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 ג"תשעחשוון  ז"י, וירא פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 
 
 

 

 
 

 :משלחן המזכירות

 150-0500451: בני יצחק: 4-01100 :כונן השבוע 

לחיסוני כלבת במזכירות חשמונאים ביום המועד הבא 
  .ה"בע ,0:11.עד  0:11.משעה  ,51.5....2 ,הקרוב 'ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 1vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  - 5900459 
 

 :משפחתי סביב נושאים חשוביםחיזוק הקשר ה

 !כדאי להירשם מהר  !בשבוע הבא

 :מערב בנימין –כנס משפחה אזורי   
 . בכפר האורנים ...1, ןג חשוו"כ, ביום חמישי

הרצאה   2.:51/  התכנסות וכיבוד 51:11: בתכנית
השפעות הזוגיות על חינוך : "ר חיים עמית"דשל 

ופע סטנדאפ מ – אלינור סלע 11:.5"/  וגידול ילדינו
 בנושא זוגיות וילדים

 !!אל תחמיצו !דרכי להירשם משיךאפשר לה

 ...ובהמשך

התחברות מחודשת ": הרצאה על זוגיות

 "על העצמה אישית וזוגית –לזוגיות 
פסיכולוגית , ההרצאה בחינם מפי עמליה אהלי

איך בוחרים . ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת
 !יחדלהיות יחד במקום איך לשרוד את הב

 ...1., ח חשוון"כ, בספריית הישוב ביום שלישי
 .הכניסה חינם. 2.:51בשעה 

 

 :הורים של מתבגריםקבוצה ל
 בחסות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

ברצוננו להתחיל , ...51, כסלו' ו, ביום שלישי
, בסדרה של מפגשים שבועיים עם המנחה הורים

שות נדון במגוון בפגי. ממרכז גוונים, רונן יעקובסון
עלות של .  סוגיות הקשורות לנושא חינוך מתבגרים

 ליחיד₪  11./  לזוג₪  111:  מפגשים 1
 .המעוניינים להירשם יצרו אתי קשר במשרד

 

 :הצגה לאמהות ונערות
כ הרימון "באולם ביה, ../52, ויצא' ש פר"במוצ

לאחר  ".מה את אומרת": ההצגה 51:11בשעה 

. נפרדים לאמהות ולבנות ההצגה יתקיים דיונים
בינתיים תסמנו . פרטים יהיו בתיבות הדואר בהמשך

 .לעצמכן את התאריך

 
 :סדנאות להורים לגיל הרך

התמודדות עם , עיבוד סוגיות משמעותיות בהורות 
 .קונפליקטים יומיומיים ומתן כלים רלוונטיים

פסיכולוגית , מפגשים עם חני שטיין  2סדרה של 
 .חינוכית

 .פרטים בהמשך. תחיל אחרי חנוכההסדרה ת
 

 

                                                                     
 :שעור נשים בשבת

 וירא :  פרשת השבוע 
  יצחק חנימוב: מרצה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה     5:11.:  בשעה
  י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע

 שרוני ציונה

 :שעת סיפור בחסות התכנית :מהספרייה
 של הספרייה האזורית" מספרים בבנימין"

 
 ../2, חשוון' כ, בי הקרוביום שנ

 
: 2-2שעת סיפור עם מיה סהר לגילאי : 0:11.בשעה 

 "חילזון חוגג יום הולדת"

 :'ב -'לילדי כיתות א 0:11.בשעה 

 "הביצה המנוקדת"

 

 לילד₪  2:  מחיר כניסה

 :תשריינו את התאריך
 

ערב הוקרה , 11.22, ב כסלו"י, ביום שני
למתנדבים ופעילים בישוב שתכלול הרצאה 

הזמנות יגיעו . קת וארוחה קלהמרת
 .לתיבות הדואר שלכם



 
 
 
 

 

 כותפינת הבר
 מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב 

 
 :  נישואין

 לזרובבל שרעבי לרגל נישואיו לכוכבה*
לעדינה ויעקב אלפנט לרגל נישואי בנם *

 יגאל לנעמה
  

 :לידות
למוטי ומיכל שטיינמץ לרגל הולדת *

 בת לנתי ויעל, הנכדה
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 
 vaad_bryna@012.net.il : שבוע למייל

 

 

 6 שלוחה 80-7912679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
chanaschuster@gmail.com 4054088-050  

 שבת חיבורים

כל .  תתקיים שבת חיבורים 21.44.42כסלו ' י, השנה בשבת פרשת ויצא
עם  ,שעדיין לא יצא לה לארח,משפחה בישוב מארחת משפחה אחרת 

לסעודת ( דוברי עברית מזמינים דוברי אנגלית וההפך)  שפת אם שונה
.שבת בצהריים  

.אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים  
אך אפשר , רצוי להזמין מישהו שאתם כבר מכירים כדי לחזק את הקשר 

  שמשפחתכם שאדע  נא להיות בקשר אתי כדי  . גם לקבל הצעות
.משתתפת ומי מוזמן למי  

  

Shabbat Chiburim 
“Shabbat Chiburim” –(Connections) will take place this year on 

Shabbat Parshat Vayetzei, 10 of Iyar, November 24
th
.Every family 

on the yishuv is asked to invite another family from the yishuv 
for seudat Shabbat on this day.  The family should invite a 
family they have not yet invited, who has a different mother 
tongue.  Hebrew speakers invite English speakers and vice 

versa.  We would appreciate all residents’ participation in this 

endeavor.   It is preferable to invite a family with whom you 
are familiar to get to know them better, or feel to ask for 
suggestions.  Either way, please contact me so that I know 
which families are inviting which. 

 

 
 :מעמותת ותיקים בקהילה

 
 :ין ובית אל הותיקיםתערוכה של אומני בנימ

, בימים אלה אנו עובדים על הארוע השנתי של העמותה
בהיכל התרבות  5..5..52א טבת "ה ביום שני י"שיתקיים בע

במסגרת הארוע נקיים תערוכה בגלריה במבואת היכל . באריאל
התרבות בה נציג עבודות אומנות של תושבי בנימין ובית אל 

פיסול ושאר יצירות , לוםצי, אומנים בתחומי ציור. הותיקים
המעוניינים להציע את עבודתם להצגה בתערוכה , אומנות

מוזמנים לפנות אלינו בימים הקרובים במייל 
rut.vatikim@gmail.com בצרוף קובץ עם צילומי עבודות .

ת אוצרת התערוכה תבחר מבין העבודות שיוצעו את העבודו
 . שיתאימו להצגה בתערוכה זו

  151-9595010 'ניתן לפנות לטל -לפרטים נוספים

 
אנחנו מנסים שוב לארגן יציאה למקום :  נסיעה לחמי יואב

₪  25: מחיר כניסה.  ...5., ז חשוון"כ, לנשים ביום שני
הרשמה אצל בריינה במשרד ₪   51:  הסעה; 51לקבוצה מעל 

 .או אצל שרה טאניס

 :מהמועצה
 ":אם לאם"תוכנית 

דרושות אמהות מלוות תושבות חשמונאים 
 ".אם לאם"לתוכנית 

במסגרת ההתנדבות נפגשות אמהות 
וותיקות עם אמהות צעירות אחת לשבוע 

, חיזוקים, דודיע' לשיחה של תמיכה
 . והדרכה

ה לתפקיד אם הינך רואה את עצמך מוכנ
 -ויש לך זמן להתנדבות שבועית של שעה

 :שעה וחצי אנא צרי עמי קשר
רכזת התוכנית מטעם )תהילה מעוז 

 122-1110000 -(ס בנימין"מתנ
tehilamaoz@gmail.com  

 
 ":דלת פתוחה"תכנית 

לידיעתכם פתחנו גם את הפרויקט של יעוץ 
 .הורים גם להורים של מתבגרים

: במייל  לפנות לכל שאלה אפשר  
isabelleuz@gmail.com  

מרכזת , איזבל אוזןל או להתקשר 
.125200051, התוכנית  
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