"הורים ממאדים
וילדים מנגה"  -איך
מגשרים על הפער?

סדרת חינוך
בונים הורות משמעותית
להיות הורים
זה מקצוע

מפגשי העשרה והעצמה להורים אל מול אתגרי החינוך המודרניים:
"עצור!
גבול לפניך"
ללחוץ או לתת
עצמאות ,לקבוע
גבולות או לאפשר
מרחב? על הצבת
גבולות נכונים ועל
התוכן שצריך ליצוק
לתוכם.

מה מסתתר
מאחורי המסך?
מה סוד הקסם של הפייסבוק
והווטס-אפ וכיצד השפיעה
ה"המהפכה הסלולארית"
על חיינו? מה השיטה בה
אמצעי המדיה מעבירים
מסרים סמויים כדי לתכנת
את עולם הערכים שלנו? מה
אפשר לעשות כדי שהם לא
יגרמו לנו להתנתק במקום
להתחבר?
כולל סרטונים,
ההרצאה
הדגמות ועצות
ה
מ
ב
ו
ק
ש
ת
מעשיות.

איך לדבר עם
ילדים ומתבגרים
על נושאים
צנועים?
על המבוכה מלעסוק
בנושאים צנועים ,על מחיר
השתיקה ,ועל הדרך
הפשוטה להסביר לילדים
את עובדות החיים – כיצד
באים ילדים לעולם,
ההתבגרות פיזית ,שמירת
הברית ועוד .שיחה כנה
ובהירה ששמה את הכול
על השולחן!

האם יש
מתכון
לחינוך?!
פיתוח הדימוי
העצמי של הילדים,
מה הדרך לבנות
"משפחה מדברת",
מה קורה להם
בגיל ההתבגרות?
איך להיות "הורים
לדוגמא" ועוד.

ביותר!

"לגעת בנקודה"

הופעה חוויתית מצחיקה וקולעת של דילמות מהחיים
עם צמד השחקנים ישי מאיר ואייל ניידורף ,ולצידה שיח חינוכי
נוגע ורלוונטי עם תובנות וכלים עם הרב יוני לביא.
לגעת בנושאים ה'חמים' בדרך מהנה ומשמעותית .מומלץ!

פותחים שולחן

052-8735172

נושאים מיוחדים נוספים:
איך להפוך את שולחן השבת לחוויה משפחתית ,חינוכית ורוחנית?
מה הדרך לגרום לה להיות משמעותית ומהנה לכל הגילאים ולהקרין
על כל השבוע? תובנות ,רעיונות וטיפים שימושיים.

אתגר התפילה למה כל-כך קשה לנו להתפלל והאם יש דרך להפוך את התפילה
תפילה בדור האינטרנט – מעול מעיק לחוויה חיובית ומרוממת?
האם זה אפשרי?

חינוך לצניעות
בדור מתירני

"מלחמת עשר השנים"

בר/ת מצווה
מי מפחד
מהחופש הגדול?!

על הניסיון הכמעט בלתי אפשרי שהנוער הדתי נאלץ לעמוד בו.
עקרונות יסוד בחינוך לצניעות ,היחס לחברות בגיל הנעורים ,חשש
לנטיות הפוכות בגיל תיכון ועוד.
איך להפוך את "שנת המצווה" לשלב מכונן בחיי הילדים ולמנף
את ערב האירוע למקפצה קדימה עם השפעות לטווח רחוק.
הם קמים מאוחר ,מדלגים בין המיטה ,המקרר והפייסבוק ,מסתובבים
במקומות מסוכנים ועושים שטויות .איך עוברים את החודשיים האלו
בצורה בריאה ומועילה מבלי להשתגע?!  -האתגר ,הסכנות וטיפים
שימושיים.

עם הרב יוני לביא

מנהל מוקד "חברים מקשיבים" לנוער בטלפון ובאינטרנט

054-6702313
דוא"לyonilavi10@gmail.com :
אתרmilatova.org.il :

