
  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service     Area     in     the     Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  Number טלפון  
 06-2123662 

 Yael     Yosef אמסטרדם   Amsterdam טיפולי     הילינג     לכאבים  טיפולי     הילינג     לכאבים     וגם     נפשיים  
  וגם     נפשיים

  רפואה     אלטרנטיבית
 Alternative     Medicine 

 Phone  Number טלפון  
 06-18875529 

 My  Website שלי  האתר  
  כתובת     המייל     שלי

  דנה     ילניק

 Dana  Yelnik 

  מטפלת     בכל     שכבות     הגיל     החל Amstelveen   רמסטלפיין
  מתינוקות     ועד     גיל     מבוגר

  רפואה      משלימה  אוסטאופטית

 Phone  Number טלפון  
 06-42991192 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 berlinski-     design אמסטרדם,     אמסטלפיין,     אויטהורן  
  (כל     מקום     במרחק     חצי     שעה     נסיעה

  מאמסטרדם)
 Amsterdam,     Amstelveen, 
 Uithoorn 
 (Basically     anywhere     which     is     half 
 an     hour     driving     from     Amsterdam) 

  ארכיטקטורה  מעצבת     פנים     והום     סטיילינג  מעצבת     פנים     והום     סטיילינג
 Architecture 

 Phone  number טלפון  
 06-14363742 

 My  Website שלי  האתר  

 T-Architecture  Netherlands ארכיטקטורה  הולנד  
 Architecture 

 Phone  number טלפון  
 06-48068688 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 Atelier     anaRt     – 
 Anat     Ratzabi 

 The     Hague     ,Zuid     Holland  workshops 
 Sculpting&modelling     in     clay 

 Art אמנות  

 Phone  number טלפון  
 06-48068688 

 My  Website שלי  האתר  

 Atelier     anaRt     – 
 Anat     Ratzabi 

 The     Netherlands 
  הולנד

 Arti     Birthday     parties  Art אמנות  

https://www.osteopathiedana.nl/
mailto:info@osteopathiedana.nl
https://www.berlinski-design.com/
https://www.facebook.com/BerlinskiDesign
https://www.facebook.com/BerlinskiDesign
http://www.t-architecture.nl/
http://www.anatratzabi.com/
https://www.facebook.com/AtelierAnartSculptingArtClasses/
https://www.facebook.com/AtelierAnartSculptingArtClasses/
http://www.anatratzabi.com/


 My  Facebook  Page עמוד  
  שלי  הפייסבוק

 Phone  number טלפון  
 06-48068688 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 The     Chocolate 
 Sculpture.com 

 The     Hague     ,Zuid     Holland  Workshops     Edible     Art     – 
 Dutch     masters     in     chocolate 

 Art אמנות  

https://www.facebook.com/AtelierAnartSculptingArtClasses/
https://www.facebook.com/AtelierAnartSculptingArtClasses/
http://www.thechocolatesculpture.com/
https://www.facebook.com/thechocolatesculpture/
https://www.facebook.com/thechocolatesculpture/


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service     Area     in     the     Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 020-6420412 

 My  Website שלי  האתר  

 Schoonheidssalon 
 ORLY 

  טיפולים     לחידוש     והצערת Amsterdam   אמסטרדם
  העור     פנים     וגוף

  קוסמטיקאית
 Beautician 

 Phone  number טלפון  
 06-39583954 

 My  Website שלי  האתר  

 Cosmeticsemma 
 Face     Massage 

  קוסמטיקאית Amstelveen  Face     Massage     Therapist   אמסטלפיין
 Beautician 

 My  Website ספרים  -  סיפור  סוף  שלי  האתר  
  שנייה  יד  בעברית

  באמסטרדם

  אמסטרדם     ואונליין
 Amsterdam     and     Online 

  ספרים     בעברית
 Books     in     Hebrew 

 Phone  number טלפון  
 06-53668320 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 Stichting     Rainbow  The  Netherlands מופעי     תרבות     מישראל,     הפקות  הולנד  
  תרבות     מקומיות

  תרבות     בעברית
 Calture     in     Hebrew 

 Phone  number טלפון  
 06-     21169707 

 My  Facebook  Page עמוד  
  שלי  הפייסבוק

  איילת     -     הילינג
  ומדיטציה

  ריפוי     רגשי,     תטא     הילינג Amsterdam   אמסטרדם
  ותקשור.

  תומכת     הריון     ולידה.

   
  קואוצ'ינג

 Coaching 

 Phone  number טלפון  
 06-28212444 

 My  Website   שלי  האתר
  שלי  הפייסבוק  עמוד

 My     Facebook     Page 

 Van     Frank     Coaching הארלם,     אמסטלוויין     ואונליין  

 Haarlem,     Amstelveen     and     online 

  הדרכה     וליווי     הורים     כחלק
  ממשפחת     רילוקיישן

  קואוצ'ינג
 Coaching 

http://cosmeticsemma.com/en/face-massage
http://www.sofsipur.nl/
http://www.stichting-rainbow.org/
https://www.facebook.com/Stichting-Rainbow-710873925785163/
https://www.facebook.com/Stichting-Rainbow-710873925785163/
https://www.facebook.com/AKHealing
https://www.facebook.com/AKHealing
https://www.vanfrank-coaching.nl/
https://www.facebook.com/vanfrankcoaching
https://www.facebook.com/vanfrankcoaching


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service     Area     in     the     Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 06-53668320 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 Stichting     Rainbow  The  Netherlands מפגשי     חברה     ותרבות     סביב  הולנד  
  נושאי     תרבות     ישראלית

  ויהודית

  פעילות     חברתית

 Community     Gathering 
 /Meet-up 

 Phone  number טלפון  
 06-623618560 
 WhatsApp     0545890065 

 My  Facebook  Page עמוד  
  שלי  הפייסבוק

  –  שבשבת  שבט
  צופים

 Amstelveen בעברית. 6-18   לילדים  נוער  תנועת  אמסטלפיין  
  תנועת     הצופים     העבריים     הינה

  תנועת     נוער     ללא     זיקה     מפלגתית.
  הפעילות     מושתתת     על     חינוך

  לדמוקרטיה,     פלורליזם,     אהבת
  הארץ     וערכים     אוניברסליים     של
  אזרחות     טובה     ותרומה     לקהילה.

  בהולנד,     פעילות     הצופים     במסגרת
  הנהגת     צבר     מערב     אירופה,     מהווה

  גם     הזדמנות     לילדכם/ן     דוברי
  העברית,     לחזק     את     הזיקה     שלהם

  לישראל     ולשפה     העברית.     אנו     רואים
  בכך     הזדמנות     ליצור     קשרים

  וחברויות     חדשות     לצד     צבירת     חוויות
  מעשירות     והתפתחות     אישית.

  פעילות     חברתית

 Community     Gathering 
 /Meet-up 

http://www.stichting-rainbow.org/
https://www.facebook.com/Stichting-Rainbow-710873925785163/
https://www.facebook.com/Stichting-Rainbow-710873925785163/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010352255504
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010352255504


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service     Area     in     the     Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 06-28212444 

 My  Website   שלי  האתר
  שלי  הפייסבוק  עמוד

 My     Facebook     Page 

 Van     Frank 
 Coaching 

  הארלם,     אמסטלוויין     ואונליין

 Haarlem,     Amstelveen     and     online 

  טיפול     רגשי-חברתי     פסיכולוגי
  בילדים

  תמיכה     רגשית
 Emotional     Support 

 Phone  number טלפון  
 06-19918951 

 My  Website שלי  האתר  

  עזי     –
  טיפול     קוגניטיבי

  התנהגותי

  אמסטלפיין     ואונליין
 Amstelveen     and     online 

  תמיכה     רגשית  טיפול
 Emotional     Support 

 Phone  number טלפון  
 06-14736117 

 My  Website שלי  האתר  
  פה  וגם

 BrightMind 
 Practice;     Ithaca 

  אמסטרדם,     ליידן
 Amsterdam,     Leiden 

  תמיכה     רגשית  פסיכולוג
 Emotional     Support 

 Phone  number טלפון  
 020-8118870 

 My  Website שלי  האתר  

 Ithaca 
 Psychotherapiepr 
 aktijk     B.V 

 Amsterdam,     Amstelveen 
  אמסטלפיין  אמסטרדם,

 Psychotherapy תמיכה     רגשית  
 Emotional     Support 

 Phone  number טלפון  
 06-34767015 
 My  Website שלי  האתר  

 A.     Gili     Online 
 Psychological     help 

  אמסטלפיין     ואונליין
 Amstelveen     and     online 

  פסיכולוגית     קלינית
 GZ     Psychologist 

  תמיכה     רגשית
 Emotional     Support 

 Phone  number טלפון  
 06-18471086 

 My  Website   שלי  האתר
  שלי  הפייסבוק  עמוד

 My     Facebook     Page 

 Begeleiding,     Zorg 
 en     Activiteiten, 
 Amstelveen     e.o 

  ק"מ) 40   (עד  והסביבה  אמסטלפיין

 Amstelveen  (and  up  to  40km 
 distance .(  

  הדרכה     טיפול     ופעילויות     (גם     בבית
  הלקוח)     לאנשים     עם     מגבלות

  פסיכיאריות     ו/או     גופניות     בכל     תחומי
  החיים     כמו:     הדרכה     למגורים,

  תעסוקה,     מצב     נפשי,     מצב     גופני,
  מצב     כספי,     משמעות     חיים     וכו,.

  ידע     מקיף     ביהדות.

  הדרכה     טיפול     ופעילויות
  לאנשים     עם     מגבלות

  פסיכיאטריות     ו/או     גופניות

  תמיכה     רגשית
 Emotional     Support 

https://www.vanfrank-coaching.nl/
https://www.facebook.com/vanfrankcoaching
https://www.facebook.com/vanfrankcoaching
https://www.azi-cbt.com/
http://www.brightmindpractic.nl/
http://www.psychotherapieamstelveen.nl/
https://www.psychotherapieamstelveen.nl/
http://www.onlinepsychologicalhelp.com/
https://www.bzaa.nl/
https://m.facebook.com/bzaa.nl/
https://m.facebook.com/bzaa.nl/


  אנגלית,  הולנדית,  עברית,  שפות:
  לסוגיה  ערבית  צרפתית,

 Phone  number טלפון  
 06-44213364 

 My  Website   שלי  האתר

  גיא     נבון     פסיכותרפיסט
  מוסמך

  אמסטרדם     ואונוליין
 Amsterdam,     online 

  תמיכה     רגשית  מטפל     אישי     וזוגי
 Emotional     Support 

https://www.guynavon.com/


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service     Area     in     the     Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 06-29564595 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 School     of     Music 
 Amsterdam 

  אמסטרדם
 Amsterdam 

  שיעורי     מוסיקה     וסדנאות  חינוך     מוסיקאלי     בכל     הרמות
 Music     – 
 Classes     and     workshop 

 Phone  number טלפון  
 06-29564595 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 School     of     Music 
 Amsterdam 

 Online שיעורי     מוסיקה     וסדנאות  הכנה     לקונסרבטוריון  אונליין  
 Music     – 
 Classes     and     workshop 

 Phone  number טלפון  
 06-49427676 

  שלי  המייל  כתובת

 Movement 
 Delight 

  אמסטרדם,     אמסטלפיין
 Amsterdam,  Amstelveen 

  מורת     פלדנקרייז     לשכלול     יכולת
  התנועה

  מדריכת     גוף     ותנועה

 Phone  number טלפון  
 06-25184899 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 Next     Level     AMS ,אמסטרדם,     אמסטלפיין,     ווסטוויק  
  אלסמיר

 Amsterdam,     Amstelveen, 
 Alsmeer,     Westwijk 

 NEXT     LEVEL     AMS 
 Boutique     Personal     Training 
 Studio 

 Personal  Trainer    כושר  מאמן  

https://schoolofmusicamsterdam.eu/
https://www.facebook.com/schoolofmusicamsterdam
https://www.facebook.com/schoolofmusicamsterdam
https://schoolofmusicamsterdam.eu/
https://www.facebook.com/schoolofmusicamsterdam
https://www.facebook.com/schoolofmusicamsterdam
mailto:karoyael@gmail.com
http://www.nextlevelams.nl/
https://www.facebook.com/NextLevelAMS/
https://www.facebook.com/NextLevelAMS/


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service  Area  in  the  Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 06-49427676 

  כתובת     המייל     שלי

 Movement 
 Delight 

 ,Amsterdam   אמסטלפיין  אמסטרדם,
 Amstelveen 

  הדרכה     וליווי
  התפתחותי/תנועתי

  (סנסומוטורי)     לתינוקות
  והוריהם

  הדרכת     הורים

 Phone  number טלפון  
 06-16562497 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק
 My  Linkedin  Page עמוד  

  שלי  הלינקאדין

 Maayan     Ben     Gal 
 Photography&Design 

 I     am     providing     Photography 
 and     design     service.     I     give 
 advice     from     A-Z     services     to 
 bring     business     to     the     online 
 platform.     I     help     with     formating 
 an     online     identity.     This     will 
 incude     business 
 portraits/products 
 photography     and     the     making 
 and     design     of     the     website. 

 Web     Design 

mailto:karoyael@gmail.com
http://www.maayanbengal.com/
https://www.facebook.com/MBGphotographydesign
https://www.facebook.com/MBGphotographydesign
https://www.linkedin.com/in/maayan-ben-gal-3256551/
https://www.linkedin.com/in/maayan-ben-gal-3256551/


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service  Area  in  the  Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 06-16562497 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק
 My  Linkedin  Page עמוד  

  שלי  הלינקאדין

 Maayan     Ben     Gal 
 Photography&Design 

 I     am     providing     Photography 
 and     design     service.     I     give 
 advice     from     A-Z     services     to 
 bring     business     to     the     online 
 platform.     I     help     with 
 formatting     an     online     identity. 
 This     will     include     business 
 portraits/products 
 photography     and     the     making 
 and     design     of     the     website. 

 Portrait/ 
 Still     life     photography 

 Photography צילום  

 Phone  number טלפון  
 0314-344848 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 Amit     Bar 
 fotoreportages 

 The  Netherlands פורטרטים,  צילום  הולנד  
  וחתונות  ילדים,משפחה

 Photography צילום  

 Phone  number טלפון  
 06-30117097 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

 Inbal     Tur-Shalom 
 Photography 

 The  Netherlands פנים.  ועיצוב  אדריכלות  הולנד  
  לעסקים,  תדמית,  פורטרטים:

 .   צילום  סדנאות  פרטי.

 Photography צילום  

 Phone  number טלפון  
 06-24872633 

 Dov     Sabo נדלן  
 Realestate 

http://www.maayanbengal.com/
https://www.facebook.com/MBGphotographydesign
https://www.facebook.com/MBGphotographydesign
https://www.linkedin.com/in/maayan-ben-gal-3256551/
https://www.linkedin.com/in/maayan-ben-gal-3256551/
https://amitbar.nl/
https://www.facebook.com/amitbarfotreportages/
https://www.facebook.com/amitbarfotreportages/
https://www.inbalturshalom.com/
https://www.facebook.com/inbalturshalom.photography/
https://www.facebook.com/inbalturshalom.photography/


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service  Area  in  the  Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 0314-344848 

 My  Website שלי  האתר  

 Amit     Bar  The  Netherlands תרגום  הולנד  
  הולנדית-עברית-הולנדית

  שירותי     תרגום
 Translation Service 

 Phone  number טלפון  
 06-20376215 

  כתובת     המייל     שלי

  מתרגמת     מושבעת  הולנד The  Netherlands   רות
  ומוסמכת     בין     השפות

  הולנדית<>     עברית

  שירותי     תרגום
 Translation Service 

 Phone  number טלפון  
 06-33138871 

 My  Website שלי  האתר  

  עליזה     זיו

 Aliza     Ziv 
 Vertaler-Hebreeu 
 ws 

  אמסטרדם     ואונליין
 Amsterdam,     online 

  תרגום     מסמכים     נוטריוני     עברית
  <>הולנדית     ותרגום     לא     נוטריוני

  לאנגלית     ומאנגלית

  תרגום     מוסמך     (נוטריוני)     עברית
  <>     הולנדית

  שירותי     תרגום
 Translation Service 

https://hebreeuwsvertaler.nl/
mailto:bachrach.translations@gmail.com
http://www.vertaler-hebreeuws.nl/


  יצירת     קשר
 Contact     info 

  שם     העסק
 Business     Name 

  איפה     השירות     מוצע
 Service     Area     in     the     Netherlands 

  השירות     המוצע
 Service     detail 

  קטגוריה     משנית
 Sub-category 

  קטגוריה
 Category 

 Phone  number טלפון  
 06-30117097 

 My  Website שלי  האתר  
 My  Facebook  Page עמוד  

  שלי  הפייסבוק

  אמסטרדם     החוויה
  האמיתית

  הולנד,     התמחות     באמסטרדם
 The     Netherlands     and     special     in 
 Amsterdam 

  אמנות,     תרבות,     מוזיאונים,
  קולינריה,     ארכיטקטורה     ועוד.

  בעברית     ובאנגלית

 Travel    טיולים  מדריכי  

https://amsterdamexperience.net/
https://www.facebook.com/amsterdam.local.experience/
https://www.facebook.com/amsterdam.local.experience/

