
הרצאות יום א'
הרצאות להורים למתבגרים

תוכניית הרצאות 
תשע"ח

ההרצאות תתקיימנה במו"פ רמת הנגב, בשעה 20:30

עלות השתתפות להרצאה אחת: 30 ש"ח
עלות השתתפות לשש הרצאות: 120 ש"ח
לרכישה עד לתאריך 24.12 באתר המועצה.

תחום מניעה במחלקת נוער וצעירים | אגף קהילה וחינוך | מועצה אזורית רמת הנגב



תחום "מניעה" במחלקת נוער וצעירים באגף קהילה וחינוך במועצה, הציב לעצמו מטרה לחזק 
את הקשר ולקיים שיח שוטף עמכם ההורים לילדים המתבגרים.

נשמח להכירכם במפגש מפרה ומעמיק, אחת לחודש, בהרצאות ,"יום א'".

נושאי ההרצאות נעים סביב המפגש עם בני הנוער, מפגשים הנוגעים ומלווים אותנו במחלקת 
נוער, את המדריכים וכמובן אתכם ההורים.  החל מהיכרות והבנה של מיהו הדור של היום, תרבות 
הפנאי ומאפייניו, וכלה בנושאים ספציפיים כמו מיניות- אופן ההתייחסות שלנו לנושא והכוונה , 

וכן, כלים ורעיונות להתמודדות עם חופשים וזמנים המוגדרים כיציאה מהמסגרת.

דלתנו תמיד פתוחה עבורכם, לכל שאלה, התייעצות ושיחה.

 
מתרגשת ומחכה לראותכם,
בתשבע
רכזת תחום מניעה, מחלקת נוער
אגף קהילה וחינוך
מ.א. רמת הנגב
bat.sheva@rng.org.il | 050-3030707



רלוונטיים  שנישאר  כך  ההורות,  תפקיד  תפיסת  את  לשנות  עלינו  כיצד  נלמד  זו  בהרצאה 
ומשפיעים, על ידי התמקדות ביחסים עם המתבגרים/ות. 

בהרצאה יינתנו מידע וכלים להורות אפקטיבית ומספקת בגיל מאתגר זה. 
כמו כן, יוצג מודל חדש לתקשורת עם מתבגרים, המאפשר קרבה ויצירת אפשרויות השפעה על 

קבלת ההחלטות שלהם. 

ד"ר אנאבלה שקד
אדלר,  במכון  לפסיכותרפיה  הספר  בית  מייסדת  מדריכה,  פסיכותרפיסטית 

ומרצה בכירה בו.

26.11.17
להיות הורה רלוונטי ומשמעותי בגיל ההתבגרות

מול  אונים  חסרי  פעם  לא  עומדים  ההורים  אנו  ולהתחדש,  להשתנות  מפסיק  שלא  בעידן 
המתבגרים שלנו. במהלך ההרצאה ננסה ללמוד להפריד בין המילים למנגינה.

נצטייד בכלים יישומים של תקשורת מקרבת עם המתבגרים שלנו. דרוש כפר שלם על מנת לחנך 
ילד אחד. נדבר גם על חשיבות ועוצמת הקהילה ככלי מאפשר לצמיחת המתבגר שלנו.

מורן מוסט
"עלם"  בעמותת  מרביתם  בתחום,  שנה  מעשרים  למעלה  של  ניסיון  בעלת 

ובעמותת "החצר הנשית". מנחה ומכשירה עובדי נוער וצוותים חינוכיים. 

בוגרת המסלול לקידום נוער, הנחיית קבוצות ותוכנית 12 הצעדים.

24.12.17
פצעי בגרות - מתבגרים מודל 2017



הרצאה מרתקת וחשובה על התמכרות של ילדים ונוער למסכים, ירידה ביכולתם לייצר קשרים 
מגוון  ועוד  השינה  בשעות  פגיעה  והריכוז,  הקשב  בבעיות  עלייה  אמפתיה,  ולגלות  חברתיים 

משמעויות שיש לחשיפה מוגברת למסכים בגיל צעיר.

רן בראון
מייסד ומנהל מכון מתבגרים. בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני 

בייעוץ ופיתוח ארגוני, מנחה קבוצות ומאמן מוסמך. 

מומחה לתחום תרבות הבילוי והפנאי של בני נוער, התנהגויות סיכוניות וחינוך 

למיניות בריאה. 

 14.1.18
לכודים ברשת

האם הילד שלך מסתבך במריבות לעתים קרובות? הילד חסר טאקט? מופנם וממעט בקשרים 
חברתיים? הוא מתלונן על בדידות? הוא סובל מהצקות? הוא מרבה להתעקש ולדבוק בעמדתו?

 כישורים חברתיים הנם מיומנות טבעית עבור רוב הילדים, אך לא עבור כולם.
בהרצאה זו נבין, כיצד ביכולתו של ההורה לסייע ולהקנות לילדו כישורים חברתיים. 

אודליה אלקובי
מדריכת   ,M.A תואר  בעלת  חינוכית,  יועצת  "תעצומות",  מרכז  ויזמה  מנהלת 

"אקלים" בבתי ספר, ומדריכת יועצים חינוכיים בחמ"ד. מנחת יועצים וצוותים 

חינוכיים ומרצה במכללות. 

4.2.18
מקומו של ההורה בסיפור החברתי



ומידע אינפורמטיבי בנושא מיניות. איך מדברים עם מתבגרים  הרצאה פרקטית הנותנת כלים 
ועם  מוחצנת  מיניות  עם  מתמודדים  איך  להעלות?  שצריך  הנושאים  הם  מה  הכול,  שיודעים 

חשיפה לפורנוגרפיה. מה חשוב להעלות בבית ואיך?

שלומית הברון
ממייסדות מיזם חברתי בחינוך מיני "מידע אמין על מין". בעלת B.A ותעודת 

מטעם  בריאה  למיניות  חינוך  קורס  ובוגרת  אביב  תל  מאוניברסיטת  הוראה 

האגודה הישראלית לתכנון המשפחה 'דלת פתוחה'.

11.3.18
חינוך מיני לנוער מוצף מינית

המתרחש  על  המתבגרים/ות  עם  אינטימיים  בתכנים  שיח  יצירת  בלבד.  לאמהות  פתוח  שיח 
נלמד  זה,  בשיח  ההתבגרות.  תהליך  שמזמן  השתוקים  בנושאים  התקשורת  ערוץ  ועל  במוחם 
שפה ועקרונות מנחים ליצירת שיח בהקשרים גופניים ומיניים ונבחן את ההתמודדות האמהית 

לכינון גישה בריאה, פשוטה וטבעית בעידן המבלבל בו אנו חיים.  

איילת בוכניק
מייסדת התוכנית 'עלמות' לחינוך ערכי למיניות, מכשירה ומנחה מנחות, מלווה 

צוותים חינוכיים באולפנות  ויועצת אישות.

8.4.18
"ילדתי שלי אל תלכי לבדך..."



17.6.18
חופש עם גבולות

כיצד הורים יכולים להצליח לא רק "לעבור את החופש בשלום", אלא גם ליהנות ממנו ואף 
לצמוח בו, כיחידים וכמשפחה? כיצד ננצל את ההזדמנויות הטמונות בחובו לגיבוש המשפחה? 

בהרצאה תוגדרנה מטרות ומיומנויות הוריות ראויות לחופש הגדול בכדי להפוך את החופש 
לאיכותי ומשמעותי עבור הילדים ולהורים. 

צורי דהאן
מנכ"ל ארגון "פסיעות בשבילי הנפש" ובוגר הקהילה הטיפולית ברטורנו. 

גם אתם מצאתם את עצמכם מגרדים בראש ומנסים לפענח את המשמעות?
וגדל ביכולתם  יוצא של השינויים המהירים והתחדשות השפה אנו עדים לפער הולך  כפועל 

במפגש  המתבגרים.   של   עולמם  את  להבין,  על  לדבר  שלא  להכיר,  חינוך  ואנשי  הורים  של 

חווייתי ומלמד נציג בפניכם מילון מונחים הלקוח מעולמם של המתבגרים בכל הקשור לאלכוהול 
וסמים, נרחיב את הידע בנוגע להתנהגויות סיכון וניתן לכם כלים לזיהוי והתמודדות עם תופעת 

האלכוהול, סמי הפיצוציות והתנהגויות סיכון נלוות.

צחאל אלישע
בעל תואר ראשון בתקשורת וניהול , מאמן לצמיחה אישית, מנחה אנשי חינוך, 

מנהיגות,  סיכון,  התנהגויות  עם  והתמודדות  מניעה  בנושא  נוער,   ובני  הורים 

תקשורת עם בני נוער והורות מודעת.

29.4.18
"אני בדודא לתדלק, אני סחי בלטה כבר חודש! יש 

אלכסנדרוב..."





לפרטים נוספים:
בת שבע פטל לביאן

Bat.sheva@rng.org.il
 תחום מניעה במחלקת נוער וצעירים 

אגף קהילה וחינוך מ.א. רמת הנגב

http://www.rng.org.il
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