בס"ד

סדנא למתבגרים
'זיץ' מלווה מלכה לנערים
מפגש חד חודשי לנערים בגילאי ישיבה קטנה
בהנחיית:
ישראל אברהם | שלי כינורי | אלי הרצליך
ביחד ניצור קבוצת חברים מגובשת תוך שירה ושיח
בעלות של  10ש“ח למפגש
רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים

מקהלת Mהבנים
קבייסמת קבוצה
החוג המוצלח והמוכר של אם הבנים! ניף ביתר
בהנחיית ר‘ שלי כינורי
בעלות של  ₪ 50לחודש  6Xחודשים.
המפגשים לאורך השנה בימי שלישי ב17:30 -

חדש!! חדש!!

מופעי שיא עם הזמר אלי הרצליך

בארועי ’אם הבנים‘

רישום ותשלום במשרד בירושלים

יעוץ משפטי
לשרותךבמשרד יעוץ משפטי

ע"י עו"ד חיה גרשוני
לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים.

ברכות ואיחולים

מזל טוב!

מזל טוב!

לרחל דגגה
לנישואיה

לנחמי שטסמן
לנישואיה

מזל טוב!

לרגל הכנס הבן
לעול תו"מ

רב נחת!

מזל טוב!
ליעל בליאק

מזל טוב!
לאילנית אשטמקר

בנין עדי עד!

בנין עדי עד!

לאירוסיה

מזל טוב!

לשרה וואנג

לרגל הכנס הבן
לעול תו"מ

רב נחת!

לרגל הכנס הבן
לעול תו"מ

בנין עדי עד!

בנין עדי עד!

לרוחי הלשטוק

מזל טוב!

לשרה גרין

רב נחת!

לאירוסי הבן

מזל טוב!

למירב שילוני
לנישואיה

בנין עדי עד!

מזל טוב!

למתנדבת המסורה

לאה טאוב
לאירוסי הבת

בנין עדי עד!

מ
ס
י
ב
ת
פ
של אם הבניםורים
הגרלות ופרסים
לכל המשפחה!

למכשללומח מנות
שתתף!
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בס"ד

מסליכלבהתמשפחפוה!רים
הננו שמחים ללהזמינכם
למסיבת פורים המסורתית של אם הבנים

אי“ה ביום שני ד‘ באדר ב'  14/3/16בשעה 16:30
באודיטוריום ״היכל שלמה״ רח‘ קינג ג‘ורג‘ 58
קווי האוטובוסים77 ,77 ,75 ,74 ,72 ,71 ,32 ,7 :א78 ,78 ,א,

נות
שלוח מתתף
מ ל מש
לכ

בתכנית:

תחרות האיחולים
לרגל המעבר למשרד החדש ,אתם מוזמנים לשלוח
לאם הבנים ברכות ואיחולים,
בשילוב תמונה או יצירה מקורית וצבעונית עד לגודל ,A4
היצירות יתלו על קיר מיוחד באם הבנים!
בין כל השולחים יוגרלו פרסים יקרי ערך:
אורגנית ,מיקרוגל ,צילומי סטודיו משפחתיים,
סט תכשיטי גולדפילד ,ערכת ספרי קריאה,
מצגת לבת מצוה ועוד מתנות נוספות...
את האיחולים הביאו אתכם למסיבה
והכנסו להגרלה!

< דברי ברכה

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א

משחקי
קופסא

אורגנית

< מקהלת Mהבנים

בניצוחו של ר‘ שלום כינורי

< לתפוס את השמחה
הצגת תאטרון לב השמיים  -הצגה מרגשת ומצחיקה
על 'שמחה מתקן הגגות של הכפר' ע"פ סיפורי הבעש"ט.
מתוך הקושי מגלה שמחה מהו הסוד של שמחה אמיתית.
בשילוב  2שחקנים ,בובות תאטרון גדולות ,מוזיקה ,שירים
מרגשים ותפוארה מרהיבה.
בה נלמד על שמחה ותקוה ,התמודדות מול משברים ואומץ.
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< להקת ברסלב בתופים ושופרות
ריקודים שמחים ותוססים ,גם הילדים עולים על הבמה!

מצגת
לבת
מצוה

לומי
צסיטודיו

תכשיטים

Shoshi Heller
שושי הלר

ספרי יפה נוף

דמי כניסה

ש"ח בלבד למשתתף
ש

נעמי גרודקה
050-4112732

הפרסים בחסות:

