
 נו בסניף קשר תל אביב והמרכז מזמינים אתכם ל...

  

 ...באנו חושך לגרש
  

נשמח מאד לארח אתכם, המשפחות המיוחדות, בחג  אנחנו בקשר בשיתוף אגודת "צער בעלי חיים בישראל"
 החנוכה, ליום של כייף עם בעלי חיים.

  
 הסברים על האגודה ואודות נושא צער בעלי חיים במדינה. בחצר המקורה ותשמעו עם הגעתכם תתכנסו

  
לאחר מכן ייערך סיור מודרך במתחם האגודה: תבקרו בחתוליה, תעברו דרך פינת החי ותוציאו כלבים לטיול 

 בשטח האגודה, תחת השגחת הצוות.
  

 ! הנאה מובטחת להולכים על שניים ולהולכים על ארבע
 

 .159בדרום ת"א, רחוב הרצל  12:00-10:00, בשעה 422.12.1כל זה יתקיים בחנוכה, 
  

בצמוד ל"אגודת צער בעלי חיים בישראל" יש פארק חדש וגדול המאובזר במתקנים רבים, שם ניתן לערוך 
 .פיקניק לפני או אחרי הפעילות באגודה

  
 .הפעילות הנה ללא תשלום. אולם נהוג שהמבקרים תורמים לאגודה אוכל לכלבים וחתולים

  

 לחץ כאן או בטופס המקוון  5282518-03 – קשר תל אביב :להרשמה

 זוכה. -מספר המשתתפים מוגבל, לכן כל המקדים להירשם 

  

 נשמח לראותכם,

 ת"א-אגודת צער בעלי חיים בישראל המחלקה לחינוך להומאניות, -יניב עובדיה
  קשר תל אביב שרון מישקובסקי, מנהלת סניף

_____________________________________________________ 

  

 אחים במרכז העניינים!

האח  בקרוב יפתח מחזור שני בתכנית, אשר במסגרתה יגיע אליכם הביתה חונך/חונכת לסדרת מפגשים עם

 , הילד ה'רגיל' שלכם.המיוחד

 החונכות היא אישית ותהווה זמן איכות עבור ילדכם, מתן אוזן קשבת וגם הנאה משותפת..

 המפגשים יתקיימו למשך שעתיים פעם בשבוע אחר הצהריים.

  

 הזה , או הרשמו בלינק5282518-03 וספים, פנו בהקדם אלינו בטלפוןלפרטים נ

  

 .חשוב לציין, שההשתתפות בתכנית מותנית באיתור חונך מתאים לילד ואינה מובטחת

  

 בנוסף,

 אנו מחפשים עוד חונכים לפרויקט אחים במרכז העניינים!

מאזור המרכז )נתניה עד גדרה(, שירצו לחנוך אח של ילד  26-16אז אם אתם מכירים אנשים צעירים בני 

מיוחד, פעם בשבוע למשך שעתיים ויוכלו להשתתף בהכשרה והדרכה בתל אביב, נשמח שיצרו איתנו קשר 

 .1852825-03בטלפון 

_____________________________________________________ 

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1i-gCofQ8mixVm2_nl8zUpOKrnQHuZI-hj2iOrBFN3H8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1lL4K37uWGKKA89VuLlRnnEqYVeT3H0G5O2Plr4dYfbA/viewform?c=0&w=1


 יעוץ וליווי משפטי חוזר לסניף קשר תל אביב

ע"י סטודנטים למשפטים, מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות,  בסניף תל אביב והמרכז השרות ניתן 

 במכללת שערי משפט בהוד השרון.

, מנהלת הקליניקה, יעסקו בקבלת קהל לפגישות אישיות בהדרכתה המקצועית של עו"ד לילך רפל הסטודנטים,

 במגוון סוגיות משפטיות לדוגמה:

 יור, מיסוי, חוזים, ביטוח ונגישות.ביטוח לאומי, רישוי, ד  רווחה, בריאות, חינוך,

 השרות מיועד למשפחות מכל הארץ!

 בסוגיות עימן מתמודדות המשפחות סביב צרכי ילדיהם. ללא תשלוםשרות זה יאפשר יעוץ משפטי נגיש ו

 חשוב לדעת!

         !הייעוץ אינו מידי ולוקח זמן ולכן אינו מתאים לסוגיות דחופות 

         ולא מותאם לתחומים אחרים )כמו  רק בנושא של זכויות הילד/בוגר עם המוגבלות הייעוץ הינו

 דיני משפחה, רשלנות רפואית, פלילים ועוד(.

 .40קבלת הקהל תתקיים, בתיאום טלפוני מראש, בסניף קשר ת"א, רח' מרכז בעלי המלאכה 

לחץ  או ,5282518-03ון משפחות המעוניינות להירשם לשרות זה, מוזמנות ליצור קשר עם דורינה בטלפ

 להרשמה בטופס המקוון. כאן

_____________________________________________________ 

  

  תמיד בקשר

כאן עבורכם במתן מענה אישי טלפוני לשאלות, מידע ולמיצוי  צוות תמיד בקשר של סניף תל אביב והמרכז

 . זכויות

 .5282518-03מוזמנים להתקשר 

_____________________________________________________ 

 שונות: 
  

 מסיבת חנוכה למשפחות "מיוחדים בשרון"
 והרבה הפעלות כייפיות המותאמות לילדינו עם הדלקת נר בואו לחגוג יחד את חג החנוכה 
  

רח' השומרון  יהודה, -באולם הספורט בבית ספר "בכר" באבן 13:30עד  11:00 משעה ,19.12.14  ביום שישי
 המקום מונגש, הכניסה חינם. .43

  
 ומשפחותיהם. 12מגיל הגן עד גיל  האירוע מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים

  
 בתכנית

הכנת סביבונים וחנוכיות, קישוט סופגניות, איפור פנים, פינת ליטוף  :תחנות הפעלה ויצירה באווירת החג
 ועוד....

 ירה להשכירד הצגה של תיאטרון יעל פדר: - 12:30בשעה  מופעים:
  

 באיחולי חג אורים שמח
  

 לפרטים:
 יהודה-אבן 2739772-052   5638866-052אודי ומיכל שרעבי 

 השרון-לב 4674466-052מרל ברנט     יונה -כפר 7644029-054דורי אייזנברג 
 מונד-תל 5655364-054   3402939-052עופרה וישראל אילוביץ 

 ובמח' רווחה וקהילה ברשויות השותפות:
 חפר.-יונה, עמק-צורן, פרדסיה, כפר-יהודה, קדימה-השרון, אבן-מונד,לב-תל

_____________________________________________________ 
 המיוחדות הבית של המשפחות-קשר

  http://www.horimbekesher.co.il -אתר התוכן הורים בקשר
  http://www.horimbekesher.co.il/144.html    -הצטרפו אלינו

 https://www.facebook.com/horimbekesher-חפשו אותנו בפייסבוק
  /http://www.horimbekesher.co.il/contact -צרו איתנו קשר

  
  איתם נוכל להיות ב"קשר". פרו עלינו להורים נוספים, כדי שגםה"קשר" איתנו תורם לכם? ס

https://docs.google.com/forms/d/1JWitwDQLZbO50MAmo_IFUnDU3zkLy-u7mt3-__LlHzg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1JWitwDQLZbO50MAmo_IFUnDU3zkLy-u7mt3-__LlHzg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1JWitwDQLZbO50MAmo_IFUnDU3zkLy-u7mt3-__LlHzg/viewform?c=0&w=1
http://www.horimbekesher.co.il/
http://www.horimbekesher.co.il/144.html
https://www.facebook.com/horimbekesher
http://www.horimbekesher.co.il/contact/

