למשפחה

תכנית פתיחה
לנשים

פעילויות

חודש כסלו
סניף ביתר

מסיבת חנוכה

ערב מיוחד לרגל פתיחת שנת הפעילות
ב "אם הבנים" ביתר

מסיבת חנוכה
לכל המשפחה!

בהשתתפות הצוות מירושלים

ביום רביעי כ"ד בכסלו 27.11
בשעה 17:00

מתי? ביום שני ח' כסלו בשעה20:00 :

מה בתכנית?

בתוכנית • :דברי פתיחה מפי המנכלי"ת גב' טובה סטנדר
• סדנת פלייבק עוצמתית במיוחד
סדנא מבוססת על סיפורים וחויות אישיות
המקבלות מקום טאטראלי .במפגש אפשר לשתף,
להשתתף ,לחוות ,לצחוק ,להתרגש ,להזדהות
ולהנות מהביחד!
בהנעה ובהנאה ,ריקי עברוני ”פלייבק פפריקה“

• הכנת יצירה
• ארוחת ערב קלה
• הופעה של יוסלה אייזנבך

בעלות של  ₪ 10למשתתף
במתנ"ס ברח' ברסלב

• קפה ועוגה.
רישום לכלל הפעילויות בסניף ביתר
בטל' 02-5807147 :באין מענה ניתן להשאיר הודעה קולית

הרישום מותנה בתשלום מראש!

החוגים יפתחו מיד אחרי חנוכה )מלבד החוגים הפעילים(

עמותת בית תקוות אם הבנים שמחה
סניף ביתר :רח' אויערבך  28ביתר עילית

emhabanim002@gmail.com

www.emhabanim.org

תאריך אחרון לרישום:
יום ראשון ז' כסלו עד השעה  11בבוקר.

מזל טוב!

לדינה שטרן
לארוסיה

בנין עדי עד

מזל טוב!

לרבקה זינטי
לארוסיה

בנין עדי עד

מזל טוב!

לרכזת הנפלאה

אלינור ג'יקובס
לרגל היכנס בנה
לעול תורה ומצוות.

רב נחת

מזל טוב!

למילה פרלשטיין
לנישואי הבן

בנין עדי עד

מזל טוב!

לאיידי דויטש
לנישואי הבת

בנין עדי עד

לאמהות
קורס צילום
קורס צילום מקצועי במצלמה ביתית
לנשים ונערות מגיל 16
 6מפגשים ,כל מפגש  2.5שעות,
פעם בשבוע בימי ראשון בערב )(20:00-22:30
מה בקורס?
•הכרות עם המצלמה
•פיתוח יכולת צילומית טובה
•דגש על תרפיה בצילום
•הגשת פרויקט גמר.

לילדים
חוג בלט

ציור חופשי
החברות מזמינות אותך לשעה של

יצירה שקטה משותפת רק לכן!
מתארגנת קבוצת נשים לצייר בקראוון,
בימי שלישי בערב מהשעה .21:00
המעוניינות יצרו קשר:
ענת בן הראש 050-6973264
או נחמה קזוקין .052-7613022
ללא עלות וללא התחייבות.

אין צורך בידע מוקדם!
יש להצטייד במצלמה דיגיטלית )לא משנה האיכות(
מחיר ₪ 120 :לכל הקורס )ניתן לחלק לשני תשלומים(
הרישום מותנה בתשלום מראש.

פרוייקט
חונכות
המקו מספר
מות מוגבל

חוג בלט לבנות בגילאי ,8-12
החוג פתוח לציבור הכללי ,ילדות 'אם הבנים'
מגיל  8-12מוזמנות להצטרף במחיר מוזל
בשעה הנוחה להן.
בימי ראשון בערב.18:45-17:30 16:45-17:30 :
בעלות של  ₪ 20בחודש.

בחוג יעבדו על :חימום ,קואורדינציה ,תנועות,
גמישות ומתיחות.
חדש! תרגילים על "בר".

חוג דרמה ותנועה
חוג דרמה ותנועה

מספר
המקומות
מוגבל

חוג התעמלות

בואי לשעה עבורך!
לחזק את הכוחות ולהתרכז מעט בעצמך...
בימי שלישי בשעה  11-12בבוקר.
בעלות של  4×40ל 16-מפגשים

פרוייקט
החונכים
פרויקט חונכים מתחיל את שנתו הרביעית!
החונכות מיועדת לגילאי ,7-13
פעמיים בשבוע למשך שעה וחצי.
החונכות מתבססת על תמיכה רגשית,
החונכים מודרכים ע"י אנשי מקצוע.

חוג דרמה ותנועה לבנות כיתות א‘  -י“ב בחלוקה לקבוצות וכן קבוצת נשים

פילאטיס דינמי עם מיטל חייט

בת סמינר תיפגש עם ביתך שעה וחצי בשבוע ,אצלה
בבית ,ותיתן לה שעה אישית בשבילה.
סיוע בשיעורי בית ובעיקר בקשר טוב ובונה ,ממש
כאחות! החונכות מקבלות הדרכה מיועצת חינוכית!
מחיר לחודש ₪ 20 :בלבד.

למי משלמים? התשלום יגבה מראש ע"י
המדריכה אחת ל 4-מפגשים

מקצועי ,חוויתי ואיכותי!

חוג התעמלות לנשים

פרויקט חונכות"-אחות גדולה"

החוג יתקיים בקרוואן ברח' אויערבך . 28
חברות 'אם הבנים' מוזמנות להצטרף במחיר מוזל.
מכתה א'-ד -יום ג' |.16:30-17:30:מכתה ה'-ח' יום ג' בשעה.17:30-18:30
מכתה ט'-י"ב ,יום א' משעה | 19:15-20:15נשים ביום א' משעה.20:30-21:30
לאישה ₪ 45 -לחודש
המחיר :לילדה ₪ 35 -לחודש
חוג שנתי ,התשלום נגבה מראש ע"י המנחה 45× 7 .לנשים  35× 7לבנות .

עלות ₪ 400 :לשנה )אפשרות ל10-תשלומים(
לפרטים נוספים ,אצל הרכז יוסי פישר052-7664707 :

חוג תאטרון

חוג תיאטרון סיפור
חוג תיאטרון סיפור עם שגית בן דוד
מיועד לבנים/בנות בגילאי ) 3-6בנים עד גילאי (5
סיפורים והצגות בשיתוף הילדים/ות ,בשילוב תלבושות
אביזרים ומנגינות ,חוויתי מאוד ,איכותי מאוד!
עלות  ₪ 30לילד.
בימי ראשון מהשעה .15:45-16:30
תשלום מראש  30×7התשלום נגבה ע"י המנחה.

