בערב ההיכרות תיערך הרשמה
להשתלמות המיועדת לחברות בקבוצת סינגור
ולכל הנכונות להצטרף לקבוצה!
ההשתלמות מיועדת לפעילות קבוצת סינגור
((31.10.2013
שתיערך ביום חמישי כ''ז חשון ))31.10.2013
המעוניינות מתבקשות לשריין את היום!

ההרשמה לערב ו/או להתמחות:
במזכירות  -שרה02-6517221 :
או בדוא“לoffice@emhabanim.org :

קבוצת הסינגור
אם הבנים
תשע“ד

שר ינו את הימים!

יום שלישי ,י“ח
בחשון 22.10.2013
משעה 20:00
ויום חמישי ,כ
''ז חשון 31.10.2013
מ
שעה  9:00ועד 16:00

עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה
מרכז שטנר  ,3קריית משה ,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

קבוצת סינגור אם הבנים
מזמינה אתכן
להתעדכן ,להשתתף ולהצטרף...

להתעדכן...
על הפעילות המיוחדת של נשים מארגון אם הבנים לטובת ציבור
הנשים החד -הוריות וחד-הוריות חרדיות בפרט.
קבוצתנו פועלת זה שנתיים בהנחייתה של דר' ניקול דהאן בשיתוף
עם גב' אתי סנדר במפגשים דו שבועיים.
הפרויקט הראשון בסדר העדיפות הוא שינוי חוק המזונות ותקנותיו:
אישה הזכאית לדמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח הלאומי
ומשתכרת מעל סכום של כ ₪ 600 -רואה את הקצבה מצטמצמת
באופן ניכר.
כאן יש עוול של ממש  -הכסף הוא של הילדים! ואין כל קשר
להכנסה של האם!
מטרותינו בנוגע לדמי מזונות הן:
 .1הפרדה ברורה בין מזונות ילדים ומזונות אישה.
 .2אפשרות לעבוד ללא הקטנה של דמי המזונות המיועדים לילדים.
 .3הגבהת רף צמצום הקצבה.
נושאים נוספים שאנו מקדמות:
 .1מרכז מידע לאם החד הורית.
 .2תעסוקה לאם החד הורית.
 .3הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לאם החד הורית.
 .4פעילות בכנסים ופורומים למען שינוי החוק.

הישגים עד כה:
התקבלה תמיכה של הרב ישראל גנס שליט"א.
נרקם קשר ותקשורת שוטפת עם מנהלת אגף המזונות הארצי
במוסד לביטוח לאומי.
הוגשה הצעת חוק ע"י ח"כ אורלי לוי אבוקסיס לתיקון חוק המזונות.
הושגה תמיכה של חכ"ים.
החלה ההקמה של מרכז מידע לאישה החד-הורית החרדית.
ועד הרבה בדרך...

להשתתף...
בערב היכרות ,עם קבוצת הסינגור.

למי?
מתי?
איפה?

כלל נשות אם הבנים
י“ח בחשוון ) 22באוקטובר( ,בשעה 20:00
במרכז אם הבנים בירושלים.

בתכנית:

• סדנת פלייבק
• הכרות מעמיקה עם חברות הקבוצה
ופעילות הפרוייקט.
• כיבוד קל
רישום במשרד בירושלים

להצטרף לעשייה...
כל אחת יכולה לתרום משהו! מה מתאים לך?

להיות אוהדת הקבוצה מרחוק או מקרוב ):
לתרום מן הידע שלך ומהתנסותך
להשתתף בסקרים ושאלונים מטעמנו
לסייע ביצירת התקשרויות חדשות עם מנהיגים ציבוריים ,מזכירות
הכנסת ,ח"כ ,עיתונאים וכד'.
להיות חברה בקבוצה ולהשתתף בפגישות דו-חודשיות

