בס"ד

לווי ויעוץ

יעוץ
אישי

מוסדות
לימוד

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

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

הרב ישראל אברהם
לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים.

לווי
סוציאלי

יעוץ
משפטי

גם השנה תוכלי להנות ללא תשלום,
מליווי ותמיכה של עו“ס
הליווי פועל במגעים עם הרווחה ,פקידות סעד,
ביטוח לאומי ,מוסדות חינוך ועוד.
השיבוץ מתבצע בימים אלו,
מספר המקומות מוגבל מאד!
לפרטים נוספים :אתי סנדר -עו“ס ,דרך המשרד.

לשרותך במשרד
יעוץ משפטי

ע"י עו"ד חיה גרשוני
ללא תשלום!

כללי רישום
 .1דמי השתתפות:
כידוע לך על פי החלטת ההנהלה אנו נאלצים לגבות
תשלום מכל משתתפת בפרויקטים השונים ,מקסימום
הגביה הוא  50%ממחיר הפעילות והשאר במימון שלנו.
הגביה היא חד פעמית ולפני הפעילות .במקרים של
פעילות מתמשכת לאורך השנה הגביה תהיה בהוראת
קבע ,כרטיס אשראי או שיקים מראש.
 .2ביטול השתתפות:
בפעילות 'חד פעמית' )טיול וכדומה( כיון שהפעילות
מאד מסובסדת ואנו מתחייבים על תשלומים שונים
מראש ,לכן על ביטול עד  3ימי עבודה לפני הפעילות,
נחזיר בל“נ את התשלום במלואו .אך  -לא נוכל לאפשר
ביטול השתתפות אחרי  3ימי עבודה קודם הפעילות .מי
שתבטל השתתפות סמוך לפעילות לא תקבל את
כספה חזרה.
בפעילות מתמשכת )חונך ,סדנא ,וכדומה( לא נוכל
לאפשר ביטול השתתפות לאחר הרשמה והצטרפות
בפועל לפרויקט והתשלום ייגבה עד סוף שנת
הלימודים .במידה של ביטול השתתפות עד לחודש ניסן
תעצר הגביה חודש לאחר עזיבת הפרויקט.
במקרה של ביטול פרויקט מצידנו נחזיר את התשלום
במלואו.

חברה יקרה!

תך בסדנאות חשובה מאד
שתתפו
ה תזכה אותך ב 50%-הנחה
ו
באחד מימי הכיף לנשים
במהלך שנת תשע"ו

עילות השנתית
הפ
של ’אם הבנים‘

תשע“ו

עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה

בכל שאלה ובעיה בנושאי תשלומים וכד‘
נשמח לעמוד לשרותך:
לארועים חד פעמיים :מזכירות ירושלים  -שרה
בימים א‘  -ה‘ בין השעות 8:00-14:00

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'

בנושאים כספיים אחרים :הנהלת החשבונות
בימים א' ג' ה' בין השעות 9:00-14:00

office@emhabanim.org

www.emhabanim.org

בהנחיית דקלה זר
הסדנא תתקיים בעז“ה בימי ראשון בין השעות 20:00-22:00
בעלות של  & 80לחודש  6Xחודשים

מקהלה

סדנת
פלייבק

מופעי הפלייבק שאהבנו  -עכשיו אצלינו
קבוצה ללמידה ועבודה על יסודות המשחק,
הפלייבק הטיפולי והשיקוף  -משחרר ,בונה ונותן לך כלים.

פעילויות
לאמהות

סדנת הכנה לקראת פרק ב‘
בהנחיית הרב ד“ר שלום סרברניק ואישתו אליענה סרברניק עו“ס קליני
בין הנושאים:
*הכנה לזוגיות חדשה  -ריפוי פצעי העבר
*העצמה הנשית והכנה לפגישות
*מהי אהבה  -מהו קשר זוגי נכון ועל מה ניתן להתפשר

טיפול רגשי

נישואים
שניים

הסדנא תתקיים בעז“ה בימי שני
בין השעות20:00 - 22:30 :
למשך  6מפגשים
בעלות של  ₪ 100לכל הסדנא

חונכים

סדנת
תעצומות

בין הנושאים:
*הקושי והכאב כזרז לצמיחה
*מחילה ,חמלה ,החלמה
*לתת מעצמך ולא את עצמך
*לנקות שיפוטיות
*בחירות ואחריות על חיינו

מקהלה

בהנחיית לאה טאוב
המפגשים יתקיימו בעז“ה בימי רביעי בשעה 18:00
בעלות של  ₪ 30לחודש  7Xחודשים.

לנערות

הסדנא תתקיים בעז“ה בימי ראשון בין השעות20:00-21:00 :
למשך  8מפגשים בעלות של  ₪ 120לכל הסדנא

מקהלת אמהות ובנות )מגיל (14
המקהלה משותפת לאמהות ובנות
מתוך שאיפה ליצור זמן איכות משותף.

Mהבנים
מקהלת M
החוג המוצלח והמוכר של אם הבנים!

בהנחיית ר‘ שלי כינורי
בעלות של  ₪ 50לחודש  8Xחודשים.
המפגשים לאורך השנה בימי שלישי ב17:30 -

קניית כלים לקראת שינוי בחיים
נגלה כלים מתוכנו שלא הכרנו ,נלמד לשנות את הפרשנות מבלי לשנות את המציאות.

בהנחיית רחל בולטון וחני בן-מנחם

פעילויות
לילדים

שני מפגשים שבועיים של חונכות רגשית,
משך כל מפגש כשעה וחצי.
ע"י חונכים המודרכים ומוכוונים מקצועית
מטעם 'אם הבנים'
התכנית מיועדת לבנים בגילאי 8-14
יש למלא טופס בקשת חונכות במשרד
בעלות של  ₪ 40לחודש  10Xחודשים.

טיפול רגשי באומנויות לילדים יוצא לדרך.
שעה פרטנית שבועית לכל ילד.

בלווי אסתר סמט ומלכיאלה סתיו
בהדרכה שבועית לכל סטודנט
לילדים בגילאי 6-15
בעלות של  ₪ 50לחודש  8Xחודשים.

סדנת הכנה לנישואין
הסדנא לנערות תפתח בעז"ה במהלך החורף
עקבנה אחר הפרסומים.

