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פעילויועילויות
ניסן תשע"ד

בתכנית:בתכנית:
* תל צרעה* תל צרעה- ספורו של שמשון הגיבור, מסלול קליל בדרך 

הפסלים.  עצירה לארוחת בוקר במקום. עצירה לארוחת בוקר במקום.

* נחל המערה* נחל המערה- מסלול מקסים בהרי בית שמש, מגלשת 
אבן טבעית וביקור במערת התאומים.

*מיני ישראל *מיני ישראל – הנאה מארץ ישראל מזווית שונה, 
טיול בין דמויות זעירות, מבנים היסטוריים מדהימים 

ודגמים דינאמיים. 
מהגולן ועד אילת במרחק הליכה – חוויה מרתקת.מהגולן ועד אילת במרחק הליכה – חוויה מרתקת.

ביום רביעי א' חול המועד ט"ז ניסן 16.4.14 

נפגשים בשעה נפגשים בשעה 10:0010:00 בבנייני האומה בירושלים בבנייני האומה בירושלים
חזרה משוערת בשעה 20:30 

בעלות של 40 ₪ למשתתף

רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים

תיתכן הסעה מבית שמש ומביתר תלוי בהרשמה

למרים מריאן
ןבנין עדי עד!לנישואיה נ

למלכה לוינסוןלמלכה לוינסון
בנין עדי עד!לנישואיה

תודה חמה  ולכל העוזרים והמסייעים 
בהצלחתה של מסיבת הפורים המקסימה.

יישר כח!יישר כח!
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לטובה נוטעלטובה נוטע
בנין עדי עד!לארוסי הבן
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גולדבלט למינדל

לטובי שיפמןלטובי שיפמן
בנין עדי עד!לנישואיה

ברכות ואיחולירכות ואיחולים

היקף מאגר המידע התרחבהיקף מאגר המידע התרחב
ניתן לקבלו באתר ’אם הבנים‘.

תודה לשותפות ביצירת המאגר: נעמי גרוסמן, מירי וינגרטן, מרים 
מריאן, נגה ארמה, שאשא גליק, רחל צבי, רחל פרץ, איידי דויטש,  
חיה  אהרונסון,  גילה  קמינסקי,  שולמית  קרמר,  נחמה  ביטון,  שרה 

גרשוני, לאה וינדר, לאה עטרי.
היעד הינו מאגר מידע שימושי ועדכני באתר האינטרנט.

תפנית בחוק המזונות!תפנית בחוק המזונות!
יש  כי  המודעות  להחדרת  פעלה  הבנים  אם  שע“י  הסינגור  קבוצת 
להפריד את זכות הילדים למזונות מהכנסת האם. בחודש האחרון 
בדיון בנושא מוזונות בכנסת הצטרפו לגישתנו חברי כנסת, ביטוח 

לאומי וארגונים חברתיים. 
הוגשה טיוטת הצעת חוק ע“י זהבה גלאון.

וידע  מידע  העברת  ע''י  ולהשפיע  לפעילות  להצטרף  המעוניינת 
שימושי מניסיונה. ניתן לפנות לרכזת הפרויקט אתי סנדר.

טיול חול המועדטיול חול המועד
לכל המשפחהלכל המשפחה

יש להצטייד ב: נעלי הליכה
פנסים

מים לשתיה
כובע

ארוחות לכל היום.



יום שני-שלישי י“ד-ט"ו בניסן  יום שני-שלישי י“ד-ט"ו בניסן  14-15/414-15/4

ערב נשים ונערות ערב נשים ונערות (מגיל 14)
בעיר העתיקהבעיר העתיקה

בתכנית:בתכנית:
* מופע אור קולי מדהים במגדל-דוד, חוויה רב חושית, 

יחידה מסוגה, צלילים ואורות על החומות. 
* הרצאה מהלכות חג הפסח, שאלות ותשובות 

מאת הרב פוקס שליט"אהרב פוקס שליט"א - מומלץ לכל אם.
* קפה ועוגה

* תפילה בכותל

ביום חמישי כ"ה אדר ב' 27/3 

נפגשים בשעה נפגשים בשעה 19:4519:45 בדיוק! בשער יפו בדיוק! בשער יפו

בעלות של 25 ₪ (מסובסד ביותר)

תתכן הסעה מביתר ומבית שמש 
תלוי בהרשמה

רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים

יש להצטייד בלבוש חם

יום לילדים יום לילדים 
בגן חיות התנכ"יבגן חיות התנכ"י

ב"ה גם השנה נהנה כל הילדים ביום שלם של כייף 
בגן החיות התנכ"י בירושלים.

בצירוף חונכים וחניכים.בצירוף חונכים וחניכים.

ביום רביעי  ט' ניסן 9.4.14

נפגשים בשעה נפגשים בשעה 10:0010:00 בכניסה לגן החיות בכניסה לגן החיות
יציאה מגן חיות בשעה  16:00

בעלות של 20 ₪

ארוחת צהרים לכל משתתף

מלווים לילדים במקום

תיתכן הסעה מבית שמש, תלוי בהרשמה.

רישום ותשלום מראש במשרד בירושלים

ליל הסדיל הסדר
בבית הארחה 'ביחד' בירוחם

חדרים משפחתיים מסודרים וממוזגים, 

ארוח מלא כולל ארוחה בהגעה.

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 250 ש''ח 

ילדים עד גיל 18 150 ש''ח 

אמהות המגיעות ללא ילדים (על בסיס מקום פנוי בלבד) 600 ש''ח

ניתן לפרוס עד 3 תשלומים.

הרישום מראש חובה במשרד בירושלים

סיום ההרשמה ביום שלישי א' בניסן.
הסעות מביתר ובית שמש לפי ביקוש

יום רביעי ט‘ בניסן יום רביעי ט‘ בניסן 9/49/4 יום חמישי כ"ה באדר ב' יום חמישי כ"ה באדר ב' 27/327/3 

הסעות מביתר ובית שמש לפי ביקוש

אין לשלוח ילדים מתחת לגיל 6 
אין לשלוח ילדים מתחת לגיל 

ללא בוגר מעל גיל 1212
ללא בוגר מעל גיל 

עדיפותעדיפות
למשפחות מירושלים, ביתר ובית שמש.
למשפחות מירושלים, ביתר ובית שמש.

ולמשפחות שעדיין לא היו שני חגים עם 'אם הבנים'

ולמשפחות שעדיין לא היו שני חגים עם 'אם הבנים'


