טיול למשפחות

שבת התרעננות
שבת פר' פנחס כ"א בתמוז 29/6

שבת חיזוק ונופש

דף מידע

עם הצוות המוכר של ’אם הבנים’
השבת תתקיים בעז“ה בשבת פר' פנחס כ"א בתמוז 29/6
בישיבת הסדר בישוב שעלבים.

בהשתתפות הרב פוקס שליט"א

בתכנית:
*רחצה בחוף אשדוד
*סדנאות מרתקות במהלך השבת
*סעודות שבת ברמה ובטעם שאת אוהבת
בכשרויות בד"ץ ע"ח ,שארית ישראל והרב רובין.

הדף מכיל מידע חשוב
קראי אותו בעיון
ושמרי עד סיום כל התכניות.

קיץ בריא ומרענן!

במחיר של  250ש“ח )בשני תשלומים( כולל הכל!
לינה  4נשים בחדר
יציאה מירושלים בשעה  8:30בבוקר
מבניני האומה לחוף אשדוד
תתכן הסעה מביתר ובית שמש

}רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים{
עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה
מרכז שטנר  ,3גבעת משה ,ירושלים
טל 02-6517221 :פקס02-6522897 :
ת.ד 34043 .ירושלים 91340
סניף ביתר :רח' אויערבך  28ביתר עילית
סניף בית שמש :רח' ריב“ז  3רמת בית שמש ב'

office@emhabanim.org

www.emhabanim.org

יש להצטייד ב:
*ציוד לרחצה לבריכה
*אוכל ליום שישי

יום חמישי י"ח אב 25/7/13

בתוכנית:
רמת הנדיב
טיול בפארק טבע רחב-ידיים ירוק ופורח
לאורכו שזורים גנים לפי נושאים:
גן המפלים ,גן הוורדים ,גן הדקלים ,וגן הריחות.

פארק אלונה – אמת המים
סיור בתוך נקבה באורך של  280מטר,
הליכה מרעננת בתוך מים בגובה  70ס“מ.

פארק נשר – הגשר התלוי
הליכה לאורך גשרים מפלדה ,על פני תהום.
גשרים מיוחדים ומרהיבים באורך  70מטר.

חוויה מעופפת ברכבל בחיפה
סיור במערת אליהו
תפילה בקבר ר' יוסף אבדימי
יציאה בשעה  8:30מבניני האומה
סיום משוער בשעה 21:30
תתכן הסעה מביתר ומבית שמש

עלות ₪ 80 :לאדם בלבד!

}

}

רישום ותשלום מראש חובה
במשרד בירושלים

יש להצטייד ב:
*פנסים
*אוכל ושתיה לכל היום
*בגדים ונעליים להליכה במים
*בגדים להחלפה

למשפחה
טיול אתגרי
יום חמישי כ“ג אב 30/7/13

חפץ חיים

5/8/13
אב אב
רביעיי"זכ“ט
24/7/13
יוםיוםרביעי

המים -למשפחה
יוםפארקכיף

בתוכנית:

נחל בעמק בית-שאן ,הליכה בתוך מים עד לגובה הכתפיים
בין צמחיה עשירה ,מלווים צמודים בתוך הנחל
אורך המסלול כשעה הליכה
מסלול קל!

מתחלפים

כשהבנים במים ,הבנות בלונה פארק ולהפךיציאה בשעה  08:15מבנייני האומה ,נא לדייק!
תתכן הסעה מביתר ומבית שמש
חזרה משוערת בשעה 18:00
עלות לאדם ₪ 50

בניאס

תפילה בקבר ר' מאיר בעל הנס
ארוחת ערב קלה  -בשרית

יציאה בשעה  10:30מבנייני האומה
 3שעות המתנה בים
חזרה משוערת בשעה 16:00
בעלות של .₪ 35

בנין עדי עד!

מזל טוב!

ליועצת
דינה פחטוביץ
לנישואי הבת

למירב טרבלסי
להכנס הבן
לעול תורה ומצוות

רב נחת!

משך הסיור כ 4-שעות.

יש להצטייד ב:

רישום ותשלום מראש
} במשרד
בירושליםחובה}

}רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים{

רב נחת!

}רישום מראש חובה{

עלות  ₪ 95למשתתף.
*בגדים נוחים להליכה
*נעליים להליכה במים
יציאה בשעה  08:30מבנייני האומה *בגדים להחלפה )גם נעליים(
חזרה משוערת בשעה 22:00
*גלגלי ים לקטנים

נסיעה לחוף שרתון

מזל טוב!

עלות  ₪ 15לאדם

רחצה בחוף כינר )אם יאפשר הזמן(

מל וים צמודים להשגחה על הבנים.
ובנות
ים לאמהות
יום שלישי ז‘ אלול 13/8/13

מזל טוב!

נפגשים בשעה 10:30
בכניסה לרחבת הכותל
תתכן יציאה מביתר ומבית שמש.

הליכה נעימה וקלה )לא במים( לאורך נחל הבניאס
יציאה מביה“ס שדה חרמון והליכה עד קיבוץ שאר ישוב

}רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים{

למייקל ואסתר וולף
ולציפי וולף
להכנס הבן-הנכד
לעול תורה ומצוות

סיור בעיר דוד  -נקבת חזקיהו
הליכה בתוך המים
ארוחת צהרים "על האש"
לבנים מכיתה ד‘ ומעלה,
)ניתן להצטרף גם ללא חונך(

נחל קיבוצים

לונה פארק  -קרוסלת מטוסים ,בלרינה ,רכבת הרים,
מגלשת שקים ,מכוניות מתנגשות וטרמפולינה

מזל טוב!

יום גיבוש לחונכים וחניכים

לילדים מגיל  8ומעלה

מרכז כיף ושעשועים ,בריכה,
בריכת גלים ,מגלשות ,מסלול אבובים ועוד...

לאסתר ברדיצבסקי
לנישואי הבן

וחניכים
יום חונכים
יום חמישי י“א אב 18/7/13

בנין עדי עד!

מזל טוב!

לעו“ס היקרה
אתי סנדר ומשפחתה
לנישואי הבת

בנין עדי עד!

לאיידל דויטש
להכנס הבן
לעול תורה ומצוות

רב נחת!

*נעליים להליכה במים
*בגדים להחלפה
*פנסים

ביטוח לאומי
על פי חוק כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל מעל גיל  ,18חייב/ת
בתשלום דמי ביטוח לאומי.
נשים גרושות )וגם רווקות( שאינן עובדות חייבות להסדיר את תשלום
דמי הביטוח ישירות עם המוסד לביטוח לאומי מחלקת גביה.
נשים גרושות שמקבלות קצבת מזונות או קצבה אחרת חייבות לבדוק
שדמי הביטוח אכן מנוכים מהקצבה.

נשים שיש להן שאלות וקשיים בנושאי קצבת מזונות
יכולות לפנות לאתי סנדר דרך המשרד.

מזל טוב!

ברכות ואיחולים

מזל טוב!

יש להצטייד ב:

לאסתר קרפול

מזל טוב!

להכנס הבן
לעול תורה ומצוות

למתנדבת המסורה
הגב‘ אורנה קפלן ומשפחה
לנישואי הבת

בנין עדי עד!

רב נחת!

מזל טוב!

לגב‘ נעמי ביכלר
לנישואי הבת

בנין עדי עד!

מזל טוב!

לרכז החונכים
נתי בקר ומשפחתו
להולדת הבן

רב נחת!

