הנכם מוזמנים לכנס "יחסים בהפרעה" .יתקיים ב , 21.2.2.52 -כ"ה באדר א'.
בכנס ריכזנו את מיטב המרצים ,שיעלו בפניכם גישות עדכניות ,שיטות וכלים להתמודדות ולשיפור
התקשורת ומערכות היחסים  -שלכם ושל ילדכם!
בין השאר תלמדו:

* איך לתקן ולשפר מערכות יחסים בכל גיל
* איך להעלות ביטחון עצמי לילדים שלכם
* איך לשפר זוגיות למרות הפרעת הקשב
הכנס מיועד להורים ,אנשי חינוך ,מאמנים ,מנחי קבוצות ומטפלים!

צוות מרצים מהשורה הראשונה! מנחה :ד"ר אורלי כץ  /מרצה ראשית :מיכל דליות

הרשמה בטלפון( 990-2066996 ,90-0955959 :ארז)

תכנית הכנס המלאה :יחסים בהפרעה
נושא ההרצאה

שעה

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל

50:49-59:99

דברי פתיחה והצגת הכנס
ד"ר אורלי כץ  ,Ph.D -העצמה וחינוך למנהיגות.

51:51-51:5.

מומחית להעצמת ילדים ונוער וכישורי חיים מטעם משרד החינוך .מאמנת אישית ,בוגרת ה-
 College of Executive Coachingבארה"ב ,ומוסמכת על ידי ה- ICF -פדרציה בינלאומית
לאימון.

זוגיות ללא קשב? כיצד לנהל זוגיות איכותית למרות הפרעות הקשב
והריכוז * /ויקטוריו חכים  -מנחה לשינוי התנהגותי.

51:5.-51:51

כיצד לשמור על הזוגיות ויחסים טובים כאשר אחד מבני הזוג עם הפרעת קשב?
מה לעשות כדי למנוע מהבעיות לעבור גם אל הילדים? הרצאה מרתקת עם כלים פרקטיים
לבניית הקשר האישי ויחסים טובים בתא המשפחתי וגם ..מחוצה לו.
*בוגר לימודי הנחיה אישית ופסיכולוגיה חיובית ,בבר-אילן ,באונב' העברית ,ומכון אדלר.

סודות הביטחון העצמי של הילדים שלנו כתלות במערכת היחסים :הורה-
ילד * /ד"ר אורלי כץ –  ,Ph.Dמומחית להעצמה וחינוך למנהיגות.

51:51-50:..

אתם רואים את הילדים שלכם סובלים מחוסר ביטחון ומדימוי עצמי נמוך ותוהים כיצד
לעזור להם .בהרצאה נחשוף :את  2המאפיינים של ילדים עם ביטחון עצמי! את 5
החוקים הקריטיים להעלאת ביטחון עצמי בכל רגע נתון ,ללא קשר לגיל הילד! את 5
הטעויות שאנו עושים מכוונה טובה ...שפוגעות בביטחונם העצמי של הילדים! ואת 2
השאלות הקריטיות שעלינו לשאול ,לזיהוי הדברים החשובים ביותר עבור הילדים!
*מייסדת ובעלים של מרכז" פשוט אני"  :ילדים /הורים /מורים -למנהיגות ,העצמה וביטחון עצמי

הפסקה וכיבוד קל

50:..-50:51

התמודדות משפחתית עם ילד בעל הפרעת קשב וריכוז
*מיכל דליות  -מדריכה בכירה ליחסים במשפחה ומאמנת אישית

50:51-50:..

כיצד על המשפחה להירתם על מנת לסייע לילד בעל הפרעת הקשב והריכוז .מהי
ההתמודדות של ההורים עם הקושי המתלווה לכך ,כמו גם ניפוץ הפנטזיה על ילד רגיל.
איך לשפר את מערכות היחסים בין האחים ובמשפחה המורחבת וגם מול גורמי חוץ.
ההרצאה תעסוק במערכות הקשרים והיחסים בין בני המשפחה עם מיקוד על משפחה
שבה אחד הילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז.

חלק א'
--------------50:..-50:21
חלק ב'

*מנחת תוכניות ייעוץ בטלוויזיה וברדיו.

הפסקה וכיבוד קל

50:21-50:..

מפגשים עם /ADHDגל שני  -שחקנית ויוצרת בוגרת הוראה ותיאטרון  ,B.edמומחית
בטיפול בילדים עם הפרעת קשב וריכוז ,מתנדבת בעמותת קווים ומחשבות להפרעות קשב.

50:..:50:21

זווית ראייה מרגשת ומצחיקה על צעירה עם הפרעת קשב וריכוז שהצליחה לימים להתגבר
על קשיים יומיומיים ,להמשיך במסלול הלימודים ואף להפוך את הבעיות שגדלה איתן
לסטנדאפ קומי המתאר את ההתמודדות שלה ביחסים עם הסובבים אותה.

מתי ואיפה?

מחירי

יום ג'  21בפברואר ,2.52
מ 51:.. -עד 50:21

הרשמה מוקדמת עד ₪ 589 -56.6.50

בית סוראסקי ,בי"ח שיבא ,תל-השומר
(חנייה במקום בתשלום)

כניסה:

₪ 251

הרשמה לאחר - 52.2.52

₪ 55.

הרשמה לזוג הורים -
(ביטולים והחזרים עד  5ימים לפני הכנס)

מהרו להירשם ,מספר המקומות מוגבל!

פרטים והרשמה בטלפון990-2066996 ,90-0955959 :
טופס באתרwww.attengo.co.il/lp/kenes214 :

(ארז)

