
 קשר דף הפייסבוק של ארגון :לייק לנו עשו שוטפים? עדכונים רוצים
  

אימון  שמח להציע : ירושלים קשר לאור הצלחת הקבוצה בשנה שעברה, סניף

 )קואוצ'ינג( להורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז  קבוצתי

  

אינו מסוגל לעמוד בלוחות זמנים  יומיות הקשורות לסדר וארגון?-הילד שלכם מתקשה להתמקד במשימות יום

 מגיב לעיתים באופן אימפולסיבי? באופן עקבי?

 שם בשבילו?אתם מוצאים עצמכם שואלים מה זה אומר? איך להתמודד? איך אני יכול/ה להיות 

האימון בקבוצה יאפשר לכל אחד ואחת לעבוד על מטרה  -אנו מזמינים אתכם להשתתף בקבוצת אימון

אישית, הקשורה לקשיי הקשב וריכוז של ילדכם, כמו גם לתרום ולהיתרם משאר חברי הקבוצה, באווירה 

 של קבלה, אמון וביטחון.

ירושלים,  קשר בסניף 04///4-החל מה 00:11-03.91מפגשים אשר יתקיימו בימי א' בשעות  01 – היכן ומתי

 , תלפיות, ירושלים.4רחוב יד חרוצים 

 : דליה מנדלר, מאמנת אישית מוסמכת עם התמחות באימון הורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז.מאמנת

 לכל סדרת המפגשים, התשלום יינתן בתשלום אחד במפגש השני. מספר המקומות ש"ח 911 : עלות הסדנה

 בקבוצה מוגבל.

 jerusalem@mrkesher.org.il 6096006-10 -ירושלים  קשר : סניףלהרשמה

 0//1/46900: דליה מנדלר  לשאלות והבהרות

 בברכה, 

 ירושלים קשר ומאיה סגל, מנהלת סניף דליה מנדלר, מנחת הקבוצה

 לינק לכתבה:
http://www.horimbekesher.co.il/Article/?ID=3740 

_____________________________________________________
_________________________________________ 

 יזמויות הורים עם הורים
  

ב(, מחפשת ילדים נוספים לכיתה קטנה -)כתה א 0-6 קבוצת הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בגילאי
, המחנך על פי גישת וולדורף )הגישה שתיפתח בשנה הבאה, בבית הספר היסודי בקיבוץ הרדוף

 האנתרופוסופית(
  

  amir_sa@wall.comמייל: 31/0513-14או למזכירות ביה'ס: 1/4-/4964/3-לפנות: אמיר
  

 ____________________________________________________

___________________________________________ 

מתארגנת יזמה עסקית שתעסיק אנשים עם צרכים מיוחדים ויפתח מוצרים עבור אותו קהל היעד במודל "חברה 

 לתועלת הציבור".

 הורים המעוניינים להיות חלק יפנו למישל מנספייזר, אמא מיוחדת. 

052-6623260 

,mansp@netvision.net.il 

_____________________________________________________
__________________________________________ 

  

 )המידע והפעילויות המופיעים במדור זה, הינם באחריות המפרסמים בלבד( פרסומימדור 

 האם אתם יודעים מה קורה בהסעות? איך מתייחסים אל הילדים?

https://www.facebook.com/horimbekesher
mailto:jerusalem@mrkesher.org.il
http://www.horimbekesher.co.il/Article/?ID=3740
http://www.horimbekesher.co.il/Article/?ID=3740
mailto:amir_sa@wall.com
mailto:mansp@netvision.net.il


 מקרה נוסף השבוע

 .של נהג הסעות החשוד בתקיפה מינית של ילדה אוטיסטית

-law/crime/Article-ww.mako.co.il/newshttp://w
559f0a881263541004.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730 

ובהסעות של ילדים  נמצאת, היכן המונית נתון בכל רגע אנו יודעים Get Taxi יתכן שבשירות מוניות דוגמת לא
 !וקורה -מיוחדים אין לנו מושג מה קורה 

 .סנס ל'זו בדיוק הסיבה שהקמנו את אנג

אפשר  .שהילדים הללו הם לא הפקר ויש מי שמשגיח ודואג להם גם מרחוק נותני השירות חייבים לדעת
 !לצמצם את התופעה

ל סנס תורמים חודש שימוש בחינם לכל הורה לילד מיוחד שמעוניין לבדוק את ההסעה שלו במהלך אנג'
  . מאי-חודשים אפריל

 
כיומן ועל מפה, וכולל מצב פעולה מיוחד  מלא של הילד אנג׳ל סנס מדווח על מיקום וסדר יום השירות של

 .לאיתור ילד אובד ויכולת הקשבה מרחוק

 .www.angelsense.co.il :הירשמו באתר או 6490905-19ב והשאירו הודעה קשר צרו

_____________________________________________________
___________________________________________ 

  

 הנחה מיוחדת לטיפול בעזרת בעלי חיים ב"מרכז בולבי"

  
זה הזמן להפנות אותו לטיפול -הורים! אל תחכו לתחילת השנה.אם ילדכם חווה קושי רגשי או חברתי

 מקצועי,יעיל ומהנה,בפינת החי.

  
19-644600/ 

  

info@bowlby.co.il 

  

www.bowlby.co.il 

  

_____________________________________________________
_________________________________________ 

  

  
 המיוחדות הבית של המשפחות-קשר

  

  http://www.horimbekesher.co.il -קשראתר התוכן הורים ב

  http://www.horimbekesher.co.il/144.html    -הצטרפו אלינו

 https://www.facebook.com/horimbekesher-חפשו אותנו בפייסבוק

  /http://www.horimbekesher.co.il/contact -קשר צרו איתנו

  
  ".קשראיתם נוכל להיות ב" נוספים, כדי שגם" איתנו תורם לכם? ספרו עלינו להורים קשרה"

  
עקב חוק דואר האנטי ספאם ובכדי שנוכל להמשיך לשלוח מידע מעודכן רק למעוניינים בכך, שלחו את המילה עצור באם אינכם מעוניינים 

 לקבל את המיילים.
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