ר
מה
פסי
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חוג מקהלה
חולם להופיע?
לפתח את הקול?

לפגוש את עצמך
דרך הנעליים של האחר
סדנת פסיכודרמה קבוצתית לנשים
לשנוי תהליכי חשיבה
ועבודה עצמית עם דקלה זר
ביום ראשון בין השעות  10:00-12:00בבוקר
במרכז ’אם הבנים' בירושלים.
משך הסדנא  24מפגשים
בעלות של  ₪ 100לחודש ) 6חדשים(

דף מידע

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

חו

גצ

יור

אלול-תשרי

עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה
מרכז שטנר  ,3גבעת משה ,ירושלים
ת.ד 34043 .ירושלים 91340
טל 02-6517221 :פקס1532-6522897 :

מענה טלפוני :ימים א-ה בין השעות 10:30-15:00
סניף ביתר :רח' אויערבך  28ביתר עילית
סניף בית שמש :רח' ריב“ז  3רמת בית שמש ב'

בהנחיית האומנית גב' אסתר וולף

חוויה של מפגש חברתי אומנותי מרתק.

בימי רביעי בשעה 10:30
בבית משפחת וולף ,רח' אבוהב  ,10בית וגן ירושלים.
סה"כ  30מפגשים הכוללים יצירה
של כ 5 -יצירות אמנות.
מחיר לכל הסדרה  250ש"ח בשני תשלומים.
משתתפת
המחיר כולל תיק וציוד מלא לכל
ת
)משתתפות ותיקות שברשותן ציוד
בעלות של  200ש"ח(

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

office@emhabanim.org

www.emhabanim.org

בישיבת ההסדר ביד בנימין
המחיר המסובסד:
לשלושת ימי החג כולל נסיעות
 500ש''ח למבוגר |  300ש''ח לילד )עד גיל (15
ניתן לשלם עד  3תשלומים.
הסעה תצא מירושלים )מביתר ובית שמש לפי ביקוש(

החג מיועד ל:
*משפחות מירושלים ,ביתר ובית שמש בלבד.
*משפחות עם בנים מגיל .8
*עדיפות למשפחות שלא היו עדיין שני חגים עם אם הבנים.

למשפחות שאינן עונות על הקריטריונים:
תתאפשר השתתפות על בסיס מקום פנוי במחיר מלא.
 900ש''ח למבוגר |  600ש''ח לילד עד גיל 12
מספר המקומות מצומצם!
לבד
*הרשמה במשרד בירושלים בלבד
מש.
גם למשפחות מביתר ובית שמש.
*רישום ע''י תשלום בלבד!
*ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון.

מצפים לראותכם
צוות 'אם הבנים'

מסמופר המקומות
גבל מאד!

טיפול רגשי

נפתחת רישום לשעת חוויה שבועית
של טיפול בהבעה ויצירה.
הטיפול ניתן ע"י צוות מנוסה בהדרכה וליווי
של גב' אסתר סמט וגב' מלכיאלהה סתיו.
בעלות של  400ש"ח לשנה בשמונה תשלומים.
ים[
]רישום מראש חובה במשרד בירושלים

פר המקומות
מסמוגבל מאד!

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
יש למלא טופס בקשת חונכות במשרד
פרטים והרשמה :שרה  6517221שלוחה 1
ייעוץ והכוונה :נתי ,עו"ס ורכז התכנית ,שלוחה 4
)בימים א,ב,ג,ה בין השעות .(13:15-17:15

פתיחת הקורסים והסנאות בעז"ה לאחר החגים תשע"ד

לידיעתך

סיור בעיר העתיקה

ראש השנה
בתפילה לשנה מבורכת,
גם השנה נחוג אי"ה את ראש השנה תשע"ד יחדיו,
מתוך אווירת חג והתרוממות.
התפילות במנין 'אם הבנים',
סעודות חג משותפות,
הרצאות ופעילויות חברה לאמהות וילדים.
חדרים משפחתיים מסודרים וממוזגים,

מקהלת הילדים של שלי כינורי נפתחה מחדש,
בכל יום חמישי בשעה 18:00
בעלות של  ₪ 350לשנה בשבעה תשלומים,
]רישום מראש חובה במשרד בירושלים[

בחסות קבוצת סינגור

לנשים ובנות מגיל 12

תרומות ומתנות כספים

חוויה חד פעמית!

ל

א מפספסים!

סיור בעיר העתיקה בעקבות נשים גדולות שלא הכרת:
הרבנית אורנשטיין )אשת רב הכותל(
הרבנית גץ
הרבנית סגל
ועוד.
בהדרכת רינה בקשי  -דמות מרתקת באתרי הרובע.

ביום שני ,ה' בתשרי תשע"ד 9.9.13

אם חד הורית המקבלת קצבת מזונות או קצבת הבטחת הכנסה ,תרומה
או מתנה כספית לחשבון הבנק שלה .התרומה או המתנה תחשב
להכנסה לחישוב הקצבה ,אלא אם תציג אישור רשמי שהמענק הינו חד
פעמי.

מענק לימודים מביטוח לאומי
אשה גרושה )שרשומה במשרד הפנים כגרושה( או פרודה למעלה
משנתיים שבהליכי גרושין למעלה משנתיים או עגונה שיש לה ילדים
בגילאים  6 - 14זכאית למענק לימודים עבור הילדים מביטוח לאומי גם
מי שלא מקבלת קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.
לשם קבלת המענק יש לפנות לביטוח ללאומי למלא טופס להביא צילום
תעודת זהות ,או אישור מבית הדין על תיק פתוח.

סיור באתרים שונים ברובע היהודי הקשורים לנשים.
סיור מלווה בתמונות ,שירים וסיפורים

ובנוסף:
קבר דוד
שירה בציבור ,שירי סליחות בליווי מקצועי מעל גג בית בעיר העתיקה.
עוגת פינוקים ושתיה חמה.
לסיום  -תפילה בכותל בשעה ) 10:30משוער(
עלות  20ש"ח

נפגשים בשער יפו בשעה .19:00
]רישום מראש חובה במשרד בירושלים[

ברכות ואיחולים
מזל טוב!

לרייזי פרבשטיין

מזל טוב!

לאירוסיה

לציפי וולף
לאירוסיה

בנין עדי עד
מזל טוב!

לדיני סובל

לרגל הכנס הבן
לעול תורה ומצוות

רב נחת

בנין עדי עד

מזל טוב!

מזל טוב!

ליו"ר העמותה המסורה
העושה ימים כלילות
למען הכלל והפרט
גב' מלכה ירום תחי'
לאירוסי הבן

בנין עדי עד

לענת מרסיאנו

לרגל הכנס הבן
לעול תורה ומצוות

רב נחת

מזל טוב!

לשרה רחל ריס

לרגל הכנס הבן
לעול תורה ומצוות

רב נחת

למזכירה המסורה

שרה

לנישואיה
בנין עדי עד

ממזל טוב!

למרים צוקרבר
לאירוסי הבן

בבנין עדי עד

