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בחסות ’אם הבנים‘קידום עסקים

בחסות ’אם הבנים‘קידום עסקים



בהבעה ויצירה (אומנות) 

מקבלת ילדים, נוער ונשים באווירה נעימה ובטוחה.

פרטי ומקצועי - בעלת תעודה רלונטית והמלצות. 

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לפלאפון:

054-7742411 
____________________________

Aiala Szyfer - אילה שיפר
Art Therapist - מטפלת באמנות

50% הנחה 
לחברות "אם הבנים"

מטפלת רגשיתמטפלת רגשית



אלייך

 MBA מלכה
057-7718770

yad.mechavenet5@gmail.com 

מממלללללככככהההה
1188777777000
55@@gggmmmmaaaiiilll.ccoomm

MMMBBBBBAAAA הההה
000055557777--777711

yyyaaaddd.mmeecchhavenet5

יד מכוונת - עיצוב תדמיתיד מכוונת - עיצוב תדמית
 

להראות טוב יותר * להיות בריאה יותר * להרגיש טוב יותר

דיאטה ותזונה: 
הכוונה לבקרת משקל, ניקוי רעלים, ואיזון הגוף לבריאות.

איפור, סטיילינג, טיפוח והחלקת קמטים, לאירועים וייעוץ אישי
כירולוגיה, רישום כף היד ותטא הילינג: אבחון, הכוונה וטיפול

MBA yad.mechavenet5@gmail.com    057-7718770 מלכה

והנערה,  האישה  תדמית  את  ולשפר  להעצים  למטרה  שמה  מכוונת  יד 
בכלים שיאפשרו לה להגיע למקום טוב יותר, במספר תחומים הנושקים 

זה לזה ומשלימים זה את זה.
השאיפה היא להיראות טוב יותר, להיות בריאה יותר, ולהרגיש טוב יותר.

* ייעוץ פרטני ואישי המותאם לכל אחת.
* אפשרות בשילוב צלמת מקצועית לצילומי סטודיו ובוק.

* אפשרות להדרכה חווייתית באחד מהתחומים, או בשילוב 
   ביניהם, בליווי עזרי לימוד.

במסגרת של ימי עיון, ימי כיף, קורס, סדנה או הרצאה בודדת.
           

להיראות מלכה -  להרגיש מלכה



אלייךאלייךהלקוחות שלך ירוצו 
בשיר חרוז ומלל

נסגנן סלוגן 

בעברית, אנגלית או אידיש

איש לא ישאר אדיש

רעיונאית קופירייטרית
בראש שלך.

אילני'ה  052-7669983
mama8770@gmail.com



עזרתי למטופלים רבים:עזרתי למטופלים רבים:
שנאבקו במחלות פיזיות ונפשיות

שהתמודדו עם ניהול מערכות יחסים מורכבים
שרצו לבנות התייחסות חיובית לעצמם

שרכשו כלים להיות ההורים שהם רצו להיות

טיפולי עשוי ממארג של גישות שונות:טיפולי עשוי ממארג של גישות שונות:
טיפול משפחתי מערכתי

תרפיה פסיכו דינמי
פסיכודרמה

פסיכותראפיה גופנית
דימיון מודרך

EFT

 כאשה חרדית אני 

רואה בטיפול אמצעי 

העוזר לכל אחד 

למצוא את עצמו 

ולהיות הוא- היא 

כפי שנברא-ה 

ובתהליך למצוא 

אפשרות לגדילה 

רוחנית ורגשית.
המטרההמטרה בטיפולי היא למצוא גישה שתעזור לכל מטופל 

למצוא את דרכו הייחודית שמתאימה לו-לה.

אם יש לך איזושהי שאלהאם יש לך איזושהי שאלה
צלצלו  צלצלו  052-713-6018052-713-6018

מחכה לשמוע מכם.
דוברת אנגלית, עברית ואידיש קלה.

MSc שלוי ויסמן 
מטפלת מאומנת בעלת תואר שני 
מטפלת בנשים ובזוגות בירושלים.



m
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Kids
Gold

02-6236270
052-7141559

c.cushions@gmail.com

שבי אחורה,
תרגעי,
ותרגישי
 את
הנוחות



הדס מזור 

עוגות בוטיק מרהיבות וטעימות עוגות בוטיק מרהיבות וטעימות עוגות בוטיק מרהיבות וטעימות 

להזמנות: אתי מטיסון  להזמנות: אתי מטיסון  02-532512202-5325122 |  | 057-3114133057-3114133להזמנות: אתי מטיסון  02-5325122 | 057-3114133

במחירים מוזלים.
לעונג שבת, לאירוח ולשמחות.

כל החומרים בהכשר הבד"ץ עד"ח. פרווה.

במחירים מוזלים.
לעונג שבת, לאירוח ולשמחות.

כל החומרים בהכשר הבד"ץ עד"ח. פרווה.

במחירים מוזלים.
לעונג שבת, לאירוח ולשמחות.

כל החומרים בהכשר הבד"ץ עד"ח. פרווה.

"לכבוד שבת קודש"

מבחר מגוון:מבחר מגוון:
עוגות שכבות מרשימות, פטיפורים, 

עוגיות מעוצבות בטעמים שונים 
(שקדים, תמרים, שוקולד, חלווה, דובשניות...)
רולדות, עוגות שמרים ביתיות גדושות במילוי, 
בראוניס, סופלה, גלידות שכבות מיוחדות ועוד.

מחירון:מחירון:
ריבוע עוגת שכבות, פטיפור - 1.5 ש"ח

קופסאת עוגיות - 15 ש"ח
פס רולדה או עוגת שמרים - 15 ש"ח

קופסאת גלידה - 25 ש"ח

רצוי להקדים הזמנותיכן לקראת פורים!



להזמנות: אתי מטיסון
057-3114133 | 02-5325122 

כל החומרים בהכשר בד"ץ עד"ח, פרווה.

מבחר מגוון של מרקים: 
ירקות - מרק כתום, מ.ירקות , מ. קישואים, 

מ. עגבניות, מ. תפו"א...
קטניות - מרק עדשים, מ. אפונה, מ. גריסים...
מרקי גורמה - מרק בצל, מ. תירס, מ.פטריות.

מחירון:
חצי ליטר - 7 ש"ח

ליטר - 13 ש"ח
2 ליטר - 25 ש"ח (כולל קופסאת אחסון)  

(גורמה - תוספת 1 ש"ח לכל חצי ליטר)

מרקי בריאות
לארוחה טעימה ומזינהלארוחה טעימה ומזינה



 

  

must for you
052-7169990 46

שזירת פרחים אומנותיות 
שזירת פרחים לכל מטרה

זרי כלה
עיצוב מתנות

טלפון להזמנות טלפון להזמנות 054-8496832054-8496832



התעמלות שמתאימה לכל אחת, בכל מצב ולכל ארוע.
פעילות בליווי מוסיקה ואביזרי ציפה במים.

אתם מביאים את הבריכה
אני את כל השאר.......

רפלקסולוגיה
 שיאצו

רפואה סינית

מחיר מיוחד לנשות אם הבנים
חנה דבורה רבי

052-7664404  |  02-6528947

לפרטים: רחל זליגר | 052-7131886

אימה לכל אחת, בכ
ווי מוסיקה ואביזר

בועותבועות
 אירובי מים



הדס מזור הדס מזור 
מאפרת מקצועית כבר 10 שנים 

אפשרות להגיע לבית הלקוחה

052-6416426 

גילה אהרונסון
052-5808034
02-5332-587
052-5808034
02-5332-587

מורה לשחיה 



 4 מקומות ע"י נהגת
הסעות לנשים

 4 מקומות ע"י נהגת

גילי בן-שאול
050-8104760
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 nomittlman@gmail.com
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You’re all set.
Have a seat.

052-766-9549 | 02-587-9850
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יועצת מנוסה ואחראית, בעלת לב חם

תעזור לך להשליט סדר בדברים

ולהצליח לעמוד באתגרי החיים, 

סודיות מובטחת!!

ברכהברכה
02-582651902-5826519
054-8471454054-8471454

שות "אם הבנים"
ה לנ

ח
הנ

רוצה עזרה בהתמודדות החיים?

      נתקלת בקושי בחינוך הילדים?

מעוניינת לעשות ברטר (עסקת חליפין)  עם מישהי שעושה 

מסאג'ים/רפלקסולוגיה

בתמורה 
לשיחות יעוץ/ גישור זוגי ותמיכה בחינוך ילדים

גילה אהרונסון 
פסיכותראפיסטית ומגשרת מוסמכת
052-767-8433  |  052-58080-34 



באופן טבעי
רקיחת מוצרי טיפוח בהתאמה אישית,

טיפול בבעיות עור ועוד...
חנה, 052-4889472

באופן טבעיבאופן טבעי
רקיחת מוצרי טיפוח בהתאמה אישית,רקיחת מוצרי טיפוח בהתאמה אישית,

טיפול בבעיות עור ועוד...טיפול בבעיות עור ועוד...
חנה, חנה, 052-4889472052-4889472

התחדשות, צמיחה וריפוי
טיפולים הוליסטיים-אנרגטיים

E.F.T  הילינג  רפלקסולוגיה  עיסוי

לפרטים וקביעת תור  
 חנה, 052-4889472 

E.F.T  הילינג  רפלקסולוגיה  עיסוי

לפרטים וקביעת תור  
 חנה, 052-4889472 

052-766-9549 | 02-587-9850

הסרת קמטים



שיעורי פסנתר חוויתייםשיעורי פסנתר חוויתיים
אפשרות לקבוצה של שתיים/שלוש

על ידי מורה מוסמכת

מחיר אטרקטיבי

לפרטים ולהרשמה:
חנה, 054-8402372

מאפרת מקצועיתמאפרת מקצועית
מבית איל מיקיאג

מחירים מיוחדים לנשות אם הבניםמחירים מיוחדים לנשות אם הבנים
אפרת מיטל דהן

052-4155955



מרכז שטנר 3, גבעת שאול, ירושלים

ת.ד. 34043 ירושלים 91340

טלפון: 02-6517221 | פקס: 02-6522897

office@emhabanim.orgoffice@emhabanim.org  :דואר אלקטרוני

www.emhabanim.orgwww.emhabanim.org :אתר אינטרנט

בית תקוות אם הבנים שמחה
מרכזי תמיכה למשפחות חד הוריות בעקבות פרידה וגירושין


