 
 קשיי התנהגות בגיל הרך 

 סיבות להתנהגות קיצונית בגיל הרך

10 מפגשים משותפים להורים וילדים+2 מפגשי ערב להורים בלבד - 
ימי רביעי מחזור א' 30.10.19 מחזור ב' 29.1.20  |  17:00-18:15  | 

דמי השתתפות: 250 ₪ למשפחה

8 מפגשים - ימי ראשון מחזור א' 10.11.19
מחזור ב' 2.2.20 | 20:30-22:00  | דמי השתתפות: 250 ₪ למשפחה



״הורות ברגישות ובנחישות״

"לקראת בית הספר" – קורס משותף 
להורים וילדים העולים לכיתה א'

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

בהנחיית שושי דוידוביץ', B.A בחינוך בהוראה לגיל הרך 
ורונית פרוינד, M.A בחינוך בהוראה לגיל הרך  

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.

הקורס מתמקד במוכנות הנדרשת לביה"ס יסודי, 
במגוון תחומים: 

 קוגנטיבי
 מוטורי
 מתמטי
 תפיסתי

 רגשי והחברתי

6 מפגשים - ימי שני  25.11.19|  20:30-22:00  | דמי השתתפות: 200 ₪ למשפחה 

מחזור א' בימי ראשון  12 מפגשים: 5.1.20 
מחזור ב' בימי שני  12 מפגשים 6.1.20 

מחזור ג' בימי ראשון  10 מפגשים 19.4.20
מחזור ד', בימי שני  10 מפגשים החל מ-20.4.20

 17:30-19:00  | דמי השתתפות: 550 ₪ למשפחה 



״עיצוב התנהגות בגיל הצעיר״
בהנחיית מלי שחר, M.A בחינוך, מנתחת ויועצת התנהגות, 

מנחת הוריםוצוותים חינוכיים 

התנהגות  קשיי  מלי שחר  בהנחיית  הסדנאות  בוגרי  להורים  סדנה 
בקרב ילדים, חשיפה והתמודדות.

 ארבעת תחומי התפתחות עיקריים והקשר שלהם לבעיות התנהגות.
 התנהגות קיצונית אצל ילדים ובאילו נסיבות היא מתרחשת.

 כלים לזיהוי והתמודדות עם קושי התנהגותי והתמודדות מולם.
 התנהגויות נאותות, ובלתי נאותות , כיצד נדע לזהות ולהתייחס נכון.

 ניתוחי אירועים בחיי היום יום.

5 מפגשים - ימי שני החל מ-20.1.20 | 20:30-22:00 
 דמי השתתפות: 180 ₪ למשפחה 

ביה"ס היסודי

״הילד שבי״ - הפרעת קשב וריכוז
בהנחיית דנה באומן-שפירא – מנחת קבוצות, 

פסיכודרמטיסטית )M.A( ובימאית תיאטרון 

סדנא משותפת להורים וילדים בעלי לקויות למידה / הפרעת קשב וריכוז – 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?

8 מפגשים, ימי רביעי 6.11.19 |  17.30-19.00 | דמי השתתפות: 250₪ למשפחה



״הילד שבי״ - ויסות רגשי
בהנחיית דנה באומן-שפירא – מנחת קבוצות, 

פסיכודרמטיסטית )M.A( ובימאית תיאטרון 

עם  המתמודדים  וילדים  להורים  משותפת  סדנא 
קשיים בויסות הרגשי

נעבוד באופן חוויתי ומעשיר על איזון הוויסות הרגשי ועל 
שיפור הקשב והקשר.

8 מפגשים מתוכם  שניים להורים בלבד, ימי רביעי ,  8.1.20 | 17.30-19.00 
דמי השתתפות: 250₪ 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.

8 מפגשים, ימי רביעי  | 20:30-22:00 | דמי השתתפות 230 ש"ח



להיות הורה רלוונטי

סדנה לאימהות בנושא 
חינוך למיניות בריאה

בהנחיית רן בראון , מנהל מכון "מתבגרים" 

בהנחיית מאור קפלן,  מכון "באר אמונה" 

 סמכות הורית
 ניהול מרחב דיגיטלי בריא בבית

 התפתחות מינית בריאה בעידן של הצפה מינית
 על תרבות הבילוי והפנאי של בני נוער
 איך לדבר כך שהילדים ישתפו ויקשיבו

ליצור גישה בריאה. למצוא מילים. לענות על שאלות. לקבל ידע
  

הסדנה תעסוק בהתבגרות הבנות, התבגרות הבנים ושפת גוף

5 מפגשים בימי שלישי  26.11.18 | 20:30-22:00 | דמי השתתפות: 250₪ למשפחה

4 מפגשים בימי שלישי  29.10.19 | 20:30-22:00 | דמי השתתפות: 180₪ | 

גיל ההתבגרות



עיצוב התנהגות בגיל הצעיר

פעילויות משותפות הורים 
וילדים בבית ספר יסודי

כתות א'

כתות ד'

כתות ב'

כתות ה'

כתות ג'

כתות ו'

"יעל שומרת על גופה" הצגה להורים 
וילדים והרצאה להורים 

בשיתוף   – מינית  מוגנות  בנושא 
הספרייה העירונית.

והצגה  הרצאה  ברשת"   "זהירים 
ברשתות  והתנהלות  מוגנות  בנושא 

החברתיות בהנחיית דנה אבירם.

כמו כן, מתקיימות הפעילויות הבאות להורים ולילדים:

 "גולשים יחד בבטחה" מעגלי שיח הורים וילדים, כלים לפתרון משותף של דילמות 
בהנחיית דנה אבירם.

 מכון מתבגרים, שיח הורים וילדים בנושא מוגנות ברשתות חברתיות ותקשורת 
הורה ילד בהנחיית רן בראון בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי

"ארוחה משפחתית" במסגרת הנושא 
השנתי – "המשפחה שלי"

הצגה  הגב"  את  שמפנים  מצב  "אין 
והרצאה להורים וילדים בנושא מיומנויות 

חברתיות בהנחית דנה  אבירם

ומעגלי  להורים  הרצאה  פה"  "לתת 
מוגנות  בנושא  וילדים  הורים  שיח 

מינית

להורים  וסדנה  הצגה  גדול"  "יצאת 
וילדים בנושא שתיית אלכוהול בשיתוף 

הרשות לבטחון קהילתי



הרצאות

4.11.19  "הפרעת קשב – מה צריך ההורה לדעת" ד"ר איתי ברגר, נוירולוג ילדים מומחה

3.12.19 "לגדל ילדים א' א'״ ד"ר אנאבלה שנד מייסדת בי"ס לפסיכותרפיה ב”מכון אדלר” ומרצה בכירה

8.1.20  "כיצד לגדל/לחנך בנים בריאים בחברה הישראלית" - תמיר אשמן )MSW( מנחה קבוצות וסדנאות

2.2.20  "מוגנות ובריאות מינית בגיל הרך"  ״לתת פה״ רן יהושוע

19.2.20 "מקומם של ההורים בסיפור החברתי" אודליה יעקבי, יזמית ומנהלת תעצומות

ההרצאות מתקמות בשעה 20:30
דמי השתתפות 30 ₪ לאדם, 50 ₪ לזוג



khana@mam.org.il - חנה

alizaa@mam.org.il - עליזה


