מסיבת
ראש חודש כסלו

לידיעתך

בחסות קבוצת סינגור

סדנא אומנותית מיוחדת

לכל המשפחה

פעילות

חודש חשוון
תשע“ד

אנו מזמינים אתכם לחוות פעילות יצירתית אחרת
עבודת יצירה משפחתית משותפת שלכם.
נלמד טכניקות עבודה משותפת ליצירת אומנות ביתית עם ילדים.
בסדנא שלושה מפגשים בני שלוש שעות
בהם כל משפחה תיצור עבודה משותפת על דיקט מנייר ,עיסת נייר
וחומרים שונים.

הנחה בחברת חשמל
על פי חוק מדינת ישראל ,אם חד הורית שיש לה  3ילדים ויותר
מתחת לגיל  18וששעון החשמל רשום על שמה ומקבלת קצבת
אבטחת הכנסה או קצבת מזונות ,זכאית להנחה של  50%בחשבון
החשמל ועד  400קוט''ש בכל חודש.
ההנחה צריכה להופיע בחשבון החשמל .מי שקבלה הודעה
מביטוח לאומי על זכאותה או שעומדת בקריטריון של מקבלת
קצבת מזונות או אבטחת הכנסה לא מקבלת את ההנחה יכולה
לפנות למוקד חברת החשמל  103לברור זכאותה.

הסנדא תועבר ע"י גב' טל לוי
מורה לאומנויות בבי"ס 'אומן'.

העבודות תיתלנה במרכז 'אם הבנים' בירושלים.

-ארוחת ערב קלה לכל משתתף-

עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה

המפגשים יתקיימו בתאריכים:
• יום ראשון כ“ג בחשוון 27/10 -
• יום ראשון ז' בכסלו 10/11 -
• יום ראשון כ"א בכסלו 24/11 -
בין השעות 16:30-19:30

מרכז שטנר  ,3קריית משה ,ירושלים
ת.ד 34043 .ירושלים 91340
טל 02-6517221 :פקס1532-6522897 :

בביה"ס אומן במתנ“ס רוממה רח' זכרון יעקב 5

סניף ביתר :רח' אויערבך  28ביתר עילית

בעלות של  15ש"ח למפגש למששתף )סה"כ  45שקלים(.

סניף בית שמש :רח' ריב“ז  3רמת בית שמש ב'

office@emhabanim.org

www.emhabanim.org

רישום מראש חובה במשרד בירושלים

מזל טוב!
ליו“ר המסורה

מללנכשואיה היבןרום
בשעה טובה ומוצלחת

בנין עדי עד

לאמהות

חוג ציור
בהנחיית האומנית גב' אסתר וולף

חוויה של מפגש חברתי אומנותי מרתק.
בימי רביעי בשעה 20:00-21:00
בבית משפחת וולף ,רח' אבוהב  ,10בית וגן ירושלים.
למשתתפות תנתן רשימת ציוד חובה לקורס.

הנחיית הורים
סדנא להנחיית הורים
מאת הרב ישראל אברהם
יועץ חינוכי ב'אם הבנים'
מפגשים דו חודשיים בעלות של  50ש"ח לחודש
למשך  7חודשים )סה"כ  12מפגשים(
הסדנא תתקיים בימי רביעי בשעה 20:30
במרכז אם הבנים בירושלים

פסיכודרמה

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמות
]רישום מראש חובה במשרד בירושלים[

יעוץ לנשים
שאלי את מי שכבר התנסתה!
ההתמודדות עם הילדים!
ההתמודדות עם ה!X-
האדרת כוחותייך הרבים הטמונים בך! ועוד...
באפשרותך לקבל ייעוץ מיועצות מקצועיות ומסורות.
לקבלת פרטים:
גב' בתיה קורנפיין במשרד בירושלים

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמות
]רישום מראש חובה במשרד בירושלים[

חונכים
תוכנית החונכים מתמקדת במתן תמיכה רגשית לילדים.
החונכות מיועדת לילדים וילדות בגילאי 7-13
בעלות של  400ש“ח לשנה )(40X10
למילוי טופס רישום יש לפנות למזכירות בירושלים.
לפרטים נתי בקר
בימים א ,ב ,ג ,ה.13:15-17:15 ,

מקהלה

מקהלת הילדים של שלי כינורי
נפתחה מחדש,

בכל יום חמישי בשעה 18:00
בעלות של  ₪ 350לשנה בשבעה תשלומים,
רישום מראש חובה במשרד בירושלים

לפגוש את עצמך דרך הנעליים של האחר
סדנת פסיכודרמה קבוצתית לנשים לשנוי תהליכי חשיבה
ועבודה עצמית עם דקלה זר
ביום ראשון בין השעות  19:30-21:00בערב
במרכז ’אם הבנים' בירושלים.
משך הסדנא  24מפגשים בעלות של  ₪ 100לחודש ) 6חדשים(

לילדים

לווי סוציאלי
לווי עובד/ת סוציאלי
גם השנה ניתנת אפשרות ללווי ותמיכה של עו“ס
לך ולבנייך מגיל  12ומעלה.
הלווי פועל גם במגעים עם הרווחה ,פקידות סעד,
ביטוח לאומי ,מוסדות חינוך ועוד.
השיבוץ מתבצע בימים אלו,

מספר המקומות מוגבל מאד!

לפרטים נא לפנות לאתי סנדר -עו“ס050-5965711 ,

טיפול רגשי

בס"ד נפתחת השנה השישית
של הטיפול הרגשי באומנויות לילדים
שעה פרטנית שבועית לכל ילד.

בהדרכת אסתר סמט ומלכיאלה סתו.
השנה יתקיימו טיפולים בפסיכודרמה ובאומנות

נותרו מספר מקומות אחרונים

בעלות של  400ש“ח לשנה ,ניתן לחלק ל  8תשלומים.
לפרטים ורישום במשרד בירושלים

