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קצת עיל:
רגע לפני שמתחילים, קצת עלי:

נעים להכיר! אתי רוזנצוייג, אמא, סבתא, מורה, מנחת הורים
 ]בוגרת 4 שנות המכון להכשרת מנחות הורים, "הסמכות החדשה"

לבעיות התנהגות קיצוניות וקשות ולומדת טיפול[,

M.A מטפלת רגשית באמצעות פסיכודרמה
מאבחנת דידקטית ובעלת ניסיון של 26 שנה בתחומי החינוך. 

 מורה בסמינרים ובתי מורה. אבל לפני ואחרי הכל – 
 אני מאמינה בלתת אפשרות לכל הורה
 לחוות הורות סמכותית, רגועה ובטוחה

ולהעניק לכל ילד ילדות מאושרת, יציבה ואוהבת.
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מוגנות בחורף:
בחורף- הילדים שלך ]וגם שלי[ חוזרים בחושך

אפשר להמשיך להיות בחרדה
ואפשר לרכוש כלים כדי להתגונן

אנו כאן בשביל למנוע את הפגיעה הבאה-
בהשתדלות ובתפילה!

ודווקא עכשיו יותר מתמיד
חשוב לך לוודא שהם מוגנים. 

את לא רוצה להיות מוטרדת;
את לא רוצה שהם יהיו מוטרדים.
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 כשיש חושך
יש לפוגעים יותר אפשרויות

פחות רואים אותם.
כשיורד גשם, כולם רצים לבתיהם

אין נוכחות סתמית ברחוב.

הסכנה גדלה כשאין פיקוח ובקרה

אני לא רוצה להפחיד
אני רוצה לעורר אותנו לעשיה משמעותית

ללמידה מה ואיך כדאי לנו להכין את ילדנו 
בדיוק בעונה זו של השנה.

]כל עונה ואתגריה[ 
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מוגנות בקיץ:
בקיץ – כל הנחשים יוצאים מהחורים...

אפשר להמשיך להיות בחרדה
ואפשר לרכוש כלים כדי להתגונן

אנו כאן בשביל למנוע את הפגיעה הבאה-
בהשתדלות ובתפילה!

הקיץ כבר כאן,
ואם עד עכשיו

התלבטת, התחבטת, לא היית בטוחה, 
עכשיו כבר אין מקום לספקות!
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קיץ – העונה שהילדים שלנו הכי אוהבים
שילוב, לכאורה מושלם, של ימים ארוכים, שמש חמה, בריכות, ים

והרבה הרבה מה לעשות מחוץ לבית.

איזה כיף!!!
כיף? לא בטוח....

כי בעולם שלנו, לצערי, לא תמיד בטוח לילדים צעירים להסתובב בחוץ לבד.
וכן, בואי נודה בזה, מגיל מסוים הם מוצאים את עצמם לבד- 

 בדרך לקייטנה, בחוג השחיה, אפילו לכמה דקות מדי פעם
על חוף הים או בטיול משפחתי.

 ואת אף פעם לא יכולה לדעת מתחת לאיזה סלע
תארב להם הסכנה הבאה.

לא, אני ממש לא מתכוונת להפחיד אותך.
אבל אני יודעת ובטוחה שגם לך יצא להיחשף לסיפורים האחרונים,                           

והם לא עשו טוב על הלב לאף אחת מאיתנו.

etikivun@gmail.com 058-326-4443 אתי רוזנצוייג - קריאת כיוון ©
7

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il


etikivun@gmail.com 058-326-4443 אתי רוזנצוייג - קריאת כיוון ©
8

האתגרים הניצבים בקיץ:
עצות/ רעיונות ומחשבות להתמודדותהאתגרים:

ת
סגר

מ
ב

הילדים עוברים מתכנית לתכנית.                       • 
     פעמים רבות יש זמנים ללא השגחה. 

ההורים לא יודעים היכן הילדים   • 
     נמצאים. 

צוות אקראי ולרוב לא מספיק  מיומן   • 
    ואחראי כבכל השנה. 

אטרקציות המופעלות ע"י אנשים   • 
     מפוקפקים כאשר נערות/ בחורות 

    נמצאות שם לבד. 

תפילה לס"ד ושמירה.   •
יצירת נוכחות הורית רגשית ופיזית.   •

ניתן לחלק אחריות עם הורים נוספים.   •
ההורים צריכים לדעת,  כל רגע נתון,   • 

     היכן ועם מי ילדם. 
קשר הורי- ילדי פתוח, אמין ומשוחרר.   •
לעורר למודעות הילדים את האתגרים   • 
      ואת הסכנות. יש לעשות זאת, כמובן, 

      מתוך רוגע, בלי חרדתיות הורית,
     אך מתוך מקום של בגרות ואחריות. 

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il


etikivun@gmail.com 058-326-4443 אתי רוזנצוייג - קריאת כיוון ©
9

שך
מ

ה
ת - 

סגר
מ

לילדנו אין תחושת גבול, סדר, ארגון   • 
     וקשר. הכל מרגיש יותר משוחרר וחופשי. 

הילדים לבד.  •

יש להקנות לילדנו כלים לזיהוי איתותים   • 
      בעייתים וכלים להתמודדות בשעת 

     חירום, כמובן. 
כשילדים יוצאים הצמדנה להם מישהו   • 

     לשמירה. שבנות לא תלכנה לבד. 

ערכת "הורות ומוגנות" מקנה זאת באופן ממוקד, מקצועי  ומיוחד!!!

ת
ה ציבורי

חבור
ת

ילדים נוסעים יותר  •
היו מקרים רבים באוטובוסים כשנשארו   • 

     לבד. 
ישיבה בספסל אחורי לא מומלצת.  •

היו מקרים רבים כשהאוטובוסים צפופים   • 
     ועמוסים במיוחד. 

לצייד אותם גם בכסף ובפלאפון.   •
לאומר להם "עשה" ו"לא תעשה".   •

לא נשארים לבד!  •
מתקשרים אם מרגישים ....  •

אף אחד לא אמור להיצמד אליך.   •
אם את מתלבטת תעברי מקום  • 

      ]גם לבנים כך[ . 
התקשרו אלינו מייד!  •
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שך
מ

ת - ה
חבורה ציבורי

ת
עם הנהג/ אנשים זרים לא מפטפטים גם   • 

     אם הם נחמדים. 
אם מישהו שואל אותך פרטים . תחשבו   • 

      למה הוא שואל. לא אמורים לענות גם אם 
     זה מבוגר. 

בכל שאלה תתקשרו.   •
      אם אין אפשרות תתייעצו עם  אשה 

     שנראית לכם מתאימה. 

חיה/ בריכה
ש

חוגי 

בררו היטב על המקום ועל הצוות   • 
      המדריך. 

הגיעו לביקורי פתע.   •
הכינו את ילדכם ב"רחל ביתך הקטנה"   • 

      על עקרונות שלא עוברים גם בבריכה וגם 
     ע"י מורה המלמד שחיה ובכלל. 

ערכת "הורות ומוגנות" מקנה זאת באופן ממוקד, מקצועי  ומיוחד!!!
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האוצר
היקר
ביותר

הילדים שלנו הם

שנתן לנו הקב"ה,

אנחנו נעשה ה-כ-ל
כדי לשמור עליהם

מוגנים ובטוחים מכל רע.

האוצר
היקר
ביותר
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?
 וכאן, במקרים האלו,

לפעמים אנחנו מרגישות קצת חסרות אונים.

מה אנחנו אמורות לעשות?

 לנפץ להם את בועת הילדות המאושרת?
לחשוף אותם לרוע שיש בעולם?

לשתוק ולקחת סיכון ענקי
שאולי חס וחלילה גם לנו זה יקרה?

 לא!
אנחנו ודאי וודאי לא מוכנות

לעצום עיניים
ולהתעלם מהבעיה הזו.
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 אני, כאמא רוצה להשאיר אותם תמימים,

טהורים, מלאי אמון בעולם. 

עצמאיים, משוחררים ובטוחים בעצמם.

אך עם כלים וכללים שיסייעו להם

 להרגיש בזמן אמת איתותים לא תקינים

ולדעת איך להגיב ולהתמודד. 

זו בהחלט אומנות, חבל דק. 

 אך מניסיון בליווי אלפי אימהות,

בעז"ה - אפשרי!

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il


etikivun@gmail.com 058-326-4443 אתי רוזנצוייג - קריאת כיוון ©
14

אמא יקרה,
את ההתאמה בתוכן, באופן, 
בכמות ובשפה, אני סומכת 

עליך שתעשי בצורה המדויקת 
 והטובה ביותר לילדייך,

ע"פ הניסיון והרגישות שלך 
ובאופן המתאים בצורה 

המיטבית לביתך. 
שימי לב, המדריך אינו מהווה 

תחליף לערכה המלאה. 

- לכל עונות השנה :(

עקרונות כלליים בהקניית מוגנות

14
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מודעּות
חשוב שתהיי מודעת לנושא. כי מניעה מונעת אסון!  

סוף מעשה במחשבה תחילה!  
בלי חרדתיות הורית - אך כן  תתייחסי לחרדות הילד!   
העבירי את המסר ממקום רגוע, שלו ונינוח, כמו שאת    

לא מתארת פרטי תאונת דרכים או שריפה כך אל תיכנסי    
לתיאורים מפורטים.   

כל עוד הדברים אינם מעובדים ורגועים אצלך-  
אל תעבירי אותם לילדך.   

הילד שלך זקוק לחופש, אבל גם לגבול.  
אל תפחדי להציב לו גבולות ולהסביר לו מה בבית שלכם    

מותר ומה אסור.   
ידע הוא כוח!  
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התמודדות במצבי שגרה
דעי היכן נמצא הילד, מאין ולאן הולך, עם מי, מהו מסלול     

דרכו מהבית למוסד החינוכי והפוך.  
בחרי עם הילד שלך את "דרך המלך" ושיהיה ברור לך ולו     

איך הוא הולך.    
ילדים קטנים יש ללוות עד לפתח הגן.     

למדי את ילדך לא להיכנס למעלית לבד.  
מומלץ שבנות תלכנה בקבוצות. בכיתות נמוכות להצמיד     

בת גדולה אחראית.   
בזמן שהוא יוצא לקניות, ציידי אותו בפלאפון נייד.   

ילד לא אמור להיות שעות למטה בלי השגחת מבוגר ]גם לא    
בערב פסח, בחופש הגדול, כשאמא יולדת או כשאמא ישנה[.   

הדלת תמיד נעולה. לא פותחים דלת לאף אחד.   
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התמודדות במצבים מיוחדים
את עסוקה, עייפה, חם לך? ילדך למטה, מה תעשי?  

א. שלא יהיה לבד. דאגי תמיד לקבוצות של ילדים ביחד.  
ב. תוכלי לעשות תורנות עם אימהות נוספות / עמדת צפיה  

ג. התקשרי אליו כל מספר רגעים או סכמי איתו להתראות בחלון    
כל מספר דקות.   

את בנופש משפחתי / חברתי- שימי לב היכן הילדים.  
אל תשאירי אותם לבד!!! כך גם בחתונות / שמחות.   

  יום אחרי אירוע, הילד קם מאוחר? דאגי לליווי למוסד החינוכי. 
זהירות מבתי כנסת בשבתות בצהריים ]כששולחים ילדים      
ל"תהילים" לפעמים צריך להגיד הרבה תהילים בשביל שהם     

יחזרו בריאים ושלמים[.   
הגיעו לביקורי פתע בחוג, שיעור פרטני, מקום מפגש אישי וכו'   
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הקנית גבוולת ושמירת גוף
הקנית גבולות ושמירת גוף תעשה בצורה נעימה, רגועה, עקבית ונינוחה.

ילדך צריך להרגיש בשליטה ובבחירה!  
אפשרי לו לבחור בנושאים לא עקרוניים.   

למדי אותו לבחור פריט מתוך כמה, כבדי את בחירותיו.   
כבדי את גבולותיו, לאחר שהוא רכש והפנים את הסמכות.   

למדי את שיטת "שלושת הלמדים":  

ל    ל    לל    ל    ל
לצעוק, לברוח לספר!!!

ועשי זאת בסימולציות מגוונות. 
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אמני את ילדך:
לצרוח- סדנאות צרחות מתרגלים בבית לאחר אטימת החלונות     

כשהשריר מיומן הוא יודע לעשות זאת גם בזמן אמת.  
לברוח- תרגלו איתם ריצה עם צרחות. כמה יותר מהר, כמה יותר     

חזק. ועדיף "הצילו"... שלא כל פעם שילדכם בוכה יבואו לעזרתו :(
לספר- תמיד תמיד לספר לאבא ואימא. אנחנו נגן עליכם, נעזור לכם     

ואף פעם לא נכעס.  
תקשורת בריאה, פתוחה ומאפשרת היא בסיס לשיתוף.  

אם ילדך לא קרוב אליך,   
איך יגיע לשתף אותך בדברים קשים ומורכבים?   

 ]פרק שלם בערכה מתמקד
בבניית קשרים נכונים וחיוביים במשפחה ובהצבת גבולות[

לל
לל
לל

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
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אם ילדך מגיע לשתף אותך
עשיאל תעשי

אל תאשימי

]למרות שזה מאוד קשה, לא 

נשאל :"למה?"[

אל תצעקי

אל תציפי

אל תיבהלי ותבהילי. 

נשמי עמוק
בקשי מה' כוח

השליטי שכל על הלב
הקשיבי עד הסוף
התמקדי בפרטים 

חבקי
 הבטיחי לעזור, התייעצי

וקבלי מענה ממוקד לבעיה.
מצאי דבר חיובי ]שהגיע לספר לך[ והעצימי אותו. 

כך תחזירי את תחושת השליטה והיכולת. 

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
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איתותים מיוחדים
בדקי שינויים במצב הרוח, תיאבון, שינה, עיסוק  

וכל נסיגה שהיא.  
לפעמים גם ממתקים, פרסים, כסף וטיולים הם מסוכנים...  

היו ערניים.   
לשאול, להתייעץ ולטפל ובעיקר לא להפסיק להתפלל.   

לחזור ולשנן ברוגע ובסבלנות את ההנחיות.   
בשביל שגם ילדיכם יחוו בחורף בית חמים, נעים ומזמין.   

עשו בשבילם הכל שהם יחושו שהבית מוגן ובטוח!

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
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הורות ומוגנות
"כי מניעה עדיפה מכול טיפול"

מוכנה גם את להיענות לאתגר הגדול ביותר בתקופה הזו?
רוצה גם את להעניק לילדייך ]ולעצמך כמובן[

 חיים רגועים ושלווים
בלי חרדה, מתח ופחד?!

הצטרפי  לאלפי הורים
שכבר מיגנו וביטחו את הילדים שלהם.

והתחילי לחוש רוגע, ביטחון, שליטה ושלווה. 

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
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מוגנות – כדי שהם יהיו שמורים ובטוחים בכל רגע ובכל מצב.

כאן תקבלי את כל המידע על ערכת הורות ומוגנות המקיפה והמקצועית
כאן מה קרה למי שכבר רכשה את זה 

כאן תקראי מה אנשי המקצוע אומרים על ערכת הורות ומוגנות 
אם את חסומה להמלצות – שלחי לי מייל, אל תפספסי. 

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
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https://drive.google.com/open?id=0B0hC-VL0iLEOUTJ0Y1k1b3FzR0l5ZUd4LUpsQjYxWHB3Q2pJ
https://drive.google.com/open?id=1nLWT31engfqC8OF5UDRbbpIJkG9dwpV7
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA
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מה עוד יש בקריאת כיוון?

אבחונים
 כל מה שהורים צריכים

 כדי לכוון כל ילד
למסלול הנכון לו.

קריאת כיוון
 זה הזמן למקד ולדייק
את המאמצים.
מחשבים מסלול מחדש עם 
תהליך קריאת כיוון.

המקום לשכם
 מתלבטים? לא בטוחים?
רוצים דעה של איש מקצוע?
המקום שלכם – ייעוץ אונליין 
מקצועי במגוון תחומים חינוכיים!

הנחיית הורים
 בואו לפעול

ולראות את השינוי –
עם הנחיית הורים שמביאה 

תוצאות!

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
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הילד שלכם לא לגמרי על המסלול? 
משהו חורק והתוצאות לא תואמות למאמצים?

בואו לשים אצבע על מוקד הבעיה – עם מגוון אבחונים מקצועיים:
 MOXO אבחוני מוכנות  אבחונים דידקטיים  אבחוני קשב וריכוז 

 אבחונים פסיכו דידקטיים  אבחונים להתאמות והקלות
למבחני סאלד, חוץ, בגרויות ולשכה.

רגע לפני – לחצו כאן לקבלת מדריך טרום אבחון.

אבחונים

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
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בין לקוחותינו המרוצים:
 אני רוצה לציין מאד לשבח את הסדנת מוגנות

הגענו. היה מצוין, הסדנא הועברה בצורה ברורה מובנת המפגש והיות ואנו יודעות ושמעות כמה הדבר נחוץ, אנחנו קבוצת חברות מהעבודה קבלנו מייל הודעה על שהועברה בב"ב
כיצד להוריד זאת לילדים בצורה רגועה ונכונה.ניתנו מלא כלים ישומים ומעשיים והדרכהעם התיחסות לכלל הילדים והאכלוסיות השונותענינית ומעשית מאד.

לאחר הסדנה הפניתי לאתי שאלות במייל שנוגעות לילדיניתן מענה לשאלות שעלו בקהל.
 

נשמח לקבל עדכונים אם יהיו עוד סדנאות כדוג' זהוהיא ענתה במהירות ועזרה לי.
תודה ענקית,

ברכי נויבירט 0527660997
מצטרפות:

אביבית חנוכה 0528888635
מיכל מזלתרים 0527114186
ציפי בן פז 0504176798

אתי שלום,

אני רוצה להודות לך מקרב לב

על הרצאה מרתקת וחשובה שמסרת ביום שלישי האחרון בשכונת נאות יוסף.

נהניתי מהיכולת שלך למסור את התכנים בצורה מאוד ברורה ומעשית

כך שכל אמא שהשתתפה הבינה את החשיבות הגדולה בהכנת הילדים לנושא,

וקיבלה כלים כיצד לעשות זאת בפועל.

נגעת בכל שאלה באופן חד ומדוייק, ועם זאת בנועם ובצניעות הנדרשת.

תודה על העלאת המודעות לנושא כ"כ חשוב!

הרצאת חובה לכל אמא!

בברכה,

רותם זילברשטיין

עו"ס קהילתית

האגף לשירותים חברתיים, עיריית בני ברק

Rotem_z@bbm.org.il | 5776113-03 'טל

 

 

 
 1מתוך  1עמוד 

 
 11/6/18            בס"ד

 
 לכל מאן דבעי,

 

ברצוני להמליץ בחום על חוברת התוכן "הורות ומוגנות" מאת גב' אתי רוזנצוויג. שלום רב,

 

נושא מוגנות ילדים הוא נושא חשוב מעין כמוהו, שמסיבות שונות 

מקבל מקום מספיק  אינו

 ,הורים. אנית הבתודע
כרופאה פסיכיאטרית, 

פוגשת לצערי 
לא היו מוגנים באופן מספק, והנזקים לא פעם קשים מנשוא. התייחסות לנושא מראש, ולא עשרות ומאות מקרים שבהם הילדים 
בדיעבד, היא מבורכת ביותר, וטוב עשתה גב' אתי רוזנצוויג שלקחה על עצמה את ההתעסקות 

החומר עצמו מקצועי ברמה גבוהה ויחד עם זאת מונגש לקהל ההורים בצורה טובה, ובפרט לקהל  בנושא מורכב זה.
להעלות נושאים מורכבים שיש לתת להם מענה, וחובה לתת להם מענה כהורים. ההורים מן המגזר החרדי. הוא שומר על ערכי החברה ותרבות השיח הנקי, ועם זאת אינו חושש 

 

לא בכדי 

קיבלה גב' רוזנצוויג את הסכמת הרבנים לפעילות זו, ואף אני סומכת את ידי על עבודתה.

 

מהיכרות אישית ברצוני להוסיף כי גב' רוזנצוויג עסוקה בפעילות חסד לשיפור מצבן המשפחתי 
של משפחות המתמודדות עם ילדים בסיכון ונסיונה הרב והמעשי אף הוא בא לידי ביטוי בחומר 

 ערכי זה.

 

 

 
 בכבוד רב

 

 ד"ר טלי וישנה
 פסיכיאטרית מומחית

 

אתי יקרה!

הייתי בסדנא שלך- שמעתי אותך קרוב לשלוש וחצי שעות!

לא הרגשתי איך הזמן חולף... ריתקת אותי.

דיברת על נושא כ"כ רגיש - בצורה כ"כ רגישה ומרגישה!

הנגשת לנו, האמהות, ידע- בצורה הכי סבלנית ומתחשבת, 
פרטנית ומובנת.

הסרת חרדות - נתת לנו כלים!

אני חושבת שזו סדנת חובה לכל אמא בישראל!
חזקי ואמצי!

chanib300@gmail.com חני

אתי, בוקר טוב.
הספר המיוחד שלך בידי... 

התחלתי רק "לטעום"...
וראיתי כי טוב!

הוא אדיר!
נותן כוח, כיוון וטעם בהורות.

הלוואי הלוואי שניזכה ליישם.
שה' ייתן לך כוח להמשיך לעשות טוב!

בהערכה, אסתי הוך
estyhoch@gmail.com
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הנחיית הורים
עושים הכול בשבילם - כי המפתחות לילדייך אצלך!

בואו לפעול ולראות את השינוי – עם הנחיית הורים שמביאה תוצאות:

פרטנית – לזוגות חדורי מטרה שרוצים לעשות את זה יחד.

קבוצתית – לאימהות אכפתיות שרוצות לרכוש כלים וגם ליהנות על הדרך.

מצטרפים למהפכה! והופכים להורים נינוחים ושמחים
שמסוגלים להתמודד גם עם אתגרים מורכבים.

 רגע לפני – לחצו כאן לקבלת קובץ המלצות מאמהות
שכבר עשו את זה.

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
https://drive.google.com/open?id=1liM_7saojQeFvobFWoImvCrv5rFokDlG
https://drive.google.com/open?id=0B0hC-VL0iLEOUTJ0Y1k1b3FzR0l5ZUd4LUpsQjYxWHB3Q2pJ
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קריאת כיוון

זה הזמן למקד ולדייק את המאמצים.
מחשבים מסלול מחדש עם תהליך קריאת כיוון.

20% השקעה. 100% תוצאה!!!

 נמאס לכם
 לרוץ בין

אנשי מקצוע?

מבולבלים משפע 
האבחונים 
והאבחנות?

 הכסף והזמן
זורמים כמים 
ותוצאות – אין?

???

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
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התהילך כולל
איסוף חומר מהעבר  

מילוי שאלונים  
שיחה מקדימה עם ההורים והצוות  

פגישה עם ההורים  
בנית תוכנית התערבות לטווח ארוך וקצר  
דו"ח עם סקירה, המלצות ותוכנית ברורה  

מעקב לליווי והתקדמות.   

רגע לפני – לחצו כאן להמלצות מהורים
שעברו תהליך "קריאת כיוון"

קבעו תור עכשיו  – שלא תיזכרו רגע אחרי :)

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
https://drive.google.com/open?id=0B0hC-VL0iLEOUTJ0Y1k1b3FzR0l5ZUd4LUpsQjYxWHB3Q2pJ
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%AA%D7%95%D7%A8
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המקום לשכם
מתלבטים? לא בטוחים? רוצים דעה של איש מקצוע?

המקום שלכם – ייעוץ אונליין מקצועי במגוון תחומים חינוכיים!
השירות ניתן ללא עלות, על ידי טובי המומחים, דרך אתר "קריאת כיוון"

תחומי היעוץ: 
להקשיב לקשב - קשב וריכוז  

להנחות בנחת – הורים ילדים ומה שביניהם  
א' ב' של שילוב - שילוב ילדים מאתגרים במערכת החינוך  

אבחונים  

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
http://www.eti-kriatkivun.co.il
https://www.eti-kriatkivun.co.il/
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אתי רוזנצוייג - קריאת כיוון \\ 058-326-4443
תכנון ומימוש תהליכי טיפול ואבחון \\ מבדקי קשב וריכוז ממוחשבים
אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטיים \\ הנחית הורים \\ טיפול בפסיכודרמה
etikivun@gmail.com \\ www.eti-kriatkivun.co.il \\ 077-300-2994

אמא יקרה,
הילד מקבל עזרה אבל אתם לא לגמרי ממוקדים?

צריכים קצת חיזוק ורוח במפרשים?

קריאת כיוון
 כל מה שהורים צריכים

כדי לכוון כל ילד למסלול הנכון לו.
נשמח לעזור לכם,

אתי רוזנצוייג וצוות קריאת כיוון

mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
mailto:etikivun%40gmail.com?subject=
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 גם אתם זקוקים לחמצן, חיבור, מודעות ודלק לצמיחה
בשביל להצמיח את המשפחה, עצמכם והסביבה?

כאן ועכשיו, טורפים את הקלפים,
וכולם מנצחים עם הקלף היומי.

הקלפים, שנוסו בהצלחה על מאות הורים, תניחו 
מול עיניכם ובעיקר על לוח ליבכם.
 באמצעותם, תצרו שיח עם ילדכם

וגם תשתעשעו במלאי האפשרויות המשחקיות,
 שתשדרגנה את הזמן שלכם,

לאיכותי ומהנה הרבה יותר, בעז”ה.

עוד מוצר מעולה מבית “קריאת כיוון”:
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המלצות:
  

                                                                          

 ד"ר גד דואר
 אבחון ליקויי למידה ויעוץ

 בני ברק 15רח' עוזיאל 

 douergadd@gmail.com 0504114605נייד:  153-3-5742636פקס: 

 יא סיון תשעח

 
 

עמוקים ומוצגים  שילוב בין עקרונותספרה של גב' רוזנצוויג הוא מדריך נפלא להורים. יש בו 
באופן ברור המושתתים על מקורות מגוונים, הצעות מעשיות מאוד ומגוונות ודוגמאות 

ישומי. הספר בנוי באופן מדורג המוביל את ההורה להבנות ימאפשרות תרגול הממחישות 
.ומועילות מאוד חשובות  

 
 

 . 

 בכבוד רב

 ד"ר גד דואר
 לינגוויסט-פסיכו

 19845מס' אישור 
  מומחה בליקויי למידה

 
 
 
 

 
 

 בס"ד

מאת הרב ד"ר גד דואר:

מאת הגב' אסתר ברגמן:

 אסתר ברגמן

 טיפולית-פסיכולוגית חינוכית

1257מ.ר.: 
                                                                         

 ברק-, בני12כתובת: רחוב עוזיאל 

מטפלת משפחתית מוסמכת                                                                    טלפון: 

6770246-03 

  
                                                                                              

 20/6/2018, ז' תמוז, תשע"ח

                

 שלום אתי,                    

 

                   
עברתי על החומר בענין ובהנאה.

 

                   

הדברים מוגשים בצורה ברורה, מובנית, הגיונית, עם דוגמאות מבהירות ומשכנעות.

 

                   

החומר על המוגנות ממש רלבנטי, מנגיש את הנושא בצורה ברורה, מחייבת ומאפשרת 

 

                   
התקרבות, התבוננות והתיחסות מתאימה.

 

                   
כל הכבוד על היוזמה, על הדרך ובעיקר על התוצאה.

 

 המון הצלחה,                   

 אסתר.                   
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 אפרת ברזל 

 יועצת רגשית

 M.A. אילן.-אוניברסיטת בר ,בתקשורת 

 אביב.-, אוניברסיטת תללימודי תראפיה בגשטאלט

comEfrati41@gmail. 

________________________________________________________________ 

 

 יב' תמוז תשע"ח

 

 . ראתי בעיון את הורות ומוגנותק

 .ובסיסי בבניית משפחה בריאה חשוב בין הורים לילדיהם הוא ענין  הרגשי הקשר  נושא

 , קירבהשית אל ילדיהםנותן רעיונות ,עצות ומושכלות להורים שאיכפת להם להיות קרובים רגהספר 
חיוביים  נות הורותסיפור משפחתי איכותי יותר, זכרונות ילדות וזכרומבני הבית שיוצרת אצל כל אחד 

 . ובמקרי משבר שגרהשמגנה על המשפחה בטח בעיתות יוצאות  , קירבה יותר

,עצות ורעיונות לבנייה נכונה , שאלות נפוצות שנענות מועילותמלא בדוגמאות ודרכי התנהלות  הספר
 של קשר קרוב.

 בברכה

 אפרת ברזל

 

 

מאת הגב' אפרת ברזל:

 

 

 

 1מתוך  1עמוד 

 
 11/6/18            בס"ד

 
 לכל מאן דבעי,

 

ברצוני להמליץ בחום על חוברת התוכן "הורות ומוגנות" מאת גב' אתי רוזנצוויג. שלום רב,

 

נושא מוגנות ילדים הוא נושא חשוב מעין כמוהו, שמסיבות שונות 

 אינו
מקבל מקום מספיק 

 ,הורים. אנית הבתודע
כרופאה פסיכיאטרית, 

פוגשת לצערי 

לא היו מוגנים באופן מספק, והנזקים לא פעם קשים מנשוא. התייחסות לנושא מראש, ולא עשרות ומאות מקרים שבהם הילדים 

בדיעבד, היא מבורכת ביותר, וטוב עשתה גב' אתי רוזנצוויג שלקחה על עצמה את ההתעסקות 
בנושא מורכב זה.

 
החומר עצמו מקצועי ברמה גבוהה ויחד עם זאת מונגש לקהל ההורים בצורה טובה, ובפרט לקהל 

ההורים מן המגזר החרדי. הוא שומר על ערכי החברה ותרבות השיח הנקי, ועם זאת אינו חושש 
להעלות נושאים מורכבים שיש לתת להם מענה, וחובה לתת להם מענה כהורים. 

 

לא בכדי 

קיבלה גב' רוזנצוויג את הסכמת הרבנים לפעילות זו, ואף אני סומכת את ידי על עבודתה.

 

מהיכרות אישית ברצוני להוסיף כי גב' רוזנצוויג עסוקה בפעילות חסד לשיפור מצבן המשפחתי 

של משפחות המתמודדות עם ילדים בסיכון ונסיונה הרב והמעשי אף הוא בא לידי ביטוי בחומר 
 ערכי זה.

 

 

 
 בכבוד רב

 

 ד"ר טלי וישנה
פסיכיאטרית מומחית

 

 

מאת ד"ר טיל וישנה:
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מאת הגב' רותם זילברשיטין:  

 בס"ד

 ז' שבט תש"פ
02/02/20 

 

 
 

 לכבוד:
 קריאת כיוון -הגב' רוזנצוייג

 
 שלום רב,

 

ברצוננו להודות לך על הסדנה המצוינת שמסרת לאימהות ולצוות מוסדות "חפץ חיים" בצפת

 
ביום ראשון כ"ב בטבת 

תש"פ, 
19.1.2020. 

כבר משלב התכנון התקשורת 
יאיתך ה

יתה נעימה , מכובדת ומקצועית.
  

גב' רוזנצוייג רתקה את הנשים קרוב ל

 שעות 3

בשילוב הומור תוסס, דוגמאות מעשיות ואפילו "חוזה" מקדים

ליצירת  

 ,אווירה בריאה

היא הצליחה להנגיש תכנים רגישים ומורכבים באופן מותאם מכל הבחינות. 

 

הסדנה ]שהועברה ביום קר אפילו במושגי צפת[

 

נתנה לאימהות את ההרגשה שהמאמץ היה שווה

 
והחמימות בלב 

בזכות כלים מעשיים, פיתוח מודעות, אחריות ורגישות

 

ללא ספק, יסייעו במשימה של כולנו, גידול ילדים טהורים, 

מוגנים ושמחים, בעז"ה. 
 

בסוף, היא גם נשארה לתת מענה לשאלות ספצי 

 פיות.

אנו מאחלים לך להמשיך בשליחות הקודש

. 

 

 

 

 בברכה,

   תודסומה תלהנה

 

 
 

מאת מוסדות צפת:

אתי שלום,

אני רוצה להודות לך מקרב לב

על הרצאה מרתקת וחשובה שמסרת ביום שלישי האחרון בשכונת נאות יוסף.

נהניתי מהיכולת שלך למסור את התכנים בצורה מאוד ברורה ומעשית

כך שכל אמא שהשתתפה הבינה את החשיבות הגדולה בהכנת הילדים לנושא,

וקיבלה כלים כיצד לעשות זאת בפועל.

נגעת בכל שאלה באופן חד ומדוייק, ועם זאת בנועם ובצניעות הנדרשת.

תודה על העלאת המודעות לנושא כ"כ חשוב!

הרצאת חובה לכל אמא!

בברכה,

רותם זילברשטיין

עו"ס קהילתית

האגף לשירותים חברתיים, עיריית בני ברק

Rotem_z@bbm.org.il | 5776113-03 'טל
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מביטחים את האוצר:
מוכנים גם אתם להיענות לאתגר הגדול ביותר בתקופה הזו?

הצטרפו לעשרות אלפי הורים
שכבר מיגנו וביטחו את הילדים שלהם.

מוגנות – כדי שהם יהיו שמורים ובטוחים בכל רגע ובכל מצב.

מבינים איך זה עובד – עם המדריך החינמי למוגנות.  
רוכשים כלים להדרכה של הילדים ולהתמודדות עם אתגרים -  

עם ערכת הורות ומוגנות – הערכה המקיפה והמקצועית ביותר 
המאושרת על ידי ועדות החינוך.

מזמינים גם אימהות נוספות ונשות מקצוע לרכוש ידע והדרכה   
בנושא - בסדנאות מוגנות המאושרות על ידי משמרת הקודש והחינוך.

להמלצות מהורים, אנשי מקצוע ומוסדות על מוצרי מוגנות מבית 
"קריאת כיוון" לחצו כאן
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