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 :בנושא שיחה אינטרנטית חינמיתברוכים הבאים ל
 

מתוך  בהנהגת הבית נצחמלבניית צוות הסודות " 
מלאה בין  יצירתיות ותמיכה הדדית, שמחה, חוסן

 "!בני הזוג
 

 

 
  

 
 

 

 אורה פולק

המקום לאימהות  -יוצרות 
 יוצרת ושמחה

 פולק גלעד

המקום לאימהות  -יוצרות 
 יוצרת ושמחה

 

 :להפיק ערך רב מהשיחהכיצד 
 .יאליהן תגיע  עליהם את כל התובנות מיורש ליווי האלהאת דפי ה יהדפס .1
 .לא להיות שומע פסיבי – יאת מה שתשמע  ליישםכיצד  ביחש .2
 .לעשות זאת תעומד מתי אתוכן  בסוף השיחה מישתיישדברים  3לפניך  מירש .3

 
 :ההרצאה לן מידע חשוב לגבי לה

  השיחה הינה שיחה קולית 
 דקות לפני תחילתה 5כנס לדף הגישה לשיחה ייש לה. 
  בדיוק בבוקר 00:00תחילת השיחה בשעה. 
  כשעה וחצי –משך השיחה. 
 כדי להאזין יש ללחוץ על כפתור הplay  שנמצא בדף בנגן המדיה. 
 בתיבת השאלות בדף הגישה ,שאלות ניתן לשאול במהלך השיחה. 
 מוגן"ניתן להאזין ברמת  –מון ילבעלי אינטרנט ר." 

 
 

 

http://yotzrotcenter.info/teamworklectur/
http://yotzrotcenter.info/teamworklectur/
http://yotzrotcenter.info/teamworklectur/
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 ?מהי התפישה המוטעית של בני זוג לגבי זוגיות והנהגת הבית
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

 
 ?איך ניתן לזהות שעבודת הצוות לא נמצאת בכיוון הנכון

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 ? מהם העקרונות לבניית צוות מנצח

 
1.___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
 
 

2.___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 

 
 

3.___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
 
 

4.___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
 

 
 (טיפ) הזמן הכי טוב לעשות משהו חדש במסגרת הביתמתי 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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 "בינה ומה שבניהם, בית"

 !יציבות ושמחה, הסדנה להעצמת מנהיגת הבית מתוך חוסן

 .בערב 12:00בשעה  בימי ראשון –סדנה אינטרטית חדשה 

 .שעות 9כ "סה –הרצאות מוקלטות + מפגשים של שעה ורבע כל אחד  4סדנה בת 
למקום של  הסדנה מיועדת לאימהות שמעוניינות לצעוד קדימה ולהוביל את הבית

, המתאים לכל אישה בהיר ומאורגן, תהליך מובנהבומועברת  ושמחה, יציבות, חוסן
 .עד גילאי העשרהואימא עם ילדים בגילאי גן 

 ?מה נעשה במפגשים אלו

בתפקיד התמקדות  ושלרוגע קודם כל נפנה לעצמנו זמן של שעה ורבע בשבוע של 
שיחדש ויפתיע אותך ויראה , ולאחר מכן נכנס לתהליך שישחרר ממך לחצים .האימהי שלך

, העבודה, איזון בינך לבין הבית, באמצעותו להגיע לשליטה בבית לך תהליך שגם את תוכלי
כולל הרצון להכניס שבת ברוגע כאשר שולחן  יכולת להגיע למשימות בבית. הבעל והילדים

 .…יום שישי בוקרשבת כבר מוכן ב

 ?אז מה כוללים המפגשים

הצגת התהליך , הכרות – 1' מפגש מס
 ושעות אחר הצהרים

דרך הסיפור האישי שלי נגלה יחד נקודות שכל אימא חווה בדרך  – הצגת התהליך, הכרות
מדובר בחשיפה שאיננה קלה לי אבל חשובה ביותר לכל . בביתשליטה ושמחה , שלה לאיזון
במפגש , אני מודה. ואחר כך אנו צוללות להכיר את התהליך והצעדים להשגתו. אחת ואחת

אבל בסוף חמשת , הראשון התהליך נראה מעולה ונשים רבות מרגישות שזה גדול עליהם
אני מקנה כלים לכל . מריהתחושות והביצוע אחרים לג –המפגשים והמפגש האישי איתי 

 .אורך הדרך כיצד להשיג את המטרות

מדובר במפגש מרתק בו נראה שניתן להפוך את שעות אחר הצהרים  – שעות אחר הצהרים
להעביר אותך , לזמן של כיף משותף עם הילדים" המתישות"ו" המעצבנות", "כבדות"ה

הדברים יהיו . הילדים של מיקוד בעצם השהות עם, של ניצול זמן, לתחושות של שליטה
תדעי להגדיר לעצמך מהם סדרי העדיפויות הנכונים למשפחתך בשעות , ברורים ובהירים לך

 .אלו
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ארוחת , הערכות)השכבה  – 2' מפגש מס
 (מקלחות והשכבה, ערב

בזמן שכל אימא כבר רוצה לסיים את  – (מקלחות והשכבה, ארוחת ערב, הערכות)השכבה 
משותף , אנו נגלה את הצעדים והשיטות להפוך אותו לרגע מעצים, החלק הזה של היום ומהר

לזמן של העצמת הילדים כל אחד בתחומו ואף דרכים כיצד להיערך נכון בערב כדי . ומהנה
 .בכיות וזמן בהתארגנות של הבוקר, לחסוך ריבים

 שי והערכות לשבתשי – 3' מפגש מס

אין כמו הרגשה של כניסה לשבת . מפגש זה הוא מפגש מרתק - שישי והערכות לשבת
להתקשר בנחת להורים ולאחל שבת שלום , בנחת כאשר יש זמן להתייחס לילדים, ברוגע

נשים רבות שמגיעות לסדנה לא . ואפילו לחטוף שינה קצרה בצהרים גם בשבת חורפית
אבל לבסוף מצליחות לעשות . צורת ההתנהלות שלהם ביום שישי מאמינות שניתן לשנות את

 .שינוים קטנים שהופכים את כל תהליך הכניסה לשבת ושבת לחוויה אחרת

 צידה לדרך וסיום, השכמה – 4' מפגש מס

" סיר לחץ"או " ונגל'ג"במפגש זה תגלי שהבוקר לא חייב להיות  – צידה לדרך וסיום, השכמה
תגלי שיטות . להספיק המון דברים בבוקר עוד לפני שהילדים יוצאים ובצורה רגועהוניתן 

איך להפוך חולשות של הילדים ולהשתמש בידע זה כדי לגרום , וכלים איך לייצר זמן בבוקר
 .להם להתעורר בנחת ובכיף

 .ובנוסף אתן לך טיפים מעשיים אישיים שמלווים אותי בכל יום ובכל שעה
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 5055052513, ה אייר"כ, המפגש הראשון יתקיים ביום ראשון
 .בבית שלך מול המחשב בערב 21:55בשעה 

 
 ( ג בעומר"ח אייר עקב חגיגות ל"פתיחת הסדנה נדחתה בשבוע מי)

 .בלילה 11:00בשעה  /0150/5102, ג"ב אייר תשע"כ, ההרשמה עד יום חמישי

 :בנוסף למפגשים כלים ועזרים עוצמתיים לבניית התהליךהסדנה כוללת 

 

 

 .תפריט שבועי, שבועי תכנון – קליסט לשליטה מלאה בשבוע'צ

 

, איתי" אחד על אחד"בסדנה זכאית למפגש אישי  כל משתתפת – ת ליווי אישיתשיח
לליווי ומתן דגשים אישיים , תקופת הסדנה במהלך, באמצעות הטלפון, דקות 54במשך 

  .₪ 042הטבה בשווי  .בהסתמך על התהליך שילמד במסגרת הקבוצתית

 

להאזנה והורדת הרצאה משותפת של אורה פולק  גישה חופשית – "רות מנצחתהו"
להורות מקושרת על שיטות וכלים ליצירת  וששושנה היימן מייסדת ומנהלת בית הספר
 שעות מוקלטת בקובץ 5.4בת  הרצאה. קשר טוב יותר עם הילדים במציאות משתנה

mp3. 

 

להאזנה והורדת הרצאה משותפת זוגית של אורה  גישה חופשית – "צוות מנצח"
". הבית"החשוב ביותר בחיים שלנו  וגלעד פולק על עבודת צוות במקום העבודה

 5.4הרצאה בת .אישהבעל ו טיפים ורעיונות ליצירת הנהגת בית משותפת של, הדרכות
 .mp3 שעות מוקלטת בקובץ

 

 

 
מודה אלו היו שעות קשות איך יום ארוך בבית ועם הילדות אבל היה . חיכיתי לה כל שבוע"

מאוד מתוכנן חלק ממה שדובר אני יישמתי גם ככה אני אדם כתבני מטבעי . שווה כל רגע
 למשל על ההתארגנות לשבת את הרוב אני כבר עושה . ומוקפד עם רשימות

אפילו שיעורים  היה כיף לשמוע סדנאות מהאינטרנט מעולם לא הייתי חושבת לעשות זאת כי
מוקלטים אין לי פניות וכוח לשמוע אבל בסך הכללי זאת הייתה חוויה שונה ונהדרת והייתי 

שמחה אם היה מפגש של כל מי שהשתתפה בסדנא זה כיף ומחיה בכל אופן תודה רבה 
לילה טוב ונתראה בשיחה .:( שהקדשת מזמנך היקר בשביל שלנו יהיה בית יותר נאמן בישראל

 !:( שוב תודה רבה ולהתראות. ומכל מלמדי השכלתי!:( יםבעוד יומי

 .לוד, אסנת 
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בתקופה זו של הגדלת . האוצר היה ממש קרוב! אני ממש מתרגשת כי זה מה שכ״כ חיפשתי" 

ובימיוחד אני בהיסתגלות , היתי מכלילה אותה בשנה הראשונה של עמיחי שכולנו -הכלים שלי
, קבלת הרגע, תוך גמישות. מובילה ומתוכננת. ל מקומיאיך להישאר ע. אני זקוקה להכוונה, 

נותן לי תיקוה . שמחה להיפרד מהמדרגה הקודמת ובע״ב לעלות מדרגה. יצירתיות ושימחה
, זה שלב קשה. לפני שעולים מדרגה יש שלב של הריסת המדרגה שהיתה עד כה. ממשית

 -ועוד משהוא. גה הבאהתודה רבה על העזרה בבנית המדר. הרגשה שאני באוויר בלי אחיזה
 "תודה. הסדר שנתת הוא המקום להכניס את כל מה שיש לי

גבעת אולגה –עינב בן דורי   

 

 

 
יש משהו בקול שלך שמאוד , מעבר לכך. יוצרת סדר בראש. הסדנא מאוד נהירה וברורה"

במיוחד לאור העובדה שחוץ מתמונה קטנה )מאוד נעים להקשיב לך . מרגיע ומחייך, ידידותי
 ("…בכלל לא יודעת איך את באמת נראית וזה בכלל לא משנהאני 

עתניאל –מיכל למברגר   

 

 

 ~בונוס גדול לכל נרשמת ~ 
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 ~בונוס גדול לכל נרשמת ~ 
  "ערכת ארגז כלים יצירתיים לאימהות" כל הנרשמות לסדנה תקבלנה את

 .ח הנחה בעת הרישום"ש 522אם כבר יש לך ערכה תוכלי לקבל 

הנאה ויצירה עם , שמחה לזמן של –הילדים  הערכה שתהפוך את הזמן המשותף עם
הערכה כוללת הקלטה של הסדנה באיכות  .הילדים בשעות אחר הצהרים ובחופשות

הכלים ליצירת שינוי  4הרצאה על , בנוסף .גבוהה המוגשת בדיסק לשמיעה
 .דיסק בונוס בנוסף לערכה –משמעותי בהנהגת הבית 

  עמודים 52של חוברת תמליל. 

  לשליפה מהירהחוברת תקציר וטיפים. 

  לרכישת מתנה לחברהקופון. 

 "שבועות בו תקבלי ישירות אליך לאימייל רעיון מפורט  8 – "מקפצה שבועית
מתכון מוכן  –פשוט להדפיס ולהשתמש באותו שבוע .להפעלת הילדים בבית

 .ומנצח לאחר צהרים מרענן

 ₪ 490 :בשווי  התוספות והערכה, סך כל ההטבות

 

 

  ~השתתפות בסדנה עם ביטחון מלא ~ 

יכול להיות שאת מאוד מעוניינת אבל מתלבטת 
כיוון שאת באמת מבינה שזה בשבילך אבל 

רוצה להיות סגורה במאה אחוז שהכסף שאת 
אני מבינה את . משקיעה אכן יביא לך תמורה

התחושה הזו ועל כן אני מציידת אותך בכלי של 
 .בטחון מלא לגבי הסדנה

המפגש האינטרנטי השני  אם לאחר, לכן
, שאינה מתאימה לך ושעשית צעד לא נכון, ראית שהסדנה אינה עבורך

אני רוצה שאת הצעד . ואחזיר לך את כספך חזרהפשוט תעדכני אותי 
 .שי מתוך שלמות ורוגעהזה תע
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 ~ההשקעה שלך בסדנה ~ 

 :ההשקעה לכל משתתפת הכוללת את ההטבות והבונוסים היא

 .ח"ש 040כ "סה כל אחד₪  120תשלומים בסך  4

 ח"ש 200של  הנחהבות מנצח צו מאזינות ההרצאהל

 .כל אחד ₪ 5/2תשלומים בסך  4

 .ח"ש 040במקום  ח"ש 550כ "סה 

 

, ג"ב אייר תשע"כ, מועד ההרשמה האחרון לסדנה ליום חמישי
 !בלילה 11:00בשעה  /0150/5102

 

 


