בס"ד

השנה
ראש
תשע“ז

תשע"ו
דף מידע
חודש אלול
עמותת 'אם הבנים' מאחלת
לאמהות ,לילדים ולמתנדבים היקרים

שנה טובה ומבורכת

שיתקבלו התפילות ברחמים וברצון
תחל שנה וברכותיה.
בהזדמנות זו נבקש מחילה על כל טעות ופגיעה,
למרות מאמצינו לעשות את המירב על הצד הטוב ביותר.
עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה
בית הדפוס  ,32גבעת שאול ,ירושלים
ת.ד 34043 .ירושלים 91340
טל 02-6517221 :פקס1532-6522897 :

office@emhabanim.org

www.emhabanim.org

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

בבית מלון 'מרגוע' בערד
המחיר המסובסד:
לשני ימי החג כולל נסיעות
 350ש''ח למבוגר |  200ש''ח לילד )עד גיל (12
ניתן לשלם עד  5תשלומים.
הסעה תצא מירושלים )מביתר ובית שמש לפי ביקוש(

לדודי
אני
נסיעה לקברי אבות
יום של תפילה לאמהות וילדים
בקברי אבותינו לשנה טובה ומבורכת
ביום ראשון ז' בתשרי 9.10.16

בתכנית
*מערת המכפלה ואולם יצחק
*קבר רחל
יציאה אי"ה בשעה  16:30מבנייני האומה
חזרה משוערת 22:30
בעלות של  30ש"ח למשתתף.

נסיעה באוטובוס ממוגן ירי

החג מיועד ל:
*משפחות מירושלים ,ביתר ובית שמש.
*משפחות עם בנים מגיל .8
*עדיפות למשפחות הפעילות במהלך השנה.

למשפחות שאינן עונות על הקריטריונים:
ניתן להרשם על בסיס מקום פנוי ,וללא סבסוד מלא.
*הרשמה במשרד בירושלים בלבד
גם למשפחות מביתר ובית שמש.
*רישום ע''י תשלום בלבד!
*ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון.

מצפים לראותכם
צוות 'אם הבנים'

ברכות ואיחולים

מזל טוב!

מלכה וינברג
ללארוסי הבת
בשעטו"מ

בנין עדי עד!

זל טוב!
מ מסורה

זת ה
לרכמירי הלר
לנשואי הבן

בנין עדי עד!

מזל טוב!

לרחל ממן
נישואיה
לבשעטו"מ

בנין עדי עד!

מזל טוב!

ה בלאט
לרבלקהכנס הבן
לרג תורה ומצוות
לעול

רב נחת!

מזל טוב!
דנינו

שגית
ל לנישואיה
בשעטו"מ

בנין עדי עד!

לדרך
יוצא
פרויקט ילדים ונוער

השתתפותך...
על
ערב חוייתי ומהנה

מקהלה
חולם להופיע?
לפתח את הקול?
מקהלת הילדים של שלי כינורי בירושלים נפתחה מחדש,
שעה חוויתית במיוחד שאף אחד לא רוצה להפסיד!
בכל יום שלישי בשעה 18:00
בעלות של  ₪ 50לחודש 10חודשים,

לך  -החברה הפעילה,

מוקדש ערב איכותי וחוויתי לסיכום שנת הפעילות
ביום שני כ"ג באלול 26.9.16
בבית גיל הזהב רח’ שאולזון ) 60מול צרכניית יש(
בשעה 19:30

בתכנית
בתכנית

רישום מראש חובה במשרד בירושלים

טיפול רגשי

ארוחת ערב
ארוחת ערב חלבית

שעת חוויה שבועית של טיפול בהבעה ויצירה.
ע"י מטפלות מוסמכות  /סטודנטיות בשנה ג'
בהדרכה צמודה של גב' אסתר סמט  MAבדרמה ותרפיה
לילדים בגילאי 6-15
בעלות של  200ש"ח לחודש 8חודשים.
רישום מראש חובה במשרד בירושלים

חונכים
פרויקט החונכים פותח שנת פעילות חדשה
ומזמין אתכם להיות שותפים:
בפרוייקט  -חונך הגר בקרבת מקום ,ייפגש עם בנך
פעמיים בשבוע ,למפגש חוויתי ומעצים.
גם בשבת -מפגש בשבת ללימוד אבות ובנים ובתפילה.
מיועד ל  -בנים בגילאי 8-14
הדרכה חודשית  -פרטנית לחונך ע"י יועץ חינוכי
בעלות של  ₪ 40 -לחודש  10חודשים
לפרטים נוספים :דב כהן 054-8462431
רישום מראש חובה במשרד בירושלים

שי לכל
משתתפת

שיחה

שיחת חיזוק לקראת השנה החדשה
מפי הרה"ג יחזקאל מנת שליט"א

הרצאה

לידיעתך

בחסות קבוצת סינגור

תעודת הערכה לקבוצת הסנגור
תעודת הערכה מטעם קרן ריקנאט קופ רשי לעובד
הסוציאלי היזם ,ניתן למנהלות קבוצת הסינגור.
תודה לכל חברות הקבוצה שנטלו ונוטלות חלק
בפעילות לקידום השינוי בחוק המזונות.

יעוץ אישי
בפרוייקט ממתינות לך
יועצות חינוכיות ומשפחתיות בעלות נסיון רב
הנותנות מענה פרטני חד שבועי
בנושאים חינוכיים ,אישיים ומשפחתיים
לפרטים :בתיה קורנפיין במשרד
ימים א' ב' ד' בין השעות 10:00-13:30

יעוץ משפטי

שיחה מרתקת מאת היועץ החינוכי ישראל אברהם
בנושא:

יעוץ משפטי ע"י

"אנשים טוב)ע(ים באמצע הדרך"
שביל הזהב לחיים חדשים...

לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים

הופעה

עו"ד חיה גרשוני

מוסדות הלימוד
מקהלת אמהות ובנות של אם הבנים.
ושירה באווירת ימי אלול

*התכנית לפי הסדר הנ"ל

בעלות של  ₪ 15רישום מראש חובה!

שימי לב הערב מיועד לנשים שהשתתפו בסדנאות
במהלך שנת תשע"ו בלבד.

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

הרב ישראל אברהם

לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים.

