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ערב שבועות תש"ע

מידע לקהילה
לוח זמנים של פעילויות חשובות – פרסום נוסף יצא לפני כל אירוע:
השבוע!!
של שבט להבה של בני עקיבא .באסרו חג שבועות ,ז' בסיוון ,20.5 ,משעה 12:00
באזור גן ג'יימי ורחבת בתי הכנסת .לכל המשפחה!!! עלות  ₪ 15מלא תחנות!! כל ההכנסות קודש לצדקה! פרסום
בתיבות דואר!
באותו יום בשעה  – 16:20ההצגה "פח זבל משלי" – תאטרון בובות ממוחזר .במועדון נוער.
לגילאי גן – כיתה ג' ₪ 15 .לילד
הצגת ילדים" :מר צפרדע והנחל המתוק" תאטרון החוויה – על התמודדות עם הפחד
ביום חמישי ,י"ד סיוון ,27.5 ,במועדון נוער בשעה  .16:40מיועד לגילאי  .3-7מחיר ₪ 15 :לילד
יריד ספרים לכבוד שבוע הספר :של צומת ספרים ביום ראשון ,כ"ד סיוון ,6.6 ,בשעות אחה"צ
נוסיף פעילות לילדים באותו יום ,בע"ה.
תכנית "מעגלים" לחוסן משפחתי ,של מתנ"ס בנימין בחשמונאים:
סדנאות להורי גיל הרך עם גב' חני שטיין ,מנחה הורים :מפגש  :1 #יום שלישי ,י"ב סיוון25.5 ,
"סופר נני – ההיית או חלמתי חלום?"
מפגש  :2#יום שלישי ,י"ט סיוון" - 1.6 ,זו ילדותי השניה או זו ילדותו הראשונה?"
"המסע אל עבר האלף הראשון" :המעבר לבי"ס הוא מעבר משמעותי בחיי הילד וההורה.
במפגש נתמקד במיומנויות אותן הילד צריך בתחילת כיתה א' .וכיצד נוכל להכין אותו לקראת המעבר לבית
הספר .מיועד להורים לילדי גן טרום חובה וחובה.
מעבירות :מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת .ביום שני ,ט"ז תמוז.28.6 ,
נוער:
מפגשים שכבתיים להורים לקראת הקיץ עם רכז הנוער ,ליאור רגב במועדון נוער בשעה :20:30
יום א ,י"ז סיוון :30/5 ,כיתה י
יום ב ,י"ח סיוון :31/5 ,כיתה יא
יום ד ,כ' סיוון :2/6 ,כיתה ט
יתקיים מפגש גם להורים של בוגרי כיתות ז  -ח במועד שיפורסם מאוחר יותר
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הרצאה של עמותת "קו לנוער" :ביום רביעי ,כ"ז סיוון ,9.6 ,להורים של מתבגרים – עולים חדשים – באנגלית:
Lecture sponsored by Kav L'noar on Wednesday, June 9, for parents of teen olim in English:
"Listening to Understand – How to Communicate with your Teen" by Dr. Jennie Goldstein
Details will follow.
מפגשים עם תמיר ליאון :ביום שני ,ב' תמוז ,14.6 ,לנוער" :עבדים" – סוגים שונים של התמכרויות והתנהגות
חברתית
ואח"כ להורים" :תרבות הפנאי של הנוער ותקשורת בין הורים ונוער"
אמצע החיים:
סדנאות "באמצע החיים" – דילמות מחיי היומיום בדור הביניים ב  2תאריכים:
יום ראשון ,כ"ט תמוז 11.7 ,ויום ראשון ,ז' אב18.7 ,
Parenting Workshop in English: We are trying to organize a workshop called "Parenting, the
Hardest Job in the World" which consist of 3 one hour (plus) sessions over three consecutive
Thursday mornings and would be given by Suzanne Wallin, M.S. and Karen Zivan, M.S. We need a
minimum of ten people. If you are interested please contact Chana Schuster:
9762495/ 050-4054088 by Tuesday May 25.
תרגיל ארצי :בשבוע הבא ,מ  23-26.5מדינת ישראל עוסק ת בהיערכות למצבי חרום .גם יישובי המועצה משתלבים
בתהליכים האלו שכולל ניהול היישוב בשעת חרום .ביום רביעי ,26.5 ,מתקיימים תרגילי ירידה למקלטים וכניסה
למרחבים מוגנים .התרגילים כוללים אזעקות בכל הארץ בשעות  10:00בבוקר ובשעה  19:00בערב והגעה פיזית
למקלטים ולמרחבים המוגנים .ניתן לפנות לאתר של פיקוד העורף לפרטיםhttp://www.oref.org.il .
בקרוב נשלח את הנוער מבית לבית כדי להשלים ולעדכן רשימות מספרי טלפונים ניידים )אחד מכל בית כרגע( כדי שנוכל
לבנות מערכת שליחת הודעות ) (SMSיישובית .נודה לכם על שיתוף הפעולה.
מפתח למקווה כלים :ניתן לקבל אותו מנאוה במזכירות הישוב.
הודעה מהמחלקה לשירותים חברתיים של מטה בנימין :דרושה משפחה חמה ומכילה לאירוח וסיוע בטיפול בילדים
בשעות אחה"צ בתשלום .לפרטים :רעות נחום ,עו"ס 052-5666281 :בימי א' וג'.
חוצות היוצר :גם השנה אומני היישובים ישתתפו ביריד חוצות היוצר בירושלים .המועצה שוכרת ביתנים לטובת האמנים שלנו
ומסבסדת את העלות .האמן משתתף בעלות קטנה יחסית.השנה מרכזת את האמנים תחיה דיטסהיים שהייתה רכזת תרבות בנוה צוף עד
לפני כמה חודשים .אמנים שמעוניינים להשתתף מוזמנים לצור קשר איתה בטלפון 054-6202444 :השתתפות האמנים מותנית
באישור הוועדה של חוצות היוצר.

חג שבועות שמח!
בריינה הרטמן
רכזת קהילה

