
המרכז העירוני להורים ומשפחה 
הבית שלכם בעיר!

- הרצאות / סדנאות / הדרכה פרטנית - 
אוקטובר - דצמבר 2021

הסדנאות וההדרכות הפרטניות יתקיימו בקמפוס רחובות (רח' גיבורי ישראל 2) 
או באמצעים דיגיטליים, בכפוף להנחיות משרד הבריאות

פרטים והרשמה באתר החברה העירונית 
או בטל. 08-9459397 שלוחה 4



הורים יקרים, 
העירוני,  במארג  ההורים  של  המשמעותי  התפקיד  את  ושוב  שוב  לנו  הוכיחה  הקורונה 
הקהילתי והמשפחתי. העיר רחובות משקיעה משאבים רבים בהענקת כלים להורים ובהדרכה 
מקצועית, מגוונת ומסובסדת לכל הקהילות בעיר. אנא עשו שימוש בכלים אלה, הם שלכם 

ובשבילכם. 
             ראש העיר, רחמים מלול 

הורים יקרים, 
הדרכת  לכם  מציע  ומשפחה  להורים  העירוני  למרכז  והנוער  החינוך  אגף  בין  הפעולה  שיתוף 
משפחתי,  אקלים  כי  מאמינים  אנו  ספרי.  הבית  מהמערך  כחלק  ומסובסדת  מקצועית  הורים 
חינוכי וערכי הוא מפתח להצלחות רבות וקשר בריא בין ההורים לילדים. בשנה הקרובה נמשיך 

לחזק ולפתח את ערוצי ההדרכה להורים במחירים מסובסדים.
מ"מ ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, זהר בלום        

הורים יקרים שלום וברכה, 
המרכז העירוני להורים ומשפחה  מזמין אתכם להשתתף במגוון רחב של הרצאות, סנדאות 
תיק  כמחזיקת  לשמחתי,  מאד.  כבד  היום  ההורים  על  העומס  מקצועיות.  הורים  והדרכות 
הורים במועצה, אנו פועלים רבות להעלאת האיכות וכמות ההדרכות הניתנות להורי רחובות.
      חברת המועצה אורית שרגאי, מחזיקת תיק הורים ותיק אוכלוסיות מיוחדות

הורים יקרים, 
מלאכת ההורות טומנת בחובה אתגרים רבים, מורכבים יותר ומורכבים פחות. החוש האמהי 
והאבהי מוביל אותנו לקבל החלטות בנוגע לגידול הילדים, אך לא פעם אנו מוצאים את 
עצמנו מתלבטים ומתחבטים מהי הדרך הנכונה. המרכז העירוני להורים ומשפחה של החברה 
העירונית מציע לכם מגוון רחב של סדנאות, הרצאות והדרכות פרטניות, שנועדו לתת מענה 
בהורים  רואים  אנו  ובעתות משבר.  ולהתלבטויות שצצות בשגרה  ההורים, לשאלות  לכם, 

שותפים משמעותיים בעשייה החברתית והקהילתית. מוזמנים להגיע ולהרגיש בבית!
               מנכ"ל החברה העירונית רחובות, אייל פרנקל

  
הורים יקרים, 

אנחנו מתרגשים לפתוח את שנת ההדרכה תשפ"ב, עם סדנאות, הרצאות והדרכות פרטניות, 
סדנאות משולבות להורים ולילדים, סדנאות לילדים הסובלים מחרדות וקשיים חברתיים, 

קשב וריכוז, אמהות יחידניות, תקשורת וסמכות וכו'.
בקשר,  להיות  מוזמנים  מסובסדים.  במחירים  לכם  מחכה  שיש  מקצועי  הכי  מנחות  צוות 

להתקשר ולשאול ונמצא לכם את התכנית המתאימה למצב ולעיתוי בו אתם נמצאים.
מנהל הקמפוס והמרכז העירוני להורים ומשפחה, אודי קדם           

דברי פתיחה



הרצאות

מתגברים על חרדה 
חברתית ביחד

מופנמות  עם  המתמודדים  נוער  לבני  הורות 
וחרדה חברתית עלולה להיות מאתגרת, אך גם 

מלאת פוטנציאל ואופטימית.
נקיים וובינר פתוח להורים ולבני נוער בנושא.

מנחה: צורית יהודה, מנחת הורים מוסמכת מכון 
אדלר

יום חמישי | 7.10 | 20:30 | בזום

ללא עלות | לאחר הרישום ישלח קישור לזום

יום שני | 11.10 | 20:30 | בזום

תקשורת אפקטיבית 
עם בית הספר

לילדים  שיש  בהתמודדות  ההורי  התפקיד  מה 
בואו  בכלל?  ובלמידה  בפרט  מורים  עם 
לניהול  פרקטיים  כלים  תקבלו  בה  להרצאה 
קשר חיובי עם המסגרת החינוכית גם בשגרה 

המשתנה ואף במצבים מאתגרים.
מנחה: אולגה צוקרמן - רבין  

עלות: 20 ₪  

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

יום שני | 25.10 | 20:30 | הקמפוס רחובות 

התנהגויות של ילדים 
וכלים לפתרון  

מרגישים לפעמים שהילדים מתישים אתכם? לא 
מקשיבים? עושים דווקא?

בהרצאה ניגע בגורמים שהביאונו לכאן, נבין את 
הדינמיקה שנוצרה, כיצד מתפתחת התנהגות כזו 

וכיצד ליצר מערכת יחסים אחרת. 
מנחה: ליאת קליין

עלות: 20 ₪ 

הורים על הבר
סדרת הרצאות 

04.11.21 | "אמפתיה" – יש מקצוע כזה!  
11.11.21 | "על קשרים והקשרים" 
18.11.21 | "כולם עושים את זה" 

מנחה: אורית יוסף

ימי חמישי | 20:30 | זואי קפה

מחיר להרצאה בודדת 20 ₪                                               

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8784


הרצאות והדרכה פרטנית

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

יום שני | 8.11 | 20:30 | הקמפוס רחובות

מבמאי בריאלטי הישרדות 
למנצח במציאות

שבתאי קמינר - סיפור מעורר השראה 
כשאני בשיאי, החלטתי  ב"הישרדות" לסיים 20 
חיפושים,  של  סוער  לנהר  ולזנק  קריירה  שנות 

שבסופם כמעט טבעתי... 

עלות: 20 ₪ 

יום רביעי | 15.12 | 20:30 | הקמפוס רחובות

"יש על מי לסמוך" 

בהם  בכלים  הסמכותית  הדמות  במאפייני  נדון 
יחסים  מערכת  לבנות  יוכלו  וילדיהם  ההורים 
המבוססת על כבוד הדדי, אמון, תחושת שייכות 

וביטחון. 
מנחה: קלאודיה כץ

עלות: 20 ₪ 

יום שני | 27.12 | 20:30 | הקמפוס רחובות

משחקים והדדיות 
עם ילדים

יש  ההורים  לנו  לילדים,  רק  לא  הוא  משחק 
אפשרות ליצור תקשורת ולמידה ביחד עם הנאה 
לכם  שתעזור  להרצאה  מוזמנים  אתם  משותפת. 
בבית  הילדים  עם  ופעילויות  יום  סדר  לבנות 

ולהרוויח קשר ותקשורת משפחתית. 
מנחה: הילה מדהלה פרחן

עלות: 20 ₪ 

מנחות המרכז

הדרכה פרטנית במרכז 
העירוני להורים ומשפחה

אתם מוזמנים למפגש פרטני בו תקבלו הדרכה 
וחתירה  הבעיה  של  מהירה  הגדרה  תוך  אישית 

לפתרון ולהתייחסות מקצועית. 

עלות: 150 ₪ בתאום מראש | 08-9459397, שלוחה 4   

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8784


ימי שני | 20:30 | הקמפוס רחובות

אימון הורים 
לילדי קשב וריכוז 

סדנא חווייתית להורים אשר תסייע לבנות דפוסי 
תומכת  משפחתית  וסביבה  מותאמים  הורות 
ילד  של  וכוחותיו  לקשייו  המותאמת  ועקבית 
והכישורים  היכולות  את  לבטא  מנת  על   ADHA

הייחודיים שלו/ה. 
מנחה:  דר' מורלי פישר

פתיחה: 18.10 | 5 מפגשים | 200 ₪ ליחיד / לזוג הורים

פתיחה: 6.10 | 8 מפגשים | 200 ₪

ימי רביעי | 12:00-09:00 

מועדון אמהות 
לאחר לידה  

לידה.  בחופשת  אימהות  של  מפגש  קבוצת 
כה  בתקופה  ומעטפת  תמיכה  התייעצות, 
חשובה בחייה של כל אישה. בכל מפגש ייהנו 
האם והתינוק מחוויה מחברת ומעצימה בליווי 

מנחת הורים. 
מתנ"ס חוויות שוויץ רחובות החדשה

רצים ומדברים
סדנת ריצה להורים וילדים

עם  להצטרף  מוזמנים  למתבגרים  הורים 
לשיפור  העירונית,  הריצה  לקבוצת  ילדיהם 
בין  היחסים  מערכת  וחיזוק  הגופני  הכושר 

ההורים למתבגרים. מנחה: שני יולזרי
גילאי 9-12 בשעה 18:00

גילאי 13-16 בשעה 19:30

ימי שלישי | 18:00 / 19:30 | מכון ויצמן

פתיחה: 12.10 | 8 מפגשים | 300 ₪ להורה וילד

פתיחה: 21.10 | 6 מפגשים | 450 ₪ ליחיד, 650 ₪ לזוג

ימי חמישי | 20:00 | הקמפוס רחובות 

מתגברים על חרדה 
חברתית ביחד 

סדנת מפגשים שיעניקו כלים יישומיים 
ולחיזוק  הקשר  לשיפור  מסייעים  ומודלים 

תחושת המסוגלות של המתבגרים.
עמותת רקפת

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

סדנאות

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8792


"אחים ללא מריבות! 
האם זה רצוי?"

האמיתיות  הסיבות  מה  רבים?  הילדים  מדוע 
למריבות?  מהו תפקידם של ההורים במריבות 
כך  בין האחים  לחזק את הקשר  כיצד  הללו?  
שידעו וירצו לשתף פעולה ולהיות אחד בשביל 

השני. 
מנחה: מיכל הראל

ימי ראשון | 20:30 | הקמפוס רחובות

פתיחה: 31.10 | 6 מפגשים | 216 ₪ ליחיד / לזוג הורים 

אמהות יחידניות

הגורם  להיות  ממך  מצריכה  יחידנית  הורות 
זה  וכל  גבולות  שמציב  וזה  האוהב  המחנך, 
ונקבל  האתגרים  כל  על  נדבר  בסדנה  לבד. 
משפחתית  ואוירה  מבנה  ליצירת  כלים 

מתאימה להורה ולילדים. 
מנחה: ישראלה בוז'נר

ימי שישי | 11:00-09:30 | בית התרבות

פתיחה: 12.11 | 5 מפגשים | 162 ₪    

ימי שלישי | 21:30-20:00 | הקמפוס רחובות

תקשורת זוגית בהורות  

הנושאים אשר בהם תעסוק הסדנה בין היתר הם 
שמירה  קונפליקטים,  עם  להתמודדות  דרכים 
כלים  ולרכישת  אינטימית  יחסים  וטיפוח מערכת 
ליצירת יחסי אמון. המפגשים מקדמים, משמרים 

ומחזקים את המערכת הזוגית וחיי המשפחה.
מנחה: יעל קמפלר

פתיחה: 7.12 | 4 מפגשים | 500 ₪  לזוג הורים

פתיחה: 7.11 | 7 מפגשים | 252 ₪ 

ימי ראשון | 16:00-15:00 | הקמפוס רחובות

"אני אחי מיוחד"
אחאות במשפחות מיוחדות 

עם  ילדים  של  והאחיות  האחים  עבור  סדנה 
להכיר  ייחודית  הזדמנות  מיוחדים.  צרכים 
אחים אחרים, מזווית קצת שונה, לחוות חוויה 
של ביחד, ולזהות את היכולות שלהם, להרגיש 
בהתמודדות  כלים  בארגז  ומחוזקים  מסוגלים 

ובביטחון עצמי. מנחה: ריקי פרץ 

סדנאות

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8792


ימי רביעי | 18:15-17:00 | הקמפוס רחובות

"חוג חברים"
סדנה חברתית לילדים

חברתיים  כישורים  לשיפור  חברתית  קבוצה 
נמנעים,  ביישנים,  מופנמים,  לילדים  ורגשיים 

בודדים חברתית בכיתות ד'-ה'
12 מפגשים לילדים: ימי ד', 18:15-17:00
3 מפגשים להורים: ימי ה', 21:30-20:00

מנחה: עדי קורן

פתיחה: 15.12 | 15 מפגשים (12 לילדים + 3 להורים) | 1,000 ₪ 

ימי ראשון | 22:00-20:30 | הקמפוס רחובות

מיינדפולנס להורים

בסדנה נתוודע ונתאמן במדיטציית מיינדפולנס, 
נרכוש כלים להתבוננות קשובה בחיי המשפחה, 
של  בכלים  משפחתיים  אירועים  מתוך  נלמד 
הורית  לתקשורת  כלים  ונרכוש  מיינדפולנס 

יעילה.
מנחה: אורי בנימין

פתיחה: 12.12 | 6 מפגשים | 216 ₪ ליחיד

הורות ישראלית 
רב תרבותית

איך זה להיות "בין שתי תרבויות?" להיות הורה 
ישראלית  מציאות  של  בתנאים  ושייך  משפיע 
משתנה דורש מודעות עצמית ורגישות תרבותית. 
ניצור מקום בטוח להעלות דילמות ולצאת עם 
ועם  איתכם  מטיבה  להורות  וכלים  תובנות 

ילדיכם. מנחה: אולגה צוקרמן רבין

פתיחה: 22.12 | 5 מפגשים | 180 ₪ ליחיד / לזוג הורים

ימי רביעי | 22:00-20:30 | הקמפוס רחובות

מעגל גברים

המפרנס,  הלוחם,  מתפקיד  לצאת  הזמנה 
הכל יכול ולגלות את האדם החולם, האמיץ 
ההקשבה  יכולת  חיזוק  תוך  שבך  והרגיש 

לעצמך ולסובביך. 
מנחה: אודי קדם, בן זוג ואבא, מנחה קבוצות 

ומאמן

פתיחה: 7.12 | 5 מפגשים | 180 ₪ 

ימי שלישי | 22:00-20:00 | הקמפוס רחובות 

סדנאות

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8792

