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בהדרכת מיילדות 
מקצועיות 

בעלות ניסיון רב

קורס 
הכנה ללידה

חינם!*

מוכנה?

   הקורס כולל חמישה מפגשים בנושאים עיוניים ומעשיים 
   סיור מקיף עם מיילדת בחדרי הלידה

   לבעלים הרצאה מיוחדת ע”י רב המרכז הרפואי ורופא נשים  
   לאמהות היולדות - הרצאה מיוחדת

סיורים בחדרי לידה מתקיימים בתיאום מראש 

הקורס מתקיים בבני ברק, מודיעין עילית, 
אלעד, אשדוד, פתח תקוה, רחובות, 

גבעת שמואל, עמנואל וקרית גת

חשוב לנו ללוות אותך מתחילת הדרך עם הצוות המקצועי 
ביותר, כדי להעניק לך את החוויה הטובה ביותר!

הרישום בטל: 03-5775496 מספר המקומות מוגבל הקדימי להירשם!
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* ליולדות במעיני הישועה

חדרי הקורסים

חדש בקורס!! 

הרצאה ותרגול בנושא 

ריצפת אגן 

ע"י הגב' סיון מור, 

פיזיותרפיסטית מומחית 

לשיקום רצפת אגן 

שימי לב! החלה ההרשמה לקורס שיפתח מיד אחרי חג הפסח

לאמהות
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מזל טוב!
משפ' בן גידה להולדת הבן
משפ' פרלמן  להולדת הבן

משפ' יצחק נעימי להולדת הבן

משפ' חגירה להולדת הבת
משפ' גוטסמן להולדת הבת

משפ' טורץ להולדת הבת
משפ' פיישר להולדת הבת

בר מצוה:
משפ' הוכמן

משפ' אפשטיין
משפ' נחמיאס

נשואי בן:
משפ' מאנע

משפ' עזר
משפ' גדסי

נישואי בת:
משפ' ניאזוב
משפ' הברי

עמיחיל שמחות מאחל:

מתכוננים לחג

שימו לב לשעות פעילות החנות 
לשבוע שלפני החג:

כל יום חוץ מיום שני פתוח מ 
16:30 עד 21:30. 

 יום שישי ערב חג מ השעה 12:00 
עד 14:00.  

מוכר נוסף יעמוד לרשות 
הלקוחות.

בברכת חג שמח נעלי עמנואל.

בס“ד

מבחר נעלי שבת 

וחג לכל המשפחה-

דוגמאות חדשות. 
נעלי ספורט

1+1 
50 שח

סנדלים לקיץ 
מהקולקציה החדשה 

של טוסטי.

מרכז מסחרי עמנואל
מומלץ לוודא שפתוח לפני שמגיעים מרחוק

 0543221770
לשירותך נעלי עמנואל.

 עם נעלי עמנואל
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