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)במידה והתמונה או הקול נתקעים ניתן לרענן   F5)
או להקיש על  כפתור    RECONNECT



:הערב
?כיצד לקבל את פניהן-תעודה* 
?פרסים ומתנות, תגמולים, משובים* 

?האם מומלץ או לא
?מתי כמה ואיך

.כיצד להתחיל תהליך עם תנופה מחודשת* 

!טיפים  מדליקים במיוחד



...נעים להכיר



כל ילד יכול להתקדם



...ו
כל הורה יכול להצליח

!להנהיג את ילדו לצמיחה והתפתחות  מיטבית



תעודה

?מי מפחד מהתעודה



תעודה
.חשש מהלא נודע*  

.חשיפה* 

.מודעות* 



תעודה
.אנו ההורים לא תמיד יודעים כיצד להגיב* 



עודהת
.בקרה עצמית ומשוב--ת
?מה אתה חושב על התעודה: נשאל* 

?גאה במיוחד? מרוצה? ממה אתה שמח

?עם מה אתה מסכים

.לבקש מהילד להקריא אותה* 



המחברת של איתן



:דברים טובים מתוך המחברת של איתן

.עושה את השאלות לפי הסדר1.

.כותב נכון וטוב את המערכת והשאלות2.

.משימות הקומיקס עושה ממש טוב3.

הכי יפה שהוא יכול לעשות  , הוא אוהב לצייר ומנסה לעשות טוב4.

.בקומיקס

.(בסוף מתעייף)אני אוהב לכתוב הרבה בלי להפסיק 5.

.עושה את השיעורים טוב מאוד ויפה6.

.עושה את המשימות בחגים ומצייר אותם מעולה7.

.מסודר. כותב עם קוים בסיום כל שאלה כדי להגדיר את השאלות8.

.עושה טבלאות די יפה9.

!הוא כותב סיפורים עם רעיונות מהמוח יפי מאוד10.

.הוא עונה על השאלות מאוד מסודר11.

.מפרש את המילים די טוב12.

.הייתי מציע לשפר לכתוב את התשובות קצת יותר מלאות

.שורות2-3תשובות של 



!תחגגו

,שחלפה חצי שנה

,על הפרק שנסגר

,על הפרק שיתחיל

.על הזדמנות לחגוג שהגענו עד הלום



לסגור מעגל



העודת
-עידוד ועוד

?מה אנחנו רוצים להמשיך עוד

שאנו רוצים לחזק ?  מה היש שנעשה
?ולהאיר אצל הילד

,  השינויים, לציין ההרגלים החיובים
.המאמצים שנעשו



התעוד
התחלה



כוס תגמולים משפחתית

.עליה הוא יקבל נקודה-כל ילד מקבל משימה אישית משלו* 

לאחיו  , זאת תהיה משימת צחצוח השיניים-ילד הצעיר
.ולאחר משימת שטיפת כלים או פינוי המדיח, משימת קריאה

.וגם לאבאלאמאמומלץ לשלב משימה גם 

כדי למנוע תחרותיות בין  –הצבירה היא צבירה משפחתית 
האחים

.כדי ללמד שיתוף פעולה

.כדי לרתום את כל המשפחה לעודד  אחד את השני

כוס התגמולים המשפחתית



מיקוד שליטה חיצוני  

מיקוד שליטה פנימי







תגמולים

הוא למעשה מיקוד  –תגמול 
שליטה חיצוני

טוב ויעיל לטווח קצר
.הילד מתקשהבהם לפעילויות 



מצפן שיעורי הבית





:להורדת קבצי המצפן

http://lomdiml.co.il/matzpen

אתם  , לנוחיותכם מצורפים קבצים בגרסת בנים וגרסת בנות
.תקבלו אותם במייל לאחר המפגש



–סדנת הורים אינטרנטית 

ללוות אתכםשמטרתה 
ולתת לכם  
כלס'תכלים  יומיומיים 
,קשיי הלמידה, להתמודדות עם למידה

כך שהילד או הילדה שלכם יוכלו מעכשיו להתקדם  
!הרבה יותר בקלות



מפגשים אינטרנטיים7הסדנה מורכבת מ
צעד צעדשיוליכו אתכם 

.שיפור והתקדמותלעבר 
.את המפגשים אתם מקבלים מידי שבוע בזה אחר זה



:צעדים7הסדנה בנויה מ

?מהן נקודות החוזק של ילדך-צעד ראשון
.וכיצד נרתום אותן ללמידה-זיהוי נקודות החוזק



-מהתנגדות למוטיבציה-צעד שני
!כיצד ללמד נכון את הילדים וליצור בקלות שיתוף פעולה



-קשיי קשב וריכוז ולקויות למידה-צעד שלישי
?למה ואיך? מה

כלים פרקטיים להתמודדות והתקדמות למרות  
!הכל



כלים פרקטיים  -!כתיבה טובה-צעד רביעי
.הבעה בכתב והבנת הנקרא, לשיפור כתיבה



הדרכה ייחודית 
לתלמידים

צעדים באסטרטגיות למידה לקראת 8
.מבחן

המוגשת , שיטה מובנית ברורה וקלילה
הכוללת שיטות : מתלמיד לתלמידים

.סיכום חומר ושיטות זיכרון,לארגון 

חמישיצעד 



!אני יכול-צעד שישי
.כלים להעלאת הדימוי והביטחון העצמי של ילדך

(.כולל דמיון מודרך אהוב על ילדים)



הטמעת הצלחה ומודעות הורית-צעד שביעי



–?(א)מה קורה -מפגש בונוס

.פתרונות לקידום קריאה משובשת או איטית



כל ההקלטות נמצאות באתר חברים 
וכבר בהרשמה אתם מקבלים , סגור

סיסמת התחברות ויכולים לצאת  
!לדרך



מידי שבוע
.  יישלח אליכם הצעד הבא
+  יישלחו גם קובץ המצגת
+  תקציר ארגז כלים יישומי

.נילוויםקבצים וסרטונים 



:עד סוף שנת הלימודיםאישי שלי יומיומי ליווי 

.בווצאפניתן לשלוח אליי שאלות במייל או 

.דקות טלפונית או פנים מול פנים45שיחת ייעוץ בת 

בונוסים





?למי הסדנה מיועדת

הורים ואנשי 
מקצוע הרוצים  

,  לקבל כלים
שיטות וגישות

לקידום 
. תלמידיהם

הורים אשר רוצים  
לשפר את  
האווירה בבית 
סביב נושאי בית 

.הספר

הורים אשר רוצים  
לשפר את  
התוצאות  
וההישגים של 

.הילד



:ההשקעה שלכם בסדנה המלאה

₪ 1236במקום 



:ההשקעה שלכם בסדנה המלאה
₪ 1236במקום 

!  בהחלטבמחיר מיוחד עכשיו 
 ₪77X10תשלומים



אחריות מובטחת✓
כספכם  , יום  תתחרטו14במידה ולאחר 

,יוחזר לכם בחזרה
!בהתחייבות



המלצות



סרטונים קצרים ובהם  8
תרגילים פשוטים לשיפור 

.מוח–קשר גוף 
מיידנשלח לנרשמים 

.לאחר ההרשמה



בונוסים



?איך נרשמים
להירשם ישירות ברכישה מאובטחת בקישור המופיע כאן משמאל ניתן. 1

www.lomdiml.co.ilאו באתר עץ החשיבה.

.טלפון ונחזור אליכם כבר מחר בבוקר' השאירו  כעת מס. 2

התקשרו אלינו לאבישג רכזת הסדנאות. 3

052-6858344

http://www.lomdiml.co.il/


?איך נרשמים
להירשם ישירות ברכישה מאובטחת בקישור המופיע כאן משמאל ניתן. 1

www.lomdiml.co.ilאו באתר עץ החשיבה.

.טלפון ונחזור אליכם כבר מחר בבוקר' השאירו  כעת מס. 2

התקשרו אלינו לאבישג רכזת הסדנאות. 3

-052-6858344

http://www.lomdiml.co.il/

