סדנת
מסילה

להפגש
ולשוחח
מפגשי שיח בין חברות
השותפות לאירועי היומיום
המתמודדות במצבים מטלטלים.
במטרה לתת לכן במה להעלות סוגיות
עכשוויות ולזכות בחשיבה
ואולי פתרונות משותפים.

אייר-סיון

דף מידע

תשע“ה

בהנחיית העו“ס חיה הראל
המפגשים ייערכו
על כוס קפה ומאפה
בימי שני בשעה 20:00
במרכז ’אם הבנים‘ בירושלים
הרשמי במשרד ותתעדכני על המפגש הקרוב.
בכל מפגש דיון סביב נושאי אותו היום.

העיתון לילדים של "אם הבנים"

עיתון בנייך קורא לילדי אם הבנים!
ילדים המעוניינים לקבל את העיתון של אם הבנים
מוזמנים להתקשר למשרד.

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

כתיבה
יוצרת

מעוניינת לכתוב?
לשכתב סיפור בצורה מרתקת?
להביע מתוך עולמך הפנימי?
את מוזמנת לסדנת כתיבה יוצרת
למשך  8מפגשים

עם הסופרת שרה ברגמן
הסדנא תתקיים בעז“ה בימי רביעי בשעה20:00 :
במרכז אם הבנים בירושלים.
בעלות של  60ש“ח לכל הסדנא.
רישום ותשלום מראש חובה ,במשרד בירושלים!

ארגון מסילה בשיתוף אם הבנים
חוזרת בתכנית להענקת כלים
לאם הנושאת לבדה את עול הכלכלה.
הסדנא מעצימה ונותנת כלים וכח!
שאלי את מי שכבר היתה!

בתוכנית יועברו  8מפגשים ע“י הרב ורקר
בנושאי כלכלה ,הורות וכסף:
• גישות ביחס לכסף
• מודעות ותכנון תקציב
• אמצעי תשלום
• גבולות וסמכות
• ערכים וכסף
• אוירה כלכלית וכו'.
המרצה מרתק מאד ומעניק אמונה וטיפים לחיים.

סיום חוויתי
בסוף הקורס

המפגשים יתקיימו בימי ג' בשעה 20:00
בעלות של  ₪ 100בשני תשלומים ) ₪ 12.5למפגש(
 -רישום חובה במשרד בירושלים -

סדנא
למתבגרים

לאור ההצלחה!

סדנת הכנה
לקראת הישיבה קטנה

בהנחיית הרב מוטי זולברג
יועץ חינוכי
בסדנא יועברו  4מפגשים ,בין הנושאים:
• אני והישיבה
• תקשורת נכונה בין חברים
• סמכות ,אני והצוות
• ועוד...
הסדנא תתקיים בעז“ה בימי חמישי בשעה18:00 :
במרכז אם הבנים בירושלים.
בעלות של  60ש“ח לכל הסדנא.
רישום ותשלום מראש חובה ,במשרד בירושלים!

יום תפילה
לנשים

מפגש תפילה לנשים
בערב ראש חודש סיון
יום שלישי כ"ט באייר 19/5
נפגשים בשעה  8:30בבוקר בבניני האומה.

בתכנית:
מירון רשב"י ובנו ר' אלעזר
עמוקה ר' יהונתן בן עוזיאל )לזווג הגון(
ביריה ר' יהודה ב"ר אילעי )לפרנסה טובה(
טבריה ר' מאיר בעל הנס ,השל"ה הקדוש
)לשלום בית ,ולבנים צדיקים(
ר' עקיבא ,רחל אשת ר' עקיבא
בנוסף שייט ליילי חוייתי בכינרת

וארוחת ערב בשרית על החוף
המסלול ככל שיאפשר לנו הזמן.

בעלות של  75ש"ח בלבד.

מוגבל!
ת
הזדרזי והרשמי ,מספר המקומו רושלים.
שרד בי
רישום ותשלום מראש חובה במ

סיוע בנושא למוסדות לימוד
באם הינך מתקשה בעמידה מול מוסד לימודים,
אם הנך מחפשת מסגרת הולמת לבנך או בתך
תוכלי לקבל סיוע ע“י היועץ החינוכי

ברכות
ואיחולים

לרכזת סניף ביתר
המסורה

אפרת אזולאי
לרגל הכנס הבן
לעול תורה ומצוות

הרב ישראל אברהם
לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים.

ייעוץ לנשים
בפרוייקט ממתינות לך יועצות חינוכיות ומשפחתיות
בעלות נסיון רב הנותנות מענה פרטני חד שבועי
בנושאים חינוכיי אישיים ומשפחתיים

לפרטים :בתיה קורנפיין
במשרד ימים א' ב' ד' בין השעות 10:00-13:30

קשר כשר
פרוייקט החברותות יוצא לדרך
בלימוד חד שבועי עם חברה מהארגון
בנושא הלכה /השקפה /מוסר וכד'
תרוויחי בכפליים גם ידיעה וגם ידידה.
להרשמה חייגי לחברתנו אלינור יצחק 054-6478451
בין השעות 15:00-18:00

עורך דין
יעוץ משפטי ע"י
עו"ד חיה גרשוני
לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים

ליווי לבתי דין
תמיכה למסורבות גט ועגונות ע“י

אורנה קפלן יועצת משפחתית
עם אפשרות לליווי בבית דין.
לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים

רב נחת

לברכה דז‘ימטרובסקי
לאירוסי הבת

בנין עדי עד!

מ
ז
ל
ט
ו
ב!

לחוי קלפהולץץ
לאירוסי הבן

בנין עדי עד!

לרכזת סניף
בית-שמש המסורה

מירי מן

להולדת הבת

רב נחת

לאפרת רוזנפלד
לרגל הכנס הבן
לעול תורה ומצוות

רב נחת

לידיעתך
מידע לאם החד-הורית בחסות קבוצת סינגור
חינם  -חיפוש עבודה באינטרנט באתר של שרות התעסוקה.
באתר האינטרנט של שרות התעסוקה בלשון העם לשכת עבודה,
יש שרות של חיפוש עבודה .הכל נעשה מבלי צורך להגיע למשרד.
נשים שרוצות להעזר בשרות ואין להן מחשב בבית יכולה להעזר

בעמדת המחשוב במשרד העומדת לרשות הנשים בעמותה.
מי שמעוניינת בעזרה לשימוש במחשב
ניתן לתאם פגישה עם אתי סנדר 050-5765711
כתובת האתר https://www.taasuka.gov.il/Taasuka

חברה יקרה!
אם את מעוניינת לקבל את דף המידע בדוא“ל
פני למשרד והשאירי את פרטייך אצל המזכירה.
כמו כן ,אנא עדכני במשרד על כל שינוי כתובת.

