נופש חורפי

בואי להוסיף
קצת פפריקה לחיים...

נופש נשים חלומי

דף מידע

טבת תשע"ד

את מוזמנת לערב איכותי בשבילך!

בתוכנית:
ההרצאה מרתקת מפי הרב נתן רוזן מרצה בכיר בערכים

בנושא :הצד השני של המטבע

הצגת תכנית מסילה בשיתוף אם הבנים
הופעת תאטרון פלייבק פפריקה
 9שחקניות בליווי מוזיקה
שירה בציבור
ארוחת ערב קלה
הערב יתקיים אי"ה ביום רביעי ,כ"ב בטבת 25.12.13
במתנ"ס בוכרים רח' דוד ) 10סמטה מרחוב בר אילן(
בשעה 19:30
השתתפות בעלות של ₪ 15

רישום מראש חובה במשרד בירושלים
תתכן הסעה מביתר ,תלוי במספר הנרשמות

עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה
מרכז שטנר  ,3גבעת שאול ,ירושלים
ת.ד 34043 .ירושלים 91340
טל 02-6517221 :פקס1532-6522897 :
סניף ביתר :רח' אויערבך  28ביתר עילית
סניף בית שמש :רח' ריב“ז  3רמת בית שמש ב'

office@emhabanim.org

www.emhabanim.org

במלון פריווילינג )לאונרדו( ים המלח  5כוכבים
בימי רביעי וחמישי י"ד -ט"ו בשבט .15-16/1

בתוכנית:

רחצה בספא מדהים!
סדנאות
בריכה מחוממת
בריכת ים המלח
בריכת ג'קוזי עם מפלי מים
סאונה
כניסה אחת לבריכת גופרית  -חינם

בנוסף

 מכון כושר צמוד וגישה חופשית לים המלחהארוח על בסיס פנסיון מלא ,ארוחות משובחות־
ממטבחה של מירי זורגר
בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין
בהכשרים בד"ץ ע"ח ,הרב רובין והרב לנדא.
יציאה בשעה  8:30מבנייני האומה
בעלות של  450ש"ח )בשלושה תשלומים(
רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים
ריש
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סדנת מסילה
ארגון מסילה לכלכלה נבונה בשיתוף עמותת אם הבנים
בתכנית להענקת כלים לך האם הנושאת לבדה בין השאר
את עול הכלכלה.

התפנו
מקומות

תוכנית חונכים

התכנית מיועדת לילדים וילדות בגילאי 7-13
שני מפגשים בשבוע ,משך כל מפגש כשעה וחצי.
בעלות  400ש"ח לשנה ) 12תשלומים(
החונכים מודרכים ומוכוונים ע"י אנשי מקצוע בעלי ניסיון
למילוי טופס רישום יש לפנות למזכירות בירושלים.

לפרטים :נתי בקר ,עו"ס ורכז התכנית ,שלוחה 4
בימים א,ב,ג,ה בין השעות .13:30-17:00

בתוכנית יועברו  8מפגשי סדנא ,בנושאי כלכלה:
• גישות ביחס לכסף
• מודעות ותכנון תקציב,

• אמצעי תשלום
• הערכות לחגים.

ובנוסף מפגשים בנושאי הורות וכסף
• גבולות וסמכות • ערכים וכסף • אוירה כלכלית וכו'.
במקביל למעוניינות מאמנת אישית צמודה לקידום הצלחתך
)מפגשים יתקיימו בירושלים ,ביתר ובת שמש לפי דרישה(
בעלות של  ₪ 100בשני תשלומים ) ₪ 12.5למפגש(

שאלי את מי
שכבר התנסתה!

יועצות

ההתמודדות עם הילדים! ההתמודדות עם ה!×-
האדרת כוחותייך הרבים הטמונים בך! ועוד...
באפשרותך לקבל ייעוץ מיועצות מקצועיות ומסורות.

בירושלים
לפרטים נוספים :גב' בתיה קורנפיין במשרד בירושלי

חדש ומומלץ!

סדנת אומנות לנערות

סדנה יצירתית לנערות בגילאי 12-14
בקבוצה נעסוק בתכנים המעסיקים את בנותייך
)ציור ,מוזיקה ,דמיון מודרך וכו'(

אם את רוצה להרחיב את המודעות,
לתת לדמיון להוביל ,לגעת בחומר ,להכיר את הרוח

הורות
למתבגרים
סדנא לאם המתמודדת עם מתבגרים בבית
)גילאי (11-19

בהנחיית הרב ישראל אברהם
בסדנא –  4מפגשים אחת לשבועיים
בעלות של  ₪ 60לכל הסדנא.

את מוזמנת....

משך הסדנא  16מפגשים בעלות של  40ש"ח לחודש
רישום במשרד בירושלים

בדק בית

חדש!

שרות 'בדק בית' לנשות אם הבנים בירושלים ע"י ירון יוחנן
השרות בתשלום של  30ש"ח לביקור.
החומרים ירכשו ע"י המתקן בלבד
לאחר בדיקת התיקונים.

להזמנת השרות יש לפנות למשרד בירושלים.

בסדנא יועלו התכנים הבאים:
• מסע לליבו של המתבגר
• הבנת הנאמר מאחורי המילים
• כללי שיח עם מתבגרים

רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

הסדנא תתחיל ביום רביעי  8/1ז' שבט

לידיעתך

לווי סוציאלי
ליווי ותמיכה של עו“ס לך ולבנייך מגיל  12ומעלה.
הליווי פועל גם במגעים עם הרווחה ,פקידות סעד,
ביטוח לאומי ,מוסדות חינוך ועוד.

לפרטים נא לפנות לאתי סנדר -עו“ס 050-5965711

בחסות קבוצת סינגור

מס הכנסה שלילי
לידיעתכן  ,עובדת המשתכרת סכום נמוך ,זכאית למענק מהמדינה הנקרא
'מס הכנסה שלילי' .החוק חל על כל שכיר/ה או עצמאי/ת ,שהייתה לה
הכנסת נמוכה מעבודה או הכנסה נמוכה מעסק ומשלח יד בשנת המס
 ,2012אשר עמדה בכל בתנאים הבאים:
•גיל  23ומעלה ויש לך ילדים* ,או שגילך  55ומעלה ,גם ללא ילדים.
•להורה עם  2ילדים ההכנסה החודשית בשנת  2012היתה גבוהה מ-
 ₪ 2,050ונמוכה מ.₪ 6,109 -
•הורה ל  3ילדים ויותר הכנסה החודשית בשנת המס  ,2012גבוהה מ-
 ₪ 2,050ונמוכה מ.₪ 6,717 -
)*ילד עד גיל ( 19
לשם הגשת תביעה ,עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי וסוכנויות
הדואר ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי מהבנק,
שבו מתנהל חשבונך ואליו יועברו כספי המענק.
פרוט החוק נמצא באתר משרד האוצרhttp://www.mahanak.org.il/faq.asp?p=7 :

או להקליד מס הכנסה שלילי.
באתר יש סימולטור שבו אפשר לבדוק את הזכאות ואת גודל המענק

סימולטור

/https://www.misim.gov.il/shmhshlili

אפשר גם לפנות בטלפון:
מוקד שירות טלפוני*) *4954 :מסים( 1-222-4954 ,או 0 - 5656400

ברכות ואיחולים
מזל טוב!
לרחלי ליהמן
לאירוסיה
בנין עדי עד

מזל טוב!

מזל טוב!

לשושי סקולט
לאירוסי הבת

רב נחת

מזל טוב!

לשרה זרי

לסיון סבן

לרגל הכנס הבן
לעול תורה ומצוות

לאירוסיה

בנין עדי עד

רב נחת

מזל טוב!

מזל טוב!

לאביגיל דוד

לרבקה זינטי

רב נחת

בנין עדי עד

לאירוסי הבת

לנישואיה

