מרכז קהילתי

ב ית ר
עילית

אנשים.תוכן.אווירה

אגף תרבות

היחידה לקליטה קהילה

סדרת מפגשי שיח לנשים עולות חדשות*
לקידום יכולת השימוש בשפה העברית.
במסגרת התפתחות אישית מותחת גבולות

משתמשת בשפה העברית ביום יום
ורוצה להתקדם לעברית עשירה יותר?

עבריתרגשית
בהנחיית עדי כרפס

 MAביבליותרפיסטית ,מאמנת אישית ומנחת קבוצות

וגם לך יהיה אומץ
לבטא את עצמך

בעברית

במעגל חווייתי נפגש
לשיח ופעילות מרתקת בצוותא
נגלה את הקסם של טקסטים ספרותיים
ונגביר את היכולת לבטא את עצמנו
בביטחון ובהנאה.
הצטרפי אלינו להכיר את מקומך
ואת הכוח שלך בעולם
של עברית עשירה יותר ומרגשת יותר.

₪ 50

יום ג‘
9:30-12:30
מבדק התאמה טלפוני | מס' המקומות מוגבל
תשלום סמלי
לכל הסדנא

כ12-
מפגשים

לנשים עולות חדשות משנת  | 2006ומגיל  62עולות משנת 1989

הרשמה במזכירות המרכז הקהילתי עד יום רביעי כ"ג באייר

מרכז קהילתי ביתר עילית |  | betar@matnasim.org.ilרחוב רבי נחמן מברסלב  2טלפון  02-5889911פקס 02-5889919

שעות מענה טלפוני במזכירות :ימים א' ,ב' ,ג' ,ד' בין השעות  | 9:00 – 15:00א' ו ד' בין השעות 19:00 - 21:00

ב ית ר
עילית

מרכז קהילתי

אווירה.תוכן.אנשים

אגף תרבות

היחידה לקליטה קהילה

Using an innovative program that promotes
personal growth and development
Do you generally manage to speak
in Hebrew and would like to add
depth to your conversation?

IvritRigshit
Moderated by Mrs. Adi Carpas
MA Bibliotherapy, experienced
life coach and group facilitator

Reach new
levels
of self
expression!

Interactive group with exciting
activities
Explore the magic of
inspirational literary texts
and increase your ability to
conﬁdently express yourself.
Join us and discover your unique
place and strengths in a world of
articulate Hebrew!

50 shekel

Subsidized
Tuesday
cost
for entire
morning
workshop
9:30-12:30
Requires telephone interview to check compatibility

Twelve
weekly
meetings

*olim from year 2006, women over the age of 62- from year 1989

Registration in the Matnas, Rechov Breslov 2
until Sunday May 9/
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