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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. השקעת הארגון ברווחה

משפחתית והעצמה הורית בפרט משפיעה לחיוב על המרץ והמוטיבציה של העובדים ומגבירה את

תחושת השייכות והמחוברות של העובדים למקום העבודה. 

 הרצאות, סדנאות והדרכות

מחפשים הזדמנויות ליצירת שינוי עם משמעות לעובדים ההורים בארגון שלכם ? אשמח להשתמע 

מיטל הרשקו, עו"ד, מרצה ומנחת קבוצות הורים מוסמכת מכון אדלר

סדנה חוויתית אינטימית לקבוצת הורים-עובדים, העוסקת בהעצמה הורית לצד הקניית כלים פרקטיים

לאיזון הורות עבודה והתמודדות טובה יותר עם סיטואציות מורכבות מחיי היום-יום וניהול מערכת יחסים

משמעותית עם ילדיהם.

את הסדנאות ניתן לבנות בהתאם לצרכי הארגון, גודל ומאפיינים (ילד ראשון, אבות, אמהות לאחר לידה,

מתבגרים וכו).

הרצאות לארגון

הדרכת הורים פרטנית
"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 במטרה להעצים את ההורים

ולהביא לשיפור האוירה בבית. ניתן להזמין שירות זה כהטבה / מתנה  לרווחת עובדים הזקוקים

להדרכת הורים אישית.

הורות מעבר לאופק 

052-6999333 mei.hershko@gmail.com https://www.meitalhershko.com
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הורים-עובדים בארגונים

ערך לארגוןערך לעובדיםהאתגר

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
 



אם קהל העובדים שלכם כולל הורים לילדים, אני מזמינה אתכם לבחור ממגוון פעילויות סדנאות להורים-עובדים והרצאות

העשרה מרתקות להורים המתקשים לנהל מערכת יחסים משמעותית עם ילדיהם, עקב עומס עבודה, וקושי לשלב בין העבודה

לבית. בהרצאות ובסדנאות יקבלו העובדים  ארגז כלים פרקטיים שיעצימו אותם ואת ילידהם ויסייעו להם ביצירת בית מאוזן

יותר תוך הפחתת רמת הסטרס ורגשי האשמה ההוריים במציאות הבלתי מאוזנת של הורות לצד עבודה בימינו.

 

2022-2023

בית מאוזן - זה בהחלט אפשרי 

הורות פרואקטיבית בעידן המודרני

"טוב בבית-טוב בעבודה" : בחברה שלנו לא פעם העבודה ופיתוח הקריירה באה על חשבון המשפחה. שעות

העבודה הרבות גוזלות זמן יקר משעות הפנאי של ההורים העובדים, ואלו מוצאים את עצמם בתחושה של

רגשי אשם קשים על חוסר הנוכחות ההורית בבית.

נתמקד בדרכים להעצמת הורים עובדים וילדיהם במציאות בלתי מאוזנת מתוך עקרון של כמות לא עולה על

איכות.

העובדים יחשפו לארגז כלים פרקטיים שיסיעו להם ולילדיהם ליצור את האיזון הנכון עבור משפחתם, תוך

הפחתת רגשי האשם ההורים ויצירת עוגן יציב ליחסים ביניהם לבין הילדים

 

הרצאות וסדנאות הורים לארגון 

מיטל הרשקו, עו"ד, מרצה ומנחת קבוצות הורים מוסמכת מכון אדלר

 רב היום אנחנו ההורים פועלים באמצעות "טייס אוטומטי": נגררים, מענישים וצועקים על הילדים.

נבין יחד כיצד המעשים, התגובות והמילים שלנו מעצבות את מי שהילדים שלנו יהפכו להיות ונלמד מהם

הכללים והעקרונות היוצרים את הסמכות ההורית הנדרשת. בנוסף נכיר את דפוסי ההתנהגות הריאקטיבים

מול הפרואקטיבים,

וכיצד יש באימוץ דפוסים פרואקטיבים כדי להפחית משמעותית התנהגויות מפריעות של הילדים שלנו, כגון

התקפי זעם, טנטרומים, מאבקי כוח, ותשומת לב יתרה.

 

הדרכה פרטניתסדנההרצאה

הדרכת הורים אישית לעובדקבוצת הורים-עובדים אינטימיתכלל ההורים-העובדים בארגון

6 מפגשי ייעוץ של 60 דקותאורך הסדנה : 2.5 שעותהרצאה פרונטלית  :שעה ורבע

עובד.ת ובן.ת זוג בלבד 5 - 15 משתתפיםעד 200 עובדים

פרונטלי או בזוםפרונטלי פרונטלי או בזום

קהל

משך

כמות

מפגש

מחפשים הזדמנויות ליצירת שינוי עם משמעות לעובדים ההורים בארגון שלכם ? אשמח להשתמע 


