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 פרטים נוספים טלפון תיאור המקצוע שם תחום

 רחל שירה חכמון בריאות
יועצת ומנחה לבריאות 

 טבעית 

 ,מלווה נשים בתהליכי החלמה ומעבר לתזונה בריאה בשיטת הבריאות הטבעית

יזם החממה לבריאות מ מנהלת .מארחת בסדנאות לניקוי רעלים בישוב בר יוחאי

 טבעית 

055-6642431 

 .wwwהחממה לבריאות טבעית אתר : 

internetnaturalhealthschool. com 

 .https://www. facebookפייסבוק: 

com/rachel. shira 

 briut. tiveat@gmail. comכתובת מייל : 

 מירב בן יוסף בריאות
, מטפלת ברפואה סינית

 דיקור
 052-2393211 מתמחה גם בתינוקות וילדים .צמחים, תזונה, טיפול בדיקור סיני

il/media. co. http://mediacards/מירב-

 סינית-רפואה

   050-2741909  .דיקור עדין במיוחד רפואה סינית אביגיל ויט בריאות

 217ronen@gmail. com 050-7114335 טיפול אלטרנטיבי לכל סוגי המחלות והכאבים מטפל שיאצו רונן שריר בריאות

 meircohen1958@walla. co. il 050-3308849 שיעורי תורה במגוון נושאים שיעורים והרצאות מאיר כהן הוראה

 אהרון סבג הוראה
מיוחד  ךינומורה לח

 ומנתח התנהגות
 ahron1974 @gmail. com 050-6200064 טיפול בלקויות למידה ובעיות התנהגות

   054-9788204 שעורי נגינה פרטיים בגיטרה ותוף לבנות ונשים מורה לנגינה אפלבויםעדי'ה  הוראה

 מרים קוזלובסקי הוראה
שיעורים פרטיים 

 במתמטיקה
   058-3233248 שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידי בי"ס יסודי

 רבקה לוי הוראה

מנהלת ביה"ס 

להכשרת מדריכים 

 בספורט ובתנועה 

מרצה מטעם מנהל -בספורט ובתנועה והרצאות בתחום פעילות גופנית לנשיםקורסים 

 הספורט ומרצה של מכללת וינגייט 
054-2085378 galilsport1@gmail. com 

  hodayashimoni1234@gmail. com 054-9374782 מורה פרטית למתמטיקה מורה למתמטיקה הודיה כהן )שמעוני( הוראה

 זמינה וגמישה מחירים נוחים 052-3903778 שפה מדעים לימודי הכנה למיצ"ב במתמטיקהור לימודי ושעורים פרטיים תגב מורה שושי כחלון הוראה

 מקומות 20עד  052-2843412 טיולים והסעות ברחבי הארץ אטרקציות מחירים נוחים שירות אדיב לא בשבת נהג הסעות משה כחלון הסעות

טיפול 

 בתינוקות
   053-5553315 טיפול אימהי מסור ,3עד  0טיפול בתינוקות מגיל  בתינוקותמטפלת  טירנה אלוש

ייעוץ 

 וטיפול
 פגישה ראשונה ללא תשלום 052-3996043 שכנים ,שור בנושא בעלי עסקיםימתן שרותי ג מגשר רמי כהן

http://mediacards.co.il/media/מירב-רפואה-סינית
http://mediacards.co.il/media/מירב-רפואה-סינית
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ייעוץ 

 וטיפול
 pinhasluzon@gmail. com 050-5780700 ילדיםמתבגרים ו ,זוגות ,טיפול הדרכה ויעוץ למשפחות פסיכולוג ומרצה ד"ר פנחס לוזון

 מנהלת חשבונות אורטל כהן כספים
פתיחת תיקים והגשת דוחות חודשיים ושנתיים  ,שרותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון

 . נותנים שירות בכל הארץ ,המשרד נמצא במעלות .מס הכנסה וביטוח לאומי ,למע"מ

054-5729030. 

-04משרד 

9571010 

danor. co@gmail. com. 

leviiris1@bezeqint. net 

 meircohen1958@walla. co. il 050-3308849 נגינה בשמחות ואירועים מוזיקאי מאיר כהן מוזיקה

 AGADETA1@GIMAIL. COM 054-5447745 . . . . בר מצווה ועוד .קבלת פנים .סדנאות מוסיקליות בכלים אתניים .רועיםימוסיקה לא מוסיקאי עמרם עמאר מוזיקה

 נגינה אביזהר הראל מוזיקה
 רועים כמו:ימנגן בא

 בר מצווה ,בת מצווה ,חינות
052-859300 Osnath73@gmail. com 

 אבי אפלבוים מופעים
הפעלות ג'אגלינג 

 ומופעי אש
   054-9788327 עוצמתי ומרגש ,הפעלות ג'אגלינג ומופעי אש לכל אירוע

 רויטל מנחם מופעים
ומנהלת שחקנית 

 תיאטרון פלייבק
 revi770@gmail. comאימאל  052-2427617 ערבי גיבוש לישובים למוסדות חינוכיים ולכל מטרה ,מופעים

 טליה הראל מופעים
מנחת קבוצות 

 בתיאטרון 
 bati. legani. tali@gmail. com 058-4162093 . לבנות מצווה תייחודיסדנאות העצמה לנשים ונערות אפשרות להפעלה 

 רויטל מנחם מופעים
שחקנית ומנחת 

 סדנאות תיאטרון
 revi770@gmail. com 052-2427617 סדנאות ועוד ,תיאטרון פלייבק לנשים ,מופעים לנשים

 מחשבים
 -חן בלמס 

Belamstudio 
 Belamstudio6@gmail. com 050-4743247 סטודיו לעיצוב גרפי גרפיקה

 גרפיקאית  רות בר מחשבים
 . . . גו לעסק ועודפליירים הזמנות לו

 יש גם אפשרות למצגות לבת מצווה
058-6148765 ruth. bar123@gmail. com 

 ד"ר דוד גלולה מחשבים
תוכנה  פרויקטיניהול 

 וחווית משתמש
 co. david@proux 050-3056720 חברות תוכנה וחברות מוצר ,סטרטאפיםניהול פיתוח תוכנה וחווית משתמש עבור 

 michaelos35@gmail. com 052-3003078 טיפול בתקלות תוכנה וחומרה טכנאי מחשבים מיכאל ממן מחשבים

 מכירות
 -ינון ואורלי בלמס 

 מתנות קטנות
 חנות מתנות 

אנחנו מוכרים מתנות בלוני הליום חומרי יצירה הפתעות וכל מה שצריך לימי הולדת 

 ומסיבות 
054-5589825 Belamso1@gmail. com 

   052-5092125 מצרכי מזון שתייה ממתקים חד פעמי ועוד מכולת מרדכי ולידה שמעוני מכירות

mailto:david@proux.co
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 מזון לכלבים וחתולים יאיר טולדאנו מכירות

 . מכירת מזון לכלבים וחתולים במחיר מוזל

 . גרמניה ,איטליה ,תוצרת: ספרד

 . רמת המחירים משתנה בהתאם לסוג המזון

050-9910757 y054054@gmail. com  

 מכירות

 -יואל אקבלי 

קייטרינג עשבי 

 תיבול

   050-6980301 קייטרינג בשרי לשבתות ואירועים קייטרינג

 Elidan25@gmail. com 054-2077685 הערכת שווי של נכסי נדל''ן שמאי מקרקעין אלידן בן שמעון מקרקעין

ספרות 

 ועריכה
   054-9788327 ם כתב האר"י אשכנזי מהודרכל דברי סת" סופר סתם אבי אפלבוים

ספרות 

 ועריכה
 הקלדה והגהה תמיר כהן

מגיה  .2 .בכל השפות .תנו לי מאמר/ספר בכתב ידכם והמיר זאת לכתב מחשב .1 

 . מומחה של מאמרים/ספרים בעברית בלבד
052-3277388 cohentamir78@gmail. com 

ספרות 

 ועריכה
   050-8741909   זיסופר סת"ם אשכנ שמע ישראל ויט

 cohentamir78@gmail. com 052-3277388 צימר על כל המשתמע צימרים תמיר כהן צימרים

 צימרים
בקתות שירת דויד 

 )רויטל עקוקה(
 053-2552555 צימרים לזוגות משפחות וקבוצות צימרים

 revital132@gmail. comמייל 

https://www. tuv-bait. co. 

il/show_zimmer/434 קישור לעמוד

 באינטרנט

 צימרים
 -דגנית גרידיש 

 אחוזת בר יוחאי
 אחוזת בר יוחאי dganit_g@walla. co. il 052-6990764 הרים הקרוב לקבר רבי שמעון בר יוחאי רבאווינופש זוגי/משפחתי  צימרים

   052-3452522 דירות אירוח דירות נופש -צימרים  כהן גאל -נוף מירון  צימרים

 צימרים
אירוח  -יעקב ג'רבי 

 ברמה
 il. co. zimmeron. Www 054-2273670  .משחקי חצר .ספא ג'קוזיבריכה  .לזוגות ומשפחות .צימרים מיוחדים ומפנקים צימרים

 Coorit12@gmail. com 052-6959584 2מתאים לזוג/ לזוג+ .מאובזר ומושקע .פרטי עם גינה גדולהצימר  צימרים אורית כהן צימרים

 meircohen1958@walla. co. il 050-3308849 צימרים  צימרים מאיר כהן צימרים

 צימרים לאירוח אושרת ושמעון פרץ צימרים
נוף  ,שינה מרווחיםחדרי  ,׳קוזי מפנק בכל סוויטהג ,אירוח מפנקות תסוויטויש לנו שתי 

 פינות ישיבה ופינת גריל ,מקסים וגינה גדולה ומטופחת הכוללת משחקים לילדים
052-9464499 Oshratperetz52@gmail. com 

 צימרים
אביזהר ואסנת 

 הראל
 Osnath73@gmail. com 052-859300 צימר גדול ויפה+ מרפסת ענקית צימר/נגינה

http://www.zimmeron.co.il/
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 yzcohen@mekorot. co. il 050-9099058 אורחים בכל יחידה 6זוגות ומשפחות עד  חוריאיחידות דיור ל 2 צימרים כהן יצחק ויהודית צימרים

 מרפסת גדולה ונוף מדהים להר מירון ,יחידות אירוח חדשות ומאובזרות 2 צימרים בבר יוחאי דניאל ואורטל כהן צימרים
054-5729030, 

050-7851329 

danor. co@gmail. com. יאל פייסבוק: דנ

 ואורטל כהן

 צימרים סבן דניאל צימרים
גינה  ,מרפסות נוף 2טבחונים ממקלחות  4חדרים  6יחידות  4מתחם צימרים הכולל 

 מטר המשמש לחדר אוכל ופינת משחקים 60אולם כ 
054-4593324   

 . מרפסת גדולה פונה להר מירון .סלון מרווח .חדרי שינה 3 .רוח נעימהיאדירת  רוחידירת א משפחת אסיאג צימרים

054-6374499 

-053ידידיה 

3139610 

yedidyas586@gmail. com 

 מול הר מירון צימרים
צימרים לזוגות 

 ומשפחות
 il. co. meron-mul. Www 053-7719116 צימרים יוקרתיים ומפנקים לזוגות ומשפחות

 הפעלת צימרים צימרי אחוזת כחלון צימרים
צימרים חדשים ומפנקים:)בריכה טרמפולינה מרפסות נוף ג'קוזי( מאובזרים לזוגות 

 למשפחות במרחק הליכה ממירון
 כניסה פרטית ציוד מלא הנאה מובטחת 052-2843412

תחזוקה 

 ובניה
 שחר עדי 

חשמלאי מוסמך ואיש 

 אחזקה 
 gmail. com@4298737 052-4298737 עבודות חשמל / ותיקונים כלליים / ריתוך ומסגרות

תחזוקה 

 ובניה
 israelshv@gmil. com 052-4711557  ,סיוע בתיקון מכשירי חשמל ,סיעוד ,חובש אחזקה ישראל שוורצברג

תחזוקה 

 ובניה
   050-9913401 ות ותיקונים שוניםחלונות שערים פרגולות דלתות רשת םאלומיניועבודות  דאבוש מנשה

 

http://www.mul-meron.co.il/

