
מתי 
בפעם 

האחרונה
עשיתם

משהו 
טוב

בשביל 
מישהו?

מקרים מיוחדיםזוגיות ואהבהדור העתידהכשרת מטפליםאחריות חברתיתיחסים ותקשורת
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קשה  מקרה  שמכם,  על  לאמץ  תוכלו 
בתהליך  הסובלת  מוכה  אשה  של 
הן  המרכז  ידי  על  ומטופלת  הפרידה 
בתמיכה נפשית והן בתמיכה כלכלית.

רעבים  לילדים  שמחה  ונעניק  נחבק 
במצוקה  הנמצאים  פרודים  ולזוגות 
במיוחד  הנשלחים  מזון  ארגזי  יד  על 
לחגים. מגוון  מוצרים  מלאי  ומכילים 

600₪1200₪1800₪

בתרומתבתרומתבתרומת

בשביל לאהוב באמת חייבים לדעת לתת ולהעניק, ככל שתעניקו יותר, תאהבו יותר!

חד  לאם  ותקווה  אור  נמלא 
סל  ידי  על  במצוקה  הורית 
קפואים,  מוצרים  הכולל  מזון 
מוצרים יבשים, יין והמון אהבה.



אבל כדי שהתכונות האלה יתפתחו בנו הן זקוקות למאמן צמוד. והמאמן 
רוצה  אדם  וכל  שלנו.  המצוינות  את  לפתח  שלנו  הרצון  הוא  ביותר  הטוב 
להשתייך לחלק הטוב של העולם, לחלק שמביא לסביבתנו תועלת ושמחה. 

נולדנו לטוב!!!

היכן שיש רצון, יגיע הניצחון
אם רק תרצו, זה המוטו שילווה אותנו, כי אין דבר העומד בפני כוח הרצון, 
יחסי הכוחות שבין מאוויי הנפש  ניסו חוקים גדולים להבין את  אלפי שנים 
אין  כי  ובגדול,  כולם,  את  ניצח  והרצון  אותנו,  המניעים  הרגשות  ובין  שלנו 

תחליף לכוח הרצון.

יחד עם  כי כוח הרצון, כשהוא בא  אם רק תרצו תוכלו לשנות את העולם, 
התמדה ונחישות, נעשה בעל עוצמה כפולה ומכופלת מכל כוח.

ד"ר צביה גרנות
במשך למעלה משלושים שנה מציעה שיטת הטיפול של ד"ר צביה גרנות 
לכל אדם שמעוניין בכך יכולת להתיידד עם עצמו, ולקחת אחריות על מעשיו 
על ידי שליטה בתגובותיו ובהחלטותיו כדי להבטיח שלא הרגשות שולטים 

בהם.

מרכז גרנות ]ע"ר[
מרכז גרנות הוקם מתוך ראיה שלנו שלא מספיק להיוולד כבני אדם, אלא 

עלינו גם לטפח בעצמנו את הידידות שלנו עם האדם שבנו.

יחסים ותקשורת הם המפתחות ליחסים שלנו עם העולם, ועל כל אחד מאתנו 
לגלות את האחריות החברתית הדרושה כדי להבטיח עתיד טוב יותר לדור 
הבא, וכדי ליצור מציאות של אחד למען השני במקרים מיוחדים של מצוקה.

אחד למען השני
זאת המטרה המרכזית והמשימה העיקרית שלנו בכל יום ויום: לתת, להעניק, 

להתרגש, לחבק, לאהוב, ולהתחבר עם העולם בדרך המועילה ביותר.

סביבתנו,  עם  לנו  שיש  היחסים  מערכת  בכל  הראשון  התפקיד  היא  נתינה 
כולו  העולם  את  נהפוך  ואהבה,  סובלנות  רק  מעצמנו  לתת  נתרגל  וכאשר 

למקום טוב יותר.

אלה הדברים שהופכים את כולנו להיות נעימים ואהובים.
רגישות, סובלנות, אופטימיות, הומור, 

שם מלא: ______________

ת.ז. : _________________

טלפון: ________________

_________________ נייד: 

_______________ כתובת: 

מס' כרטיס: _____________

סוג כרטיס: _____________

________________ תוקף: 

סכום כל התשלום: _________

תשלומים: ______________

________________ סה"כ: 

בפרויקט המיוחד 
של סיוע בסל מזון
למשפחה נצרכת

סיפוק והנאה שבנתינה.
סיוע במקרים מיוחדים של מצוקה.

עלולים  במשבר  הנמצאים  זוגות  או  נשים 
לוותר על הקשר הזוגי הנפלא עקב מצוקה 

כלכלית.

הרווחה  מחלקות  עם  בשיתוף  גרנות  מרכז 
חוות  אשר  במצוקה  במשפחות  מטפל 
ונשים  הוריות  חד  נשים  בזוגיות,  קשיים 
מוכות ומעניק להן את התקווה לעתיד טוב 

יותר.

הפעילות מתקיימת במימון תרומות מהציבור 
הרחב ו-100% מהתרומה מופנה ישר לסיוע

קחו חלק

תורמים עכשיו!
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תרומה
בטלפון

באמצעות מילוי
הטופס המצורף

תרומה
בכרטיס 
אשראי

חשבון 640033
סניף כיכר המדינה
)157( בנק איגוד

תרומה
בהעברה 
בנקאית

תרומה
בבנק הדואר
חשבון 8-18122-4

חתימה:

הצטרפו אלינו עם המון אהבה...


