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הורות

מתאים�ל:�הורים�לבוגרים�החיים�בבית 

(מעל�גיל�18).

 

�גרים�בבית� הילדים�כבר�לא�ילדים�אבל�עדיין

איך

�דוחפים �איך �נפרדות� �ומייצרים �גבולות שמים

לעצמאות�בלי�לפגוע�ביחסים�ואיך�מנהלים�את

החיים�המשותפים�בבית?

כללי

"� מתחיל� חדש� � "משהו

מתאים�ל:�הורים�המצפים�לתינוק/ת 

(בשלבי�הריון�עד�גיל�שנה).

 

בהרצאה�נדבר�על�המשמעות�הרגשית�בהבאת

אדם�חדש�לעולם��נשוחח�על�השינויים�החלים

�בראשית �האב �של �תפקידו �על �וגם �האם על

ההורות� 

 

נכיר�את�על�צרכי�התינוק�וכיצד�להיענות�להם�

�עידוד �בעזרת �וכיצד� �יש �חינוך �סגנונות אילו

�שלנו �הרכים �התינוקות �על �להשפיע נוכל

בשנים�הראשונות�לעיצוב�האישיות�שלהם�

הבנאי" בוב� "להיות�

מתאים�ל:�הורים�לילדים�צעירים�(עד�גיל�9).

 

הורות�היא�נלמדת?�אנחנו�מאמינים�שכן�  

�מתחומי �לסוגיות �ייחשפו �הורים בהרצאה

�גידול�ילדים�וטיפוח�אווירה�משפחתית החינוך�

�ההומניסטית �הגישה �על�פי �ונעימה נוחה

חברתית�של�אדלר�

למתבגרים" "מתחברים�

מתאים�ל:�הורים�למתבגרים�(מעל�גיל�10).

 

�התמודדויות �הגיל� בהרצאה�נלמד�על�מאפייני

�ואיך �ההורים� �ושל �הנוער �של משמעותיות

�לחזק �להעצים� לדאוג�בתקופה�חשובה�כל�כך�

�תוך �בינינו �טובים �יחסים �ולחזק �ערך תחושת

שמירה�על�האוטונומיה�של�המתבגר�

גדולים" "גוזלים�

סדר לכם� שיעשה� "הוובינר�

"� בבית�

מתאים�ל::�הורים�לפעוטות�(לידה�עד�גיל�6)

 

בבית�חגיגה��הפעוטות�שלנו�עסוקים�בלבחון

�("אני �מחליט �כאן �מי �אסור� �ומה �מותר מה

�מחיתולים� �גמילה �בתהליך �חלקם לבד!"),

�מהבקבוק�וכמעט�כולם�מנסים�לייצר ממוצץ�

שגרת�שינה�נעימה�ומיטבית�

 

בהרצאה�נדבר�על�מה�זה�אומר�להיות�פעוט�

�והרצונות� �הצרכים �ההתפתחותי� �השלב על

על�תחושת�שייכות��שגרה�וויסות�רגשי�

 



הורות

נושאים ייחודיים

10 עד� ספרת� פעמים� "כמה�

(רפי קרה"  לא� דבר� ושום�

פרסקי)

מתאים�ל:�הורים�לצעירים/מתבגרים

 

�לא �ממך �לבקש �צריכה �אני �פעמים� "כמה

\� �למקלחת �להכנס \� �בחדר �צלחות להשאיר

�ועוד �לאחותך �יפה �לדבר \� �בזמן להתעורר

�מורכב �שלנו �יום �שהיום �כאלה �רגעים אלפי

מהם���?

 

�אופטימים �להיות �ממשיכים �אנחנו למה

�דרך �יש �והאם �פעם �אלף �דבר �אותו ולומר

�ביותר �לזכות �גבולות� �להציב �יותר� יעילה

שיתוף�פעולה?

בכיף רבים� � כאן

מתאים�ל:�הורים�לצעירים

 

�כל�הילדים �שואפים�ליחסים�טובים�בין כולנו

�תמיד �לא �הזאת �השאיפה המשפחה�

�והבכור �למשפחה �נוסף �חדש �אח מתממשת�

�להרביץ� �מתחיל�לקנא� שעוד�קטנציק�בעצמו

�חלמנו �שלא �התנהגויות �ועוד �למוצץ לחזור

לפגוש�� 

�שהקורונה �הצפופה �השהות �בזמן �לא בוודאי

�האחים? �בין �יחסים �נוצרים �כיצד �לנו� מזמנת

�יחסים �היווצרות �על �ההורית �ההשפעה מהי

�עלינו �ומה �מושפעים �הם �ממה טובים?

ההורים�לעשות�כשהם�רבים�כל�הזמן?

חבר? � ן תזמי � אולי

 

מתאים�ל:�הורים�לצעירים

 

�של �החברתי �ממצבם �מוטרדים �רבים הורים

ילדיהם�ובהדרכות�צפות�דילמות�רבות�בנושא

�נכון �האם �לחברותי? �ילד �הופך �מה כמו:

להתערב�בשדה�החברתי��מתי�ואיך?�מה�מידת

�על �כלים�יש�לנו �ההורים�ואילו ההשפעה�שלנו

�מיומנויות �ולטפח �לפתח �לילדינו �לעזור מנת

חברתיות?

חמד?" "צמד�

מתאים�ל:�הורים�לתאומים�צעירים 

(עד�גיל�9)  /�אחים�צמודים�

 

�כלים �של �חדש �סט �מצריך �תאומים לגדל

�סיוע �כגון �הורות� �ללמידת �בנוסף ומיומנויות�

�החזק �הדיאדי �הקשר �לצד �הנפרדות ביצירת

�ומשאבים� �זמן �חלוקת �התאומים� בין

�ההפרדה �סוגיית �קנאה� �עם התמודדות

במסגרות��ייחודיות�כל�תאומ/ה�ועוד��

�המפתח עצמי � י "דימו

להצלחה"

מתאים�ל:�הורים

 

�זה �מה �עצמי� �בטחון �עם �ילד �רוצים כולנו

�להשפיע �יכולים �כהורים �אנחנו �ואיך בעצם?

�מה �נבדוק �ילדינו? �של �העצמי �הביטחון על

�כדאי �ממה �וגם �לעשות� �יכולים אנחנו

להימנע� 

 

בחיוביות" "הורות�

מתאים�ל:�הורים

 

�במגוון �חיוביות �על �לשמור �לנו �קשה למה

�וכדאית �חשובה �מיומנות �זו �למה סיטואציות�

�כלים �נלמד �בהרצאה �ילדים? �כשמגדלים גם

לחשיבה�חיובית�ואופטימית�בהורות�ובכלל�



הורות 

הורות מיוחדת

קשב" להפרעת� "קשובים�

�הורים�לילדים�עם�הפרעת�קשב�ו/או מתאים�ל:

לקויות�למידה�(בחלוקה�לצעירים/מתבגרים).

 

�השונים �המאפיינים �עם �היכרות �נערוך בהרצאה

�והחברתי �הרגשי �תפקודו �על �השלכותיהם ועם

�הביטחון �את �לחזק �כיצד �נלמד �בנוסף �הילד� של

�(וגם �הילד �של �המסוגלות �תחושת �ואת העצמי

�בתוך �היחסים �את �לשפר �ואיך �ההורה) של

המשפחה�

לילדים  "הורים�

ינים" ומצטי מחוננים�

מתאים�ל:�הורים�לילדים�מחוננים�או�מצטיינים�

 

�השנים �רוב �נתפס �מחונן �לילד �הורה להיות

�מובן�כי�לילדים�אלה �עם�הזמן� כ"צרות�טובות"...

מאפיינים�וצרכים�ייחודיים��זאת�הסיבה��שהורות

�משמעותי �אתגר �מציבה �מחוננים לילדים

�הכרת�הייחודיות�של�ילדים�אלה�והבנת להורים��

�מיומנויות �קבלת �לצד �הספציפיים הצרכים

�לשיפור �תסייע �מיטיב� �הורי �לתפקוד נדרשות

�בשלל �הילד �להעצמת �המשפחתיים� היחסים

�יעילה �הורית �סמכות �ולבניית �החיים תחומי

ומכבדת�

גיל שלישי

לכולם

– 24/7 מחוברים� �"

בית�קריירה � ן ו ז אי

הורים�הם�גם�עובדים��עובדים�הם�גם�הורים�

�ללא –� �בעבודה �או �עכשיו �בבית �אתם �אם בין

ספק�הכל�מתערבב�

 

�נכיר�את�ההסתכלות�האדלריאנית בהרצאה�זו

�כשלם �האדם �את �ורואה �הוליסטית� שהנה

ונלמד

�שלנו �היכולת �את �משפרים �אנו �שכאשר דרכה

�שלנו �הבינאישיים ��היחסים �ממוקדים להיות

משתפרים�בכל�הטריטוריות�בחיינו�

זוגיות

ביחד � נו "שני

לחוד" אחד� וכל�

�על �ללמוד �הרוצים �יחידים �או �זוגות �ל: מתאים

זוגיות�מיטבית�

 

�אחד �כל �של �הצרכים �הבנת �הינה �זוגית זהות

�הקונפליקטים �את �נכיר �בהדרכה �הזוג� מבני

�לגשר�על�פערים השכיחים�בזוגיות�וכיצד�ניתן

ולכונן�שותפות�אמתית�ומקדמת�בין�בני

הזוג�

פה?" קורה� פה� "מה�

מתאים�ל:�סבים�וסבתות�

 

בימים�אלו�כשכולם�ספונים�בבתיהם��הילדים

והנדים��החברים�והשכנים�

�להיות �אומר �זה �מה �אותנו? �שם �זה היכן

�נדבר �זקן?! �זה �מה �ובכלל� �בסיכון אוכלוסייה

�על �הקורונה: �בימי �וסבתאות �סבאות על

�פחד �על �וגם �נפשי �חוסן �שייכות� משמעות�

וחרדה��מתן�וקבלת�עזרה

קראתם  � "למי

בסיכון?" אוכלוסייה�

�בהוריהם �המטפלים �הורים �ל: מתאים

הבוגרים�

 

הנחיות�משרד�הבריאות�סימנו�את�אוכלוסיית

�בסיכון� �כאוכלוסייה 60� �גיל �מעל המבוגרים

הזקנים�האלה�הם�ההורים�שלנו!�הם�מחויבים

�ציבוריים �ממקומות �להתרחק �בבית� להישאר

�האלה �ההנחיות �ומהנכדים� �מהילדים וגם

משתקות�גם�אותנו��הילדים�והנכדים�ומקשות

�עובר �מה �נבין �ביחד �למענם� �לפעול עלינו

עליהם?�ומה�אנחנו�צריכים�ויכולים�לעשות?



לדעת      כדאי�

hofit@m-adler.com
055-6667688

הרצאה�מקוונת�אורכת

כשעה��הרצאה�פרונטלית

כ�שעה�וחצי

הרצאות�ב��ZOOMכוללות:

מרצה��תומך�טכני�ותומכת

מקצועית

תומכת�מקצועית�היא�מנחה

שעונה�על�שאלות�בצ'אט�

תוך�כדי�ההרצאה�וכך

engagementמייצרים�
גבוה�לאורך�כל�ההרצאה�

ניתן�להזמין�נושאים

ייחודיים�בהתאם�לצרכי

הארגון�וקהל�היעד�

מועד�ההרצאה�תלוי�בזמינות

המרצה�המתאימה�


