
הקשבה     התבוננות     הדרכה

נרגשים ושמחים לפתוח אתכם 
שנת פעילות חדשה תש״פ 2020-2019

לכולנו משימת חיים נפלאה, עדינה ומורכבת והיא גידול ילדינו 
במרחב מכבד ואוהב. כולנו חולקים את אותה שאיפה:

לגדל ילד המאמין בעצמו, בטוח, סקרן, שמח, המניע עצמו 
לצמיחה אישית, חברתית ולימודית. משימת חיים משמעותית זו 
מפגישה אותנו לעיתים עם התלבטויות, בלבול, שאלות ומבוכה.

׳הורות עכשיו׳ מהווה מרכז ובית להורים בהרצליה, הבוחרים 
ללמוד, להתפתח ולהעמיק את מיומנויות ההורות שלהם, לאפשר 

להם לבחור ולפתח את דרכם כהורים.

ממשיכים לצמוח יחד!



המשפחה היא מרכז החיים של כל אחת 
ואחד מאתנו ומהווה עוגן משמעותי 

בצמיחה והתפתחות של ילדינו.
לצד הדאגה והאהבה שלנו חשוב שנדע 

כיצד לשלב בין ההורות לחינוך כדי לעשות 
את הטוב ביותר למען דור העתיד.

בעלון זה תמצאו מגוון תכניות מקצועיות 
אשר נועדו להעצים אתכם כהורים ולחזק 

את הקשר שלכם עם ילדיכם.

אני מזמינה את כולכם להשתתף 
בפעילות ולמצוא מקום המשמש כתף 

תומכת ומקל על ההתמודדות עם אתגרי 
ההורות המועצמים בעידן זה.

איה פרישקולניק
מ״מ וסגנית ראש העיר

הממונה על תיק החינוך ותיק הנשים

המשפחה היא המצפן הערכי אשר 
מלווה ומנחה את האדם לאורך חייו 

החל מילדותו. 
זו הסיבה שאנו בעיריית הרצליה 

רואים חשיבות מיוחדת בבניית התא 
המשפחתי על יסודות טובים ומוצקים, 

כאשר לכם ההורים יש תפקיד חשוב 
להשתית את היחסים במשפחה על 

כבוד, סובלנות, שיתוף וכמובן חינוך 
לעצמאות.

על מנת שנוכל להגיע לכך חשוב 
לקבל מפי אנשי מקצוע מידע וכלים 

שעשויים לעזור בהמשך הדרך,
בבית וגם במישורים אחרים.  

זהו ייעודו של מרכז ׳הורות עכשיו׳, 
אשר מציע הרצאות וסדנאות מרתקות 
ומגוונות בנושא ההתנהלות בתוך התא 

המשפחתי.

אני מזמין אתכם להשתתף
וליהנות מההיצע העשיר שהכנו 

עבורכם לשנה הבאה, 
כפי שהוא מפורט בעלון.

בברכת שנה טובה, מעשירה ומלאת עניין
יהודה בן עזרא
מנכ״ל העירייה

מרכז ‘הורות עכשיו׳ מהווה מוקד
חשוב למידע והעשרה בנושא 

התא המשפחתי וההתנהלות בתוכו. 
בזכות מגוון ההרצאות

והפעילויות שמתקיימות בו,
הגישה המקצועית והיחס החם,

הפך מרכז ׳הורות עכשיו׳ לבית תומך
ומעצים הן עבור הורים טריים

והן עבור הורים ותיקים ומנוסים.

אני מזמין אתכם להשתתף בפעילויות 
המגוונות שהכנו עבורכם לשנה הבאה, 

כפי שהן מפורטות בעלון שלפניכם.

איחוליי לשנה מלאת עניין, הנאה וסיפוק.
שלכם

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

הורים 
יקרים

מאז ומתמיד תפקיד ההורים בחיי 
ילדם, היה ונשאר, משמעותי מכל. 

אנחנו לא נולדים הורים, ולא בהכרח 
יודעים מה נכון ואילו כלים יש לנו 

להתמודד עם מצבים שונים.

מרכז ׳הורות עכשיו׳ מציע לכם מבחר 
הרצאות וכלים איכותיים, אשר יסייעו 

לכם להתמודד מול אתגר ההורות 
בעידן המודרני.

אני מזמין אתכם להצטרף למשפחה 
שלנו - משפחת ההורים, ולקחת חלק 

בתכנית העשירה המוצעת לכם. 

בברכת שנה טובה ומבורכת,
יעקב משה )יקי( חרל״פ

מנכ״ל המרכזים הקהילתיים בהרצליה



הסדנאות מאפשרות שיח עמוק ומשתף ותשתית אינטימית ובטוחה לתהליך 
אישי וקבוצתי בדרככם ההורית.

דוגמאות לנושאי סדנאות: הפרעות קשב וריכוז, גיל ההתבגרות,
אימהות ובנות מצווה, מעברים, תקשורת, יחסים ועוד.

סדנאות תפתחנה בהתאם לפניות ובקשות קהילת ההורים ופתיחתן מותנית 
ברישום של 12 משתתפים.

“מאחורי כל הדברים הנראים לעין, יש דבר מה גדול יותר.
כל דבר הינו נתיב, שער או חלון הנפתח אל משהו אחר״ 

אנטואן דה סנט – אכזופרי )מתוך “הנסיך הקטן״(

מתוך אמונה כי לעולם, בכל גיל, לכולנו יש דרך לפסוע בה, לגדול 
וללמוד, מברכות על הזכות להיות חלק ממרכז ׳הורות עכשיו׳ כמרחב 

המאפשר צמיחה וגדילה.
מוקירות אתכם, קהילת ההורים, על נכונותכם האינסופית ללמוד 

ולהתפתח כהורים ועל השתתפותכם הפעילה והעקבית במגוון פעילויות 
מרכז ‘הורות עכשיו’.

אורלי ביטרמן ענת תמיר    
רכזת ׳הורות עכשיו׳ מנהלת מחלקת התנדבות ו׳הורות עכשיו׳  

הרצאות
בעלון זה תוכלו למצוא מגוון הרצאות המותאמות לצרכי קהילת ההורים 

לילדים צעירים כבוגרים.
בחרנו עבורכם את מיטב המרצים והמנחים המקצועיים בתחומם.

הצטרפו אלינו!

סדנאות

הורות בנעלי בית       
סדרת הרצאות וסדנאות מותאמות אישית לצרכי קהילת הורים לילדים

בבתי הספר והגנים. 
במסגרת פלטפורמה זו אנו ״תופרים״ את הסדרה במיוחד על פי הצרכים כפי 

שעולים מוועדי ההורים והצוותים החינוכיים והכל מתקיים ממש
“מתחת לבית״ כך שאנו מנגישים את הידע הרלוונטי עבורכם. 
הצטרפו למוסדות החינוך בעיר שצומחים ולומדים בנעלי בית!

הורות בהתנדבות
הורות בהתנדבות היא פלטפורמה ייחודית המציעה מגוון גדול של הזדמנויות 

לפעילויות תרומה והתנדבות משותפת של הורים וילדיהם יחדיו למען הקהילה. 
פעילות ההתנדבות המשותפת מייצרת לצד לכידות משפחתית, זמן ערכי 

משמעותי בו באים לידי ביטוי חמלה, אכפתיות ונדיבות לב, תוך הזדמנות 
למתן דוגמה אישית של מבוגר קרוב )הורה, סבתא/סבא, דודה/דוד( לערכים 

משמעותיים אלו. 
לכל משפחה אפשרות בחירה בפעילות התנדבותית המתאימה לאופייה 

ולתחומי העניין שלה.



מרצה: חן מילר, מפתחת תפיסת חינוך ותכניות לאבחון וזיהוי יכולת בילדים ובני נוער . 
מרצה, מנחת סדנאות ומאמנת אישית. אחרי שהפיצה בארץ ובעולם את

הרצאתה - “אין ילד שלא שלא יש ילד שכן!״ מגיעה אלינו חן בהרצאה חדשה. 

“לכל ילד, לכל אדם הגרעין הפנימי שלו, היחיד והמיוחד. לכל גרעין יש את היכולת לצמוח 
וללבלב.״ בהרצאה תפרוס חן, מתוך ניסיונה העשיר, את היסודות להם זקוקים הורים וילדים 

על מנת שיוכלו לצמוח. 
דרך תפיסות חברתיות על שונות, ושונות אישית של כל אחד ואחת מאיתנו, אל השפה 

המעצבת חיים. נתבונן בדרכי המדידה המערכתית והחברתית בהן ילדינו ואנו חיים, נרכוש 
כלים שיסייעו לנו לעורר מוטיבציה בקרב ילדינו, נצלול אל תוך חוויית הכישלון המשתק 

ונשמע על כוחה המרפא של האמונה באדם. 
כלים מעשיים ליישום בבית - מובטחים. 

תורת הצמיחה
בן גוריון 7   עלות הרצאה 30 ₪ 20:30  בר בעיר 

13.11
2019

להמציא מחדש חינוך והורות במאה ה-21
20:30  אשכול פיס זאב   יהודה הנשיא 92   עלות הרצאה 50 ₪

19.09
2019

מרצה: ד״ר אייל דורון, ראש החטיבה הבינתחומית לפסיכולוגיה 
ומדעי הרוח בבית הספר לפסיכולוגיה ומנהלה האקדמי של התכנית 

לניהול יצירתי בבית הספר להכשרת מנהלים במרכז הבינתחומי.  
מפתח שיטת SEISEI לטיפוח חשיבה יצירתית בקרב הדור הצעיר.

ברוח העולם החדש והמשתנה מציג ד״ר דורון גרסה חדשה של 
הורות. מה עלינו לעשות כדי לעדכן גרסה זו? כיצד הפכנו להיות 

הורים מותשים ואשמים, במקום להיות הורים שמגדלים ילדים 
יצירתיים שלומדים מאיתנו לפתור בעיות?

ראו הוזהרתם! הרבה מהקלישאות והאמונות בהן אנו מחזיקים 
כהורים עומדות להתערער. נקבל מבט מפתיע וחדש על הקשר בין 
הורות, חינוך וטכנולוגיה ולמה חשוב שנמשיך להתפתח ולהמציא 

גם את עצמנו מחדש כבר מחר בבוקר. צילום עידו איז'אק

מרצה: ד״ר עלי כ״ץ, פסיכולוג קליני, מתמחה באבהות ובגיל ההתבגרות, ניהל בארץ 
ובארה״ב תכניות טיפוליות במוסדות פסיכיאטריים ומרצה באוניברסיטאות ובמכללות.

לצד האושר מביאה עמה התרחבות המשפחה הגרעינית )בנכדים, כלות, חתנים ומחותנים( 
אתגרים ודילמות בנוגע לתפקיד הסבים בעידן שלנו ולמידת המעורבות והתמיכה ״הנכונה״ 

בילדים ובנכדים.
ההרצאה מציעה כלים להתבוננות מפתיעה, נדיבה, חומלת, מצחיקה ומרגשת על מורכבות 

היחסים התלת-דוריים ותובנות מרתקות כיצד לצלוח אותם.

״הקן שאינו מתרוקן״ 
סבים והורים - כאן מדברים על הכל

בן גוריון 7   עלות הרצאה 30 ₪ 20:30  בר בעיר 

15.12
2019





סמכות הורית - יש חיה כזאת?
בן גוריון 7   עלות הרצאה 30 ₪ 20:30  בר בעיר 

13.01
2020

מרצה: רות גנאל, M.A במנהל מוסדות חינוך, מאמנת משפחתית, בעלת ניסיון עשיר 
בהנחיית קבוצות הורים, מומחית בחינוך למניעת סיכונים.

הורים רבים מתלוננים היום על תחושה של ״מלחמה״ בלתי פוסקת עם ילדיהם ונדמה שאבד 
הקשר עם ה״לווין״ הממונה על הסמכות ההורית.

ההרצאה עוסקת במקום ההורה כמנהל/ת וכמנהיג/ת המשפחה, בחשיבות גבולות במשפחה 
ובדרכים לחיזוק הסמכות ההורית.

ההרצאה מתאימה להורים לילדים צעירים ובוגרים כאחד.

מרצה: דוד בנאי פסיכולוג קליני ומרצה בכיר )אוניברסיטת בר אילן, בית הספר ללימודי 
התיאוריה הפסיכואנליטית(. מטפל בילדים ומבוגרים, עוסק בהדרכת הורים ומדריך ביחידות 

שונות במשרד החינוך והרווחה

בהרצאה נעסוק בחייהם, חוויותיהם ועולמם הפנימי של ילדים/ות המוגדרים כבעלי הפרעת
קשב וריכוז. יוצגו גישות ותיאוריות לתופעה והסתירות בינהן. וכן ההשלכות והמשמעויות
לטיפול רפואי והורי. נכיר את ההשפעות המורכבות המתרחשות בין הכשרים לריכוז וקשב

לבין גורמים רגשיים משמעותיים כגון חרדה, תוקפנות ודיכאון. נתבונן לעומק גם בפסיכולוגיה 
של ההורים, רגשותיהם, תקוותיהם ומה משפיע על כוחותיהם ויכולת התמודדותם. כל זאת

על מנת למנוע נזקים הנגרמים מאבחון צר, להקל על ההסתגלות, לתמוך ולהעצים את ילדם.

״חנוך לנער על פי דרכו״
החיים עם הפרעת קשב וריכוז

בן גוריון 7   עלות הרצאה 30 ₪ 20:30  בר בעיר 

12.02
2020

מרצה: לי ראובני בר דוד, עובדת סוציאלית, M.A בעו״ס ובמגדר. מרצה בתכניות הכשרה 
למטפלים מיניים באוניברסיטת בר אילן וחיפה, ובפני מתבגרים וצוותים חינוכיים במוסדות 

חינוך. מחברת הספר ״מיטה וחצי״ מדריך מיניות למתבגרים/ות.

הפערים הטכנולוגיים, התרבותיים והחברתיים של ילדי עידן המסכים, הופכים את השיח ביננו 
ההורים לילדינו למאתגר, במיוחד בנושא מיניות בו אנו מחויבים לשיח אחר עם ילדים צעירים 

כמתבגרים.
אין מורה טוב יותר מאתנו ההורים!

בהרצאה נכיר טכניקות פשוטות וישימות לשינוי התקשורת בנושא מיניות בריאה של ילדינו 
כשלנגד עינינו מטרה חשובה: ליצור דיאלוג משמעותי, פתוח ומכיל. 

ההרצאה מיועדת להורים לילדים בכל הגילאים.

לדבר מיניות בעידן המסכים
בן גוריון 7   עלות הרצאה 30 ₪ 20:30  בר בעיר 

2.03
2020

לפרטים ורכישת כרטיסים
www.herzliya-matnasim.org.il

או צרו קשר  09-8980933
family@foster.matnasim.co.il הקשבה     התבוננות     הדרכה



הורות קשובה בשיטת סאטיה
20:30  אשכול פיס זאב   יהודה הנשיא 92   עלות הרצאה 30 ₪

18.03
2020

מרצה: נטאלי בן דוד אלנתן, מייסדת חברת Emotion בי״ס להוויה, הקשבה וטרנספורמציה, 
מנחה ומפתחת שיטת סאטיה. 

בהרצאה נעסוק בהשתקפות של מי אנחנו כהורים אל מול ילדינו. 
ילדינו הם מראה עבורנו ההורים להתפתחות אישית, נחקור סוגיות ונלמד דרכים המקרבות 

אותנו לעצמנו ולילדינו. 
נכיר מהי הדרך לפתח חוסן ובטחון אישי בילדינו כחלק מהמרחב ההורי שלנו.

בית ריק - תרבות הבילוי והפנאי של בני נוער
בן גוריון 7   עלות הרצאה 30 ₪ 20:30  בר בעיר 

18.05
2020

מרצה: רן בראון, מנהל מכון ״מתבגרים״, יועץ אירגוני עו״ס ומנחה קבוצות, מומחה לתחום 
תרבות הילדים והנוער.

הרצאה בה נכיר את תרבות הבילוי והפנאי של בני הנוער. למה אלכוהול הפך להיות מוטיב 
מרכזי בתרבות הבילוי? כיצד הרשתות החברתיות מעלות את הסיכון לשימוש בסמים 

ואלכוהול? מה קורה במסיבות במועדונים? איך ׳מתחילים׳ עם בנות במסיבה? ועוד.

בהרצאה יינתן ארגז כלים פרקטי ואפקטיבי להורים ליצירת נוכחות, מעורבות ובקרה טובים 
יותר בחיי ילדיהם. 

מרצה: אפרת לקט | אמא מאמנת
מחברת הספר ״אמא מאמנת״, מרצה בארץ ובעולם להורות במאה ה-21 המבוססת על שיטת 

מונטסורי ופסיכולוגיה חיובית. מתמחה באימון אימהות.

אנו הורים מוטרדים!
מוטרדים מתופעת החיבור אל המסכים, מוטרדים לעיתים מהציונים, ממה שילדינו

לא מצליחים וממה שנדמה לנו שהם לא יצליחו.
אנו רוצים שילדינו יהיו עצמאים ובטוחים בעצמם ולעיתים אנו מאוכזבים שהם לא...

ולמה הם לא לומדים את זה בגן? או בבית הספר?
בהרצאה חדשה מבית אמא מאמנת, חושפת אפרת תיעוד של ילדים ואימהות שעובדות עם 
הכלים אותם היא מציגה, כלים שילמדו את ילדינו מיומנויות שלא לומדים בבית הספר או 

בגן. בהרצאה נקבל כלים אותם נוכל ליישם למחרת בבוקר.

דברים שלא לומדים בבית הספר
בן גוריון 7   עלות הרצאה 30 ₪ 20:30  בר בעיר 

15.06
2020

נוהל ביטול רכישת כרטיסים:
ביטולים בהזמנה ששולמה, אפשריים עד 48 שעות לפני מועד ההרצאה.

החזר כספי במקרה כזה, יינתן לאחר כ-30 יום.



להמציא מחדש חינוך והורות במאה ה-21  19.9.19
מרצה: ד״ר אייל דורון   

אשכול פיס זאב, יהודה הנשיא 92.   

תורת הצמיחה  13.11.19
מרצה: חן מילר   

בר בעיר, בן גוריון 7.   

“הקן שאינו מתרוקן״ סבים והורים - כאן מדברים על הכל  15.12.19
מרצה: ד״ר עלי כץ   

בר בעיר, בן גוריון 7.   

סמכות הורית - יש חיה כזאת?   13.1.20
מרצה: רות גנאל   

בר בעיר, בן גוריון 7.   

״חנוך לנער על פי דרכו״ - החיים עם הפרעת קשב וריכוז  12.2.20
מרצה: דוד בנאי   

בר בעיר, בן גוריון 7.   

לדבר מיניות בעידן המסכים  2.3.20
מרצה: לי ראובני בר דוד   

בר בעיר, בן גוריון 7.   

הורות קשובה בשיטת סאטיה  18.3.20
מרצה: נטאלי בן דוד אלנתן   

אשכול פיס זאב, יהודה הנשיא 92.   

בית ריק - תרבות הבילוי והפנאי של בני נוער  18.5.20
מרצה: רן בראון   

בר בעיר, בן גוריון 7.   

דברים שלא לומדים בבית הספר  15.6.20
מרצה: אפרת לקט   

בר בעיר, בן גוריון 7.   

הרצאות 2020-2019

הקשבה     התבוננות     הדרכה

לפרטים ורכישת כרטיסים
www.herzliya-matnasim.org.il

או צרו קשר  09-8980933
family@foster.matnasim.co.il


