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 הבית להורות מקרבת תוכנית הליווי של

 ל"לישראלים בחו

 יקרים,שלום 

 ל."הורים ישראלים שמתגוררים בחו

הפרטים על ערוצי הלימוד בתוכנית הבית הליווי של הבית להורות  כאן לנוחיותכם מצורפים

 ל. "מקרבת לישראלים בחו

 .info@feelfamily.co.il :שאלה מוזמנים לפנות אלינובכל 

 שלכם,

 יואב וגליה לבנה ויעל ארבל,

 רינת, שחר וצוות הבית להורות מקרבת.

 

 שעות( 20) 5מתוך לבחירתכם  אינטרנטייםקורסים  שני

באינטרנט לקורס אינטרנטי מרוכז, פעמיים במהלך ששת החודשים של התוכנית ניפגש 

בהצטרפותכם לתוכנית אתם יכולים לבחור שני קורסים . בנושא שמעסיק את מרבית ההורים

 (.דיגיטלי - D באותבלוח הזמנים מסומנים ) קורסים 5דיגיטליים מתוך היצע של 

ם לתת לכם שינוי של ממש בנושא הקורס באופן יעיל אינטרנטיימטרתם של הקורסים ה

  .ומדויק ובזמן יחסית קצר

 

 –הקורסים האינטרנטיים הבאים  חמשתמתוך  2לבחירתכם 

חלק מהתפקיד שלנו כהורים הוא לשים גבולות ולהגיד 'לא',  – גבולות בדרך מקרבת (1

אבל בדור שלנו ילדים פחות מקבלים את זה כמובן מאליו )בעיקר בגלל התקופה שבה 

ת? לוותר ולהרגיש שאנחנו לא עושים את הם גדלים(. להגיד 'לא' ולהסתכן בעימו

מתי לשים אותם  –התפקיד שלנו? בקורס הזה נעשה סדר בכל מה שקשור לגבולות 

איך להציב גבולות באופן ששומר על ואיך לעשות את זה כדי לשמור על החיבור, 

לגבולות, איך להגיד 'לא'  החיבור עם הילדים, מהי ההתייחסות של הדרך המקרבת

להתייחס למצוקה של הילד כאשר הוא , ואיך מלעורר ויכוח והתנגדות הימנעכדי ל

 שומע 'לא', באופן שיעזור לו להבין, לקבל ולשתף איתנו פעולה

 הקורס הוקלט מראש

 

אחד האתגרים הגדולים שרוב ההורים חווים הוא, כשהאחים  – מריבות בין אחים (2

מתחילים לריב ושוכחים לסיים. מריבות בין אחים משפיעות על כל האווירה בבית 

והורים רבים לא יודעים מה לעשות כדי שהקטן יפסיק להציק לגדול או הגדול יפסיק 
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במובהק? להתעלם מאחותו. להתערב? להגיד משהו? לתת להם להסתדר? לקחת צד 

מה לעשות עם יתר בני המשפחה שסובלים? בקיצור איך מתמודדים עם האתגר הזה 

 ושומרים על הקרבה והיחד המשפחתי? כל התשובות לשאלות שלכם בקורס הזה. 

 רביעי(-שלישי-)שני 8-9-10.5.2017 –הקורס מתקיים בשידור חי, בתאריכים 

 

נו יש ילד שאיתו קשה לנו יותר לרוב – לפתוח דף חדש עם הילד שהכי קשה לי איתו (3

שקשה לו יותר לשמוע 'לא', שכועס מהר ומתפרץ מהר, שאנחנו מתקשים  –בבית 

להגיע איתו להסכמות ומוצאים את עצמנו בוויכוחים ומאבקי כח איתו, שמשפיעים על 

 -כל האווירה בבית, לוקחים לנו מהזמן שאנחנו רוצים להקדיש גם לאחים האחרים 

קשים עלינו להכיל את הילד ולהיות סבלניים אליו. בקורס הזה לומדים ושלאורך זמן מ

תהליך קצר, עמוק, ממוקד ומדוייק, פרי פיתוח לעשות שינוי משמעותי בקשר עם הילד 

דרך משותפת חדשה שמבוססת על ללצאת שלנו, שנועד למוסס מטענים ביחסים ו

-אחר ההזתהליך ב )כמובן שתוכלו להשתמשיצירת קרבה מחודשת ושיתוף פעולה. 

 .(האחרים עם הילדיםכך גם 

  הקורס הוקלט מראש

 

. , איומים ועונשים3כוח, לספור עד -הדרך החדשה להורות ללא מאבקי - במקום עונש (4

כדי להניע את הילדים שלנו לפעולה, רובנו כהורים משתמשים בדרך של בקשות 

אז(, לאיומים -ברירה להתניות )אם-והסברים, וכשאלו לא עובדים אנחנו עוברים בלית

ועונשים. כשאנחנו פועלים כך לרוב אנחנו לא מצליחים להשיג שינוי של ממש 

ורית שלנו )בגלל שימוש מרובה בהתנהגות המאתגרת, אנחנו שוחקים את הסמכות הה

באיומים( ופועלים בדרך שאנחנו לא מאמינים בה. בקורס הזה אנחנו לומדים ומתרגלים 

שאיתה מניעים את הילדים  –את האלטרנטיבה המקרבת לטיפול במצבים מאתגרים 

 לשיתוף פעולה בדרך של הידברות, הבנה והסכמה

 הקורס הוקלט מראש

 

ו אינטרנטי שמלמד את כל הבסיס של תקשורת מקרבת קורס וידא – מתחברים מחדש (5

ויישום מעשי שלה בזוגיות: איך לצאת מהשדה המרחיק של האשמות וטענות, 

הזוג, לשחרר -להתחבר לצרכים העמוקים שלנו ולהרגיש הרבה יותר טוב בלי תלות בבן

ארבע אמונות שפוגעות ביחסים )עד כדי החרבתם(, לבטא את מה שחשוב לנו באופן 

הזוג, לבקש בקשות בדרך שתגדיל מאד את הסיכוי לקבלת -יגיע אל הלב של בןש

התחשבות ועזרה ממנו, להקשיב באמפתיה כדי לעבור מהתנגדויות וכעסים להבנה 

הזוג לדבר ולשתף אותנו ברגשות שלו, ולנהל דיאלוג מלא -וחיבור וכדי לעודד את בן

 שמחזיר את ההבנה, האמון והקרבה ליחסים.

 הוקלט מראשהקורס 
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 הפרטים החשובים:

 בנוחות של ביתכם באמצעות מחשב או טלפון חכם. – יםהאינטרנטי יםהקורסמיקום 

 דקות לשאלות 15-20-כל הדרכה נמשכת שעה וחצי + לאחריה כ – משך ההדרכות בקורס

דקות נוספות עד  15-20)+ למי שירצו  21:00-22:30 – )לקורס בשידור חי(  שעת ההדרכות

 . הגישה לקורסים המוקלטים פתוחה ללא הגבלה.(23:00השעה 

הקלטות וידאו  + שיעור בקורסחוברת עבודה לכל  – ים האינטרנטייםבקורס חומרי למידה

של השיעורים להורדה   mp3הקלטות אודיו לצפייה מכל מחשב וסמארטפון בכל זמן +

 .בקורס ללימוד בקריאה השיעורים והאזנה + תמלולים של

 

 

 שעות( 11) הדרכות תרגול אינטרנטיות בשידור חי 7

ניפגש באינטרנט להדרכה בשידור חי )מכל מחשב או טלפון חכם(. בהדרכה  בכל חודש

האינטרנטית נלמד כלים רבים ושימושיים ליישום בבית, ננתח מצבים שתרצו לפתור, נדגים 

 במהלך היישום. איך מייצרים שיחות מקרבות וגם נענה לשאלות חשובות שנתקלתם בהן

יכולים לשלוח אתם  –באפשרותכם להשתתף בשידור החי זה יהיה נהדר, ואם לא אם 

ותוכלו שאלות ואתגרים שאתם רוצים שנתייחס אליהם, אנחנו נענה עליהם במייל אלינו 

מיום  שעות 48, בתוך התוכנית ת בהקלטה עם התשובה לשאלה שלכם באתרלצפו

 .ההדרכה

 

 הפרטים החשובים:

 בנוחות של ביתכם באמצעות מחשב או טלפון חכם. – מיקום ההדרכות

 שעון ישראל 22:15עד  21:00 – שעת המפגשים

 :דרכות התרגול הקרובותהתאריכי 

5.4.2017 

26.4.2017 

17.5.2017 

27.6.2017 

19.7.2017 

13.9.2017 

 

 (הדרכות 40מעל ) ספריית ההדרכות המלאה של הבית להורות מקרבת

זמן חשוב להשרות את עצמכם בחומרים של תקשורת כדי להטמיע את הלמידה שלכם לאורך 

הדרכות באורכים משתנים והיא  40-ספריית ההדרכות המלאה שלנו מכילה למעלה מ מקרבת.

ללא הגבלה למשך כל זמן ההשתתפות , תיפתח בפניכם במלואה כמשתתפים בתוכנית

 . הדרכות הוידאו מקיפות כמעט כל נושא בתחום של הורות מקרבת בתוכנית.
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 :תמצאובספרייה ין הנושאים של ההדרכות ב

 ח(וי כקנוכחות הורית יציבה ומקרבת )שלא נגררת למאב -

 איך להקשיב כדי להפוך ויכוחים וכעסים לחיבור ושיתוף פעולה -אמפתיה  -

 איך לבנות תשתית ליחסים -מסמי הכבאי לבוב הבנאי  -

 איך לגשר במריבות בין אחים  -

 כדי שהילדים יקשיבואיך לדבר  -ביטוי עצמי מקרב  -

 איך לנהל דיאלוג בעזרת הדרך המקרבת -

 צהריים עם הילדים-איך להעביר בכיף אחר -

 גבולות בדרך מקרבת -

 בקשות בתקשורת מקרבת -

 ועוד עשרות הדרכות נוספות! – הוריות-תקשורת מקרבת במשפחות חד -

 הפרטים החשובים:

 מכל מחשב וסמארטפון  –איך צופים / מאזינים 

 .ה וחצידקות ועד שע 15-משך ההדרכות משתנה החל מ – משך כל הדרכה

 וזמינות לכם לצפייה בכל זמן ומכל מקום שנוח לכם. 24/7ההדרכות פתוחות  – שעות

 

 להתייעצות, שיתוף והדרכה 24/7פורום קהילה פרטי שפתוח 

פורום כחלק מההשתתפות בתוכנית ובמטרה לתמוך בכם באופן יומיומי, עומד לרשותכם 

לשיתופים וקבלת , להתייעצויות איתנו ועם הורים אחרים, לשאלות 24/7הקהילה שלנו שפתוח 

מענה לאתגרים יומיומיים עם הילדים בבית. אנחנו יודעים ממשתתפים בתוכנית שלצורך 

ולשפה המקרבת,  הטמעה של הגישה המקרבת בבית חשוב לשמור על חיבור מתמשך לתכנים

מרחב זמין ויומיומי למטרה זו, והוא גם מקום להיפגש, לשתף,  לנופורום הקהילה משמש ו

 .לצחוק, לשמוע דעות נוספות ועוד

  

 !ונוסים מיוחדיםב

 שלושה בונוסים נוספים

 ₪ 997בשווי  -בתקשורת מקרבת כלי יסוד קורס  .1

  !קורס משנה חיים - בתקשורת מקרבת אינטרנטיורס יסודות ק

כלי היסוד של תקשורת מקרבת שהם הבסיס  4הדרכות מפורטות על תמצאו קורס וידאו, שבו 

הקורס מבנה את כל  .ליצירת שינוי עמוק ואמיתי בהתנהלות במשפחה, בתקשורת וביחסים

ורים קצרים וממוקדים, בסיס הידע של תקשורת מקרבת יחד עם מיומנויות היסוד בגישה, בשיע

 לצפייה מכל מחשב וסמארטפון.
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 ₪ 497בשווי  - הדרכות בית הספר להורות מהלב .2

הדרכות וידאו קצרות וממוקדות בנושאים מרכזיים בהורות: איך לעבור מויכוחים להבנה,  10

איך לגשר על תפיסות שונות בזוגיות בנושא ההורות, כיצד לבנות סמכות הורית בדרך 

להפעיל כח, איך לדבר באופן שהילדים יקשיבו, איך יוצרים חיבור במשפחות  מקרבת מבלי

כל ההדרכות זמינות לצפייה מכל מחשב  -מורכבות )עם ילדים משני הצדדים( ועוד 

 .וסמארטפון וללא הגבלה למשך כל זמן ההשתתפות בתוכנית

 ₪ 147בשווי  -הדרכת וידאו מיוחדת בנושא זוגיות  .3

דרכה עומק שמלמדת כיצד ליצור תקשורת מקרבת בתוך הזוגיות, כדי לחזק את הביחד ה

 .הזוגי וכדי לחזור להרגיש צוות חזק שפועל בשיתוף פעולה מול הילדים

 

 

 ל"בחולישראלים  –הבית להורות מקרבת  בתוכניתשלכם ההשקעה 

 חודשים.  6-ל₪  3,500 –המחיר המלא של התוכנית 

 .₪ 2,740 –ל "מסלול לישראלים בחוהתוכנית במחיר 

 

 בלבד, ₪ 2,450 :2017בחודש אפריל בהצטרפות 

 .חודשים X 8לחודש  ₪ 306 :אפשרות לתשלומים

 
 

 למעבר להצטרפות לתוכנית – לחצו כאן

 צרו איתנו קשר והרשמהלפרטים נוספים, שאלות, התלבטויות 

פנו אלינו: או באימייל בטלפון  

rinat@feelfamily.co.il    054-9292622           

https://secure.cardcom.co.il/u/FYD/
mailto:rinat@feelfamily.co.il

