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תשע“ח



הורים יקרים,

אנו שמחות להציג בפניכם את חציה הראשון של תכנית הורות צומחת תשע"ח.
מרכז הורות צומחת הינו מרכז למידה והתנסות להורים המציע סדנאות והרצאות 

בתחומים מגוונים במהלך השנה ועובד במתכונת סמסטריאלית.
השנה המרכז יעבוד במתכונת מעט שונה מהשנה שעברה, ההרצאות והסדנאות 

יתקיימו ביישובים והן פרי חשיבה ויוזמה של הצוותים החינוכיים – קהילתיים 
בישובים.

הסדנאות/הרצאות פתוחות בפני הקהילה כולה וכרוכות בתשלום סמלי.

אלמוג מארחת:
סדנה – תקשורת מקרבת בקהילה. 

הסדנה תעסוק במודל ה"תקשורת הלא אלימה" ככלי לדיאלוג והתמודדות 
במצבי חיים שונים. "תקשורת לא אלימה" היא שיטה מובנית להבעת רגשות, 

צרכים ובקשות, ללא שיפוט, השפלה, הפחדה והאשמה של הזולת.

שם המנחה: מירי שפירא – מומחית בתחום תקשורת מקרבת.
תאריכים:  הסדנא בת שלושה מפגשים. 

יום שלישי- 14.11.17 
ימי ראשון- 26.11.17 ,3.12.17

* שימו לב המפגש הראשון מיועד רק לאנשי חינוך בישובים ולחברי ועדות חינוך 
מקום: מועדון לחבר

שעה: 20:30

עלות לסדנא: 80 ₪ 
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בית הערבה מארחת:
הרצאה – הורות נוכחת ומווסתת

ההרצאה תעסוק במשמעות ובחשיבות הנוכחות ההורית בעידן של עולם משתנה 
ובו עומס פיזי ורגשי רב על ההורים, אל מול העצמאות הילדית המתגברת, ותציע 

דרכי התמודדות אפקטיביים ומווסתים.
שם המרצה: עוזי ליונבך – יועץ חינוכי ומנחה קבוצות בתחום החינוך 

החברתי-קהילתי.
תאריך ההרצאה: 22.11.17 יום רביעי

מקום: מועדון לחבר
שעה: 20:30

עלות להרצאה: 30 ₪

ורד יריחו מארחת:
סדנה – הדרמה של גיל ההתבגרות

הסדנה תעסוק בסמכות הורית בעידן המודרני, תקשורת הורה – מתבגר, מרד גיל 
הנעורים: סמכות מול הכלה וסוגיות כגון יחסי מין, אלכוהול, עישון ושימוש בסמים.

שם המנחה: חלי נעימי, יעוץ והדרכה להורים בגישת אדלר.
הסדנא בת 4 מפגשים.

תאריכים: ימי ראשון אחת לשבועיים  10.12, 24.12, 7.1, 14.1
מקום: מועדון הפיס

שעה: 20:30 

עלות לסדנה:  80 ₪.

ההשתתפות בסדנאות ובהרצאות כרוכה ברישום ותשלום מראש וקיומן מותנה 
במינימום משתתפים.

  www.dead-sea.org.il  הרשמה ותשלום דרך אתר המועצה
או בהנהלת החשבונות במועצה.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למורן:  054-7412077

שתהיה לכולנו שנה טובה של למידה, התנסות וצמיחה.

מורן אברשימי                         יעל סבג
רכזת מצילה מגילות                מנהלת מחלקת רווחה 

                                              ושירותים חברתיים
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