תחום

משפחה
מהנעשה בישובים
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תכניות
"מעגלים"

תכניות
מניעה

תכנית
"אם לאם"

גיל
הרך

להיות הורים
מסע לכל החיים
להתהלך ,להתקרב ,להתרחק
לגעת בחיים.
כמו בכל מסע
דרושים מפה ,ציוד ,מזון ומים
חברים ומורה דרך...

חושבים קדימה:
מבט על העשייה בבנימין בחורף שחלף
והצצה אל האביב  -קיץ הקרב.
מוזמנים להתרשם ,לקבל רעיונות וכיווני חשיבה חדשים.
יבול הפעילויות שלפניכם נעשים בליווי מקצועי ובסבסוד ארבע
תכניות הפועלות במסגרת מתנ"ס בנימין:

תכניות
"מעגלים"

לחיזוק החוסן
המשפחתי בשלל
היבטים

תכניות
מניעה

תכנית
"אם לאם"

לחיזוק האימהות
היולדות

למניעה
והתמודדות
עם התנהגויות
ותופעות
מסכנות

תכניות מעגלים
אחיה:

אדם:

כשהתחתנת חשבת שאת יודעת למה לצפות...
אבל
מה קורה אם
הדברים ביניכם
לא זורמים כמו
שחשבת?...

מה קורה
כשאין לך מושג מה
יגרום לך להתעורר,
להרגיש נשית
ונחשקת?

אלון:

הצגה של
תיאטרון
אספקלריה :ארבע אבות כחלק
מפרויקט אלון  -א"ילן -
קהילות משותפות.

תהליך קהילתי סביב
חינוך ילדים :אחריות הורית ,גבולות
ומוגנות מפגיעות מיניות.
בהשתתפות חפצי
קיגל  -מנהלת מרכז
טראומה ופגיעות
מיניות בשומרון.

הרצאה בנושא
יחסי חמות  -כלה על ידי
חיה מאיר יועצת לזוגות
והורים ,מרצה ויועצת
לזוגות ולהורים.
או כשאת ממש
מנסה להבין מה
הוא רוצה ולא
מצליחה?

גבעת הראל:

אש קודש:

שני
מפגשים "מתבגרים יחד" עם
הרב עילאי עופרן ,רב קבוצת
יבנה ,פסיכולוג ומרצה.

שיחה
השמחה שבאישות
תכנית
שיחה פתוחה על הטוב והחסום שבקשר האישות לנשים על" :השמחה
עשירה ומושקעת ,משותפת לשני
בשיחה נדבר על:
שבאישות" על ידי
הישובים!!
אילת יהודה ,מדריכה
סדרת הרצאות על "הקן ,על
מוסמכת לחיי אישות.
הגוזלים העפים ומה שביניהם",
סוגיות סביב נישואי הילדים/
רווקות /הבית המתרוקן/
סוגיות כלכליות ועוד.
בשיתוף "הורות לנצח":
עינת קאפח  -תסריטאית,
שיחה לאימהות:
איילת יהודה ,מדריכת כלות ומדריכה מוסמכת לחיי
בימאית ומרצה לקולנוע,
אישות לדבר על הלא מדובר...
"איך
lagaat.bekdusha@gmail.com . 050-4294111
נחמה קירשנבאום –
יצירת שיח עם הבנות בנושאים
פסיכולוגית קלינית ,מרים
אינטימיים" על ידי אילת בוכניק,
שפירא  -פסיכולוגית קלינית,
מדריכה למיניות בריאה.
נעמי עייני  -פסיכולוגית חינוכית,
חיה מאיר  -יועצת לזוגות ולהורים,
מרצה ,אוריאל
נובובסקי -
סדנא לשידרוג הזוגיות עם הזוג יונתן ויסכה שומר – חבל ענת
חוזרת!
להחמיץ ,הזדמנות שלא
אצלכם הכל טוב ואין לכם בעיות בזוגיות?
לנדנברג מ"פעמונים".
המקום שלי במערכת
היחסים האינטימית שלנו

ההבדל בדרכי החשיבה
והביטוי בין גברים ונשים

איך בנוי הגוף שלי
ומה מעורר אותו

חיי אישות נכונים
על פי חז"ל

גיל הרך

חיזוק השירותים
הקיימים וביסוס
תחום הגיל הרך
ביישובים

דולב וטלמון:

מגרון:

סדרת הרצאות
מושקעת בנושא" :חינוך ילדים
בדור הזה" בהשתתפות מרצות
בכירות מ"בנין שלם":
הרבנית אסתר לבנון,
אורנית פיג'ו  -יועצת
ומדריכת כלות ,הרבנית
אסתי ארנד ,הרב מרצה
אייל ורד ,הרב מרצה
אליהו שרביט.

חרשה:

חשוב לדעת! היות ומדובר בנושא אינטימי השיחה לא תעסוק בבעיות ובשאלות
ספציפיות של המשתתפות ,כך שלא תצטרכי להיחשף או להרגיש שלא בנוח.

עמוסים ועסוקים ולא מתפנים לעצמכם?
סדנא לשדרוג עבורכם בדיוק נוצרה הסדנא הזאת!
זוגות שאצלם הכל תקין אך רוצים חויה מעשירה ,
הזוגיות "מסע זוגי"
שתורמת ומשדרגת את הזוגיות  ,מוזמנים להצטרף ל"מסע זוגי".
שלושה מפגשים עם הזוג
 3מפגשים זוגיים חוויתיים ויצירתיים מלאים בכלים מעשיים לאיכות חיים זוגית.
יהונתן ויסכה שומר ממרכז המפגשים יתקיימו בימי שלישי בשבט – אדר.
תכנית
בילוי,
משחק,
של
זוגיות
תחנות
25
שלובים"י"א בשבט , - "2/7,שפות של אהבה" – ערב משחקים זוגיים.
"כליםמפגש ראשון -
רחבה":שמים לב לילד המיוחד של
יצירה והשראה +הרצאה על אהבה וחיים .כלים מעשיים לשגרה אוהבת.
הסרט אח שלי
מאתנו":
אחד
כל
מפגש שני  -ב' באדר, - "2/28 ,ברית המילים"  -המפגש יעסוק בתקשורת מקרבת .מפגש בין עולמות שונים
ושיחה עם הבמאי
גיבור
וישימים.
ודעות שונות .לימוד חוויתי והתנסותי כולל כלים מעשיים
הגילובחירה
להורידפוסים
בהבעת רצונות,
מפגש שלישי  -ט"ז באדר, - "3/14 ,חלום זוגי או זוגיות חלומית"  -המפגש יעסוק
הרך ע"י אנשי
הרצאות
וכתיבת חלום זוגי משותף.
הרצאה
מקצוע מהיחידה להתפתחות הילד,
באוירת בית קפה ,ומשלבים לימוד תירגול וחויה זוגית עם הרצאה.
המפגשים מתקיימים
הקהילה:
לכלל
"גוונים"
אין כל אינטראקציה ושיתוף בין הזוגות.
החינוך"
"בשביל
כיתה א'" -
"שלוםזוגית.
מרכז "כלים שלובים" ,העוסק בהתפתחות אישית וזוגית בדגשים על תקשורת ואינטימיות
יהונתן ויסכה שומר ,מקימי
בהשתתפות הרב עלות הסדנא לזוג ₪.150
יעל גמדני
פרטים והרשמה אצלי.0545630806 :
ישראל אברהם יועץ
"הקשר בין
הסדנא מסובסדת מאד מאד מאד ע"י המתנ"ס והיישוב! הזוג שומר מדהים!
חינוכי.

כוכב השחר:

נילי:

שתי סדנאות להורים
"שיפור המוגנות החברתית
והרגשית"
"שיפור ההצלחה וההנאה
מלמידה" ע"י קורל שחר
יועצת חינוכית ומשפחתית.

מצפה יריחו:

מתתיהו:

בס"ד

ילדי
שילוב בין אמפתיה וגבולות
מעלה
לבונה :סדרה

מה זו בכלל הפרעת קשב ולקות למידה?
לא?ה לתוכנית
הצגת פתיח
האם לתת ריטלין או
מעגלים
לסייע לילד ?
האם ישנן דרכים נוספות
לחוסן משפחתי
להורים ,זה לא עניין של המורה?
הרצאהשע"ז
ובכלל ,למה צריך חורף ת

בנושאADHD :
מפגש  :1יום ראשון ,י"ב חשון ()11/11
הצגת פתיחה:
מפגש  :2יום רביעי ,כ"ב חשון ()21/11
בשתי הרצאות עוקבות יינתן ידע בסיסי בהגדרת ואבחנת קשיי קשב ,ריכוז  ,לקויות למידה,
"אש בראש"
ומאפייניהם.
וננסה להבין כיצד ההפרעה
 ננסה "להיכנס לראשו" של ילד החל מההתפתחות המוקדמת
אורנה פורת .שתי
תיאטרון
מתפתחת בהיבטים שונים  ,החל מגיל פעוטות.
 באמצעים שונים ובשילוב סרטונים ננסה להבין את החוויה של הילד בעולם ,ואת התכנים
שאיתם הוא מתמודד.הרצאות" :ילדי  ,ADHDשילוב
 נלמד ונרכוש כלים כיצד ההורה יכול לסייע להתנהלות ,גם בבית וגם בכיתה.
וגבולות" ע"י אבשלום
אמפטיה
בין
גדולה מאוד לעתיד הילד ,ונלמד כיצד ניתן
הוא מקפצה
לעיתים קרובות
 נבין מדוע
למנף את הקושי ליתרון גדול בחיים.
מומחהלשאלות.מ"מפגש".
בוגרים ובנות מכיתה ה' ומעלה.גליל
פסיכולוג משותף עם ההורים ,וכן זמן
ההרצאה חוויתית ,משולבת עם סרטונים ודיון
בנושא :ילדי ADHD
שילוב בין אמפתיה
וגבולות

"ילדים זה שמחה"!
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ההרצאות מיועדות להורים ואנשי חינוך ,וכל מי שהנושא מעניין אותו
יתקיימו במתנסית מעלה לבונה בשעה 22:12
עלות ₪ 22 :למפגש (ליחיד או לזוג)

באהבה

הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:

הרשמה מראש תסייע לנו מאודor@m-l.co.il / 052-6070393 ...

שבות רחל:

תל ציון:

רימונים:

המרצה :אבשלום גליל  ,פסיכולוג התמחות קלינית וחינוכית .דוקטורנט וחוקר באוני' בר אילן ,המחלקה
לפסיכולוגיה ומרכז גונדה למדעי המוח ,בתחומי קשב ,התנהגות וקבלת החלטות.

סדנא
לנשים "נשיות בגיל
המעבר"
חמישה מפגשים עם
תמי שפירא.

עדי עד:

 3מפגשים
להורים" ,לדבר פשוט"  -שיח
אינטימי מצמיח עם ילדינו .על
ידי ורד ורקר ,מדריכה מומחית למיניות
בריאה.

סדרת
להורים
סדנא
>ÿù
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הרצאות בנושא
על סמכות הורית וגבולות,
"העמקה בזוגיות"
פיתוח עצמאות וקשר בריא
תושבי
בהשתתפות הרב
היקרים סופר
רימוניםצביה
הילד עם
עם
 21:00בחדר
הנכם מוזמנים לסדנת הורים שתתקיים ביום שלישי
מתבגרים
מ"גוונים" 28.3 .בשעהסדרת
ישיבות של בית עידית .מיכאל לסרי ,מרצה
גוונים
מרכז
מטעם
מקצועית
ומלווה
הורים
מנחת
,
סופר
את הסדנה תנחה צביה
אנו שמחים לארח את הצוות החינוכי של עמותת" לב אבות"
בארגון "ערכים"
לסדרה קצרה של  2מפגשים אינטנסיבים בנושאים ודילמות בחינוך המתבגרים.

ADHD

 ₪לאדם ,עד  ₪ 51למשפחה.

המשחק הרצל אמר
להצלחה בלמידה" -
אברהמי פרידמן
"הזמנה למשחק",
 5מפגשים להורים
וילדים בהדרכת מרפאה
בעיסוק ,קלינאי תקשורת
רימונים.
מעגלים חורף
הרך.
ויועצת לגיל

גבולות וסמכות הוריתפיתוח עצמאות של הילדהבנה ומתן כלים לחיזוק הרצון והתקשורת בין ההורים לבני הנעורים.
בחלק הראשון של הערב הרב קרוב יעביר שיחה של שעה
סדרת
הילד
השני של הערב תועברנה סדנאות של שעה לקבוצת אבות ואמהות בנפרד
-בניית קשר בריא ונכון עם ובחלקו

טלי אורן – רכזת קהילה

שילה:

המפגש הראשון יועבר ע"י הרב זאב קרוב ביום רביעי כו שבט )(22/2
בנושא :חוק הכלים השלובים בנפש המתבגרים.

ע"י הרב קרוב לגברים וע“י חיה קאופמן לנשים
באהבה"
שלכם ההורים.
הסדנה תתמקד בצרכים הספציפיים
"מתבגרים מראש,
*מומלץ לבוא לסדנה עם רשימת שאלות מוכנות
"לב
המשך
תתכן סדנת
עמותת רצון
עםבמידה ויהיה
*
השני יונחה ע"י הרב אלישע אבינר ביום רביעי ג אדר)(1/3
אבות" .המפגש

שני מפגשים עם הרב

בנושא :גיבוש זהות דתית בגיל ההתבגרות

כיצד מתמודדים עם בן/בת שפורצים את גבולות ההלכה?
כיצד "מחזקים"? וכיצד נמנעים בטעויות בגיל מוקדם יותר?

אלישעבמספר0523625648 :
והרב! אצל שרה
להרשם מראש
להשתתפות בסדנה
זאבישקרוב
מספר המקומות מוגבל.

אבינר.

המפגשים יתקיימו בתלמוד תורה.
השתתפות 30 :ש"ח ליחיד 40 .ש"ח לזוג.

בקרוב...
מצפה דני:
ענתות :גבולות וסמכות בגיל הרך  -מיכל דליות ומכון אדלר
מתתיהו :סדנאות כלכליות  -ארגון "מסילה" וברוך לבניסקי מרצה מומחה בתחום.
עלי :סדנת בטיחות הכנה לקיץ
עדי עד :סדרה להורים :מריבות בין אחים ע"י מירב פישר
רימונים :הרצאה לוותיקי הקהילה על הפנאי שנוצר.
כוכב השחר :התמודדות בעידן המסכים.
סדרת גוף ונפש לנשים  -עם דפנה פלר ואביטל לוז

רכזי הקהילה פועלים לבנות
תכניות ושירותים שמטרתם
לחזק את המשפחה ופרטיה
בהתמודדות עם מגוון אתגרי
מעגל החיים.
שותפים לרכזי הקהילה
תושבים חברי וועדות וצוותי
היגוי ,בעלי תפקידים ומוסדות
החינוך בישוב .יחד הם
מספקים תמונה רחבה ומגוונת
של צרכי הקהילה השונים
ומייצרים תהליכי עומק ומענים
מתאימים המבטאים תפיסת
עולם הנמצאת בבסיס העשייה
שלנו:

בונים משפחה -
בונים קהילה

גיל הרך
משחקיות  -אושרו
בקשות ל  8ישובים
לשדרוג המשחקייה
והתאמתה לצרכים
המתפתחים והפיכתה
בהדרגה למקום מפגש
והעשרה להורים ולאנשי
הגיל הרך בישוב.

הוקרה והעשרה
לצוותי חינוך בגיל
הרך  -תקציב לישובים
המקיימים ערבי הוקרה,
הרצאות וסדנאות לכלל
אנשי החינוך הפועלים
בגיל הרך( ,גם שירותים
פרטיים )  -אושר ל 4
ישובים,
ניתן עדיין לפנות.

תכנית " האתגר"  -התכנית
בניהולה ובהדרכתה של גב'
זהבה וינד פועלת בתל ציון

7:00

תכנית הדרכה שנתית ל 30משפחות,
הכוללת מפגשי הדרכה אישיים בבית
כבר לא לחוצה ,למדת להתמוד
המשפחה ,הדרכה בקבוצותאת
הורים
אונים ,את מצליחה להגיע
חסרת
ופעילויות קבוצתיות משותפות להורים
ולילדים.
מטרת התכנית היא להקנות בטחון
ביכולות ההוריות ,העצמה אישית והדרכה
לבניית משמעת וסמכות הורית ,תוך
יצירת קשר חם ובריא עם הילדים.

תכנית אם לאם
אם לאם – תמונת מצב – אביב 2017
בלי הרבה רעש וצילצולים ,מתרחשת לה בבנימין מהפכה קטנה..שבט הנשים חוזר להכיר בערכו וביכולותיו,
ויישוב אחרי יישוב מרימים את הדגל ,לעשות לטובת הנשים בכלל והיולדות בפרט .רובה הגדול של העשייה
נעשית בהתנדבות מלאה וזה המקום להודות לכל הנשים הנפלאות מרחבי בנימין שפותחות את ליבן
ומפנות את זמנן לטובת נשים אחרות .בזכותכן כל זה קיים!
צעד אחר צעד בנימין הופכת להיות למקום שטוב יותר ללדת בו ,ולגדל בו את ילדינו .החיבוק הקהילתי
ליולדות נובע מתוך הכרה בחשיבותם של רגעי ההתחלה בקשר אם – תינוק ,ומתוך רצון להעמיק את הקשר
בין המשפחה לקהילה.
ילדת? בשעה טובה! מוזמנת ליצור קשר ולהתעדכן על אפשרויות התמיכה השונות הקרובות למקום
מגורייך.
רוצה להצטרף לעשייה? תבורכי! נשמח לכל יוזמה ורעיון.
בברכת לידות טובות מכל הסוגים וקיץ רגוע,
כאן בשבילכן,

מתנה יישובית
סמדר ברנד
רכזת אם לאם
050-222-8862

טליה עיני
רכזת מערב
052-819-7270
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תכניות מניעה
מבוא חורון:

תכנית מוגנות קהילתית רחבה.
להורים ולצוות החינוכי :על ידי אילנית
ימיני מרצה מומחית מ"מהות".
לבני נוער :הרב ערן משה מרגלית
מ"משכן שלום" ,מדריך מומחה ,מלווה
קהילות במשבר.

בשיתוף אגף רווחה ,אגף חינוך ,השפ"ח והמתנ"ס

מעלה לבונה:

תכנית מניעה
להתמכרויות לנוער בליווי מחלקת
נוער במתנ"ס
להורים :צורי דהן "פסיעות"
לבני הנוער :שלומי אביטן
"ובחרת בחיים"

נחליאל:

תכנית מוגנות קהילתית נרחבת:
ההצגה "ציפור קטנה צייצה לי סוד" של
תיאטרון הבובות "דומם מדבר" ,הוצגה פעמיים:
פעם להורים עם הנחייה וייעוץ ופעם לילדים.
סדרת מפגשים לאימהות ולנערות עם גליה
סברסוב מדריכה מומחית למוגנות.
מפגשים לאבות ולבני נוער עם נדב אטינגר רכז
הקו לפגיעות בגברים ובנערים.

עלי:

תכנית
מוגנות ,ההצגה:
"ציפור קטנה
צייצה לי סוד"
של תיאטרון
הבובות "דומם
מדבר" של נועה
אריאל.

תקציב תכניות מניעה ניתן ליישובים אשר הגישו בקשה מיוחדת במסגרת הגשת טבלאות מיפוי שירותים ותכניות חוסן יישוביות.

ברכה והערכה לרכזי הקהילה ולתושבים הפועלים לצדם בהתנדבות מלאה
על מאמציהם אלו ועל עשייתם היומיומית סביב מעגלי החיים הקהילתיים.

אנו כאן לרשותכם ,לכל שאלה ,התייעצות וסיוע
kehila3@m.binyamin.org.il

סטודיו ולדמן

תודה גדולה

