כפר ידידיה  -עסקים

ד

א

דנה רגב  UPtodate -הלבשה
וסטיילינג

א.י .מוסך אמנון
עבודה09-8820446 :
נייד052-2203577 :
דואר אלקטרוניshai310@netvision.net.il :

רח' הבנים
נייד054-4242416 :
דואר אלקטרוני2uptodate@gmail.com :

אושינסקי גלעד  -עבודות עפר

ו

נייד :גילי 052-2511863

איילת זיק-אל  -דולה ומדריכת
הכנה ללידה

וייס משה  -מנהל חשבונות
עבודה09-8345177 :
נייד054-2030470 :
פקס בעבודה09-8345177 :

רח' בני גאולים
נייד052-8901218 :
דואר אלקטרוניanilela@yahoo.com :

ח

אליקו  -מספרה )רגב(

חישתיל

רח' הפרסה
נייד052-8777186 :

רח' בני גאולים
עבודה09-8622311 :
פקס בעבודה09-8622306 :
דואר אלקטרוניdavidm@hishtil.com :

אמירה אלישע  -הכנה וליווי בהריון
ובלידה ,עיסוי תינוקות

י

רח' בני גאולים
נייד050-6933541 :

יונק יורה  -עיסוי וטיפול הוליסטי

אנדרסון השכרת ציוד לאירועים

רח' בני גאולים
נייד052-6011767 :
דואר אלקטרוניkalokagathia_massage@yahoo.com :

עבודה09-8344994 :
נייד) :חנן( 050-5391751
דואר אלקטרוניginat_egoz@hotmail.com :

כ

ב

כהן ניר  -עבודות עפר )בובקט(

בניחוח ביתי  -עוגות ומאפים

נייד :ניר 052-4671155

רח' בית האריזה  -משפ' קרוגמן
בית09-8340750 :

כל-בו טכני "הגר"

ג

עבודה09-8628348 :
פקס בעבודה09-8628098 :
דואר אלקטרוניhagaryd@netvision.net :

גבאי דורון  -חשמל רכב ואביזרים

ל

עבודה09-8629686 :

גיל טל  -פרחים וכלים

לב דורית  -איפור ותסרוקות

רח' בני גאולים
עבודה09-8618622 :
נייד052-4808010 :
פקס בעבודה09-8829624 :
דואר אלקטרוניgiltalfl@zahav.net.il :

רח' המייסדים
נייד052-4432934 :

מ

גינת אגוז

מג'ר אבי ואיילת  -רואי חשבון

צומת רופין
עבודה09-8987083 :
דואר אלקטרוניginat_egoz@hotmail.com :
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עבודה09-8336741 :
נייד) :אי( ) 052-5801552אב( 052-8662930
פקס בעבודה09-8336751 :
דואר אלקטרוניavimad@netvision.net.il :
דואר אלקטרוני madjar@homal.co.il :2
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כפר ידידיה  -עסקים

ע

מ
מרכס טל  -אדריכלות ועיצוב

עבדת איריס  -מאמנת כושר,
אופניים ,עיצוב וחיזוק שרירי
הבטן

משפחתון מוניקה  -מוניקה שמידוב

רח' הפרסה
נייד054-8084882 :

בית077-5525867 :
נייד052-2676556 :

רח' המייסדים
נייד050-3374247 :
דואר אלקטרוניmbigio54@hotmail.com :

עבדת קובי  -מאמן אישי לנוער
ולילדים עם קשיים התנהגותיים
וחברתיים ,יועץ ומנחה אישי
להורים

משפחתון שלי  -שלי אנגרס
רח' בני גאולים
נייד050-4993894 :

רח' הפרסה
נייד054-8084884 :

משתלת מלצר
עבודה09-8627731 :
פקס בעבודה09-8620069 :

פ

משתלת שלגי

פרח בר  -זרים ,אגרטלים ומשלוחים

עבודה09-8333696 :
נייד) :ר( ) 050-5745585מ( 050-5206559
פקס בעבודה09-8320124 :
דואר אלקטרוניmashtelat@shilgi.co.il :

רח' הבנים  -משפ' אקשטיין
עבודה09-8616988 :
נייד :מינה 050-5286136

פרחים מדברים ישראל

נ

עבודה09-8344292 :
נייד :כוכב הרץ 054-5481014
פקס בעבודה077-8234562 :
דואר אלקטרוניprahimm@012.net.il :

נוגה ביטוחים )לנדסברג(  -סוכנות
לביטוח

צ

עבודה09-8344150 :
נייד052-4738895 :

צוות אנדרסון  -קבלן בניין ,ניהול
ופיקוח בניה

נוף בגן  -רונן שמידוב
רח' הפרסה
נייד050-2685507 :
דואר אלקטרוניnofbagan@gmail.com :

עבודה072-2343590 :
נייד054-6240550 :
דואר אלקטרוניanderson-team@live.com :

ס

צרכניית כפר ידידיה  -הכפריה של
שוויק

סטודיו אאידא  -דולב דורית.
כדרות ותכשיטים  -קורסים
ומכירה

עבודה09-8612877 :
נייד) :איתן( 054-8161461
פקס בעבודה09-8612726 :

רח' אביחיל
בית09-8824585 :
נייד052-7723862 :

ר
רם בע"מ ציוד לבעלי חיים

סטודיו ליוגה בשיטת איינגר  -ניצן
שני-מרכס

רח' הפיקוסים
עבודה09-8612875 :
נייד) :מיכה( 052-3050600
פקס בעבודה09-8628397 :
דואר אלקטרוניrmltd1@netvision.net.il :

בית077-5525867 :
נייד052-8666072 :
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כפר ידידיה  -עסקים

ש
שטרנברג אילן  -הקמת מבנים
מפנל מבודד
עבודה077-4311789 :
נייד054-4311789 :
דואר אלקטרוניilanster@013.net :

19/09/2010 11:19
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