רשימת העסקים בקדומים נכון לחודש מאי  - 2020קונים בקדומים!
שם העסק
אוריין בן כליפא
רבקה שטראוס

טלפון סלולרי
0526928540
0586921654

יהב בן יוסף
פנינה גלאובר

0528319604
0544881100

כתובת העסק
גלעד ( 3בבית)
יפה נוף  ,9מצפה
קדומים
הנבל 19/2
הנבל  36קדומים
חתם סופר  13בני
ברק

כוכבית כהן
גדי שטטמן  -חשיבה חיובית
רבקה מחלוף

0506741695
0546154542
0542788808

רחלי בן חיון לבנברג
בן חיון אברהם
קרואני רעיה נויה

0542477660
0542477650
0544469473

אפרת חן בטה

0507279190

העוז  23מצפה ישי
היצירה  6קדומים
משעול הרימון 2
קדומים
החיל  6מצפה ישי
החיל  6מצפה ישי
לידהספריה קדומים
דרום
משעול הרימון 7
קדומים

חיים הורן
מיטל הורן
נגה אראל

0503694698
0528119051
0587961712

רחוב אריאל 2
רח אריאל  2קדומים
העשור  10קדומים

עדי ביטון
איילה מודלינגר

0542454523
0547474764

גלית חלה

0522791712

אהוד לבנון חוות קדומים

052-8282226

מעלה שניאור 1

אלה פרי

05424274974

הנבל  20קדומים

גבעת שלם אולפנת
להב"ה
גבעות עולם 1

כתובת אימייל
Tithalali@gmail.com
rivka.s.gishur@gmail.com
yahav@kula.co.il
Pninig@gmail.com

Cohavitc@gmail.com
gadi@finnance.co.il
rcev1234@gmail.con
Benhayon1@gmail.com
Benhayon1@gmail.com
misedetroni@gimail.com
Tooot123456@gmail.com

Hornofanime@walla.co.il
hashmalpeer@gmail.com

העסק שלי עוסק ב:
תכשיטים ומטפחות
גישור לאיחוי זוגיות
בנייה מתקדמת
אימון אישי  NLPוטיפול בחרדות טראומות
והתמכרויות
דולה,קרניו סקראל רפלקסולוגיה ,פרחי באך
שירותים פיננסים כולל הנה"ח וייעוץ עסקי
מונית
דולה ליווי לידות ומשווקת מוצרי בריאות
טכנאי מיזוג אויר התקנות מכירה ותיקונים
מזון
שיווק מוצרי בריאות וטיפוח ייחודיים העשויים
מחומרים טבעיים בריאים ובשילוב טכנולוגיות
מתקדמות
מכירה ותיקון אופניים
הנחיית הורים קבוצות ופרטני
מכירת מוצרי חשמל

bitonaddi@gmail.com
ayalam530@walla.com

מטפחות מעוצבות ,איפור ,תסרוקות.
מכירת אוכל

galithala38@gmail.com

גן ילדים

kdumim.farm@gmail.com
studioyaark@gmail.com

שרות טיפולי ומרכז אתגרי
עיצוב גרפי

יפה בש
ישוי ושני עברון

050-7759693
0528270878
0524734738
0528587211

קדומים מצפה ישי

תומר דואני

0549402826

השקד 15

לאה להב

0524556582

שילה 5

שלמה חלפון

0547824611

קול צופייך  15ב'

sbnmrh@gmail.com

עדי אלמליח .אני גרה באלוני שילה
קרני ואשמח
רבקה גשר פורסט כרמלי
שרית אריאלי
דניאל רייך

0547833923

Adinoa3@gmail.com

0587473931
0546543373
0502882868

הלל בש

0506904746

יהושפט יחיאל

יפה נוף  3קדומים
חממות

Yaffa.basch@gmail.com
shaniyishve@gmail.com
Sheef103@gmail.com
tomerduany@gmail.com
Lealelahav@gmail.com

מרפאת שיניים
תיירות וחקלאות
פיקוח בניה ועבודות גמר .ניהול פרויקטים.
חשמלאי בנין ותעשיה
צילום פירסום ואירועים
איפור וקוסמטיקה טבעיים
חשמלאי .הנדימן אחזקה והתקנות אינסטלציה
וחיפויים
הנחית הורים בקבוצות ,ובאופן פרטני אחד על
אחד .ייעוצים במודעות ותת מודע ההורות ובזוגיות
הילינג  .קניסיאולוגיה .צמחי מרפא  .עיצים
אופנה לנערות
רפואה משלימה

אלוני שילה .קרני
שומרון
רח הקרן 25
חלקת השדה 3
קול צופיייך ,17
קדומים
החליל  17קדומים

hillel@SmartOptions.co.il

פיננסים

רחל זקס
דניאל זקס
שילת ברזילי

0526586083
0523020373
0535766577

אריאל 1
אריאל  1קדומים
היצירה  5קדומים

raquel.tehila@gmail.com
icq@lofft.co.il
barzias@gmail.com

עיצוב אופנה ,תפירה
בנייה  -שיפוצים  -שימור לשיפור מבנים
רהיטים

ארז ומיכל חדד
דבש קדומים (יעל פרבשטיין)

0523892527
052-5665185

יפה נוף 5
רחוב הקרן  9שכונת
צפנת קדומים

kokikm@gmail.com
dvashk@gmail.com

הפקת סרטים
מכוורת דבש ,מוצריה ,הרצאות בנושא.

אמונה מיוחס

0502323680

Emuna0308@gmail.com

לירון ששון
אורית מזרחי
שלי גודמן

0508233336
0525799071
0504271832

הגיתית  29קדומים

Liron00sas@gmail.com
Orit052520@gamil.com
shirtik@gmail.com

rivkakarmeli@gmail.com
sarita198034@gmail.com
Liatreich6@gmail.com

גלידרייה
בניית ציפורניים ואיפור
רפואה סינית עיסוי ודיקור
משפחתון

הרצל קינד

0528338839

הר המור 8

herzelkind@gmail.com

מכירת פרסים ומתנות בשקל  .גימיקים זוהרים
לאירועים ומסיבות .בלוני הליום

שרון נו'ה

502211586

הר חמד

haroim888@gmail.com

אומנות יודאיקה וסדנאות

נחמה שרה כהן
ישוי עברון
אודיה שובלי

0545741481
524734738
0523664116

נוימן יצחק

0504662340

זוהר אבי
רעות קורנברג
יששכר לוין

0505966634
0544611882
0523396017

ישראל גרשטיין -סטטוס פלוס
מיכל גוטמן
אוריין בן כליפא
יעל וייס

052-8355663
0508757098
0526928540
0545946459

ניצי אילן
מיכל שבות

0542454522
0505792074

חיים הורן

0503694698

משה בן שמחון
רעות קורנברג
מיכל פנחסי

0509005121
0544611882
0547682464

שילת ברזילי
משתלת מאירה
צימר בין הפרחים

0535766577
97921668
 0528270878או
0524734738
0544469473

אלירז סון

0547505279

רעיה נויה קרואני

משתלה
הר אפרים
רח' מעלה שניאורמ
ליד המינימרקט
צופיה 19
קדומים
הגיתית  4קדומים

החליל 41
גלעד  ,3קדומים
קניון שומרון ,קרני
שומרון
השקד  11קדומים
שוהם  5קדומים
דרום
רח אריאל  2קדומים
הכינור 9
קדומים
שילה 9ג ,גבעת
שלם ,קדומים.
היצירה 5
חממות
ליד החממות
קייטרינג רוני קדומים
דרום (ליד הספריה)
חפציבה  5קדומים

shalomcohen3@gmail.com
Shaniyishve@gmail.com
odeya.shu@gmail.com

תרגום ועריכה אקדמית
צמחים משתלה גינון ועוד
סדנאות וערכות נגרות ,מיתוג אירועים ,פיתוח
תמונות ומוצרים גרפיים מדליקים
הנהלת חשבונות

zoharpsco@gmail.com
reut.tova10@gmail.com
issachar.levine@gmail.com

הדברה
צילום אירועים ומשפחה .ועריכת סרטים
פיזיותרפיסט מוסמך ,שירותי פיזיותרפיה  -יעוץ
וטיפול
ביטוח  -פיננסים -פרישה מעבודה
הריון ,לידה ,הנקה
תכשיטים ומטפחות
בגדי נשים ונערות

nizi.ilan@gmail.com
mshvut@gmail.com

צילום אירועים ,סטודיו ,מגנטים ,אלבומים ווידאו
צורפות עיצוב תכשיטים.

Noy5453@gmail.com

israel@status-plus.co.il
Michaldoula7@gmail.com
Tithalali@gmail.com
Yaelw101@gmail.com

Hornofanime@walla.co.il

מכירה ותיקון אופניים .בימבות רולרים .תלת אופן.
קורקינטים
החזרי מס  ,הנהלת חשבונות ודוחות שנתיים
צילום סטילס ווידאו ועריכת ווידאו
הנחיית הורים דרך פענוח ציורי ילדים.

barzias@gmail.com
Shaniyishve@gmail.com
Shaniyishve@gmail.com

ריהוט לבית
משתלה צמחים
תיירות

misedetroni@gmail.com

אוכל לאערועים קטנים ולשבת

Mosss26@gmail.com
reut.tova10@gmail.com
myeshurun7@gmail.com

ELIRAZSON@gmail.com

אבחונים דידקטיים ,הוראה מתקנת ומבדקי
MOXO

שמואל אדלמן
רבקה כרמלי

0528990184
0587473931

העוז 3
הקרן 25

ליאורה חן

0527906906

היובל  6קדומים צפון

איילה מודלינגר
דוד הס

0547474764
0528889283

גבעת שלם
קדומים

עדי ביטון
יעל פרבשטיין

0542454523
0525665185

בן יהודה יעקב
אליהו נהרי
איילה מודלינגר
שלום ברסטיקר

0542262101
0506374049
0547474764
054-7211033

השקד  11קדומים
רחוב הקרן  9קדומים
צפון
תרשיש 5
מול הספריה
גבעת שלם קדומים
הנבל 9א ,קדומים

יחיאל יהושפט

528587211

שומרון

טל ירון
שרה טילס
שרון נו'ה
נחום יערי

052-607-9419
0542207906
502211586
0546717105

חפציבה 6
ברקת 21
הר חמד קדומים
יצהר 3

מיכל חדד
כוכבית כהן
תמר האיתן
תמר האיתן
אודיה שובלי
יאיר שטטמן

0506615028
0506741695
0543019544
0543019544
0523664116
0532855334

העוז  23מצפה ישי
נחלת אסתר
נחלת אסתר
הר אפרים
הגיתית  23קדומים

nafkamina@gmail.com
rivkakarmeli@gmail.com

וידאו -תסריט צילום ועריכה
טיפולים קניסיאולוגים ,לכאבים ,טראומה ,אלרגיות
ומצבים נפשיים .צימחי מרפא

liora.shir@gmail.com

טיפול רגשי  NLPודמיון מודרך ,אימון ,הרצאות
וסדנאות
מזון
מנוי תחזוקת בית .חלונות .ברזים .תיקון ארונות.
התקנת מדפים גופי תאורה .גינון קל וכו..
איפור ,תסרוקות ומטפחות
דבש טהור ומוצרי מכוורת

ne.byeh@gmail.com
eliyahu.n.1@gmail.com
ayalam530@walla.com
shalom.bresticker@outlook.com

מאכלי הבית התימני ועוד
סת''ם תשמישי קדושה יודאיקה ומתנות
מזון
עריכת והגהה ,תרגום עברית<>-אנגלית ,כתיבה
טכנית
חשמל .פיקוח בניה ועבודות גמר .ניהול ניהול
פרויקטים בבניה ותשתיות
פיתוח אתרים ואפליקציות רשת
בגדי נשי ונערות
אומנות יודאיקה וניפוח זכוכית
סריקת תמונות ,שקופיות ונגטיב וכן בהמרת
קלטות וידאו וסרטי  8מ"מ
הפקה ועריכת סרטים
דולה טיפולי מגע ופרחי באך
עיסוי שבדי ,עיסוי לנשים בהריון ועוד
עוגות מעוצבות
סדנאות וערכות נגרות ומיתוג אירועים
הגברה ותאורה לאירועים ,מכירת ציוד הגברה
והתקנה

ayalam530@walla.com
dhmisrad@gmail.com
bitonaddi@gmail.com
dvashk@gmail.com

Sheef103@gmail.com
tal.yaron@gmail.com
ns_sarat@walla.co.il
haroim888@gmail.com
nachum@greeagle.co.il
kokikm@gmail.com
Cohavitc@gmail.com
t.haeitan@gmail.com
t.haeitan@gmail.com
odeya.shu@gmail.com
shtatmany@gmail.com

ענבל ארנפלד

0523908207

קדומים ,גבעת שלם

חשמל פאר

0587961712

העשור  10קדומים

קייטרינג בטעם ביתי
הובלות השומרון
רהיטי ברויאר
מוצרי קוסמטיקה
גד הישראלי  -מחשבים וייעוץ
טכנולוגי

0537723944
0537723944
0525666630
0528119073
0548092366

מטבח להבה קדומים
היובל  7קדומים
החושן  1קדומים
ברקת  11ק .דרום
הנבל  10א קדומים

אבחון וטיפול בקשיי למידה

0547505279

חפציבה  5קדומים

inbalim.art@gmail.com

לימוד אמנות ויצירה  -שיעורים ,חוגים וסדנאות.
מכירת יצירות מעוצבות ויודאיקה .עיצוב חללים .
חידוש ועיצוב רהיטים .אבחון דרך ציור

hashmalpeer@gmail.com

מכירת מוצרי חשמל לבית :מקררים,תנורים,
כיריים,מכונות כביסה ,מייבשי כביסה וכו'
קייטרינג
הובלות
יעוץ ,עיצוב ומכירת רהיטים
מכירת קוסמטיקה מתוצרת הארץ
מכירת מחשבים מכל הסוגים ,ייעוץ בכל תחום
טכנולוגי  -מכשירי חשמל לבית  ,סמארטפונים,
ציוד היקפי למחשבים ועוד
אבחונים דידקטיים ,אבחוני  moxoלקשב וריכוז,
הוראה מתקנת

tsahile@gmail.com
tsahile@gmail.com
uriel@broyer.co.il
goferkd@012.net.il
gadh98@gmail.com

Elirazson@gmail.com

