
   

 שלנוהמרכז  אודות

ופועל  2014רשמית באוקטובר ם הוק(, האקדמיה להוריםמרכז הורות לומדת  )בשמו הקודם 

 בהובלת האגף לשירותי קהילה ורווחה ובשיתוף אגף החינוך.  השלישית, זו השנה 

בספרים, מאמרים באינטרנט, ונגיש  מצויהמידע בו בעידן  הוריםקבוצות בכלל למה 

 ?הרצאות וכו'פורומים ברשתות החברתיות, יזיה, ותכניות רדיו טלו

עם כל הרשתות החברתיות, אנחנו חיים בעידן של בדידות גדולה. כל משפחה מתמודדת לבד 

'מגוון  'דגם' למשפחה.ולא אין מסורת לגידול ילדים, בבגידול ילדים, עם שאלות הקשורות 

 .המצוי רבהמידע ההתשובות הקיים מבלבל וסותר והורים מוצאים עצמם אבודים מול 

דבר ה. מסוים מאוד במקרה של קושי (המיועד להמונים)'חומר' ניגשים לקרוא רוב ההורים 

בספר או המידע המפורסם . כמו כן הקושית היכולת להביט באופן רחב יותר על אמצמצם 

 .הורההשל האישי קושי מתחשב בו מייצג תמיד את האמונות, הערכים אאינו באינטרנט 

קבוצת ם. וטיפוחלצרכי ההורים יותר מותאמת ה אישית על לתמיכהופהורות לומדת'  מרכז'

הבדידות, לחזור לתחושה הטובה תחושת פוגג את לדרך חוויה נעימה ואינטימית והורים היא 

הבנה ומודעות  . אנו מאמינים שצרת רבים אינה נחמת טיפשים, היא התחלה של של קהילה

 )שאנחנו לא לבד בסירה הזאת שקוראים לה הורות( והיא גם תחילתו של הפתרונות.

, מבינים את עצמם ומקבלים כלים ילדיםלנשי החינוך המשמעותיים ביותר כאשר ההורים, א

רווחה נפשית גדולה יותר ואנו רואים שיפור  מעשיים להתמודדות עם הילדים, לילדים יש

  משמעותי בקשר בין הורים לילדים ובאווירה בבית.

 : מטרות המרכז להורות לומדת

  מרכז להורות לומדת פועל לטיפוח קהילת הורים. מתן השכלה בסיסית וכלים להתמודדות
מאמצים רבים עם אתגרים שגידול  הילדים מציב זאת,  לצד מערכת החינוך, המשקיעה 

 בחינוך וטיפוח הילדים.
  משפחה.ם שונים בחיי הבשלביבניית מוסד קבוע לתמיכה מקצועית וליווי הורים 
 של  התא המשפחתי )ודרך מפגשי הלימוד הקבוצתייםיזוק הקהילה דרך חיזוק ח   
 )התושבים . 
 העלאת המודעות ההורית לצורך להיעזר ולהיתמך בכל הקשור למקצוע המורכב בעולם 

 'גידול בני אדם'.
 :הנגשת הדרכה הורית תוך 

 .קביעת מחירים שווים לכל כיס 
 מיקום קרוב לבית. 
  לאוכלוסיות הורים בעלי צרכים מגווניםבחינת הצרכים ומתן מענה . 



   

 

 

 

 2014ראש המועצה מר חיים געש בערב הפתיחה אוקטובר 


