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מי אנחנו?
 מגזין פופולרי ואיכותי, 

המותאם לנישה ייחודית ומבוקשת: אמא.

 מגזין הזוכה לתפוצה ממוקדת ובלעדית 
בקרב קהל ייחודי של אימהות במגזר החרדי. 

 מגזין שהתברג חזק ברשימה הפותחת 
של המגזינים המבוקשים במגזר החרדי.

מגזין שהפך לחלק בלתי נפרד משיח האימהות 
במעגלים חברתיים וחינוכיים במגזר החרדי.

מגזין בעיצוב מרהיב ומקצועי המשלב קופונים 
והטבות משתלמות ובכך מייצר הטמעה תודעתית.
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מה במגזין?

הפרדה בין התוכן הפרסומי לתכנים אחרים 
המחזקת את האמינות של המגזין בקרב 

הקוראות. פעילות היח"ץ למפרסמים, 
מתמקדת במדור המתנות וההטבות.

כיורים ריקים, שיש בוהק, שולחן ללא שאריות פיתה פלאפל 

מציאות  יש  ח... 
המטב רק  עוד  וזה  מעדן.  עם  לחמנייה  או 

כזאת, שאמא לא בבית או שאת לא בפעולה, וילדייך הפריכו 

את המיתוס ש"עשרה ילדים לא יכולים למלא את מקומה של 

אמא אחת"?

"לא קרה לי )עדיין(", שוללת שולמית. "כמובן שיש רמות 

שיו, 
שונות של סדר", היא מסייגת מיד, "אבל במיוחד עכ

דיין קטנים, זה לא התממש".
שהילדים שלי ע

לי", מוסיפה חדווה, "שמי שרוצה לחזור מבית  "נראה 

לעוזרת  לבית מפוקסס, צריכה לדאוג  וההחלמה  החולים 

באותו היום בו היא חוזרת. אחרת זה יישאר בחלומות..."

"מה פתאום?!" ממהרת לאי להתנגד. "עם בנות גדולות 

היו זאטוטות לא חלמתי 
כון, כל עוד הן 

זה קורה גם קורה. נ

לחזור לבית מסודר, מי מדבר על נוצץ... אמרתי תודה על כל 

דבר שהיה מונח במקומו לשם שינוי. אבל כיום, כשהן בוגרות 

טיפלוס

תינוקות רבים נרגעים לצלילי מוזיקה. נסי 

זאת על תינוקך במקרה הצורך. 

ני זוכרת שהיא הייתה מוטרדת 
בשנים שקיבלתי בהן ההכשרה להנחיית הורים, נהגה חברתי להתייעץ אתי בקשר לילדיה. א

קיון. "אני חוזרת הביתה מיום עבודה ארוך או מנסיעה בין 
מאוד מאי שיתוף הפעולה של ילדיה בנוגע לתפקידיהם בסדר ובני

עירונית, וצריכה להביט פעמיים כדי להיות בטוחה שזה הבית שלי, אותו בית שהשארתי בבוקר נקי ומאורגן. ככה זה אמור 

להיות? הם יודעים כמה חשוב לי הסדר והארגון, אנחנו מדברים על זה הרבה כל כך ומתורגלים בזה. אז מה קורה? אם אמא 

לא בבית, כל הכללים נעלמים? אני חסרת סמכות באופן מוחלט וילדיי אינם ממושמעים כלל". כשניסיתי להסביר או להרגיע 

בעזרת מיטב ידיעותיי המלומדות, היא טענה שפשוט איני מכירה את הגיל הזה.

היום, שנים רבות אחרי, כשהיא וגם אני מכירות כבר היטב את ה'גיל הזה', היא מספרת דברים אחרים. גם היום היא לא 

מכירה את הבית, אך מסיבות קצת שונות. היא פוגשת מרצפות מבהיקות, מדפים סדורים שמזכירים את ערב פסח, וניחוחות 

מתוקים עולים מהתנור. והכול בהפתעה, ללא תיאום וללא הזמנה. אז איך קוראים לזה עכשיו? סמכות יתר? אבל שוב יש 

כך מגשימים

את החלום, 

בעזרת ה'!

רקע וכלים ליצירת שיתוף פעולה וחלוקת סמכויות בבית

לאה בורנשטין - מנחת הורים מוסמכת ומטפלת קוגנטיבית – התנהגותית
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הלידה  לפני  הסבתות  אותך  מברכות  מלאות!"  "ידיים 

ומתכוונות לכך, שכל הפחד, הכאב , הדאגה ואי הוודאות, 

יתפוגגו ברגע שתאחזי בידייך את הנשמה החדשה הזו, עם 

דן, ומה תבקשי עוד?...
ריח גן הע

לקום  עבודה.  מלאות  ה... 
ב" מלאות  אכן  ידייך  והנה, 

כשהתינוק רעב, להחליף לו, להלביש אותו, להרדים אותו 

ו!!! הוא מגיע לעולם חדש, לא מוכר, 
ובעיקר- להרגיע אות

ליו , 
מבהיל אולי, לא מכיר את הפנים החדשות הניבטות א

מו, ואולי גם פנים 
ני זו שאמורה להיות א

טוענות לשייכות , פ

תיו... 
חיו ואחיו

מלאות סקרנות של א

מי, ובעיקר- מי 
ומה איתך? מתי תיזכרי לאכול? מתי תירד

ירגיע אותך??? הגעת לעולם חדש, לא מוכר, עולם האמהות, 

גדל  החידוש  נוסף-  תינוק  )ובכל 

עוד!(, לא מכירה את הפנים החדשות, 

הפעוטות, שניבטות אלייך, טוענות 

להעניק  בבד,  בד  וצריכה  לשייכות, 

את מלוא תשומת הלב, לפנים מלאות 

תיו...
חיו ואחיו

הסקרנות של א

הדרך המופלאה ביותר להירגע מכל 

הטלטלה הזו, טמונה בברכת הסבתות: 

"ידיים מלאות": כל זמן שאת עסוקה, 

בקרבך  תמצאי  היי, 
שת ככל  עייפה 

האחריות-  מעצם  הנובעים  כוחות 

שיו, ולכן, את 
התינוק הזה תלוי בך עכ

מגייסת כוחות שלא חשבת שיש בך 

ומטפלת בו. חסר לך כוח, חסרות לך 

שעות שינה ולפעמים, חסר העידוד 

משפחה  או  הזוג  בן  מצד  הדרוש 

תומכת. החסר הזה, מתמלא באורח פלא, כשהידיים מלאות 

עבודה. כששכל אהרון את שני בני האהובים, ל"ע, הוא נותר 

בריק נורא, באפיסת כוחות, ולכן, הקב"ה אומר מיד למשה 

שיטיל עליו אחריות ומשתמש במילים "ומילאת את ידיו!"... 

הנותרים  בניו  עבור   , רון 
עבודה של אה ידיו המלאות  רק 

ועבור עמו האהוב, ימלאו אצלו את החסר הנורא.  איך אני 

?!    חז"ל 
מעזה להשוות בין האבל של אהרון הכהן לבין לידה

מבארים בזוהר הקדוש, שבכל לידה, יש מן הפרידה: מי שהיה 

ספון בתוכך, "אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו 

שותה", מותיר אחריו חלל ריק! איך מצטמצם החלל הזה, או 

לענייננו, הפנים שלך, שהתרוקן? באמצעות ההענקה, ההנקה. 

כידוע, בכל הנקה, מתכווץ הרחם עוד, וממילא- מורגש החסר 

פחות ופחות...

בסלנג העברי, כשמישהי מגיבה בסערת רגשות, נוהגים 

שאישה  מפני  נפלא,  טוי 
בי וזה  תרגיעי?"  לה:"אולי  לומר 

נרגעת, רק כשהיא מרגיעה מישהו אחר... עצם הידיעה שיש 

כאן מישהו שמחכה למבטך הרגוע, לזרועותייך המערסלות 

ולהתמלא  להירגע  לך  גורמת  ברחם,  הכיר  שעוד  ולקולך 

בכוח או, כפי שמנסחות זאת מומחיות ההנקה: ההיצע- לפי 

ש... הוא מבקש? יהיה לך מה להציע, כבר תדעי איך 
הביקו

להרגיע, איזה שיר ערש עדין להשמיע...

גיון עם תיאוריית ההיצע והביקוש? הרי 
איך מתיישב ההי

א זו שרוצה שמישהו ירדים אותך סופסוף ויאכיל 
שיו את הי

עכ

אותך וישמיע לאזנייך צלילים מרגיעים , אז איך מצפים ממך 

ש"תרגיעי" ומיד?!

כאן מופיעה אמא שלך, האומנת הנצחית שלך שלא תיטוש 

לעולם- האמונה. היא שתישא אותך כאשר יישא האומן את 

היונק , היא שתושיב אותך לאכול , היא שתרדים אותך בשינה 

שיו: 
נעימה לכמה שעות. למה היא? מפני שידיה מלאות עכ

היא נושאת בזהירות בזרועותיה יצור חדש: יולדת טרייה, 

חלושה, לא יודעת אפילו לבטא מה מבהיל אותה. היא תרגיע 

אותך ויהי מה, מפני שככה זה אמא ויש לה רק תנאי אחד: 

י!!!! לא 
ש, זוכרת??? אז בקש

ההיצע, יהיה אך ורק לפי הביקו

תוכלי לעבור את תקופת משכב הלידה ללא תפילות, ללא 

דמעות, מבלי להושיט זרועות לאמא שתאחז בך, מבלי לבקש 

כח. אמרי לה, לאמא- אמונה: "בבקשה! תרגיעי!" היא תהיה 

שם עבורך. ביקשת? יהיה לה מה להציע, היא כבר תדע איך 

להרגיע, איזה שיר עדין לאזנייך להשמיע...

במשחק הזה 

כולן מנצחות

הרבנית ימימה מזרחי תחי'

נותנת לנו כח במשחק של החיים...

רוח ועוד

והנה, ידייך אכן מלאות ב"ה... מלאות עבודה. 

לקום כשהתינוק רעב, להחליף לו, להלביש אותו, 

להרדים אותו ובעיקר- להרגיע אותו!!! הוא 

מגיע לעולם חדש, לא מוכר, מבהיל אולי, לא 

מכיר את הפנים החדשות הניבטות אליו, טוענות 

לשייכות, פני זו שאמורה להיות אמו, ואולי גם 

פנים מלאות סקרנות של אחיו ואחיותיו...
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ףתושמבית
"איך היה היום בבית הספר?" 

זו שאלת היום בכל בית בעולם. 

לפעמים היא גוררת בעקבותיה 

חוויות 
מפל שוטף של 

ואירועים עד שאת מתלבטת 

איפה להניח את הסכר, 

ולעיתים היא נשארת כשאלה 

רטורית בלבד...
חוויות

ילדים משתפים ב

אמא פרא-רפואיתעם הקלינאית טובה וינגרטן

17 פלוס

כתבות תוכן איכותיות בכל תחומי האמהות 
על גווניה, כגון חינוך, פסיכולוגיה ועוד, כל 

זאת במקצועיות וברוח העולם החרדי.

טיפים ועצות שימושיות לאם ולילד.

 עולם תוכן המשמש את האם לטווח ארוך 
ומזמין קריאה חוזרת ומעמיקה.

אמא + הטבותכשאמא פלוס דואג לך, זה משתלם מאד...
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המנויות הזוכות 

בהגרלה הגדולה 

על חבילה מושלמת 

 
בשווי מאות שקלים

יעל זרובבלי - בית שמש

שרה מועלם - ביתר

מטי פלדמן - בית שמש

מרים רוטנר - אלעד

אודליה סעדון - ירושלים
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למה כדאי לכם לפרסם אצלנו?
חשיפה רחבה וממוקדת תפוצה של 15,000 עותקים.

חדירה תודעתית לקהל היעד הספציפי.

המגזין נחשב כמוביל ומסקרן בקהילת האימהות במגזר החרדי.

במה מכובדת להפצת הטבות וקופונים.

צוות מקצועי העומד לרשותכם בעריכה ועיצוב המודעה.

המגזין נמכר בנקודות מכירה ממוקדות קהל יעד.

ביקוש הולך וגדל למנויות בקרב הנשים אשר נחשפו למגזין.

חבילות פרסום אטרקטיביות במיוחד.
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כל כך הרבה ייתרונות.
אין מה לשקול אם להיות או לא להיות?!

זה פשוט להיות!
צלצלו עכשיו :

שרה : 054-8597788
ותקבלו הצעה אטרקטיבית במיוחד בשבילכם


