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 לכל המעוניין 

 , האגודה לבריאות הציבור.סביבהמנהלת אגף קידום בריאות ו – מרינה מאירמאת: 

 הרצאות להורים רשימת
 

 תקציר תוכן הסדנאהרצאה / שם 

 יוצרים זיכרון
 דרכים יצירתיות לשיפור הזיכרון

 על מנת להצליח בחיים

הזהות והדימוי העצמי שלנו תלויים במידה רבה 

שכלול יכולת זו יגביר בנו את הביטחון  .בזיכרון

ויעלה את תחושת השליטה. בדרכים  העצמי

חווייתיות ומהנות נלמד כיצד לשחק עם עצמנו 

והאחרים, ולקשור קשרים חדשים. בדרך זו נגדיל 

בצורה הנדסית את כמות הפרטים שנוכל לשלוף, 

 וכל זאת מבלי להזדקק לעזרים טכנולוגים

 תצליח -תישן 

השינה והדרכים הפשוטות  יתרונות

 לטייב אותה

 

 

השינה היא אחת מהמתנות החשובות שקבלנו 

מטבע הבריאה. דרך החלום יכולה להוביל אותנו 

להצלחה ולרגיעה גם יחד. נכיר את סולם שלבי 

השינה, ובעיקר נלמד ביחד כיצד בדרכים פשוטות 

 נוכל להשפיע לטובה על שיפור איכותה.

הנעה להנעה 

 בהנאה

ות התנועה לאורך כל היום חשיב

 ובדרכים מגוונות כדרך חיים

התנועה היא סימן לחיים, אך בעידן האלף השלישי 

הפכנו גם אותה למוצר צריכה. אנו משלמים על כך 

 בריאותי וכספי. –מחיר יקר 

בדרכים פשוטות ומהנות אפשר לייצר הזדמנויות 

לפעילות גופנית ביחד ולחוד, בזמן העבודה ובשעות 

י, ובכך להגדיל את החיוניות והיצרנות לאורך הפנא

 כל היום.

אני רואה ובלתי 

 נראה

על חשיבות הנראות בעידן 

 טכנוקרטי וטכנולוגי

שקיפות היא שם המשחק היום, אך להרגיש שקוף 

אנשים בוגרים  –זה קורה לנו שזה עניין לא פשוט. כ

תסכול עצום, אחת על כמה תופעה אנו מרגישים  –

ת ילדנו. בעזרת תיאורי מקרה וניתוח זו מערערת א

מצבים מחיי היומיום של כולנו, ננסה ביחד לפתח 

 כללים חדשים לנראות חיובית

 דימוי עצמי חי ובי
הדרך לעזור לעצמנו להיות שלמים 

 מבלי לשלם מחיר נפשי

כולם מדברים עליו, אך מעטים יודעים מיהו. הדימוי 

ם רבות העצמי שלנו מורכב מאנשים רבים, ולעיתי

אנו נושאים עלינו משא כבד ומיותר. בעזרת סרטונים 

וסיפורים נאמץ דרך ראיה חדשה ומפתיעה, ונהווה 

 ובמיוחד לילדנו. –דוגמא אישית לסובב אותנו 

ההרצאה תעסוק בנושא דימוי עצמי איך אני רואה את 
כיצד של ילדים:מהו דימוי עצמי ו

במסגרת ההרצאה יידונו נושאים הקשורים 
להתפתחות נפשית, הפרעות התנהגות, התמודדות 
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כך אני  –העולם 

 מתנהג

 

הוא מתפתח? מה הקשר בין דימוי 
עצמי לבין התנהגות? מה תפקידם 
של ההורים בבנייה ועיצוב דימויו 

 העצמי של הילד?
 

 

עם תסכולים, הצבת גבולות, חיזוקים ועונשים, 
, ועוד. יחד ננסה הקשר שבין ההורה לבין ביה"ס

להבין כיצד לפעול לחיזוק הדימוי העצמי של הילד, 
ליצירת שינוי התנהגותי, ולפיתוח מוטיבציה 

 להצלחה.
 

של   U -מודל ה

 החיים

 ההרים גבוהים יותר בדרך חזרה

כיצד לחזור ולתת מקום לרגש 

 בהוויה היומית

ובעצם הם  –זה לא מה שהבטיחו לנו  –החיים 

אנחנו יודעים עליהם, או יותר הרבה יותר ממה ש

. בדרך מוכרת אך נשכחת, מלאת נונכון על עצמ

בזמן דמיון והומור עצמי, נהפוך את המסע שלנו 

בפניית פרסה, ונטפס למעלה אל עבר המימוש 

 העצמי והגשמת החלומות הקטנים

 

 

 

 

ילד טוב משאיר 

 צלחת ריקה ?

 

 

 

 רעב או לא רעב ?  זאת השאלה

בע שלי לחיים מנגנון הרעב והשו

 רגועים יותר

 

הורים רבים בטוחים,לא פעם, כי ילדיהם מרעיבים 

את עצמם. תחושה זו גורמת לנו לנהוג בשיטות 

 שונות הפוגעות במנגנון הרעב והשובע.

 אם כך, מה עושים?

נכיר את שפת הדיבור וניצור יחד את כללי המעשה 

לשמירה ותחזוק מנגנון כה חשוב זה, שאם נקפיד 

בר מגיל הילדות נוריד משמעותית את העיסוק עליו כ

 ב"דיאטות" בגיל הבגרות.

 חושבים בריא

אחת השאלות המעסיקה אותנו 

 אני אוכל ? מהרבות היא:  

 שאלות חשובות לא פחות הן

 אני אוכל ?   איך

 אני אוכל?  למה

 אני אוכל ? כמה 

 

בריאותו של האדם ואיכות חייו נקבעים במידה 

 רבה על ידו.

ים ולמסגרת המשפחתית תפקיד חשוב להור

בהקניית הרגלים ליצירת אורח חיים בריא בקרב 

 ילדים ובני נוער.

הקניית הרגלים בריאים מגיל צעיר תבטיח 

הפיכתם לדפוסים קבועים המקדמים אורח חיים 

 בריא.

 

 

 גובה מע"מ אינההאגודה הינה מלכ"ר על כן *                                      

 


