
בית מנשק

שירותים למשפחות צעירות במועצה אזורית מנשה

אם לאם בקהילה

היחידה ההתפתחותית של מועצה אזורית מנשה

מפגשים שבועיים לאמהות בחופשת לידה עם תינוקות עד גיל שנה, בנושאי תוכן משתנים, הכוללים 
־מפגש אימהות בחופשת לידה יחד עם התינוקות, ארוחת בוקר קלה והרצאה/סדנה. השירות ניתן בע

לות 30 ₪ למפגש. 
לפרטים נוספים והצטרפות לקבוצת העדכונים של בית מנשק: 

 עירית קצנלנבוגן 052-8761858   בר דנון 052-55235523

תוכנית תמיכה וליווי, המיועדת לאימהות בשנה הראשונה לאחר לידה. מערך התמיכה מורכב מרכזות 
אזוריות שתפקידן הוא ניהול מערך של מתנדבות: אימהות ותיקות, אשר עוברות הכשרה ולאחר מכן 

מלוות באופן אישי את האימהות החדשות.
הפעילות של "אם לאם בקהילה" מכוונת לשבירת קשר השתיקה לגבי קשיים וחוויות שעוברות אימהות 

־בשנה הראשונה לחיי התינוק שלהם. כמו כן ליצירת מרחב לגיטימי ומוגן עבור אימהות. במסגרת התו
כנית מתאפשר מפגש בין נשים שונות בקהילה, המאפשר שיח פתוח על חוויית האימהות. זהו מפגש 

שחוצה הבדלי גיל, מוצא תרבותי, השכלה, מצב כלכלי וכו'
לפרטים נוספים ויצירת קשר: 

 עירית קצנלנבוגן 052-8761858   בר דנון 052-55235523

מטרת היחידה ההתפתחותית לקדם התפתחות מיטבית בקרב תינוקות ופעוטות, תושבי מועצה אזורית 
מנשה, מגיל לידה ועד גיל 3. הורים מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ בכל נושא הקשור להתפתחות של 

ילדם. למשל, חשש לקשיים מוטוריים, שפתיים, רגשיים, תקשורתיים ועוד. 
כמו כן, ניתן להתייעץ בנושאים הקשורים לקשר הורה-ילד, דיכאון לאחר לידה, קשיים בזוגיות ובהורות, 

גמילה, הסתגלות לגן ועוד. 
היחידה פועלת בימי שלישי, השירות ניתן ללא עלות. ניתן ליצור קשר בווטצאפ או במייל. 

marueti@gmail.com   054-4949662   )מעין )פסיכולוגית של היחידה

בשעה טובה! 
ברוכים הבאים לקהילת 

הורים צעירים במנשה



מעברים כרמל- מנשה

מחפשת עבודה כשכירה? 

בעלת עסק? מעוניינת להקים עסק?  

היחידה לשלום המשפחה במחלקה לשירותים חברתיים במנשה מעניקה שירותי ייעוץ, ליווי, תמיכה  
וטיפול במרחב המשפחתי והזוגי ללא עלות.

haikall@menashe.co.il   04-6177642   לינה הייכל

מסייעת בהשתלבות ובקידום בעולם העבודה כשכירים ועצמאיים, באמצעות ייעוץ וליווי אישי, חיבורים, 
נטוורקינג, סדנאות הרצאות וקורסים.

הינך זכאית לליווי אישי במציאת עבודה ובפיתוח קריירה כתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, 
ערוצי חיפוש, הכוונה תעסוקתית, הכשרות מקצועיות, חיבור מקומי למעסיקים 

מוזמנת ליצור קשר- יעל ונטורה   052-2847716

הינך זכאית לליווי אישי עסקי בהקמה ובקידום עסקים, נטוורקינג, חיבורים והנגשת מידע. 
מוזמנת ליצור קשר - סיון עציוני   052-2371953 

דרכים ליצירת קשר עם מעברים: 
 הרשמה לניוזלטר |  פייסבוק |  אתר

הקונטיינר – מרכז צעירים וצעירות מנשה
המרכז לצעירים, למשפחות צעירות במנשה - סדנאות, מפגשים, קורסים, 

אירועים והמון מידע ותוכן לצעירים, לאמהות ולמשפחות בכלל!
 

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

הצטרפו לקבוצות הוואטספ שלנו

בית מנשק - פעילות בוקר ליולדות ותינוקות

אמהות לא אוגרות במנשה

http://www.mcmc.org.il/ 
http://www.mcmc.org.il/ 
https://www.facebook.com/mcmc.org.il/
https://www.facebook.com/mcmc.org.il/
https://lp.vp4.me/mxye
https://lp.vp4.me/mxye
https://chat.whatsapp.com/HCTIxOkDLec2nrfDGKKPau
https://www.facebook.com/menashe.container/
https://www.instagram.com/menashe.container/
https://linktr.ee/menashe
https://chat.whatsapp.com/KgogZ5xp2Ga7sckSihBmLF
https://chat.whatsapp.com/HO0pKn8bvZfKka8pm1HcS0

