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דף מידע
חודש סיוןחודש סיון
תשע"דתשע"ד

יום למשפחהיום למשפחהשבת אמהות

טיול משפחתי לעיר דודטיול משפחתי לעיר דוד
ביום ראשון ר“ח תמוז ביום ראשון ר“ח תמוז 29/629/6

בתכנית:בתכנית:
מסלול הליכה-הניקבה היבשה מסלול הליכה-הניקבה היבשה כניסה מגיל כניסה מגיל 5 בלבד! בלבד!

        תצפית פנוראמית מרשימה, הליכה (לא  במים) במערכת         תצפית פנוראמית מרשימה, הליכה (לא  במים) במערכת 
        המים התת קרקעית מימי האבות, פיר וורן ובית המעיין.        המים התת קרקעית מימי האבות, פיר וורן ובית המעיין.

בסיום הסלול- אוהל מיוחד עבור קבוצת אם הבנים בסיום הסלול- אוהל מיוחד עבור קבוצת אם הבנים 
עם כיבוד ומזיקהעם כיבוד ומזיקה

תפילה בכותל המערבי- הליכה עצמאיתתפילה בכותל המערבי- הליכה עצמאית

נפגשים בשער האשפות בשעה נפגשים בשער האשפות בשעה 16:0016:00

בעלות של בעלות של 1010 ש"ח למשתתף.  ש"ח למשתתף. 
רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושליםרישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

שבת התעלות ונופש עם הצוות המוכר של ’אם הבנים’
בשבת פר' מטות כ"א בתמוז בשבת פר' מטות כ"א בתמוז 19/719/7

 במלון ציפורי בכפר - חפץ חיים במלון ציפורי בכפר - חפץ חיים
בהשתתפות הרב מנחם שטיין שליט"אבהשתתפות הרב מנחם שטיין שליט"א

בתכנית:בתכנית:
הרצאה מאת הרב אברהם פליישמן שליט"אהרצאה מאת הרב אברהם פליישמן שליט"א

          ”יש דרך לכלכלה נבונה“          ”יש דרך לכלכלה נבונה“

רחצה בפארק המים "חפץ חיים"רחצה בפארק המים "חפץ חיים"

טועמיה - כיבוד קל לקראת שבתטועמיה - כיבוד קל לקראת שבת

הרצאות וסדנאות חוויתיות ומחזקותהרצאות וסדנאות חוויתיות ומחזקות

סעודת שבת מפוארות בכשרות בד“ץ הע“חסעודת שבת מפוארות בכשרות בד“ץ הע“ח

שתיה חמה לאורך השבת, שתיה חמה לאורך השבת, 
לינה בדירות המלון, לינה בדירות המלון, 2 או  או 4 נשים בחדר נשים בחדר

במחיר של במחיר של 350350 ש“ח בשלושה תשלומים ש“ח בשלושה תשלומים
(כולל נסיעות וכניסה לפארק המים)(כולל נסיעות וכניסה לפארק המים)

יציאה בשעה יציאה בשעה 8:458:45 מבנייני האומה מבנייני האומה

רישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושליםרישום ותשלום מראש חובה במשרד בירושלים

- מספר המקומות מוגבל -

  יש להצטייד ב:  יש להצטייד ב:
ציוד לרחצה בבריכה 
ארוחת בוקר יום שישי

 יש להצטייד ב: יש להצטייד ב:
שתיה

נעלי הליכה-חובה

{עדיפות לנשים פעילות במהלך השנה}
עדיפות לנשים פעילות במהלך השנה}

{עדיפות לנשים פעילות במהלך השנה

ל

יום הפעילות בהשתתפות 
יום הפעילות בהשתתפות חונכות וחניכות
יום הפעילות בהשתתפות חונכות וחניכות

יום הפעילות בהשתתפות
חונכות וחניכותחונכות וחניכות



לאסתר
ברדיצ‘בסקי
להכנס הבן

רב נחת!לעול תורה ומצוות

פעילות חוויתית לנשיםפעילות חוויתית לנשים

בוקר של שחרור לנשיםבוקר של שחרור לנשים
בבריכה פרטית במושב בית מאירבבריכה פרטית במושב בית מאיר

ביום שלישי י‘ בתמוז ביום שלישי י‘ בתמוז 8.78.7
ביום שני ט“ז בתמוז ביום שני ט“ז בתמוז 14.714.7

בתכנית:בתכנית:
רחצה ופעילות אירובית במים רחצה ופעילות אירובית במים 

ארוחת בוקר עשירהארוחת בוקר עשירה

הפעילות בקבוצות קטנות.הפעילות בקבוצות קטנות.

יציאה בשעה יציאה בשעה 10:0010:00 מבנייני האומה מבנייני האומה
חזרה משוערת בשעה חזרה משוערת בשעה 14:3014:30

דמי השתתפות דמי השתתפות 3030 ש“ח ש“ח
רישום מראש חובה!רישום מראש חובה!

חדש! חדש!
סדנת הכנה לקראת הישיבה קטנהסדנת הכנה לקראת הישיבה קטנה

בהנחייתבהנחיית הרב מוטי זולברגהרב מוטי זולברג יועץ חינוכייועץ חינוכי
בסדנא בסדנא 4 מפגשים (מר“ח תמוז עד ר“ח אב) מפגשים (מר“ח תמוז עד ר“ח אב)

בין הנושאים:בין הנושאים:
אני והישיבהאני והישיבה

תקשורת נכונה בין חבריםתקשורת נכונה בין חברים
סמכות, אני והצוותסמכות, אני והצוות

ועוד.ועוד.....
הסדנא תתקיים בעז“ה בימי רביעי בין השעות: 18:30-20:00

במרכז אם הבנים בירושלים.

בעלות של 60 ש“ח לכל הסדנא.

רישום ותשלום מראש חובה, במשרד בירושלים!

יעוץ פרטנייעוץ פרטני

יעוץ משפטייעוץ משפטי

יעוץ פרטני לנשים

בנושאי חינוך ומוסדות לימוד
בהנחיית היועץ החינוכי בהנחיית היועץ החינוכי הרב ישראל אברהםהרב ישראל אברהם

לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים.

לשורי ויזל
להכנס הבן

רב נחת!לעול תורה ומצוות
לשורי ויזל

לשרה שניצר
להכנס הבן

רב נחת!לעול תורה ומצוות
ללאאססתתרר

ברדיצ‘בסקי

ל

למלכה קורץ
להכנס הבן

רב נחת!לעול תורה ומצוות
לשרה שניצר  יש להצטייד ב: יש להצטייד ב:למלכה קורץ

שתיה
קרם שיזוף
בגדי רחצה

לטליה כהן
בנין עדי עד!לאירוסי הבן

לשלוי ויסמן
בנין עדי עד!לנישואיה

חדש!חדש!
 יעוץ משפטי ע"י  יעוץ משפטי ע"י עו"ד חיה גרשוניעו"ד חיה גרשוני

לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים.לקביעת פגישה יש לפנות למשרד בירושלים.

סדנא למתבגריםסדנא למתבגרים
לידיעתךלידיעתך

מידע לאם החד-הורית בחסות קבוצת סינגור

ברכות ואיחוליםברכות ואיחולים

אשה המקבלת מביטוח לאומי דמי מזונות אשה המקבלת מביטוח לאומי דמי מזונות 

בבית  לילדים  שנפסקו  המזונות  דמי  בבית וסכום  לילדים  שנפסקו  המזונות  דמי  וסכום 

המשפט /בית הדין נמוך מהסכום המירבי המשפט /בית הדין נמוך מהסכום המירבי 

של דמי מזונות של המוסד לביטוח לאומי, של דמי מזונות של המוסד לביטוח לאומי, 

(נכון להיום כ- (נכון להיום כ- 32003200 ש''ח לשני ילדים ומעלה) ש''ח לשני ילדים ומעלה)

זכאית להגיש בקשה נוספת להבטחת הכנסה זכאית להגיש בקשה נוספת להבטחת הכנסה 

(השלמת הכנסה). (השלמת הכנסה). 


