
התאגדנו ביחד ואנחנו עושים

כולבו מתן - צעצועים כלבו ועוד ................  052-5660601

ספרי ניר לולה - כלבו וצעצועים ................ 054-5861678

כלבו צעצועים ועוד..

מרכז החשמל - מוצרי חשמל ולקטרוניקה ........ 08-8602671

050-5571896  ................ חשמל  מוצרי   - אהרונוב  נאור 

052-4659990  ............ חשמל  מוצרי   - ניסים  עובד 

מוצרי חשמל

חן אזולאי - מוצרי שיער וטיפוח..................053-6918431

ארז מדר - תכשירי השיקום וטיפוח ......... 054-3108898

052-6506117  .................. טיפוח   מוצרי   - מורלי  מורן 

רוחי לחיאני - מסכות שיער  .....................  052-4686655

אסף עטיה - מוצרי טיפוח ושיער ................ 052-8933776

 מוצרי שיער וטיפוח
לשמור על ההנחיות!

050-6826282  .............. ומתנות  בלונים   - מתנות  האסקי 

050-5640330  .............. ובלונים  פרחים   - ספיר  פרחי 

054-2219222 ויהלומים..........   זהב  תכשיטי   - שי  תכשיטי 

052-4089954 פירות..........   וסושי  סידורי   - שבפרי  העונג 

050-9103045  ................... קדושה  תשמישי   - תם  איש 

מתנות ותכשיטים

הלבשה וטקסטיל

כלים על גלגלים - חד פעמי וציוד לבית ...... 050-8103336

050-4006376  .................... לבית  מוצרים   - אהרוני  בית 

05-22440468  - לבית  ומוצרים  צביעה  חומרי   - חצרוני  א.ר 

08-8601364 א.זנו - חומרי בניין ....................................  

א.א - אספקה טכנית חומרי בניין .................... 050-5259574

חשמל עד - חשמל ומיזוג אויר .................... 054-3389722

יוצאים מהכלים - חד פעמי וציוד לבית ........ 055-6610946

חשמל .................... 050-5571896 נאור אהרונוב - מוצרי 

דלתות עידן - דלתות פנים וחוץ ושירות טכני  .....054-7008007

מרכז האיטום - חומרי איטום צבעים ועוד ........ 050-9099068

052-2919108  ......... לזכוכית  הקשור  כל   - זכוכית  כל 

052-3876164 ............................... המשכן - גלריה לבית 

050-5359620  ...... וחשמל  שמש  דודי   - לדוודים  כלבו 

מוצרים לבית וציוד טכני

050-3828028  - וראייה  אופטיקה   - מיכאל  אופטיקה 

אופטיקה

050-4574776 ........ מאפיית הקריה - מאפייה וקונדיטוריה 

08-8581828  ........ וקונדיטוריה  מאפיה   - מיטב  מאפיית 

050-2135495  .................... וקונדיטוריה  מאפיה  רוגלך 

ענבלבלה - עוגות וקונדיטוריה .................... 054-2049370

050-2948467  ............ וקונדטוריה  מאפייה   - הלחם  ברכת 

מאפיית ידעי - מאפייה וקונדיטוריה ................ 052-842136

ממתקי הקריה - ממתקים מאפים ................ 050-4574776

מאפיות וקונדטוריות

קסם משקאות - שתייה חריפה ועוד ............ 050-5933420

052-7490033 ............ ועוד  770 - שתייה חריפה  משקאות 

054-6312291  .................... עישון  מוצרי  טבק   - שישיה 

קיוסקים טבק ומשקאות

052-3222849  .... ופלאפון  תקשורת   - פון  טל  מאור 

סבן מיחשובים - תקשורת פלאפון ומחשבים .... 05-24025025

שיא טופ - הדפסות מחשבים ותקשורת .......... 052-3114449

148 מחשבים - תקשורת מחשבים וסלולר ............ 08-8609387

054-4480907 ............ איתלה פון- תיקון פלאפונים ומכירה 

052-3268592  .............. ועריכה  צילוים   - וידאו  עריכת  יוני 

תקשורת

052-8198918  ......................... וצבע  פחחות   - רן  מוסך 

מוסך מגנזי - מוסך פחחות וצבע ................ 050-2315157

מוסך עוזי ובנו - מוסך רכב מקצועי ................ 054-2626194

052-7396224  ................ רכבים  שטיפת   - מוטור  אוטו 

רכב

052-6664714 .... מסעת כיכר הטיב - אוכל ביתי ועל האש 

השיפודייה של הרצל - על האש ובשרים ....... 050-6340577

08-8586060  .................... ובשר  שווארמיה   - תמרה 

052-4001414  ................ זיוות  פיצריה   - פפה  דל  קאסה 

M בורגר - המבורגר וטוסט נקניק ................ 08-8584491
077-4419505  .................... חלבית  מסעדה   - אסתריקה 

08-9166658  .................... חלבית  מסעדה  בראנצוס 

כמעט חינם - פיצות זיוות וסלטים ................  077-4117080

054-4748272  ................ חלבית  מסעדה   - פלוס  טאבון 

השווארמה שלי - שווארמיה ובשר ................ 08-8504313

08-8605151  ................ ובשר  טורטיה   - מקסיקנו 

פיצה שמש - פיצות לחם שום וזיוות ................ 08-6657607

08-6116505  ............ באהבה  מטעמים   - טובהל'ה 

055-6673285  ............ סיגריות  בורקסים   - לחם  המוציא 

08-8505401  ............ ביתי  ואוכל  עישון  מוצרי   - אופל  קפה 

מזון

תבליני הקריה - תבלינים פיצוחים וקטניות .... 050-5923163

052-5861515  ............ וקטניות  פיצוחים  תבלינים   - אותנטי 

08-6188335  ........ ושימורים  קטניות  תבלינים   - י.אלימלך 

תבליני שבעת המינים - קטניות ופיצוחים ...... 052-25999970

קטניות תבלינים ועוד...

050-5202799  ......................... סופרמרקט   - שיווק  רב 

050-5625652 ................. מינימרקט.   - עמי  של  המכולת 

050-5357040  .............. מינימרקט  אלחרר  מינימרקט 

077-5330738  .............. מינימרקט   - ברדה  צידי  מכולת 

052-2627668  .............. טריים   דגים   - הדגים  מרכז 

052-7988682  .............. וירקות  פירות   - השם  ברכת 

050-8282511  .............. ועופות  בשר   - בוטיק  קצבייה 

סופרים ומכולות

 תשמרו על עצמכם,
תשארו בבית!

משלוחים עד הבית
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054-4897678 ו....  תמרוקים  תחתונה  הלבשה   - חוה  בית 

052-8722105  .... לבית  פנאי  חליפות   - קלאסיק  בוטיק 

050-4688864  .................... נשים  ביגוד   - אוחיון  קורין 

050-3313493  ................ לגבר  מותגים   -  USED אייל 

054-4980275  ............ מקצועית  תופרת   - תופרת  ברטה 

בנות ישראל בתפארתן - הלבשה צנועה ......... 054-5861678

הנסיכה - הלבשה תחתונה מתנות ופ'יגמות ...... 052-5522446

מיי שוז - נעלי ילדים ואביזרי שיער................ 054-2545770

לאונרדו - ביגוד והנעלה ............................ 050-9119992

ליאן קידס - בגדי ילדים ............................ 05-24843969

דפנה בן שמעון - ביגוד נשים .................... 050-4501519

תמרוקיית דניאלי - בישום הלבשת בית ........ 05-24437995

05-24643353  ................ לתפירה  ציוד   - רוזי  גלנטריה 

אופנת אורן מאניה גינס - ביגוד לגבר ............ 08-8600865

דפנה בן שמעון - ביגוד נשים חליפות פנאי ........ 050-4501519

050-8336075  ............ לגבר  ביגוד   - גינס  אורן  אופנת 

בוטיק שטרית עינב- בגדי נשים ................ 050-4475554

05-08992706  ........................ תחתונה  הלבשה   - אידה 

05-43397335   ........................ הקריה     אקססוריז לב 

מיכאל החייט - תפירה ותיקונים .................... 050-6500082

מתפרת פאני - תפירה ותיקונים .................... 05-36780125

050-8788897  ....................... ערב  בגדי   - ביוטי  ענת 


