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8
משלוחים מפנקים
של ארוחות בוקר
לזוגות ומשפחות
077-9978020

11

2

רוחמה
סבונים טבעיים

“חוויית עיסוי נדירה
במקום קסום בטבע”
הנחה  50ש”ח לטיפול זוגי
של  90דקות
אורי077-9979868 :

דבי אומנות בזכוכית
סטודיו ,גלריה לוויטראז’
מתנות ותכשיטים מזכוכית
077-9979857

חנות קטנה ורייחנית
סבונים עשויים מהY
רוחמה 077-8041411 -

17

14

44

?
18

%
הנח0ה1

49

34

%
הנח0ה1

ברוח הטנטרה

מפגש קסום בין גוף לנשמה
שילוב שיטת התמקדות בטבע
ג’נט 077-9966827

לחגוג את הזוגיות שלכם ,תקשורת מקרבת,
עיסוי קוריאני והילינג עם תמציות פרחים
וקלפים .לזוגות ,יחידים וקבוצות
סמבביה077-9966825 :

19

אל גליל מסעדה על הגבעה מול הנוף
מאכלים אותנטיים טעימים.
בוקר ,צוהריים וערב .מוזמנים
אליאן077-9966826 :

מורת דרך ,הדרכות סיורים
באמירים ובגליל וסדנאות ציור
חמוטל077-9966688 :

15

25

אהבה במטבח

20

עולם של תוכן לאירועים וחופשות מוצלחות!
077-8053228

16

35

אירועים ונופש ליום אחד

אוכל הודי
מטבח ביתי אותנטי פשוט ומיוחד
אוכל צמחוני  /טבעוני  /ללא גלוטן
וסדנאות בישול .הזמנה מראש בלבד
שירית 077-2306668 -

22

לפרטים ,נעמה
077-2306659

אהרל’ה
077-2317670

36

רחוב הרימונים077-2313716 .

 31שריר אומנויות

שיעורי תאטרון ,תנועה ומחול
חווייתיים בטבע ובסטודיו
לילדים ולמבוגרים
עדי חנה פז 077-9978022 -

%
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טיולי ג’פים לזוגות ולמשפחות
יציאה מהצימר או בתיאום
077-9979859

כשכולכם יחד באמירים ,זה הזמן
לחגוג בסדרת צילומים על רקע
הטבע המדהים .טלי077-2306653 :

46

עבודות יד מקוריות ,קרמיקה,
ציור ,הדפסים ,יודאיקה ועוד
רצוי לתאם טלפונית :משפ’ שריר
077-9966828

37
סבונים עבודת יד ,מוצרי טיפוח
טבעיים ,מארזי שי גליליים,
תבלינים וחליטות ,סדנאות להכנת
סבונים ,סדנאות מקרמה ועוד...
גאיה 077-8054372 -

איל טל

עיסוי רקמות עמוקות
אפשרות לטיפול זוגי ,אפשרות לקבלת
הטיפול אצלכם בצימר 077-8044965

41

אל תוך
היוגה

“”Solange

עם צלילים מרפאים ודמיון מודרך
רות סולנג’ קליין 077-8038174 -

5

32

%
הנח0ה1

%
הנח0ה1

מהיינה

-

רות -מרחב ריפוי

טיפולים הוליסטיים וסדנאות חוויתיות

42

מקום לעבודה פנימית

צלילים מרפאים
סדנאות קבוצתיות וטיפול בצלילים
לפרטים ותיאום077-8039245 :

6

* סדנאות וליווי לטיפוח זוגיות מיטיבה
* תרפיית גוף-רגש-רוח אינטגרטיבית
מיכל 077-9978021 -

33

7

זהבה אביגדור  -מדיום
תקשור והדרכה בכל תחומי החיים
077-8043608

%
הנח10
ד”ר ענוה און-בר
טיפול ביופידבק
ייעוץ תזונתי EMDR
077-9978023

יריב

מטפל במגע

עיסוי שוודי,
עיסוי רקמות עמוק,
טיפול במיטת הטיפול
הגרמנית SYOGRA
(מיטת עיסוי חשמלית באבני ג’ייד וקרינת אינפרא אדום)
077-2316635

טיפול במגע  -שיחה
כאבי גב  /שחרור ממתח רגשי וסטרס
סדנאות לזוגות  /פילאטיס
בצימר  /קליניקה ,מוזמנים לתאם
077-9966689
שעות פתיחת הצרכנייה
במושב אמירים
(כדאי להתקשר ולוודא שפתוח)

חוה ידיאל  -הילרית,
מטפלת רב תחומית,
סדנאות צחוק ואקסס בארס
חוה077-9978026 :

04-8262212
בימים א’-ה’07:00-19:00 :
ביום ו’07:00-15:00 :
ביום ו’07:00-13:00 :

%
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מזכירות אמירים:

43

להרגיש מעולה

טארותרפיה
קריאות בקלפי טארוט
לפרטיים וזוגות
סדנאות גיבוש וימי הולדת
נחמה077-9966823 :

%
הנח0ה1

דבורה זינגר

סדנאות יוגה לזוגות,
יחידים וקבוצות
עיסוי מרפא לנשים ונשים הרות
רבקה 077-9973870 -

ה

זיתים ושמן זית אורגני
כתית מעולה ,זכה במדליות
077-9966682

50

לאהוב לשם שינוי ,לנוח מהפחד,
לראות את החיים מנקודת מבט
חדשה ,לתת ללב להירגע.
לאהוב .לפרוץ קדימה.
אוריאל 077-8042399 -

סטודיו גלריה

40

1
צילומי משפחה
או זוג בטבע

26

מחול הצבעים
ג ל ר י ה

אתנחתא באמירים

בית קפה ,מעדניה ,גלריה
09:00-14:00
ראשון  -שני:
שלישי  -חמישי0 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 :
שישי  -שבת0 9 : 0 0 - 1 6 : 0 0 :

3

סדנת
אקרובטיקה אווירית

39

עיסוי קשוב לרוגע וריפוי
טיפול רגשי/תודעתי לפתיחת זרימה
חוויה זוגית/קבוצתית ללימוד עיסוי
פלדנקרייז ,הילינג ,אקסס בארס
לאה077-9978027 :

בית מלאכה לכיורים מעוצבים,
גלריה וסדנאות יצירה בחומר,
הדפס ידני  -מיכל077-9966684 :

עיסוי לנשים ולזוגות
סדנה מיוחדת לזוגות לאורח חיים בריא
סטודיו וגלריה ביער
לתיאום מראש077-9966821 :

ליהי עטיה  -מטפלת מוסמכת
בקוסמטיקה טבעית ,טיפולי פנים ויופי,
עיסוי שבדי ,תאילנדי ,שיאצו ,ייעוץ תזונה
Foot massage 077-9966820

פדיקור ומניקור רפואי מכשורי,
טיפול לכפות הרגליים
ולציפורניים ,לק ג’ל
ענת077-9978028 :

23

היום

בישול ביתי באמירים
ארוחות זוגיות ומשפחתיות
מרקים ,קיש גדול וסלט זוגי
משלוחים עד הצימר
טליה מרגלית 077-9978003 -

47

סדנאות נגרות מול הנוף
ענת077-2306667 :

קרולינה

48

חמוטל לשם
ספא בוטיק פרטי ,ג’קוזי ענק
סאונה יבשה ,בריכת שחייה ,חמאם טורקי
חבילות ספא לזוגות או קבוצות
ספא חלום077-9979858 :

44

מסע עוצמתי ועמוק
להעצמה וריפוי לגופ-נפש
דרך תהליכי תת מודע
יעילים במיוחד
אוסנת077-8040569 :

04-698-9572

כל המידע המופיע במפה הוא
באחריות המפרסמים בלבד ,למושב
אמירים אין כל אחריות על המידע.

www.amirim-home.co.il

