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 אמא יקרה:( 

 אם גם את חשה צורך להחזיר לעצמך את המושכות,

 להכיר את המפתחות לליבות ילדייך 

 להיות רגועה, שמחה, מכילה ומחוברת לעצמך 

 את יותר ממוזמנת לסדנה איכותית לאימהות מעמיקות 

 שרוצות לשכלל את היכולות והכוחות  

 ולהשיג, בעז"ה,  הרבה יותר!

 מכילה הסדנה? מה 

 מיק. שי ומע, אימשמעותי לצד תהליךמקצועי ומעשי הסדנה מכילה תוכן  •

 חברה תומכת ומכילה •

 חומרים כתובים לעיבוד והפנמה •

 כיבוד מפנק •

 מקום חלומי עבורך:(  •

 למי הסדנה מתאימה? 

 הסדנה מיועדת לאימהות איכותיות 

 ות,  רציניות, אכפתיות ומשקיע

 שמוכנות להיפתח, לראות את עצמן 

 .לעשות שינויאת ילדן ולהעז 

 ]כי אם תמשיכי לעשות אותו דבר 

 הילדים יתנהגו אותו דבר....[

 קצת טעימות ממה שבוגרות שתפו: 

  אתי היקרה! 

הנחיית הורים אצלך היא כה מיוחדת ושונה, היא אינה רשימת מכולת של עשה ואל תעשה, אלא  

ה ואמפתית. אלא  תהליך ארוך ופנימי שלא רק הפך אותי להיות אמא הרבה יותר קשובה, מכיל

  בעיקר הפך אותי לאשה שאוהבת את עצמה, בטוחה בעצמה וקשובה לתחושות הבטן שלה.

שינית בי כל כך הרבה ועזרת לי לתרגם את זה להיות אמא טובה יותר ) או לפחות אמא טובה  

 דיה(.

  מעריכה מוקירה ובעיקר ממליצה.

 שמרית  

0547303034 

shimrityon@gmail.com 
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  יקרה מאוד!! אתי 

חלפו כמה שבועות מאז המפגשים המיוחדים ורציתי לשתף אותך ולהודות לך על ההשפעה ועל העוצמה 

 !!נתנה לי ונותנת לי כל יום ויום על הכוחות והידע שהסדנא   החזקה

 !!תבורכי משמיים

 !!ושתזכו לשמוח כל השנה 

  אוהבת מאוד

 שרהלה 

 לבירורים והמלצות ,משתתפת בקבוצה

052-7902154 

•  

 ,שנים חשבתי שכל הקורסים של הנחיית הורים שמתפרסמים כל הזמן בשיטות שונות זה סוג של מודה

והרצאות   שיעורים  לבד, שמעתי  יכולה למצוא פתרונות  אצלי חלק, אבל חשבתי שאני  ולא שהכל היה 

 .א ראיתי שינויים גדולים בנושא חינוך ילדים, לקחתי פה ושם נקודות שאני רוצה לשנות ולשפר אבל בפועל ל

החלטתי בכל זאת ללכת קצת חששתי שלא אהנה מלשמוע בעיות של אחרים ושאולי זה בזבוז זמן ועדיף  

אישי לייעוץ  ללכת   .לי 

המקסימה אתי  על  הפור  ונפל  ההכרעה  נפלה   .בסוף 

שיעור הבא.  השינוי אצלי נראה כבר מהשבוע הראשון, יש קסם בקבוצה, יש משהו מחייב, יש רצון להגיע ל

הילדים,   ועם  כל!(  )קודם  עצמי  עם  עבודה   .אחרי 

הקבוצה של  התמיכה  העידוד,  אתי,  של  האחת   התמיכה  שמקבלים  והכוחות  הנפלאים  הרעיונות 

מדהימות  לתוצאות  מביאים  אלו  כל   .מהשניה, 

 !!והדברים נשארים ומחזיקים מעמד ב"ה גם לאחר שנגמר הקורס!!  

 ,משתתפת בקבוצה

 054-8446490מלצות לבירורים וה

 למי הסדנה לא מיועדת? 

יקרו   שהדברים  ומצפה  הלשון[  ובקול  בהרצאות  הספרים,  בחנויות  ]יש  תוכן  רק  שמחפשות  לאימהות 

 מעצמם. 

 לאימהות שלא מוכנות לעשות שינוי.  

 למי שרוצה תהליכי בזק.

 למי שמרכלת ולא יודעת לשמור סוד. 

 למי שלא מעמיקה. 

 להסתכל פנימה.למי שלא מוכנה  
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 השו"ת המלא עבורך: 

 באיזו שיטה את עובדת? 

 את השיטה! 

 אני לא רלוונטית 

  כי המפתחות בידיים שלך!

 ובכל זאת, מה למדתי?

 מכון להכשרת מנחות הורים במשך ארבע שנים ב , 

   ,גישת הסמכות החדשה ]שניידר[ לבעיות קיצון 

 ני[.ה ]תואר שמרד- פסיכוהבעה ויצירה באמצעות  מסלול טיפול ב 

 רים.עשרות קבוצות של הנחית הו 

 שנות הורות.....  25של ניסיון מעשי עשיר ב"ה  –יותר מהכול ו

 העבודה מעמיקה ומשלבת תוכן לצד תהליך.

 לכל אמא צרכים ויכולות שונים וגם דרך שונה בעבודת ה' בעולם 

 והמטרה כמו החכמה לזהות את הריקוד בינה לבין ילדה

 לח ביותר עבורך:(להבין את הדפוסים ולהביא למודעות את הריקוד החדש והמוצ

•  

 את מרצה את שהנשים מדברות?

 יופי של שאלה! 

 הרצאות יש למכביר, גם ספרים והקלטות.  

 הפער בין "וידעת היום" לבין "והשבות אל לבבך" 

 בקילומטרים רבים. בסנטימטרים אלא אינו   , אצלי לפחות

 לכן, תוכן הוא חשוב מאוד אך לא מספק.

 בקצרה, אני לא מרצה. 

 אך כן מציפה נושא, משקפת תהליכים, מחצינה רמזים

 אוספת תכנים שאתן העליתן, מחברת ומסכמת.

 , מתחברת בקצב שלה ובדרכה,כל אישה מדברת

 , אך לא כל המפגש 

 אלא בהתייחס לנושא ומתוך מודעות והתבוננות  

 ועריכת חוזה עם הקבוצה 

 ]של סודיות, כמה זמן כל אחת מדברת, על אילו נושאים כן   

 .ומה בוודאי לא ועוד[
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 אחריותי כמנחה לאזן בין הצרכים השונים.  

 מטרת קבוצה קטנה היא לתת לך מקום גדול!!! 

•  

 האם יש נושאים מוגדרים או שזה כמו עפיפון? 

 יש נושאים מוגדרים כמו:

גבולות המהווים  תקשורת, הכלה, משמעת מתוך אהבה, אווירה חיובית בבית, שייכות, אמון,

 ועוד.גב 

 לאן הנושאים יגיעו, לאיזה עומק, רובד, תוכן ותהליך 

 זה תלוי בך! ]אם את עפיפון, צוללת, מסוק סילון או דחפור[.

•     

 האם אוכל לנסות ולהפסיק אם זה לא יתאים לי?

 שאלה סופר לגיטימית. 

 אך, מתוך הבנה שיש הקבלה בין קבוצה לבין משפחה

 הסתגלות למשפחה החדשה ]כן, כך זה מרגיש בסוף[ 

 דורשת את כל מה שמשפחה דורשת 

 סבלנות, קבלה, ברור, מודעות, וויתור, תקשורת יעילה ואסרטיבית, גבולות ותהליך אמיתי  

 תך ביתר חיוביות שקבוצה תאפשר לך לחוות בדרך לקבלת משפח

 לכן, מתוך מחויבות ומקצועיות זה לא ניתן. 

 [.       ]אם חשוב לך ניתן לפגוש אותי לפני זה, בונוס

•  

 ועוד המלצות ושיתופים של אימהות בוגרות הקבוצות שלי: 

 ..לקחים, רשמים ונימה אישית  – בהוקרה לאתי היקרה 

 , leasom41@gmail.com כיוון בהורות עם איכות בשליחות ( לאהלה  ✓

0526493331 ) 

 תודה שלימדת אותי להביע אמפתיה ולהכיל את הילד ( אלכסנדרה  ✓

 עוצמתית. מקרינה ומעניקה מהעוצמות לכולן (שרי ✓

 הורות היא אומנות הניתנת לאימון ( שמרית ✓

 ם בשמחה ובהצלחה גילית לי את הכלים להתמודדות עם האתגרי ✓

  0527648439יהודית י. (
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 ).מעניקה כוחות ואנרגיות חיוביות ( יהודית ל ✓

 galitdvi@gmail.com , הכוחות טמונים בך. ה' רוצה שתגדלי. ( גלית  ✓

0529256859 .) 

 )להשקיע ברוממות של אבא ואמא בבית ( מרים ✓

 ( 0548437760אפרת אני האם הטובה ביותר לילדיי. אמא טובה דיה. (   ✓

 !תודה –ועל הכל 

 קבוצת אימהות קיץ תשע"ח

•     

 תודות מקבוצת חורף תשע"ט 

 אתי היקרה,

 תודה על ..

 שהיית עבורינו מנחה 

 הובלת אותנו בבטחה 

 בין אבני נגף 

 לאבן הבוחן 

 במגוון של שבילים

 וסוגי מנעלים

 מנקודת מוצא

 ליעד ושליפה

 תודה על שעזרת לנו 

 הדרכיםלשרטט את מפת  

 להציב מטרה וכיוון 

 ולשנות..מינוחים 

 להגדיר מחדש כשלונות..הצלחות 

 אמירות והבטחות 

 לשקול שוב היגדים בטוחים?!?

 תודה על מסע מופלא

 בין אילנות ועצים 

 חיבור לשורשים
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 ופירות שצומחים 

 תודה על מקום ושייכות 

 על תכנים באיכות 

 על עידוד והכלה 

 על גבולות והגנה 

 צומחת לה גינה כך 

 ועוד לא נגמרה המנגינה..

   בהערכה ותודה, קבוצת חורף תשע”ט

 

 ,  sarazizek@okmail.co.il 0504194070, שרה o.v90948@gmail.com 0527690948אסנת 

 ylev1000@gmail.com,  0548452602,יהודית  yaelh2500@gmail.com 0527640594יעל 

 , Orit_z@bbm.org.il 0527123051, אורית dana.franz77@gmail.com 0509576663דנה 

נורית  miriamcohen00@gmail.com  0504182550מירי   מיכל  4110583-053,  ,ויתר   0527144267, 

 בנות הקבוצה… 

 

 

 טעימות מקיץ תשע"ט  

 אתי היקרה מאד! 

 זכית בתפקיד מיוחד שהוא שליחות 

 ולא יהיה נחות לסייע לדור ההמשך שיתרומם 

 את מנהלת קבוצה במקצועיות וברוב תבונה 

 חלקך בהיות ביתנו הולך ונבנה 

 פעלת איתנו עם המון רגישות

 נתת אמון ביכולתנו, קבלנו עוצמות ונחישות 

 בטל ומבוטל  -הקושי לצאת מהבית לשיעור 

 הרי בכל פעם מחדש החיית רוחנו כטל 

 מלאנו המצברים, יצאנו מלאות כלים

 קבלנו הכוונה איך לשנות בבית אוירה ו"אקלים" 

 תבורכי אתי בכל מיני דמיטב

 את רגשות תודתנו לא נוכל להעלות על הכתב 
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 שסיעתא דשמיא תמשיך ותלווך על כל צעד ושעל

 תרגישי איך הברכה נשפכת עליך ממעל

 פרנסה ברווח, בריאות ונחת לרוב 

 ולביהמ"ק יחדיו נעלה בשמחה בקרוב! 

 תמר פליישמן , ומודה מכל הלב מאדמעריכה מאד 

 )ניתן להתקשר בשמחה!(  054-8422980

•  

 ודה לך אתי ! ת

שיעורים!!(אני כל כך מאושרת עם הבנות    10נהנינו מאוד מכל רגע. השינוי הוא מדהים )בפרט שאלו היו רק  

 כבה! כל כך נהנית איתם אני לא מחכה שהיום יגמר והן תלכנה לישון ואני לא בורחת משעת ההש

 הקורס הזה הביא אותי לשינוי חזק ומשמעותי בהסתכלות ובחשיבה על הבית ועל עצמי ! 

כל הזמן עומד לי בראש ההדמיה שנתת לנו של אמא ובת על כף המאזניים. ומשתדלת כל הזמן ובכל מצב  

 לזכור שאני האמא הגדולה והיא הבת קטנה. 

!מודה לך אשמח לעזור לך מע  תוכלי בשמחה לפרסם עם מספר טלפון ט כעל כל העזרה שנתת לי 

 רבות. באמת נשארתי עם טעם של עוד! 

 0527133602דניאלה  

•   

 תרצי לשאול, לבקש או לברראם   –עד כאן ד"שים אישיים 

 את מוזמנת להתקשר או לכתוב לי. 

 

 שימי 

 הקבוצה קטנה שיהיה לך מקום גדול!!!

 לבדיקת התאמה לקבוצה הקרובה  058-326-444-3התקשרי עכשיו 

 מחכה ומאמינה בך 

 אתי. 
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 ופרטים טכניים, כי בלי זה לא מתקדמים:

 

 . מפגשים 16שעה וחצי ]קחי קצת יותר[, כל מפגש קבוצת לילה, , ראשון ימי •

 כיבוד מפנק •

 חומר מסוכם •

 , ניתן לחלק לתשלומים. ₪ למפגש  85 •

 ירמיהו[ - מערב ב"ב ]רחוב הרצוג •

 

 אתי רוזנצוייג, אמא למשפחה ברוכה, סבתא צעירה,   -אודות המנחה

 שנות וותק ומקצועיות, מורה בסמינרים ובתי מורה,   26

 -   מפתחת "הורות ומוגנות" הקורס המקיף והמקצועי

 באישור משמרת הקודש והחינוך.   

 

 

 

 


