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נרגשים להציג בפניכם את עלון המרכז לשנת 2021
 המציע מגוון עשיר של הרצאות, סדנאות ותכניות מקצועיות 

שנועדו להעצים ולצייד אתכם בידע וכלים משמעותיים
לחיזוק הקשר האישי והמשפחתי.

I ליוויI חינוך לאחריות I ייעוץ  הכוונה 

הורים במרכז
בית שמש



דבר השרה לחיזוק וקידום קהילתי,
ח"כ אורלי לוי-אבקסיס

גורל הילדים שלנו יקבע את עתידה של מדינת ישראל. גורלם של 
ילדים נקבע על ידי גורל הוריהם והיכולת שלהם להעניק לילדיהם 
ביותר. מחקרים עדכניים מתחום חקר המוח  את הטיפול הטוב 
גיל  עד  מתעצבות  האנושי  המוח  מיכולות   80% כי  לנו  מגלים 
שנתיים ו-90% מהן עד גיל חמש. בין היכולות האלה נמצאות גם 

מוטיבציה,  בחיים:  האדם  של  להצלחתו  כך  כל  החשובות  הרגשיות-חברתיות  המיומנויות 
ומיומנויות חברתיות.  יכולת מאמץ והתמדה, ערך עצמי, תחושת מסוגלות  דחיית סיפוקים, 

התא המשפחתי הוא מקור החוסן, העוצמה והכוח המניעים את האדם.

המאה ה-21 והעידן הטכנולוגי מזמנים להורים אתגרים רבים מאוד. ביניהם נמצאים השינויים 
במבנה המשפחה, אתגרים כלכליים, הצורך המתמיד לאזן בין עבודה לבית, ילדות מול מסכים, 
(גיל  ומתרחב  שהולך  התבגרות  גיל  הספר,  בית  עם  היחסים  ההורית,  בסמכות  ירידה 
ההתבגרות כיום מוגדר בין גיל 11 לגיל 27) ואם לא די בכך, נוסף גם משבר מגיפת הקורונה 

שמהווה אתגר בריאותי-כלכלי-חברתי מהמורכבים ביותר שידעה מדינת ישראל. 

היום יותר מתמיד 'דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד', כפי שאומר פתגם אפריקאי ידוע.  זה היה 
נכון משחר האנושות ונכון היום ביתר שאת - ילדים זקוקים להורים, והורים זקוקים לקהילה 
תומכת. היהדות מאז ומעולם ראתה את האדם והקהילה כמשלימים - האדם, היחיד עומד 
בזכות עצמו, אך כל אחד מביא מעצמו לכלל וכך נבנית קהילה תומכת וחברה עשירה וחזקה. 

בית ספר להורים הוא מענה קהילתי אשר באמצעותו הורים יכולים לקבל תמיכה, הדרכה 
וארגז כלים מעצים ומעשי לחיזוק הקשר המשפחתי ולהתמודדות עם אתגרים ושינויים. בית 
הספר להורים הוא גם הקרקע ממנו צומחת מנהיגות הורים משמעותית אשר משפיעה על 

השיח ומובילה את הקהילה.      

אין זה מקרה שהעיר בית שמש, העיר הצומחת ביותר בישראל בעשור האחרון, שמהווה 
לחזון  חברה  והאחדות,  החיבור  את  ומקדמת  הישראלית  בחברה  שונות  קהילות  בין  גשר 
סנונית  המשרד,  בשיתוף  שמש,  בית  בעיר  להורים  הספר  בית  להקמת  ופועלת  המשרד 
ראשונה למרכזי הורים נוספים ברחבי הארץ.  מדובר בשינוי תפיסתי, הממתג וממצב את 
העיר בית שמש כעיר המקדמת את נושא ההורות בקהילה ושמה את ההורים על סדר היום 

בעיר תוך ראיה רחבה ומכילה של הצרכים של הקהילות השונות בעיר.

נעשה ונצליח!
שלכם,

ח"כ אורלי לוי-אבקסיס
השרה לחיזוק וקידום קהילתי
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דבר ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך

בס"ד

בברכה, 
 ד"ר עליזה בלוך

ראש עיריית בית-שמש

מקצוע  ביותר.  החשובים  המקצועות  אחד  אולי  מקצוע,  היא  הורות 
מאתגר ומעניין שלא נלמד באף מחלקה. המשימה לקחת את חווית 
בבית  כאן  ואנחנו  גדול  אתגר  זהו  למעצימה  אותה  ולהפוך  ההורות 

שמש נטלנו עלינו משימה זו.

האתגר הוא הגוון בהורות. כל אחד מאיתנו חווה את ילדיו באופן שונה. 
כל ילד הוא עולם ומלואו. כל ילד מגיב אחרת לסוגיות קטנות ולאירועי חיים. השוני קיים אפילו 

בין אחים. היכולת לייצר "ספר הפעלה" לילדים הוא בלתי אפשרי.

אנחנו כהורים יכולים לנסות ולהשפיע על חווית הילד , להגדיר לו גבולות , לתת בידיו כלים 
לשאול שאלות. אנחנו בעיריית בית שמש מבקשים להיות שותפים עמכם במסע. להיות יחד 

עמכם בתהליך החשוב והמרכזי בחיים שלנו, גידול ילדינו ובניית המערך המשפחתי. 

בחרנו להקים בית ספר להורים כדי שנפגש יחד ונשאל שאלות, נציף דילמות הוריות. נשמע 
אנשי חינוך ומומחים בתחומם ולא נשכח לרגע לקיים למידת עמיתים. 

הקמת בית ספר להורים הוא מרכיב משמעותי בתפיסת החינוך לאחריות. את ההורות שלנו , 
מתוך אחריות, אנו נוטלים עמנו מרגע שהפכנו להורים ללא הפסק. אנחנו הורים בתוך 

המערכת הזוגית שלנו, אנחנו הורים במקום העבודה,  אנחנו הורים ללא הפסקה. אני מבקשת 
להזמין אתכם לקחת חלק. אין לי ספק שבית הספר להורים יהפוך מוקד ידע עבור הורים 

ואנשי חינוך שיבקשו להעשיר את ידיעותיהם.

כאם לארבעה ילדים אני יכולה להעיד על עצמי שחווית ההורות שלי ,מסע גידול ילדיי ,היא 
החוויה משמעותית ממגוון התפקידים שאחזתי בהם. אנחנו צומחים לתפקיד הזה. מה 

שעשיתי בילד הראשון לא בהכרח מתאים לבת השנייה או הרביעית. היכולת שלנו לצמוח בכל 
גיל ובכל שלב יחד עם הילדים שלנו היא חוויה מדהימה.

הורים במרכז הינה תכנית דגל עירונית שתאגד בתוכה את כלל השירותים שניתנים להורים 
לילדים מינקות ועד בגרות ותלווה אתכם במשימה הגדולה שלכם. אני מודה לשותפים 

בעירייה ולמשרד לחיזוק וקידום קהילתי שמובילים איתנו את התכנית המיוחדת הזו שרואה 
את ההורים בעיר כקהילה לומדת, יוזמת ומשפיעה.

ש
מ

ש
ת 

בי
ה 

יל
ה

ק
 ב

ת
רו

הו
 ל

פר
ס

ה
ת 

בי
 –

ז 
רכ

מ
ב

ם 
רי

הו

הורים
במרכז

בית הספר
להורות
בקהילה
בית שמש



חזון
העיר בית שמש היא עיר של קהילות. תפיסת ההורות וההבנה כי נכון להורים להעמיק 

ולהרחיב את הדעת בתחום זה חוצה מגזרים. אין ספק כי תפיסת ההורות שונה בין המגזרים 
השונים בחברה הישראלית, אבל ההבנה כי גם בתחום זה נכון לקבל כלים ולרכוש מיומנות 

חוצת מגזרים. 

במסגרת תפיסת הטוב המשותף ופיתוח מעניים קהילתיים לתושבים אנו מוצאים לנכון לכנס 
את הידע המקומי הקיים לפנות למוקדי ידע נוספים ולהקים בית ספר קהילתי להורות בעיר 

בית שמש שיהווה בית מכיל ומכשיר להורות איכותית ומעמיקה לקהלים שונים ולמגזרים 
שונים. 

בית ספר להורים יקיים שיח עם ההורים בעיר. בצד היותו מוקד ידע הוא יהווה מקור למתן 
מענה עבור הורים לדילמות ושאלות חינוכיות. 

ההורות היא 'מקצוע' שכולו מכוון מטרה והיא טובת הילדים. בית הספר להורים בתכניו 
יאפשר קידום הורות מטפחת ומיטיבה תוך הקניית כלים מעשיים לשיפור יכולת ההכלה 

וההובלה של ההורים את ילדיהם כמחוללי שינוי. הילדים במרכז. 

בית ספר להורים יפעל ליצירת שינוי בהורות ותחת מודל הספירלה יחולל שינוי במעגלים 
שונים – במשפחה, במערכת החינוך , בקהילה , במרחב הציבורי. יצירת מנהיגות הורית חוצת 

מגזרים המקדמת את הטוב המשותף ומשפיעה על המציאות היא תכלית פעילות בית 
הספר. 

התרמיל של באי שער בית הספר "הורים במרכז" יתמלא במשא מגוון :

ידע ועמדות – עיסוק בנושאי ליבה מתחום ההורות, הצמחת ידע , עמדות ותפיסות לפי 
הטוב המשותף ותפיסת החינוך לאחריות.  חזון

הכלה ודימוי עצמי – מתן כלים להורים להביע רגשותיהם במסגרת משימת ההורות. 
פיתוח היכולת לעודד את הילדים ללכת בנתיב זה תוך חיזוק הדימוי העצמי חיובי אישי 

ומשפחתי.

ארגז כלים – להעניק להורים ארגז כלים מעשי .

ייחודיות – לעסוק בהתמודדות במשפחה ייחודית תוך שימת לב ורגישות תרבותית. 

פיתוח קהילתי – יצירת קהילת הורים לומדת ומלמדת.  
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"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,
 הדואג לדורות מחנך אנשים" (יאנוש קורצ'אק)

וקידום                          ולשגשוג  מחר  לנביטתם  תוביל  היום,  זרעים  של  נטיעתם  כי  מאמינים  אנו 
שיהוה                    בקהילה  להורות  הספר  בית  לפתיחת  הזכות  על  מברכים  חיים.  אנו  בה  החברה 

מודל למידה להורות מיטבית , איכותית ומעמיקה לשותפות ושייכות קהילתית.

הרצאות
בעלון זה תוכלו למצוא מגוון הרצאות המותאמות לצורכי קהילת ההורים בעיר.

בחרנו עבורכם את מיטב המנחים והמרצים המקצועיים במגוון תחומים.

סדנאות
הסדנאות מאפשרות למשתתפים להיות נוכחים בתהליך שיח אישי וקבוצתי ולרכוש  תובנות 
סמכות  מתבגרים,  מוגנות,  הורות,  זוגיות,  כגון:  וההורות,  המשפחה  בתחום  מעשיים  וכלים 
הורית, התמכרויות, תקשורת מיטבית, קשב וריכוז, קבלת החלטות, חוסן קהילתי, גבולות, גיל 

הרך, פחדים וחרדות, קורונה , רשתות חברתיות, סכנות ברשת.

הורים מתנדבים בקהילה
וילדים כדרך ליצירת שותפות  ודרכים להתנדבות ותרומה בקהילה של הורים  מגוון הצעות 

ולקיחת אחריות לאכפתיות, נתינה ומתן דוגמא אישית למעורבות בקהילה.

לפרטים
חפשו אותנו באתר העירייה "הורים במרכז"

ליצירת קשר טלפוני חייגו: 02-9909755
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בית הספר להורות בקהילה בית שמש בשיתוף וסיוע עם מפעל הפיס. 



הרצאה - הורות מיטבית בזמן קורונה
התקופה הנוכחית מזמנת לנו לא מעט אתגרים המעלים בנו שאלות רבות. מה מקומנו
כהורים למתבגרים במציאות המשתנה? כיצד נהפוך להורים רלוונטיים? מה הדרישות
שלנו מילדנו ? מתי עלינו להרפות ולשחרר? מה צריך לעורר בנו דאגה? בהרצאה זאת
נרכוש כלים אופרטיביים להצבת גבולות, הקשבה, אמפתיה, חשיבות הנוכחות הורית

ומהי הדרך להורות מיטבית. 

סיוון רהב מאיר
עיתונאית, כתבת חדשות ומנחת טלוויזיה ורדיו ישראלית 

     

הורות מיטבית בזמן קורונה 

תאריך: 11/1/2021 שעה  20:30

הרצאות בית ספר להורות
בס"ד

הרצאה - להמציא מחדש -הורות וחינוך במאה ה- 21
בהרצאה נלמד לנצל את התקופה  המאתגרת בכדי לצמוח ולהיפתח. נלמד איך
להתמודד עם תחושות של חוסר שליטה ושל חוסר וודאות? איך להחזיר את הביטחון
הביתה ולהתרגל למצבים חדשים? איך לעבוד מהבית? איך לפתח את החשיבה
היצירתית ואת עצמאות ילדינו? איך נהפוך למשפחה יצירתית שמוצאת את הדרך שלה

להתנהל נכונה.

ד"ר אייל דורון 
ראש החטיבה מתודולוג ארגוני, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית. ראש המסלול לניהול יצירתי
בהכשרת מנהלים במרכז הבינתחומי, ראש החטיבה לפסיכולוגיה ומדעי הרוח בבית הספר
לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. מפתח שיטת SEISEI לחשיבה יצירתית בקרב הדור הצעיר.
מחבר הספרים: מחבר רב-המכר "להמציא מחדש - הורות וחינוך במאה ה-21". ספרו הראשון

"החיים בלונה - פארק" עסק בשאלת המימוש העצמי בעולם משתנה.
     

להמציא מחדש - הורות וחינוך במאה ה- 21 

תאריך: 9/3/21 שעה 20:30

הורים במרכז
בית הספר להורות בקהילה בית שמש

הרצאה - לגדל ילדים א' א' (אמונה, אומץ, אופטימיות ואקטיביות)
חוסן נפשי הוא היכולת לעמוד מול אתגרי החיים בלי להישבר ובלי להתייאש. בהרצאה
נלמד כיצד נסייע לילדנו לטפח חוסן נפשי על מנת לצייד אותם ביכולות וכלים
להתמודד בצורה מיטבית מול אתגרים שהחיים מציבים בפניהם. המטרה של ההורות
היא להכין את הילדים לחיים. משמעות הדבר הוא לצייד אותם בתכונות, ההרגלים

והמיומנויות שיעזרו להם להתמודד בצורה מיטבית עם כל מה שיפגשו בעתיד.

ד"ר אנאבלה שקד
מייסדת ומרצה בכירה בביה"ס לפסיכותרפיה במכון אדלר ומנחת הורים בכירה

     

לגדל ילדים א' א' (אמונה, אומץ, אופטימיות ואקטיביות)

תאריך: 8/2/21 שעה  20:30



תאריך:  13/4/21 שעה 20:30

מבט לנפש הילד

בס"ד

הרצאה - צעד קטן רווח גדול.... התנהלות כלכלית בעת משבר 
כיצד ממשיכים להחזיק משק בית בזמנים של אי הוודאות וסימני השאלה גדולים.
החודשים האחרונים הינם חודשים לא פשוטים לכל אחד ואחת מאתנו. משפחות
רבות מנסות להבין כיצד להתנהל ולהתמודד כלכלית עם המציאות החדשה שנכפתה
עליהם, הכוללת הגבלת יציאה למקומות העבודה, הוצאה לחל"ת (חופשה ללא
תשלום) או עבודה מהבית. מה שמצריך מאתנו להתנהל פיננסית מול המצב המורכב.
השאלה שכולנו שואלים: כיצד ממשיכים להחזיק משק בית בריא כאשר אי הוודאות

וסימני השאלה גדולים?

דבי קצב 
יועצת כלכלית אישית מהמובילות בארץ, מרצה, יזמת, ומרואיינת מבוקשת בתקשורת.
מלווה מאז 2011 יחידים, משפחות ועסקים קטנים בתהליכים כלכליים שונים. מפתחת כלים,

שיטות עבודה וקונספטים המאפשרים ליישם את הניהול הכלכלי בחיים האמיתיים.
     

צעד קטן רווח גדול - התנהלות כלכלית בעת משבר 

תאריך: 10/5/21 שעה 20:30

הרצאה - לכודים ברשת - על גלישה בטוחה והתמכרות למסכים
ישראל ממוקמת במקום ראשון באירופה בהתמכרות של ילדים לאינטרנט. מתבגר
ממוצע מקבל 1,700 הודעות וואטצאפ ביום (ועוד כמה מאות באינסטגרם) ומבלה בין
5-7 שעות מאחורי מסך. גלישה ברשתות החברתיות מעלה משמעותית את הסיכון
להתנהגויות בסיכון ושימוש בחומרים מסוכנים, בעידן האינסטגרם והטיק טוק עלה
שיעור הפרעות האכילה אצל בנות ושיעור הילדים המנסים לפגוע בעצמם כתוצאה
מבריונות ושיימינג ברשת. בהרצאה נציג את תלות ילדינו למסכים, ירידה ביכולתם לייצר
קשרים חברתיים ולגלות אמפתיה, עלייה בבעיות הקשב והריכוז, פגיעה בשעות השינה
ועוד מגוון למשמעויות שיש לחשיפה מוגברת למסכים בגיל צעיר, היכרות עם האפליקציות
המובילות ורכישת סט כלים יישומיים לניהול זמן המסך ותיווך התכנים אשר נצפים בו.

רן בראון 
בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני, מנחה קבוצות ומאמן

מוסמך המומחה לתחום תרבות הבילוי והפנאי של בני נוער והתנהגויות בסיכון.
     

לכודים ברשת - על גלישה בטוחה והתמכרות למסכים

תאריך: 14/6/21 שעה 20:30

הרצאה - מבט לנפש הילד
הדרך לבנות אדם מתחילה ביסודותיו כיצד לגדל ילד עם נפש בריאה? מה הדברים
שבונים ומעצבים את נפשו של ילדנו ומצד שני, מה הדברים שהורסים ופוגעים בה

ואיך ניתן דווקא מתוך אתגרי התקופה לפתח ולהעצים את נפש ילדנו.

חיים ַולֶדר  
סופר, פובליציסט ומנהל חינוכי בכיר בחברה הדתית. 

     

הורים במרכז
בית הספר להורות בקהילה בית שמש



הרצאה - פיתוח וחיזוק ביטחונם העצמי של ילדינו 
כולנו יודעים בברור שתפקיד ההורים הוא לשמור על בטחונו של הילד, לאהוב אותו,
להעצים אותו, להזין אותו, להלביש אותו, לדאוג למחסורו אך יש תפקיד אחד שלעיתים,
במרוץ החיים שוכחים אותו והוא להכשיר את הילד לחיים מחוץ לבית. לעולם האמיתי
שבחוץ. כדי להתמודד היטב עם משימות החיים יש לצייד את הילד בכלים מתאימים.
תפקידכם לבנות בילד דימוי עצמי חיובי ובטחון פנימי בעצמו.  זה לא פשוט, ובעיקר

בעידן המודרני בו אנו מאד הישגיים ומאד תחרותיים.  אז איך עושים זאת

מיכל דליות 
אשת חינוך והוראה ישראלית, יועצת משפחתית בכירה, מנכ"ל ובעלים של מרכז מיכל דליות,

מרכז ייעוץ הכשרה והדרכה. 
     

גיל ההתבגרות ומה שבניהם...

תאריך: 12/7/21 שעה 20:30

בס"ד

הרצאה - ילדים ונוער במרחב המקוון: הסכנות, הזירות והמענה הלאומי - 105
מהם האתגרים העומדים בפני ילדינו ברשתות החברתיות, הזירות, האיומים והמענה
הלאומי. ההרצאה מיועדת להורים ותעסוק גם בחשיבותה של מעורבות הורית בעידן

הדיגיטלי

ד"ר נאווה כהן אביגדור 
ראש האגף האזרחי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105

המשרד לחיזוק וקידום קהילתי
     

מוגנות קטינים במרחב המקוון

תאריך: 10/8/21 שעה 20:30

פיתוח וחיזוק ביטחונם העצמי של ילדינו 

תאריך: 13/9/21 שעה 20:30

הורים במרכז

הרצאה - גיל ההתבגרות ומה שבניהם...
גיל ההתבגרות, תקופה מאתגרת לילדנו ולנו. כיצד עלינו לנהוג למול התנהגויות בסיכון

בגילאי ההתבגרות כדוגמת שתית אלכוהול, שימוש בחומרים מסוכנים והתמכרויות.

אורית שפירו 
מנהלת תחום בכירה, אגף מניעה  - המשרד לחיזוק וקידום קהילתי

     

בית הספר להורות בקהילה בית שמש



הרצאה - איזון בין קריירה למשפחה
המאה ה 21, עידן שבו קצב החיים מהיר ומסחרר. במסגרת 24 השעות המוקצבות לנו
ביממה עלינו לתת מענה הולם לצורכי העבודה שלנו, בין אם היא מהווה מקור פרנסה
בלבד ובין אם היא מהווה גם כלי למימוש עצמי ומקצועי, במקביל אנו רוצים לתת מענה
מיטבי למשפחה שלנו – החל מבן הזוג שלנו לחיים, דרך המשפחה הגרעינית אותה אנו
מקימים ודרך המשפחה המורחבת בה אנו נדרשים לא פעם לתמוך. כיצד עושים את זה?
מהו המתכון לאיזון בין קריירה למשפחה מבלי שה"אני" הולך לאיבוד בתוך המכלול הזה?

איך מתכננים את החיים שיהיה זמן להכל, עבודה משפחה ופנאי ?

ד"ר קרן אור חן 
בעלת שלושה תארים בפסיכולוגיה ודוקטורט בתחום קבלת החלטות בתנאי אי ודאות,
מומחית בתורת המשחקים ובתחומי הסטטיסטיקה והמתודולוגיה, מרצה באוניברסיטת

חיפה, בבית הספר לעבודה סוציאלית, החוג לפסיכולוגיה, החוג לתקשורת.
     

איזון בין קריירה למשפחה

תאריך:  12/10/21 שעה 20:30

בס"ד

הרצאה - תפקיד ההורים בחינוך מיטבי של ילדיהם
ילד שגדל באיזון הנכון: מצד אחד גבולות משולבים בגדרים ברורים מה מותר ומה אסור,

ומאידך שפע חום ואהבה ותשומת לב, מקבל בדיוק את צרכיו הנפשיים. 

שילוב של מתן יחס אוהב ומכבד והצבת גבולות ברורים בין ההורים לילדיהם, הם הבסיס
לחינוך מוצלח.

ד"ר אריאל כדורי
פסיכולוג מחקרי ראש תחום מידע ומחקר - המשרד לחיזוק וקידום קהילתי.

     
     

תפקיד ההורים בחינוך מיטבי של ילדיהם

תאריך:  13/12/21 שעה 20:30

הרצאה - למה זה קורה לנו? קונפליקטים בחיי הזוגיות
זוגיות מהווה אבן יסוד המונחת בבסיסו של כל אדם וכל בית, ומכאן החשיבות
בעיסוק בה. החשיפה העצומה למידע בתחום זוגיות, המוצגת באמצעי התקשורת
והמדיה, מציגה לרוב תמונה מסולפת, תמונה המקשה עוד יותר על מלאכת הבניית
הזוגיות ומשפיעה ישירות על בניית ההורות. אל מול מצב זה חשוב להציג נושא
זה באופן כנה ומקצועי, אשר יעניק תפיסת עולם מאוזנת וכלים מעשיים, שבכוחם

לסייע ליצירת זוגיות בריאה ושמחה יותר.

נעמה אנסבכר 
יועצת נישואין, מגשרת משפחתית ומנחת קבוצות. בעלת תואר שני בניהול קונפליקטים.    

     

למה זה קורה לנו? קונפליקטים בחיי הזוגיות

תאריך: 6/11/21 שעה 20:30

הורים במרכז
בית הספר להורות בקהילה בית שמש



הורים במרכז
בית שמש

הורים במרכז
בית הספר להורות בקהילה בית שמש

עקבו אחרינו באתר עיריית בית שמש "הורים במרכז" 
לפרטים ויצירת קשר: 02-9909755

לוח הרצאות 2021

בס"ד

מרצה: סיוון רהב מאיר
     
     

11/1/21 הורות מיטבית בזמן קורונה
שעה 20:30

מרצה: ד"ר אנאבלה שקד
     
     

לגדל ילדים א' א' (אמונה, אומץ, אופטימיות ואקטיביות) 8/2/21
שעה 20:30

מרצה: ד"ר אייל דורון 
     
     

להמציא מחדש -הורות וחינוך במאה ה- 21 9/3/21
שעה 20:30

מרצה: חיים ַולֶדר  
     
     

13/4/21 מבט לנפש הילד
שעה 20:30

מרצה: דבי קצב
     
     

צעד קטן רווח גדול.... התנהלות כלכלית בעת משבר  10/5/21
שעה 20:30

מרצה: רן בראון 
     
     

לכודים ברשת - על גלישה בטוחה והתמכרות למסכים 14/6/21
שעה 20:30

מרצה: אורית שפירו
     
     

12/7/21 גיל ההתבגרות ומה שבניהם...
שעה 20:30

מרצה: ד"ר נאווה כהן אביגדור 
     
     

מוגנות קטינים במרחב המקוון 10/8/21
שעה 20:30

מרצה: מיכל דליות 
     
     

פיתוח וחיזוק ביטחונם העצמי של ילדינו  13/9/21
שעה 20:30

מרצה: ד"ר קרן אור חן 
     
     

איזון בין קריירה למשפחה 12/10/21
שעה 20:30

מרצה: נעמה אנסבכר 
     
     

הרצאה - למה זה קורה לנו? קונפליקטים בחיי הזוגיות 16/11/21
שעה 20:30

מרצה: ד"ר אריאל כדורי
     
     

תפקיד ההורים בחינוך מיטבי של ילדיהם 13/12/21
שעה 20:30

הורים במרכז
בית הספר להורות בקהילה בית שמש



בס"ד

 מינהל חינוך נוער וקהילה
 אגף הרווחה והשירותים החברתיים

משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים

מענים עירוניים בתחום ההורות

מינהל חינוך נוער וקהילה

 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

התוכנית מכוונת לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבי סיכון הן במשפחתם והן בסביבתם 
תוך שימת דגש מניעתי והתייחסות לכוחות הילד והקצאת משאבים הוגנת לקבוצות אוכלוסייה שונות 

באמצעות סדנאות, הדרכות להורים ולילדים בסיכון על הרצף הגילאי והרצף הטיפולי.
דרך יצחק רבין 2 ,  02-9909843

המינהל פועל לקידום מערכת חינוכית, חברתית וקהילתית בעיר באמצעות מחלקות שונות בעירייה
הרוקמות יחד פעילויות ועשייה יום יומית לרווחת תושבי העיר.   דרך יצחק רבין 2 ,  02-9902101

השירות הפסיכולוגי החינוכי

השירות הפסיכולוגי החינוכי מעניק שירותים פסיכולוגיים למערכת החינוך העירונית ולקהילה בעיר. 
השירות מיועד לתלמידים, הורים ולצוותי החינוך הרב גילאי. כמו כן מסייעת לצוותי החינוך באיתור 

מוקדם ובהתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי הילד, המשפחה ומערכת החינוך.
בר אילן  23 ,  02-6334555

הרשות לביטחון קהילתי

העיר בית שמש מיישמת את מודל הרשות לביטחון קהילתי במשרד לחיזוק וקידום הקהילה. התכנית
מונעת ומצמצמת תופעות של אלימות פשיעה ושימוש בחומרים מסוכנים בעיר בשיתוף העירייה,

המשטרה ותושבי הקהילה במטרה לחיזוק הרצף הטיפולי ומתן מענה לתופעות קצה במרחב הציבורי.
אבא נעמ"ת 5 , 02-9909755

המחלקה מלווה משפחות עולים משלבי הקליטה. מספקת מענה לטיפול פרטני במשפחה בקשר מול 
משרדי הממשלה, הרשות ומוסדות החינוך. המחלקה מסייעת ברכישת השפה העברית בחוגי העשרה 

 ובהפעלת אולפן עירוני לילדים באמצעות תכניות חונכות. שדרות הדקל 16 , 052-8629456

מרכז פיסג"ה 

המרכז מהווה בית ספר אזורי לפיתוח סגלי הוראה. מוקד להתמקצעות, להשתלמויות ולהדרכת
עובדי הוראה במערכת החינוך. מורדי הגטאות 11 , 02-9912258

מרכז צעירים 

מרכז צעירים מעניק מענה לצעירים בגילאי 18-35 בתחומי השכלה, פיתוח קריירה, מעורבות חברתית, 
תרבות רוח ופנאי בהרצאות והדרכות בתחום ההורות הצעירה.  רש"י 11 , 02-6362812

אגף הרווחה והשירותים החברתיים
אגף הרווחה מוביל את ההתערבות המקצועית לרווחתם ולשיפור איכות חייהם של התושבים ברמת

הפרט והמשפחה וכן מטפל במצוקות חברתיות ובקהילה. אבא נעמ"ת 1 , 02-9909829

התחנה לטיפול משפחתי בית שמש

התחנה לטיפול משפחתי בית שמש- נועדה לתת מענה מקצועי לתושבי העיר הפונים לקבל יעוץ וטיפול
בתחומים: יחסי נישואין וחיי המשפחה. כמו כן, התחנה נותנת שירותי הכשרה והדרכה לאנשי מקצוע.

אבא נעמ"ת 1, 02-9909879, 02-9909979

מחלקת קליטה עירונית

משרד החינוך




