
בונים סמכות הורית בסטטוס החדש 
תהליך הליווי "מבית לבית" 

מדריך את ההורה בהתמודדות עם חינוך הילדים, 
בתהליך בניית הבית החדש, במטרה לבנות בית מיטיב 
כך שיהיה לכולם נעים לחיות בו, גם להורה וגם לילד.

מה מקבלים המשתתפים בתהליך הליווי? 

היכרות מעמיקה עם צרכי הילד ונקודת מבטו
כלים להתנהלות במטרה לעזור לילד בכל שלב 

גיבוש מערכת ערכים וחוקים לבית החדש 
חיזוק המוכנות הרגשית והנפשית לאתגרים שעוד צפויים..

רוצה להיות הורה מיטיב לילד שלך
תוך רוגע וביטחון אל מול ההורות שלך?



קבוצות קטנות (עד 10 אנשים)
מפגשי זום, בנוחות שלך

פגישה שבועית, בימי רביעי
בשעות הערב 20.00-21.30

מפגש ראשון לסדנה - בתאריך  4/1/2023

תהליך הליווי "מבית לבית" מאפשר 
הן למידה מקצועית לנושא ההורות 

והן למידה מתוך שיתופים ודיונים של החברים למסע. 

בונים סמכות הורית בסטטוס החדש 

התהליך כולל ליווי מותאם
 אישית שוטף בווטסאפ

הרישום לתהליך הליווי כרוך בשיחה מקדימה
לבדיקת התאמה 

תכני התכנית ומעטפת הליווי נבנו באופן שייתן מענה
מקסימלי לצרכים שלך במעבר לסטטוס החדש. 

המפגשים כוללים תכנים תאורטיים, ודיונים קבוצתיים  



בניית שגרה ומציאות נעימה, 
שלבים בתהליך הפרידה 

ודרכי התמודדות עם הקשיים
החדשים

מתעוררים
למציאות

חדשה

תכני המפגשים.. 

בונים את ההורות שהילדים צריכים
שמים גבולות ומתמודדים עם

מריבות בין אחים
בונים 

סמכות הורית

בונים משפחה חדשה עם הילדים
בניית הבטחון העצמי של הילדים

חיזוק תחושת השייכות
מתרגלים 

הורות
מעצימה

מדוע תקשורת הורית היא הכרחית?
איך בונים תקשורת הורית עבור

הילדים?
יוצרים 

תקשורת הורית

מה גורם לגירושים להפוך לטראומה
מה הילדים צריכים מאיתנו?

איך אנחנו יכולים לתת להם את זה?
מגנים 

על הילדים

מבית לבית



כשהעולם שלך מתרסק, אתה צריך לבנות אותו מחדש. 
 

אחרי הגירושין, החלטתי לבנות אותו בדיוק כמו שאני רוצה.
חזרתי לעצמי ולמה שאני הכי אוהבת – אנשים.

 
הבנתי מיד שההורות שלי היא זו שתשפיע על גודל המשבר

שהילדים שלי יעברו והיא זו שתקבע גם את המשך חייהם
הבוגרים. 

 
הדרכת הורים למדתי, במכון אדלר, כדי להצליח לעזור גם

לילדים וגם להורים להגשים את עצמם. 
 

אני מזמינה אותך, לעבור איתי מסע קצר, שבאמצעותו תוכל
להעביר את ילדיך תהליך גירושים בצורה קלה ככל שניתן תוך

שאתה שלם ומגובש יותר כאדם וכהורה. 

הי, נעים להכיר
אני מאיה גולדברג

מדריכת הורים גרושים ומתגרשים 
וגרושה בעצמי מעל 10 שנים.

מתלבטים אם תכנית הליווי מתאימה לכם? 
דברו איתי, בטלפון: 054-7616787


