
 

 

 

 של מועצת פתיחת האקדמיה להורים 

   כרכור   –פרדס חנה 
     

 

כרכור, –, התקיים ערב פתיחה חגיגי והכרזה על האקדמיה להורים פרדס חנה41.01.5אמש, יום א', 
הורי המושבות ואנשי חינוך, ראש המועצה, חיים געש, מנהלת  500-במרכז לאומנויות הבמה, בנוכחות כ

1 בסיום אגף החינוך אילנה זגול ומנהלת מרכז הורים ילדים באגף רווחה וקהילה הגברת סמדר אלטמן
חלק הנאומים והברכות של צוות הקמת התוכנית וברכת ראש המועצה עלתה הגברת מיכל דליות 

 ר חוזר וברור להורים "לכו לרכוש השכלה הורית"1  להרצאה מצחיקה ומעשירה תוך העברת מס

הורים בפרדס חנה -האקדמיה תופעל מטעם אגף החינוך ואגף קהילה ורווחה ותנוהל במרכז ילדים     
)רחוב המעלה( שם יתקיימו רוב קבוצות ההורים1  האקדמיה תשמש מקום לליווי מקצועי להורים לאורך 

לזוג( ותיתן מענה ₪  54-למפגש להורה יחיד וכ₪  00י המועצה )מעגל חיי המשפחה, במחיר מסובסד ע"
 רחב לצרכים מגוונים של אוכלוסיית ההורים ביישוב1 

בשנת הלימודים הקרובה תפעל התוכנית במתכונת קבוצות הורים בלבד מתוך כוונה להרחיב את      
הפעילות לתחומים נוספים בעתיד1 נושאי קבוצות הלימוד נקבעו לאחר ניתוח שאלוני סקר שהועברו 

ת למידה , הורים למתבגרים ולילדים בעלי לקויו0.-0להורים באמצעות אגף החינוך: הורים לילדים בגיל 
 / קשיי קשב וריכוז1

אנשים ויועבר באופן חוויתי בגישת אלפרד אדלר )על ידי  22הלימוד ייעשה בקבוצות אינטימיות של עד      
 מפגשים שבועיים, משך כל מפגש שעתיים1 4.מנחות מקצועיות ומנוסות בוגרות מכון אדלר( משך 

ילה ומצמיחה עם השאלות והאתגרים במסגרת הסדנא יינתנו כלים יישומים להתמודדות יע    
 היומיומיים הכרוכים בגידול ילדים וכן יידונו נושאים המטרידים את ההורים ומעלים שאלות1

האקדמיה להורים פועלת מתוך הנחת יסוד שהחינוך המשמעותי ביותר מתחיל מהבית1 מתוך אמונה      
בלת כלים לחינוך הילדים, תמיכה שעצם הפנייה להורים תקדם את המודעות לצורך הקיים היום בק

 וחיזוק ההורים וכן תעביר מסר של לקיחת אחריות הורית על חינוך הילדים1 

מורית לטובת -השתתפות הורים בסדנאות עשויה לחזק את הדיאלוג, שיתוף הפעולה והסמכות ההורית     
כופות באמצעות הילדים1 דיאלוג כזה, עשוי להפחית, משמעותית קשיים של ילדים המתבטאים, ת

 התנהגויות מפריעות1 ובמעגל השני במוסדות החינוך ובקהילה כולה1 

 צוות הקמת האקדמיה להורים:     

 מנהלת מחלקת החינוך מועצה מקומית פרדס חנה כרכור -אילנה זגול  



 

 

 מנהלת מחלקת קהילה ורווחה  –תמי בר ששת 

 הורים-מנהלת מרכז ילדים –סמדר אלטמן 

 מנהלת ומרכזת תכנית האקדמיה להורים  –ניבה בגין בן ארי 

 

 פרטים לגבי ההרשמה :

 

 91/91/91החל מתאריך ההרשמה לסדנאות ההורים תתקיים במשרדי אגף רווחה וקהילה משך שבועיים 
 ומותנית בתשלום מראש )מזומן או צ'ק עד שלושה תשלומים(: 41/91/91ועד תאריך 

 

 יום ראשון 

  4:00.-0:00.בין השעות 

 פרדס חנה  04ילדים רחוב המעלה -מרכז הורים

 000-700-7540טל' לבירורים 

 000-700-7540או 

 

 יום שני

  0:00.-0:00.בין השעות  

 אגף רווחה וקהילה רחוב שביל התלמיד 

 000-700-7504 –טל' לבירורים 

 

 ימי שלישי ורביעי

  4:00.-00:00בין השעות 

 פרדס חנה  04ילדים רחוב המעלה -מרכז הורים

 000-700-7540טל' לבירורים 

 000-700-7540או 



 

 

 

 

 


