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ישר כח!
לרב פוקס שליט"א
על ניסוח ותמצות
הלכות חג הפסח,
ממוקדות לנשות אם הבנים.
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עדכון בנושאי הוצאה לפועל
באדיבות עמותת ''רוח נשית'' לנשים נפגעות אלימות.
ישנם מצבים שבהם אשה תוזמן לדיון
במשרד ההוצאה לפועל ביחד עם הבעל לשעבר,
לדוגמא כאשר הגרוש טוען שהוא פרע את חובותיו
מושג הנקרא ''פרעתי'',
במידה ויש חשש כל שהוא לאלימות מצד הבעל/הגרוש
אפשר לפנות לקצין הבטחון של ההוצאה לפועל
לקבל ליווי לדיון .הליווי יתחיל לפני הכניסה לבנין
במהלך הדיון ועד היציאה הבטוחה לאחר הדיון.
לשם כך על האשה לפנות לקצין הבטחון
בלשכה שבה מתנהל התיק.
פרטים נוספים באתר המידע של ''אם הבנים''

דף מידע

ניסן תשע"ה
עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה

תנחומינו לחברת ההנהלה
גב' מלכיאלה סתיו ומשפחתה
בפטירת האם ע"ה
המקום ינחם אתכם.
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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
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המשרד יוצא לחופשת פסח
מיום חמישי י"ג ניסן עד יום שני כ"ד ניסן

קיטנת
ערב פסח
יו ם ר א ש ון ט ' ב ני ס ן

טיול לגן חיות התנכ"י
ב"ה גם השנה נהנה כל הילדים ביום שלם של כייף
בגן החיות התנכ"י בירושלים.
ביום ראשון ט' בניסן 29.3.15
נפגשים בשעה  10:00בשער גן החיות
סיום בשעה 15:30
• ארוחת צהרים לכל משתתף
• מלווים לילדים במקום

בעלות של  ₪ 20בלבד
תיתכן הסעה מבית שמש ,תלוי בהרשמה.
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בבית הארחה 'ביחד' בירוחם
סדרים משפחתיים קטנים בהנחיית הצוות הנפלא שלנו,
כל קבוצת משפחות תחגוג בסדר נפרד עד שולחן עורך.
כל סעודות החג כרגיל  -עם הצוות והאווירה המרוממת.

הפעלות חברתיות לילדים במשך החג
המזון  -מוצרי בד''ץ העדה החרדית,
מצות שמורה 'חבורה' )מכונה(.

מחיר השתתפות) :כולל הכל(
אמהות  250ש"ח
ילדים עד גיל  150 18ש"ח
אמהות המגיעות ללא ילדים )על בסיס מקום פנוי בלבד(  600ש"ח
ניתן לפרוס עד  3תשלומים.

הסעות מביתר ובית שמש לפי ביקוש

טיול חול המועד לכל המשפחה
ביום שלישי ג' דחול המועד י"ח ניסן 7.4.15
יציאה מבנייני האומה בשעה 9:30 :בדיוק!
חזרה משוערת בשעה21:30 :

בתכנית:
• אתר מצדה – מוזיאון עם תאורה תלת מימדית,
רכבל ,חיזיון אור קולי ,כניסה לאתר.
• רחצה בים המלח
• מסלול לאור ירח בחווארי מצדה –

מרתק!!

*יתכנו שינויים במסלול

צפיה בצורות מעניינות הנוצרות מצלליות המצוקים
לאורך המסלול ,משחק מחבואים בין הנקיקים.

חווי
ה מיוחדת!

בעלות של  ₪ 45בלבד
ילדים מתחת לגיל  5ב ₪ 30

תיתכן הסעה מבית שמש ומביתר תלוי בהרשמה

למשפחות מירועדיפות

ולמשפ
שלים ,בית
חות שעדיין לא היו שני ח ר ובית שמש.
גים ע
ם 'אם הבנים'

רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים

ש
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חול ה

חדרים משפחתיים מסודרים וממוזגים,
ארוח מלא כולל ארוחה בהגעה.

הרישום מראש חובה במשרד בירושלים

מתחת לגיל 6
לדים
אין לשלוח י גר מעל גיל 12
ללא בו

טיול
יו חול המועד עד
מו
ם

רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים

סיום ההרשמה ביום שני ג' בניסן

יש להצטייד ב* :נעלי הליכה
*ציוד לרחצה בים
*פנס
*מים לשתיה
*כובע
*ארוחות לכל היום
רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים

סיום ההרשמה ביום שני י' בניסן

