
(ביולי 23) ב"תשעבאב ' יום שני ד  
חיפה 2קדושי יאסי ' רח, הקונגרסיםגן   

:בסיוע  

 

 "מבשר שלום"מדרשת 
 מתקרבות ומתחזקות  , לבעלות תשובה

 

ניתן לשלב עם  )צ  והערב  "שיעורים בשעות אחה
 ( עבודה, לימודים, שירות צבאי

  מבשר שלום"שבתות בקהילת "   לימוד בחברותות 
 ליווי אישי והדרכה 

 מגורים בדירת המדרשה: למעוניינות

 052-8503039 –גילה חזני : לפרטים

 

ומעלהב "ילבוגרי " שלוםמבשר "ישיבת   

ישיבה שהיא משפחה -" מבשר שלום"ב  
 אוהבים אותך כפי שאתה

 ויחד מתוך שמחה ודיבוק חברים
.'מתעלים בתורה ובעבודת ה  

050-3613613:   לפרטים  

המשפחה והעצמת הזוגיות בנין      

 נשים תפילת 
 ילדים בחינוך סדנה      

 אמונית חיובית חשיבה     
 "אשה יקרא לזאת" 

 -להדרכת כלות בחיפה ובצפוןמרכז 
  ברחבי וחילוניות דתיות לכלות הדרכות מאות מרכז המכון
 .הצפון

  ,פתוחה באווירה ,וחוויתי אישי הינו הכלה עם הלימוד
  ,זוגיות ובנושאי ההלכתיות בסוגיות ועוסק ,ועניינית קשובה

 .עצמית ומודעות תקשורת
 04-8348887  -להתאמת מדריכה אישית פני אלינו

"מבשר שלום"גרעין תורני   
.י הרב אבידן חזני"ט ע"הוקם בשנת תשנ  

לקהילהעם הפנים  –פעילות הגרעין   
 
 

 
 

.קולט משפחות חדשותהגרעין   

04-8348887: לפרטים  

מדרש ובית  ישיבה 
חסד 
  מכון למחשבת הבית היהודי 

 לבבות קרוב 
 מדרשה 

 ג "תשע -לנשיםקורסים   "שלוםמבשר "מכון 
 
 
 
 

, מעצימים ומחדשים את החוסן האישי של כל אשההקורסים   
.  תובנות ויכולות לשיפור הזוגיות וחינוך הילדיםומקנים   

 מגוריךאם את מעוניינת לארגן שיעור באזור        

   04-8348887:   אלינופני 

ל "ב ובנות ש"י-'יום עיון לצעירות בוגרות י
 יתקיים במקביל ביום זה בגן הקונגרסים
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  (ביולי12)ב בתמוז "עד כ: הרשמה במחיר מוזל ₪ 150

  ________________  ב " מבשר שלום"שתתפתי השנה בקורס של ה ₪ 120

  ב"א       תשע"ע      תשע"תש(:      הקיפי)משנת " מבשר שלום"כלה של  ₪ 100

  צייני הסכום האישי  , מדריכה פעילה במכון _______

  הרשמה במחיר מלא ₪ 195    

  שיעור בודד   ₪ 40 

  צגה  ה ₪ 45

  ארוחת צהרים קלה  ₪ 20

  4        3        2        1(:        הקיפי)' הסעה  מס ₪  30/ ₪  20

 :כ לתשלום"סה _______

    תינוק     עימי אביא  (15/7)ה תמוז "שלחי מייל למכון עד כ? בסיוע באיתור שמרטפיתמעוניינת 

 :תשלום ב"מצ

 "מבשר שלום"מכון  -ב "יום עיון קיץ תשע –טופס הרשמה 

     34752חיפה  25אידר  -לכבוד מכון מבשר שלום 

 04-8348887: 'טל 153-4-8348887:  פקס     

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ .:ז.ת   _____________ :פרטי שם   ____________ :משפחה שם

 _______________________________________________________________: ל"דוא

 "מבשר שלום"אנו מבקשות את רשותך להשתמש בכתובת זו להעברת הודעות ועידכונים מ

   _________________________  :נייד             __________________________   :בבית 'טל

   _______________ :מיקוד ________________ :ישוב ______________________ :כתובת

  : הקיפי  : בשיעורים אשתתף

 (3-4   מקבילים שיעורים)                                        

 ____________________חתימת הנרשמת 

 (תשלומים בשני לשלם ניתן)  :התשלום אופן
 שלום מבשר" לפקודת ק'הצ על לציין יש .ק'בצ".  

 תשלומים 'מס ___________ :הכרטיס סוג _______ :בסך אשראי בכרטיס תשלום ב"מצ: ___ 

 :כרטיס 'מס

          ___ ___/  ___ ___ : תוקף

  : .ז.ת _______________ :שם :הכרטיס בעל פרטי

                                

 ,₪ 25ידוע לי כי בכל מקרה של ביטול השתתפות אחוייב בדמי טיפול בסך 
 .אחוייב במחצית התשלום( ביולי15)ה בתמוז "ואם אבטל ההרשמה לאחר כ

 ".מבשר שלום"מוזמנת בשמחה ליום העיון השנתי של מכון הינך 

 ד"בס

 ,שלום לך

 (.ביולי 23)ב "באב תשע' יום שני ד :תאריך

 .חיפה 2קדושי יאסי ' רח, הקונגרסיםגן 

 ₪ 150(: ביולי12)ב בתמוז "למשלמות עד כ
 ₪      195:  לאחר מכן ניתן להרשם רק במקום במחיר מלא

 ₪ 45: הצגה₪        40: שיעור בודד
 ₪ 20:  כריך עשיר ושתיה: ארוחת צהרים

 :מקום

 (.ביולי 12)בתמוז  ב "כמותנה בהגעת התשלום למכון עד  :הנחות

  120: השנה" מבשר שלום"בקורס של משתתפות ₪ 
  100: ע ואילך"משנת תש" מבשר שלום"מכון כלות ₪ 
  בתאום, הנחה אישית –" מבשר שלום"פעילות של מכון מדריכות  . 

 .(ביולי 12) בתמוז ב"כ עד - מראש לנרשמות מובטחת מקורות חוברת  :כללי
 היום במהלך יוגש קל כיבוד. 
 מניקות נשים של לרשותן .ההרצאות לאולם תינוקות להכניס אין 

 

 
 בהפסקות יפעלו ומטפחות יודאיקה ,קלטות ,ספרים מכירת דוכני. 
 במייל עדיף – וברורים הרשמה   

 תוכנית יום העיון
 כיבוד קל, הרשמה  9:15

9:45-11:30 

 פתיחה

 "גל נעול מעיין חתום"
 ,  לפגוש את נקודת החסר החתומה בסיפור חיי

 .להרגע. להיגאל. 'להזמין לתוכה את אור ה
  -טובה בזקהרבנית 
 פרטנית וזוגיתמטפלת , ראש מדרשת צפנת

11:45-13:15 
  

 התמודדות אמונית בתקופות של ציפייה
 .  הציפייה וההמתנה הן חלק מחיי הפרט והכלל

 ,  מהמקורות כיצד להתבונן על קושי ומציאות חסרהנלמד 
 ,  להתרחק מהשוואת גורלנו לגורל של אחריםכיצד 

 .   בבנין הפנימי שלנוונתחזק 
  במדרשותמלמדת  -הרבנית עידית איצקוביץ

 צהרייםהפסקת  13:15-14:00

14:00-15:30 
  

-"והיא חברתך ואשת בריתך"
 ושמחה  כבסיס למשפחה איתנה 

 -רוזנברג דבורה הרבנית 
על חינוך לחיים במשפחה הממונה 

 משרד החינוך -הדתי בחינוך 

 ילדים זה שמחה
 זכיתי לגדל חמישה ילדים 

 .בעלי תסמונת דאון
 .התמודדות וגדילה

  -חיה בן ברוך
 סינית ברפואה ומרפאה דולה

15:45-17:15 

 "עוז והדר לבושה"
 , ד"חייה של רותי פוגל הי

 .צמחה ועלתה קומה מזמנים של קושי ומשברואיך , מידותיה
  -טלי בן ישי

 , ק בביתה שבאיתמר"בליל ששנרצחה , רותישל אמּה 
 .ד"עם בעלה ושלושת ילדיהם הייחד 

17:30-19:00 

 שלא מדעת  -הצגה
 . ופותחת במסע -מהארץ ומהחיים , צעירה שבורחת מעצמה
 .פנימה אל המסע שלילהתבונן 

 "לחישה"תיאטרון 

 דרכי הגעה
  הכרמל חוף ממרכזית הליכה 'דק 7 במרחק נמצא הקונגרסים גן

   .הכרמל חוף הרכבת ומתחנת
 .למכון במייל פני -לפרטים .באוטובוס לנסוע גם ניתן

 :מסובסדותהסעות 

 .בצרוף לתשלום עבור יום העיון, מראשלהרשם ולשלם להסעה יש 
 

 .מיקום מדוייק ואשת קשר יינתנו לנרשמות סמוך ליום העיון, על שעת ההסעהפרטים 

     גני אלון. צ, בני יהודה, אבני איתן, נוב, חספין, ש"רמג, יונתן, קשת, קצרין: הגולןרמת  , 
 

    אחיהוד  . צ, כרמיאל, מירון. צ, (דרום)צפת , חצור, שמונהקרית 

    עפולה , שאןבית 

   קריות   , עכו, נהריה, מעלות 
 
 

 .₪ 20 - 4' מס 3' מס   ₪   30 – 2' מס 1' מס     : עלות הסעה הלוך וחזור
   

 חיפה 25אידר  -"מבשר שלום"
 153-4-8348887: פקס 04-8348887

 

 

 

 

 

 

 

 בית רימון. צ, גולני. צ

 :תשלום

  בנו להיעזר ניתן  .(שנה גיל עד) תינוקות לשהיית מיוחד חדר יעמוד
 .שמרטפית במציאת
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