
הורות מעבר לאופק 

סדנת הורים-עובדים

סדרת הרצאות העשרה קלילות

ומרתקות לבחירת הארגון בנושאי

איזון הורות עבודה, לצד הקניית

כלים פרקטיים להתמודדות עם

סוגיות הנוגעות לכל הורה

בהתנהלות עם ילדיו, הפחתת

רגשות אשמה ולימוד דרכי פעולה

שיטיבו ויעצימו הן אותם והן את

ילדיהם בעולם בלתי מאוזן

ערך לארגוןערך לעובדיםהאתגר

סדנה חוויתית ואינטימית לקבוצת

הורים-עובדים. הסדנה תתמקד

בכלים ודרכי גישה עם סיטואציות

מורכבות מחיי היום-יום של ההורים

העובדים, בניהול מערכת יחסים עם

ילדיהם וזאת לצד העצמה הורית

 והקניית כלים לאיזון הנכון בין

הנוכחות ההורית לעבודה

הדרכת הורים פרטניתהרצאות לארגון

"טוב בבית-טוב בעבודה": הדרכת

הורים פרטנית לעובד.ת (אפשרי

ביחד עם בן.בת זוג), הכוללת ייעוץ

מקצועי להתמודדות עם הבעיות

והאתגרים אותם חווה העובד.ת

בביתו בשילוב שבין העבודה

למשפחתו במטרה להעצים את

ההורים ולהביא לשיפור האוירה

בבית 

 

 

י ל ש ם  י ת ו ר י ש ה

הקושי לשלב בין ביצועי העבודה
לביצועים בתפקיד השני שלהם -
הורות, התחזק עם המעבר לעבודה
היברידית. קושי זה פוגע במערכות
היחסים בין העובדים לבין ילדיהם,
מעורר בהם רגשי אשמה, ומשליך
באופן ישיר על הריכוז, התפוקה

והביצועים שלהם בזמן העבודה 
 
 

הקניית ידע וכלים לשילוב מיטבי של
הורות לצד עבודה, לימודי דרכי פעולה
להתמודדות מעשית עם מצבי חוסר
שיתוף פעולה של ילדיהם (מאבקי כוח,
התקפי זעם ועוד) ויצירת בסיס איתן
לבית מאוזן, תוך הפחתת רמת הסטרס
ורגשי האשמה ההוריים במציאות הבלתי

מאוזנת של הורות לצד עבודה בימינו
 

הארגון ירוויח עובדים פנויים רגשית
בעבודה, מעודדים, עם רמת מוטיביציה
גבוהה. פועל יוצא מכך שרמת
הביצועים והפרודקטיביות של העובדים
תגדל, ותתרום באופן ישיר לארגון.
בנוסף העובדים יביעו סולידריות
ונאמנות גדולה יותר לארגון על הדאגה

והתחשבות בצרכיהם המשפחתיים
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 הרצאות, סדנאות והדרכות
הורים-עובדים בארגונים

מחפשים הזדמנויות ליצירת שינוי
עם משמעות לעובדים ההורים

בארגון שלכם ? 
 

   OUT איזון בית עבודה

מיטל הרשקו
עו"ד, מרצה ומנחת הורים 

מוסמכת מכון אדלר

  IN איזון הורות עבודה

ליצירת קשר
סרקו אותי

אשמח להשתמע 

הרצאות איזון הורות עבודה

סדנאות הורים-עובדים

הדרכת הורים פרטנית

הדרכת הורים קבוצתית 


