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 לקראת יום ההילולא של שמואל הנביא 
ביום שלישי כ"ז באייר 27/5

נפגשים בבנייני האומה בשעה 16:00

דף מידע
אייר-סיון תשע"דאייר-סיון תשע"ד

חזרה משוערת בשעה 23:30

בעלות של 65 ש“ח בלבד
רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

טיול לנשים

בעלות של 25 ש“ח בלבד
הזדרזו והרשמו, מספר המקומות מוגבל מאד!!!
רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

יום למשפחה

מאד!!!הזדרזו והרשמו, מספר המקומות מוגבל מאד!!! מוגבל המקומות מספר והרשמו הזדרזו
רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

סיור  חופשי בטיילת רידינג על חוף הים

רחצה בחמי געש
    בריכות חמות עם זרמי מים, סאונה יבשה ורטובה, 

    עיסויים מימיים.

פעילות אירובית

קפה ועוגה

בעלות של 65 ש“ח בלבד
רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

יום שחרור וחוויה לנשים
ביום ראשון כ“ה באייר 25/5

נפגשים בבניייני האומה בשעה 16:00

נסייר בגן הלאומי ובמעיין חנה.

נסייר במרכז המבקרים.

תצפית על הרי יהודה ובנימין.

סדנת כחרס הנשבר- סדנת ארכיאולוגים צעירים    
בה כל אחד מתקן כד שבור, מקשט ולוקח הביתה.

נבקר בגן הלאומי 'נבי סמואל' 
לתפילה על קברו של שמואל הנביא.

בנוסף:
בתכנית:



לידיעתך
מידע לאם החד-הורית בחסות קבוצת סינגור

מסלול מזונות הוצאה לפועל
מסלול מקוצר הוצאה לפועל אין צורך בעורך דין, לא בית 

.X-משפט ולא לרוץ אחרי ה

מזונות''  ''מסלול  לפועל  בהוצאה  לפעול  החל  מ-1.2.14  החל 
לפתיחת תיקים חדשים.

במסגרת "מסלול מזונות", תכנס ההוצאה לפועל בנעלי האשה 
שיש בידה פסק דין למזונות - הנקראת ’הזוכה‘ ותפעל לגביית 
מזונות''  ב''מסלול  התיק  פתיחת  לאחר  עבורה.  המזונות  חוב 
הזוכה לא תדרש לבצע פעולות נוספות לגביית החוב, ומערכת 
ההוצאה לפועל היא שתפעל במקומה לנקיטת הליכים  לגביית 
רשם  בפני  עמדות  להציג  ידרשו  הצדדים  אם  אלא  החוב, 

ההוצאה לפועל.
ב 1/6/14 תחול הוראת השעה גם לגבי תיקים ישנים של ’זוכים‘ 
לפני  תביעה  שהיגישו  זוכים  זה,  במועד  שהחל  כך  פרטיים 

1.2.14  יוכלו לעביר ל''מסלול מזונות''
ההוצאה  מלשכות  אחת  בכל  התיק  את  לפתוח  תוכל  ’זוכה‘ 
לפועל. התיק עצמו יתנהל בלשכה שבה הוקם ''מסלול מזונות''.

מיכל בניסטי גודלי
להכנס הבן

רב נחת!לעול תורה ומצוות
למירי משי זהב

בנין עדי עד!לאירוסי הבן

ת נ

סדנת קאוצ‘ינג

ברכות ואיחולים

עשה לך רב

חדש! יעוץ לבית דין

סדנת יעוץ

הנחיית הורים לנשים שחושבות קצת אחרת
בהנחיית היועץ החינוכי

הרב ישראל אברהם
בנושא: אני, הXX והילדים - עבר, הווה, היש עתיד?!

עבודה סביב ההתמודדויות של כולנו עם הילדים ואביהם.

הסדנא תתקיים בעז"ה בימי שני, בין השעות 21:30-20:00
בתאריכים:

י“ט אייר 19/5כ"ו אייר  26/5י"א סיון  9/6י"ח סיון 16/6

בעלות של 60 ש"ח בלבד ל 4 מפגשים.
מספר המקומות מוגבל!

רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים.

למינדל גולדבלט
בנין עדי עד!לנישואי הבן

הצטרפי גם את עכשיו!
לשעת ייעוץ אישי שבועית

עם היועצת המקצועית של אם הבנים
לפרטים ניתן לפנות לבתיה במשרד

גם בסוגיות חינוכיות, מתבגרים וכד'

”חבל שלא דירבנתם אותי ליועצת עד כה!

התמיכה והעצמה הביאו אותי

 לתובנות חדשות!“ (ציטוט מפי נועצת)

העצמה ויעוץ אישי
שאלות בענייני הלכה, השקפה וחינוך 

ניתן לפנות אל הרב פוקס שליט"א
 בפלאפון: 054-8483398

בימי ג' בלבד בין השעות 20:00-24:00

יעוץ לבית דין

ע“י הטוען הרבני אלעד זמיר
לקביעת תור נא לפנות למשרד בירושלים

לאור ההצלחה הגדולה בשנה שעברה 
תיפתח בשנית אי"ה סדנת קידום אישי 

המועברת ע"י איבון לנדאו 
קאוצ'רית עם נסיון רב

בסדנא תגיעי להתפתחות אישית, 

תובנות חדשות ומיצוי יכולות.

בסדנא 8 מפגשים בימי ראשון
בין השעות 19:30-22:30

בעלות של 150 ש"ח בשני תשלומים.
רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

שנה שעברה 


