פתיחת שלוחת “עמך” בשוהם
לניצולי שואה ובני דורות ההמשך

השרות אותו ניתן יהיה לקבל בשוהם עבור ניצולי
השואה בני הדור הראשון:
✓ טיפול נפשי אישי.
✓ טיפול קצר מועד ממוקד.
✓ טיפול זוגי ומשפחתי.
✓ טיפול קבוצתי במסגרת קבוצה קטנה.
✓ טיפול בבית הניצול במקרה של קושי בניידות.
השרות הטיפולי ניתן ע”י אנשי צוות מ“עמך” ,אנשי מקצוע מיומנים אשר
עברו הכשרה מיוחדת לטיפול בניצולי שואה ודורות ההמשך.
הטיפול ניתן באווירה נעימה ומכבדת ובדיסקרטיות מלאה.
הטיפול יתקיים במחלקה לשירותים חברתיים בשוהם ברחוב לשם .4
לקבלת אינפורמציה ופרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות “עמך” פ”ת.
טלפון | 03-9300577 :מיילAmcha_perah_tikva@amcha.org :

תיכון שהם מחמם לכם את השבוע...

שבוע האמנויות

 4-11בפברואר,
מרכז אמנויות הבמה

מזמינים אתכם להתרגש ולצפות בהפקות המשובחות
של מגמות האמנות של תיכון שוהם:
מוצ"ש" - 4.2.17 ,מוסיקה מהסרטים"  -ערב משותף
למגמות המוסיקה והקולנוע
יום ה' 9.2.17 ,ומוצ"ש" - 11.2.17 ,אופרה בגרוש" ,ברכט
– מגמת התיאטרון
במבואת מרכז אמנויות הבמה תוצג התערוכה
"מי שמביט בי" של מגמת האמנות
לרכישת כרטיסים03-9724719 -

תושבי שוהם אומרים תודה למתנדבים
הרישום למוסדות החינוך
לשנה”ל תשע”ח בעיצומו
רישום לגילאי 3-6

הרישום באתר המועצה www.shoham.muni.il
מסתיים ביום .17.2.17

רישום תושבים חדשים למוסדות החינוך

המליצו על מתנדבי השנה!

ערב ההוקרה המסורתי למתנדבי שוהם יתקיים
ביום ראשון ,כ”ח אדר תשע”ז ,26.3.17 ,שעה  19:30במרכז אמנויות הבמה
ובמהלכו יוענקו אותות למתנדבי השנה לזכר ברוך סלטו ז”ל.
באהבה למתנדבי שוהם:
להקת ווטרלו בלהיטיה הגדולים
של להקת ABBA

הרישום ננעל ביום  .3.2.17רישום מאוחר יתקיים בכל יום שלישי
בין השעות  16:15עד .18:30
לפרטים 03-9723076

זו ההזדמנות שלכם לומר תודה למתנדבים שלנו!

רישום לצהרוני חמש

המליצו גם אתם על מתנדבי השנה עד  19.2.17באמצעות הטפסים
המצויים באתר המועצה www.shoham.muni.il

הרישום לצהרונים ולמועדוניות מסתיים בסוף חודש פברואר
 2017במוקד חמש או באתר חמש (קישור לאתר ההרשמה
מאובטח)https://www.hugim.org.il :
רישום מאוחר יתקיים במהלך חודש יוני ,על בסיס מקום פנוי
בלבד .מוקד חמש  9723001שלוחה 1
המוקד העירוני  24 - 106שעות ביממה www.shoham.muni.il

לפרטים נוספים :אהובה זביב ,רכזת מתנדבים 052-4280116
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