
מרחיבים את ארגז 
הכלים ההורי

הרצאות חובה לכל הורה!
הורים יקרים!

ההורים הינם הדמויות המשמעותיות ביותר בחייהם של ילדים ובני נוער. לאיכות התקשורת בין ההורה לילדו 
השלכות על תחומים רבים: התפתחות רגשית, יכולת ליצירת קשרים בינאישיים, יכולת ללמוד, פיתוח זהות ועוד.

אנו מצויים בתקופה מאתגרת מלאה בשינויים. משבר הקורונה, העמיד את כולנו באי וודאות ואנו נדרשים לפעול אנו נדרשים לפעול 
באחריות יותר מתמיד, כלפי עצמנו וכלפי הילדים שלנו. באחריות יותר מתמיד, כלפי עצמנו וכלפי הילדים שלנו. 

אנו מזמינים אתכם להרחיב את ארגז הכלים ההורי עם מגוון הרצאות אנו מזמינים אתכם להרחיב את ארגז הכלים ההורי עם מגוון הרצאות בנושאים חשובים. בנושאים חשובים. 

זיהוי סימני מצוקה ואובדנות בקרב ילדים ונוער
מתי? יום שני 13.12.21 | בשעה 20:30 | בזום.

"עץ הפלאים של לוני" – התפקיד המאתגר של ההורים בעידן המודרני.
מתי? יום ראשון 09.01.22 | בשעה 20:30 | בזום.

הגורמים המעצבים את התפתחות אישיותו של הילד
מתי? יום רביעי 26.01.22 | בשעה 20:30 | בזום.

ללא פילטרים – אלכוהול, סמים והתמכרויות בקרב בני הנוער בישראל.
מתי? יום שני 21.02.22 | בשעה 19:00 | בזום.

מכישורים וירטואליים לכישורי חיים 
מתי? יום רביעי 16.02.22 | בשעה 20:30 | בזום.

בואו נדבר על זה- בין מיניות בריאה לפגיעה מינית בקרב בנות ובני נוער
מתי? יום שלישי 15.03.22 | בשעה 20:30 | בזום.

להיות הורה רלוונטי, תקשורת עם מתבגרים בעידן המסכים
מתי? יום שלישי 24.05.22 | בשעה 20:30 | בזום.

לבחור להשפיע לשנות
מתי? יום שני 20.12.21 | בשעה 20:30 | בזום.

מח' נוער וחינוך משלים מועצה אזורית לב השרון
מח' נוער וחינוך משלים

היחידה לביטחון קהילתי

מרצה: ענת עייש גלעד , פסיכולוגית קלינית.  

ההרצאה מקנה ידע למניעת אובדנות: גורמי סיכון והסימנים המקדימים 
ומקנה יכולת לזהות, לשכנע וללוות אדם לטיפול.

מרצה: ד"ר נעמי אפל עו"ס, מומחית ומדריכה מוסמכת בטיפול 
CBT התנהגותי קוגנטיבי

מה הורים לא יודעים על השימוש בסמארטפון ואיך זה קשור להתפתחות רגשית וליכולת 
של ילדים ומתבגרים להתמודד עם מצב לחץ וחוסר וודאות?כיצד ניתן לעצב את מערכת 
התגמול במוח ולחזק קשרים משמעותיים, להגביר חוסן נפשי ולהפחית התמכרויות לא 

רצויות. בהרצאה נציע מודלים וכלים המבוססים על מחקרים עדכניים שיסייעו להורים להבין 
טוב יותר את צרכי ילדיהם ולתת מענה מיטבי בעידן המודרני.

מרצה: ד"ר אנבלה שקד מרצה בין לאומית לפסיכולוגיה 
האינדיווידואלית של אלפרד אדלר 

בהרצאה זו נלמד מהם הגורמים המשפיעים על עיצוב אישיותו של הילד 
ונלמד כיצד למקסם את האפקט החיובי של הגורמים האלה ולהקטין את 

האפקט השלילי של גישות חינוך מוטעות.

מרצה: שמוליק רוזנטל, סגן ניצב)בדימוס(, בעלים ומנכ"ל "המרכז לטיפול 
במכורים ובני משפחותיהם- ללא פילטרים"

עשו רגע חשבון נפש...מה אנחנו באמת יודעים על סמים? האם הקאנביס באמת מסוכן?
מה לעניין מסיבות טבע וסמים סינטטיים/ כימיים? מהו "סם האונס"? כיצד להימנע מקורבנות

בסם האונס...מהי התמכרות? מה קורה מהשכטה הראשונה ועד לקריז?
מוזמנים לקבל את האמת העובדתית אודות מה שאתם לא יודעים וחייבים לדעת!

בואו לקבל מתנה – כישורי חיים מצילי חיים!

מרצה: גלעד האן - חוקר סייבר- מרצה לילדים, בני נוער, הורים, 
וארגונים על סכנות סייבר וגלישה בטוחה.

במסגרת ההרצאה תעשה הכרות עם עולמם של הילדים ובני-הנוער במרחבי 
הסייבר השונים תוך הצגת השימושים ועיקר הפעילות בהם. שינויים קטנים 

בהרגלי הגלישה של כולנו יכולים להוביל לשינויים גדולים ולצמצום הפגיעה בנו 
ובילדינו במרחבי הסייבר השונים.

מרצה: יואב סלע, מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית.

ההרצאה תחשוף בפני ההורים את עולמם של המתבגרים בכל הקשור להיבטים 
המגדריים של מיניות, מה מסתדר מאחורי המסכים? מרכיביה של מיניות בריאה 

ותיתן כלים לדיאלוג וקיום שיח בריא וחיובי על מיניות בראיה.

מרצה: רן בראון-  עו"ס, מנהל מכון מתבגרים

ההורים שלנו ידעו פחות או יותר מי החברים שלנו, באיזה תוכניות אנחנו צופים והיכן אנחנו 
מבלים. היום אנחנו רואים את הילדים רוב הזמן מאחורי מסך. גם הם רואים אותנו שם. 

למרות שרוב ההורים יאמרו שהם יודעים מה קורה בחיי הילד, רוב הילדים יטענו להיפך. 
הסכנה הכי גדולה של הורים ואנשי חינוך היום היא להפוך למבוגרים לא רלוונטים בחיי 

הילדים ובכך לא לדעת מה לשאול, מתי להביע עמדה והיכן לסמן את הגבול.

בהרצאה נחשפים המשתתפים אל תרבות הילדים ובני הנוער כפי שהיא משתקפת מאחורי 
המסך ופנים אל פנים ורוכשים כלים עדכניים ויישומים לבניית סמכות, שיפור התקשורת, 

יצירת שיתוף פעולה, הורדת המתח והריבים ויצירת נוכחות ובקרה הורית רלוונטית בחיי 
הילדים והמתבגרים.

מרצה עו"ד אלה שוורצמן: בעלת תואר שני במנהל עסקים, מרצה משנת 2007 
למבוגרים חיילים ובני נוער בהיבטים משפטיים הנוגעים להתנהגויות סיכוניות בחיים.

הרצאה משלבת סיפורים אמתיים, סרטונים מצמררים  ועובדות מפתיעות
אשר מטלטלים את המאזינים, משנים תפיסות שגויות ומעוררים

מחשבה ומודעות ליכולת של כל אחד מאתנו להשפיע על החברה כולה.

להרשמה לחצו:
https://forms.gle/LdBbCveKWAY8STFs8

הרצאה מיועדת להורים 
לילדים בכל הגילאים.

ההרצאה מתאימה להורים 
לילדים מתבגרים

ההרצאה מתאימה להורים 
לילדים בכל הגילאים

ההרצאה מתאימה להורים 
לילדים מלידה עד גיל 12

ההרצאה מתאימה להורים 
לילדים בכל הגילאים

ההרצאה מתאימה להורים 
לילדים מתבגרים 

ההרצאה מתאימה להורים 
לילדים מתבגרים

ההרצאה מתאימה להורים 
לילדים מתבגרים

אשמח לראותכם, לירון גלאם, מנהלת היחידה לביטחון קהילתי.


