
עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה
מרכז שטנר 3 קומה 3, גבעת שאול, ירושלים.

טל: 02-6517221 פקס: 1532-6522897
office@emhabanim.org
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חברה יקרה!חברה יקרה!חברה יקרה!

בס“ד

כולם מוזמנים למסיבת פורים משפחתיתמסיבת פורים 

הזדמנות בלתי חוזרתהזדמנות בלתי חוזרת
לקידום העסק שלך!לקידום העסק שלך!

משלוח מנותמשלוח מנות
לכל משתתףלכל משתתף

דמי כניסהדמי כניסה
 5 ש“ח ש“ח

למשתתףלמשתתף

במסיבת פורים תחולק בעז“ה חוברת פנימית עם חומר פרסומי.
חברה המעוניינת לפרסם בין החברות את העסק שלה לקידום, 

מוזמנת לשלוח אלינו את הפרסומת או את הפרטים עד י“ד אדר א‘. 
office@emhabanim.org :לפקס: 1532-6522897 | למייל

במסיבת פורים תחולק בעז“ה חוברת פנימית עם חומר פרסומי.
חברה המעוניינת לפרסם בין החברות את העסק שלה לקידום, 

מוזמנת לשלוח אלינו את הפרסומת או את הפרטים עד י“ד אדר א‘. 
office@emhabanim.org :לפקס: 1532-6522897 | למייל

דברי ברכהדברי ברכה
מפי הרב הראשי הרב דוד לאו שליט“אמפי הרב הראשי הרב דוד לאו שליט“א

מקהלת מקהלת Mהבנים הבנים 
בניצוחו של ר‘ שלום כינוריבניצוחו של ר‘ שלום כינורי

מופע בועות בחושךמופע בועות בחושך
המון בועות סבון ענקיות, תרגילים מדהימים ומיוחדים של בועות סבון.המון בועות סבון ענקיות, תרגילים מדהימים ומיוחדים של בועות סבון.

הצגה ”מבחן אמת“הצגה ”מבחן אמת“
בנושא: הזכות לכבוד והחובה לכבד בנושא: הזכות לכבוד והחובה לכבד 

ההצגה מתארת מערכת יחסים בין שני חברים:
 יצחק - תלמיד שקדן וחברותי, וחברו יוסי מזלזל בלימודיו

 ובחבריו ומנצל את טוב ליבו של הזולת.

המסיבה תתקיים אי“ה ביום שלישי ב‘ באדר ב‘ המסיבה תתקיים אי“ה ביום שלישי ב‘ באדר ב‘ 4/3/144/3/14 
באודיטוריום ״היכל שלמה״ רח‘ קינג ג‘ורג‘  באודיטוריום ״היכל שלמה״ רח‘ קינג ג‘ורג‘  5858 בשעה  בשעה 16:3016:30.

קווי האוטובוסים : קווי האוטובוסים : 7878, , 7878א, , 3232, , 3434, , 3434א, , 7171, , 7272, , 7777, , 7777א

והשנה בתוכנית מדהימה!!והשנה בתוכנית מדהימה!!
תחרות בבית אם הבנים
שלחו תמונה, סיפור או שיר

על חוויה מיוחדת, משעשעת 

 או בונה שעברתם באחת

מהפעילויות בארגון

עד לכ' אדר א'. 

היצירה המקורית ביותר
תזכה את השולח בפרס!


