
 

 

 

 

 

 

 

19.0930.עדכון אחרון                                                                                                                     
 שם העסק טלפון כתובת דואר אלקטרוני כתובת אתר הנחה

 אומנות, סדנאות וגלריות

 Www.fairiesandfoxes.com  hagitgc@gmail.com  050-9311797 א ,בנימינה 9התלתן Fairies and foxes, - סדנאות  וחוגים מתנות, ליבוד  

 Cotton Heart Lampsסטודיו בוטיק גופי תאורה  054-3339783 בנימינה 94הברוש  www.cottonheartdesign.com  ch@cottonheartdesign.com יםתושבל %10

 www.shibuzim.co.il  shibuzim@zahav.net.il  שיבוצים 054-5357355 בנימינה 6המלאכה 

 Shragarad.com Shraga@shragarad.com  בנימינה17המלאכה , 

04-6289699  

052-3393320 

 שרגא ארד תכשיטים

 עצטרובד 054-4410223 בנימינה 30המייסדים  lilypais1962@gmail.com בפייסבוק- עצטרובד 

  Roybenasher@gmail.com   סדנאות קפה -קפה בנימינה 050-6441927 בנימינה 15המייסדים 

 www.facebook.com/studia.nili nilisv.13@gmail.com  חוגים באומנות -סטודיא 2440432 054 בנימינה 15המסילה 

 ם ויודיקאהתכשיטי -אסתר שחף 054-5988505 , בנימינה17הדגן  Www.estershahaf.com estershahaf@gmail.com הנחה לתושבים 10%

 ספרי צביעה על ישראל -ישראל הקסומה 054-6702040 בנימינה 13דרך פיק״א  www.fantasticil.com fantastic.israel@gmail.com לתושבים הנחה 10%

 www.shlomitarts.com shlomit@shlomitarts.com  הסטודיו של שלומית 054-5950941 א בנימינה25ששת הימים 

 fb.me/teperberg.racheli rachelitep@gmail.com  רחלי טפרברג סטודיו לקרמיקה 050-3767684 גבעת עדה 8דרך רגבים 

 yabayeh.com yabayeh27@gmail.com  0522952664 ת בנימינה"אזה 17המלאכה Yabayeh Design & Craft 

 אדריכלות, עיצוב פנים, אדריכלות נוף וגינון

 www.nilis.co.il nilisessler@gmail.com  054-7422249 גבעת עדה 30השעורים Nili Sessler- Home design @ Styling 

 שעת ייעוץ חינם

 

growinghome.contact@gmail.

com 

 , בנימינה25הנדיב 

4500433-054  עיצוב קשוב לטבע -בית צומח  

  Sagiyogev76@gmail.com  שגיא יוגב גיזום ועיצוב נוף 054-2387863 , בנימינה16ימי בנימינה 

  yoav.melter@gmail.com אדריכלות ותכנון -מלטר  052-2445032 , בנימינה 13א דרך פיק״ 

 Www.ilan-gardens.co.il ginoti@netvision.net.il  גינות אילן 052-2792273 בנימינה 10הרדופים 

 Silvina Designs סילבינה עיצובים 054-7611743 א 19הימים ששת  Htpp://www.silvina.co.il Info@silvina.co.il הנחה10%

 חנויות

 םלתושביהנחה  %10

Www.sadeflowers.co.il  

Support.sadeflowers@gmail 

.com 

 נחלת

 חנות פרחים –שדה פרחים  04-6380120 ינהבנימ 25בוטינסקי 'ז

 ריח התבלין 04-6289550 אזור התעשייה, בנימינה 4האמן  Benishimoni@gmail.com ריח התבלין 

החל מהקניה השנייה 

 בגדי מעצבים-מיכל 052-3669354 בנימינה 12המייסדים  Michal.designers@gmail.co m מיכל בגדי מעצבים 10-5הנחה של %

 04-6388140 בנימינה 8 האיכר Facebook Tarbutmehalev@gmail.comות מהלב תרב 

ציוד משרדי ,אומנות, יצירה ופנאי,   -תרבות מהלב

 מתנות  וצעצועים

https://www.facebook.com/optica םהנחה לתושבי %15

adi/  Opticaadi@gmail.com  אופטיקה עדי 074-7404000 בנימינה 21המייסדים 

  to4winds@gmail.com  ציוד למטיילים -לכל הרוחות 04-8282503 .. בנימינה1האמן 

 יין בעיר בנימינה 077-4430379 בנימינה 3המייסדים  Rnevo50@gmail.com פייסבוק - יין בעיר בנימינה 

  Hellobinyamina@gmail.com  טלפונים ניידים ותיקונים -הלו בנימינה 04-8263414 , בנימינה4האיכר 

 חומרי בניין -פולק מאיר 04-6388027 , בנימינה12המורה    

 www.Barmaor.com הנחה לתושבים 5%

 rami@barmaor.com  יקב בר מאור 054-4388894 , בנימינה12המלאכה 

 Greenqueenstore.com Ruth@greenqueen.co.il  052-2544630 יהיאזור התעש 6המלאכה Green Queen חנות עיצוב בבנימינה 

יש מיין הכל ליין -פייסבוק   B@wineculture.co.il  הכל ליין -יש מיין  04-6289830 בנימינה 14האיכר 

 גוף ונפש

 

https://www.facebook.com/tschw

eppe  Tamar@tamar-yoga.com 

 א 17ששת הימים 

 יוגה בבנימינה 054-4206912

  steiner.judy@gmail.com  050-6282273 בנימינה 64החרות Let's Talk About It 

 www.rickykl58@gmail.com rickykl58@gmail.com  איזונים 054-6827767 , בנימינה15העינב 

 

https://www.facebook.com/arie.p

ain.therapy/  aszutan@gmail.com  054-9216916 , בנימינה34רח' המייסדים 

טיפול ומניעת מגבלות תנועה  -שיטת שוטן 

 וכאבים אורתופדיים

 

www.familyphysics.co.il  

arielamish@gmail.com  052-8328506 , בנימינה13המיסדים 

טיפול ותמיכה על פי שיטת -טיפול בשתיים

 פיזיקה משפחתית

הנחה על הטיפול  10%

 הראשון

https://www.facebook.com/Tamir

Gal8/   054-6388802 בנימינה 

 תמיר גל עיסוי בהתאמה אישית מגע מדויק

  Smadarshure@hotmail.com  פואה סינית עתיקהר -סמדר בולוטין 052-5536611 בנימינה 30החורש 

 Hila lieberman -פייסבוק hilayaffe1@gmail.com  הילה ליברמן פילאטיס 054-2477224 בנימינה 7עץ האלון 

"ש 250  300ח במקום 

לביקור לתושבי המועצה 

 המקומית

 

tomer.kerman@gmail.com  052-3211217 , בנימינה20ששת הימים 

 נייםייעוץ לטיפול עצמי בכאבים כרו -תומר 

 ביטוח

 mishor-ins.co.il  Itamar@mishor-ins.co.il  ר מישוראיתמ 054-9570772 7המורג 

 www.rap-bit.co.il  rap_insr@rap-bit.co.il  רפ ביטוח ופיננסים 04-6388052 בנימינה 22המייסדים 

פייסבוק- סיגל חיים הכהן- תכנון פיננסי,  

 sigal.h.co@gmail.com ליווי פרישה, פנסיה, גמל וביטוחי פרט

 , בנימינהב10החיטה 

 סיגל חיים הכהן 052-8377332

 ושירותי משרד  יעוץכספים, 

 Pensia.co.il Rani@pensia.co  יועץ פנסיוני אובייקטיבי -רני שחר  054-8184186 גבעת עדה 50השעורים 

 

https://business-excellence.co.il/ 

zeev.ronen@business-

excellence.co.il 

 , גבעת עדה6פריחת הסמדר 

 ואימון אישי נות בעסקיםמצוי -זאב רונן 052-4767531

 https://www.aviamitai.com/   אבי אמיתי  077-5331503 , בנימינה42הטחנהB2W- יעוץ עיסקי 

ם מיוחדים לתושבי מחירי

 https://www.mazkira.com/ mazkira.just.4.u@gmail.com גבעת עדה -בנימינה 

 , בנימינה13הדקלים 

 מזכירה.קום 054-4749545

 Www.Eshed-cpa.com Anat@eshed-cpa.com  ענת אשד גלזר, משרד רואת חשבון 073-7693000 בנימינה 6המלאכה 

פגישת היכרות  -אימון אישי 

 Debby arditti Debby.rdt@gmail.com ללא עלות

 בנימינה 19העבודה 

 מאמנת אישית -be&do דבי ארדיטי 050-6676189

 Gal.IT Data Integrity Consulting 054-8885689 א גבעת עדה36הליבנה  Gal.IT Data Integrity Consulting galit.dint@gmail.com הנחה 10%

 בעלי חיים

 קט -כלב מר 04-6380565 בנימינה 12סדים יהמי Vered639@walla.co.il  מבצעים מתחלפים

 בעלי מקצוע 

 https://www.avnerkeymaster.com

/  

https://www.facebook.com/Maste

rkey.Smart.Lock/  masterkey.avner@gmail.co m  מנעולן חכם -אבנר מאסטר קי  050-8522694 , בנימינה13הדקלים 

 

 0505237011@walla.com 

אזור התעשייה הצפוני בנימינה, ליד 

 תריסי בנימינה 04-6388992 אורט השומרון

  yoram.bms@gmail.com  מערכות בישום ונטרול ריח 052-3032666 גבעת עדה   4הרימון 

 ותרגום  הוצאה לאור, , גרפיקהרסום, שיווקפצילום, 

 https://www.lilachschuster.co.il/ Lilachschuster@gmail.com  לילך שוסטר 052-2413571 א 17היסמין 

 Www.hacaverret.com Omri@hacaverret.com  רסוםמשרד פ -הכוורת 050-9555753 בנימינה 2המייסדים 

 www.halavluv.com info@halavluv.com  הוצאה לאור -חלבלוב 04-6649920 בנימינה, 7העבודה 

  Dafna.shait@gmail.com  הפקות אירועים -דפנה שייט 052-8223380 , בנימינה4האיכר 

  Miki.ste@gmail.com  מנהל אומנותי, במאי ותסריטאי-מיקי שטיינר 052-2682921 בנימינהא,  8הציפורן 

 n.co.il-www.studio naamastd51@gmail.com סטודיו נעמה עיצוב גרפי -נעמה דוד  050-8377093 בנימינה 

-מרת/https://www.facebook.com על הסדנאות 10%כן. 

-תוכן-יוצרת-לביא

2382892028612900/ 

Tamarnana@gmail.com  יוצרת תוכן לעסקים -תמר לביא  054-6899131 א בנימינה1הפועל 

 ofly.co.il  ofly111@gmail.com  אופלי  050-3450072 בנימינה 4האיכרofly- ותי תוכןצילום, עריכה, הפקה ושיר 

  www.born2lingo.com anati.bloch@gmail.com כותבת ומתרגמת לאנגלית -ענתי בלוך  050-8178981 גבעת עדה 

 מסעדות, בתי קפה וגני אירועים

 ובאני'דון ג 04-6289555 בנימינה 12המייסדים    

  Shirarp0@gmail.com  גלניס מאפים 04-6180960 בנימינה 17דרך נילי 

 לתושביםהנחה  %5

www.burge-binyamina.com  Info@burge-binyamina.com 04-6227345 בורג' בנימינה 

בית קפה, גן אירועים ואתר  –בורג' בנימינה 

 היסטורי

 Pizza primaבפייסבוק  Pizzaprima100@gmil.com  פיצה פרימה, בר איטלקי 04-6289006 בנימינה 20המייסדים 
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 סדנאות קפה -קפה בנימינה 050-6441927 בנימינה 15המייסדים   Roybenasher@gmail.com  דוןהנחה לחברי מוע 15%

 קפה לואיז 04-6552140 , בנימינה6המייסדים    

בנימינה -חומוס אליהו -פייסבוק   חומוס אליהו  , בנימינה2השריג   

  gilad1804@walla.com  מאפית גילי 0505404250 45האסיף 

 www.pastale.com pastalebm@gmail.com  פסטל'ה 077-2011115 בנימינה קניון של, , 2השריג 

 Facebook.com/CROSTABAR/   פיצה בר -טה קרוס 077-2011535 בנימינה  קניון של, ,2השריג 

 www.yume.co.il Yumebar2016@gmail.com  יומה 04-9804444 , בנימינה4המייסדים YUME סושי ומטבח יפני 

 הפלאפל של סבא 04-6389831 בנימינה 1דרך המסילה   פייסבוק- הפלאפל של סבא 

 פנאי ונופש

 https://www.facebook.com/BikeW

ithRama/ Bikewithrama@gmail.com  מועדון רכיבת אופניים  -לרכוב עם רמה 052-3706745 א בנימינה7הסיגלית 

 www.ramiodt.com hamdu@bezeqint.net קושניר דרך השטח 050-7701122 גבעת עדה 

 טיפוח ויופי

 עיצוב שיער עדי בן סעדון 04-6288620 בנימינה 2המייסדים  frezura1060@gmail.com פייסבוק- עיצוב שיער עדי בן סעדון 

 מספרת כפיר 04-6388802 , גבעת עדה30המייסדים    

 קוסמטיקה -שרית כרמל 053-4201500 , בנימינה א 14האירוס    

 תיוך ונדל"ן

 Www.home-land.co.il Office@home-land.co.il  אדמה ובית נכסים 04-6389911 בנימינה 19המייסדים 

 משרדים להשכרה 054-2855087 , בנימינה 3המלאכה  scanandgo@gmail.com  הנחה בדמי שכירות

 Www.yosiap.com Yosiap@gmail.com  שמאי מקרקרעין -יוסי אפלבום  050-5414925 , בנימינה "של", קניון 2השריג 

 Www.H-nadlan.co.il Sagitbenasher@gmail.com  אקסלנט נדלן 054-3106631 בנימינה 13האיכר 

  yonita@netvision.net.il יונית גולן אברהם אסי צוקרמן שמאות מקרקעין 0523657483 , קניון של בנימינה2 השריג 

 מחשבים 

לתושבי  הנחה 10%

 ירותי מחשובאמיר ש 058-5686369 , בנימינה122הברוש  amir.ben.amots@gmail.com  המועצה

 חוגים ולמידה 

 

 Hakoahlamoah2@gmail.com  054-3184018 , בנימינה10רחוב המורה 

שיעורים פרטיים, הוראה מתקנת  -הכוח למוח

שיעורי שפה, אנגלית,  .'עד ח 'לכיתות א

מט, -מתמטיקה ושיעורי העשרה )אמנות, שח

 (מוזיקה ועוד

  Loragil1944@gmail.com  ברידג׳ 054-5441677 דהגבעת ע 39הארזים 

 אחר

 matara@zahav.net.il   מטרה חקירות 054-4681561 , בנימינה4הבוסתן 
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