
מחזקים את העסקים של מטה יהודהמחזקים את העסקים של מטה יהודה

אוכל שעושה טוב
חוות השוקולד גליתא 

פיצה פצץ 

מלכת הממולאים 

קפה טל 

שנקליש 

מאפיית ברדלי 

בר טוב

קייטרינג נטלי

קפה חממת הסחלבים

רשטא

צובה

צור הדסה

עין-נקובא

מושב אורה

עין-ראפה

שריגים

א.ת. הר טוב

נחושה

מעלה החמישה

עין-ראפה

מוצרי שוקולד

פיצריה ומאפים

תבשילי ממולאים

קפה, כריכים ומאפים

בית קפה, אוכל בלדי, אסלי, אותנטי

עוגות ומאפים

בורגרים

קייטרינג חלבי / בשרי / עוגות / לחמים

מטבח איטלקי, בית קפה

אוכל ביתי

054-5637797

02-627-7702

050-8111396

052-4740562

072-2811738

050-5753548

054-5858892

055-6670749

054-5656588

02-994-8520

יין ישמח לבב אנוש
מזקקת הולנדר

הסבים שותים

יקב עגור 

יקב נבו 

יקב שורק

יקב קדמא 

יקב צפרירים 

בירה מוסקו

מבשלת שריגים בע''מ 

בירה שפירא

בית מאיר 

צור הדסה

מושב עגור 

מטע

קיבוץ נחשון 

כפר אוריה 

מושב צפרירים

מושב זנוח

שריגים לאון

א.ת. שורק (נחם)

ליקרים תוצרת משפחתית

יינות יקבי בוטיק אזוריים, בירות ועוד

יינות מובחרים

מבחר יינות / מארזי שי יוקרתיים

יינות מובחרים

יין, ערכות פיקניק, מארזי מתנה

יינות מובחרים

בירות בוטיק בבקבוקים

בירה, מארזי בירות, בקבוקי ליטר

ארגז בירה 24 בקבוקים

054-7667638

054-4874898

052-8609761

052-6071780

050-9450844

054-9195156

052-4284329

052-2906020

052-6227679

050-5637697

שירותים לציבור
רועה מדבר

סאלרו מערכות מיזוג אויר

מ.ע.א 

אלון פרגו צילום והפקה

אקספרט קרפט

סטודיו הראל 

יונקס מחשבים

א. זוהר שירותים והתקנות

נווה מיכאל

מושב תרום

כל רחבי הארץ

נווה אילן 

בית זית

קיבוץ הראל

צור הדסה

צור הדסה

שליחויות בין בתי עסק ללקוח

מכירה, שירות וחיטוי למערכות מיזוג אויר

משלוחים והתניידות 

שירותי צילום ועריכה, וידיאו וסטילס

ניקוי וחיטוי שטיחים, ריפודים ומערכות מיזוג

סדנאות צילום

מחשבים וסלולאר

כל סוגי המזגנים

054-7746647

0508844420/1

052-3196177

054-2327930

1-800-220055

050-5738832

052-7474095

050-2205911

פנאי ומתנות לבית
עץ טרובל - ספר ילדים 

בובה מציור

פרחי אברהמי

מרחב נשימה

פסטל

בית זית

גבעת ישעיהו

מושב נוה מיכאל

מושב מבוא ביתר

מעלה החמישה

ספר ילדים על אהבת הטבע, האדם והשפה

בובות בהזמנה אישית לילדים ומבוגרים

פרחים, עציצים, בלונים ומתנות

מנורות מלח, פמוטי מלח

חומרי יצירה וציוד משרדי

054-8046995

054-9466462

02-999-6198

053-4208176

054-4527741

תהנו מתוצר מקומי משובח
בשירות משלוחים עד הבית

- הצטרפות לרשימה באתר המועצה -
M-YEHUDA.ORG.IL/809


