
עמותת "בדרך אל  - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית( )ע"ר(",
הוקמה בשנת 2009 על ידי זוג הורים לילדה מיוחדת. 

העמותה מפעילה בית ספר לחינוך מיוחד ומרכז תעסוקה ופנאי, לאנשים עם מוגבלויות.

כל המוצרים והשירותים במרכז התעסוקה מיוצרים על ידי אנשים עם מוגבלויות,  אשר משולבים בעבודת הייצור ומקבלים שכר על עבודתם.
הדגש על יצרנות ושילוב תעסוקתי, מציב את האדם עם המוגבלות במעמד שווה ומעודד את הכרתו כחיוני בחברה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף כשותפים לדרך, לתמוך במיזמים השונים ולרכוש מוצרים, שכל הכנסותיהם מוקדשות לרווחתם. 
ביחד ניתן להביא לשינוי משמעותי בחייהם של אנשים עם מוגבלויות ושל הסביבה בכלל.

תוכלו למצוא אותנו במתחם ירוק ויפיפה, מייצרים כריות נוי, עציצי בטון,
פריטי קרמיקה, אלבומים, לוחות שנה ועוד.

המקום פתוח לקהל הרחב לביקור ולרכישת המוצרים.

העסקת עובדים עם מוגבלויות

בטב ע
קטלוגשלנו

מוצרים
עם ערך חברתי

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 רחוב החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com

עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(,
ע״ר 580507234 הינה מלכ"ר ובעלת אישור הכרה בתרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


מוצרי העמותה לבחירתכם

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 רחוב החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com

עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(,
ע״ר 580507234 הינה מלכ"ר ובעלת אישור הכרה בתרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

התמונות להמחשה בלבד. עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום
בקנייה מעל 100 מוצרים תינתן הנחה

מוצרי קרמיקה

חגים

מוצרי בטון

ילדודס

מארזים

מוצרי טקסטיל

מתנות מעוצבות החל מ-10 ₪

עמוד 3 עמוד 2

קטלוג
מוצרים

עם ערך חברתי העסקת עובדים עם מוגבלויות

בטב ע
שלנו

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0549808866
tel:0549808866
http://www.bateva.org/
http://www.bateva.org/


החל מ-
₪ 20

החל מ-
₪ 15

החל מ-
₪ 15

החל מ-
₪ 20

החל מ-
₪ 45

10 ₪

קרמיקה

עמוד 5 עמוד 4

1,2( צלחת בגדלים שונים - 20 ס״מ | 15 ס״מ  )לבן / קרם / חום( 
3( מגש בגדלים שונים - 40/14 ס״מ | 32/10 ס״מ  )לבן / קרם / חום( 

4( חבק למפיות
5,6( קערה בגדלים שונים - 25 ס״מ | 20 ס״מ  )לבן / קרם / חום( 

3

4

2

6

1

5

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

מוצרי הקרמיקה מיוצרים בעבודת יד 
קפדנית. כל פריט עובר תהליך של 
עיצוב, שריפה בתנור, צביעה וייבוש.

תודה לכם
שבחרתם בנו!

ביחד ניתן להביא לשינוי 
משמעותי בחייהם של 

אנשים עם מוגבלויות ושל 
הסביבה בכלל.

מתנות מעוצבות החל מ-10 ₪ מארזיםילדודס׳חגיםמוצרי טקסטילמוצרי בטוןמוצרי קרמיקה

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


עמוד 7 עמוד 6
תוכן עניינים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

tel:0774622407
tel:0774622407
tel:0549808866
tel:0549808866
https://example.com
www.bateva.org


1

 8( חבק למפיות
9( רימון  

10,7( צלחת דקורטיבית עם כיתוב - בגדלים שונים
11( מוצרי נוי מגוונים 

12( שלט בגדלים שונים
13( אגרטל בגדלים שונים
14( חמסה בגדלים שונים

15( שרשרת עם תליון מעוצבת

9 9

12

8

11

7

עמוד 9 עמוד 8

מוצרי הקרמיקה מיוצרים בעבודת יד 
קפדנית. כל פריט עובר תהליך של 
עיצוב, שריפה בתנור, צביעה וייבוש.

קרמיקה

₪ 10

₪ 20

החל מ-
     ₪ 40

החל מ-
     ₪ 30

החל מ-
     ₪ 10

החל מ-
     ₪ 30

החל מ-
     ₪  30

החל מ-
₪ 50

החל מ-
₪ 10

14 1315

10

"מאז שאני קם
כל בוקר לעבודה אני 
שמח"אומר ליאור - 
עובד עם מוגבלויות 
במרכז התעסוקה

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


עמוד 11 עמוד 10
תוכן עניינים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
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שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0774622407
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19

22

18

21

17

20

23

₪ 15

₪ 38

₪ 45

₪ 60

₪ 34

16( עציצים מעוטרים
17( עציץ קטן - 4.5/6 עיטור / כיתוב

18( עציץ בינוני - 7/10 עיטור / כיתוב
19( עציץ גדול - 12/10 עיטור / כיתוב

20( מעמד לעטים - 12/10 עיטור / כיתוב
21( מגוון צמחים 

22( עציץ ענק - 13/16 עיטור / כיתוב
23( אות מעוטרת

עמוד 13 עמוד 12

16

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 10

תהליך היצירה מתחיל בהכנת תערובת 
הבטון ממשיך ביציקתו בכלים נבחרים 

ומסתיים בשיוף ועיצוב הכלי... אפילו את 
העציצים אנחנו מגדלים בעצמנו.

בטון

הידעתם?
מרכז התעסוקה שלנו 
הוא גם חנות, הפעילה 
בכל יום במתחם ירוק  
ויפיפה. אתם מוזמנים 

להגיע!

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


₪ 10

₪ 35

₪ 30

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 10

החל מ-
     ₪ 5

החל מ-
     ₪ 10

החל מ-
     ₪ 20

החל מ-
     ₪ 10

24( מעמד לנר / דמות מבטון וחמסה
25( מעמד לתמונה / דמות מבטון בצורת כוכב / ענן

26( חמסה
27( מספר מעוטר

28( עציץ עם קקטוס מבטון בגדלים שונים

29( תחתית לכוסות שתיה חמה
30( מוצרי נוי מבטון

31( מעמד לגלילי נייר
32( מעצור לדלת

עמוד 15 עמוד 14

26

29

31

32

25

28

24

27

30

בטון
תהליך היצירה מתחיל בהכנת תערובת 
הבטון ממשיך ביציקתו בכלים נבחרים 

ומסתיים בשיוף ועיצוב הכלי... אפילו את 
העציצים אנחנו מגדלים בעצמנו.

תוכן עניינים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


₪ 30

₪ 10

₪ 15

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 50

החל מ-
     ₪ 60

החל מ-
     ₪ 80

החל מ-
     ₪ 45

החל מ-
     ₪ 30

מוצרי הטקסטיל נתפרים בתפירה 
איכותית. הבדים שלנו כוללים מגוון 

סגנונות מרהיבים. לרשותכם עיצובים, 
ריקמות וצורות שיצרנו במיוחד.

33( כרית מושב לכיסא - 45/45 ס״מ
34( לב לקישוט

35( תיק בד
36( כרית חימום כוסמת

37( מפית עם ריקמה

38( כרית נוי 
39( ריחן מפרחי לבנדר

40( מפה - 150/150 ס״מ
41( מפה - 250/150 ס״מ

עמוד 17 עמוד 16

35

38

40

41

34

37

33

36

39

טקסטיל
תוכן עניינים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


הכי כיף ליצור מוצרים לילדים! שילוב 
של צבעים, טקסטורות ומרקמים במגוון 

פריטים מפנקים שילדים אוהבים.

עמוד 19 עמוד 18

334

42( כרית לחדרי ילדים ונוער
43( בובה דמות

44( אות בד
45( נחש פעילות

46( כרית בצורות שונות

47( עציץ מעוצב מבטון
48( אותת מעוטרת מבטון
49( כלי מאוייר מקרמיקה

50( עציץ שמח
51( קוביה ועציץ מבטון עם דמות קקטוס מבד

44

46

49

51

56

43

45

48

50

42

47

₪ 28₪ 15

₪ 90₪ 40

₪ 10

₪ 34

החל מ-
     ₪ 50

החל מ-
     ₪ 20

החל מ-
     ₪ 10

החל מ-
     ₪ 34

ילדודס
תוכן עניינים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים
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* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


2

איזה כיף לתת ולקבל מתנה בחג! 
מבחר פריטי נוי מושלמים לכל חג.

    9

52( סט לראש השנה
53( מגוון כלי קרמיקה לכל חג

54( לוח שנה והגדה לפסח מעוצבית אישית - 
מתנה אהובה מכל המשפחה

55( מגוון כלים חגיגיים
56( מפה חגיגית בגדלים שונים

57( מארז ליום המשפחה
58( חנוכיה

59( ברכת שלום
60( עיצוב אלבום דיגיטלי

61( שלישיית עציצים לכל חג
62( מפית וחבק לסידור שולחן חג

63( לכל מי שאוהבים
64( יום אהבה שמח

65( עציץ ברכה לכל חג
66( צלחת לסדר פסח

67( תחתית לכלים חמים

חגים

64 57

67 60

61 52

54

63 56

66 59

53

62 55

65 58

עמוד 21 עמוד 20

₪ 500 ₪ 40₪ 40

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 34

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 65

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 49

החל מ-
     ₪ 34

₪ 160

החל מ-
     ₪ 80

החל מ-
     ₪ 10

החל מ-
     ₪ 20

החל מ-
     ₪ 15

החל מ-
     ₪ 10

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


להזמנות מעל 50 יח׳ / איסוף עצמי

71

68

70

74 73

8569

79

757677

72

78

עמוד 23 עמוד 22

מתנות ומזכרות מעוצבות עם ערך חברתי לאירועים 
עסקיים ופרטיים - החל מכנסים ועד חתונות :(

החל מ-
     ₪ 10

 מתנות קטנות 
לאירועים גדולים 

ב-10 ₪

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

רק
     ₪ 10

מהו מרכז התעסוקה 
בשבילי? ״בית...״

אומרת דנה - עובדת 
עם מוגבלויות במרכז 

התעסוקה"

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


80( מגוון עציצים לעיצוב אירועים ומתנות - אפשרות מיתוג
81( עציץ מעוצב לכל אורח - אפשרות  למיתוג

82( מעמד לתמונה  / מס׳ שולחן - אפשרות מיתוג
83( מגוון עציצים לעיצוב אירועים ומתנות

84( לב בד מתנה לאנשים שאוהבים
85( צלחת מאויירת / ממותגת 

86( מעמד נר מעוצב - אפשרות מיתוג
87( סט לאירוע

83 82

85

87

81

84

86

80

עמוד 25 עמוד 24

 מתנות קטנות 
לאירועים גדולים 

החל מ-15 ₪
להזמנות מעל 50 יח׳ / איסוף עצמי

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


עמוד 27 עמוד 26

כל המוצרים והשירותים 
במרכז התעסוקה, 

מיוצרים על ידי אנשים עם 
מוגבלויות, אשר משולבים 
בעבודת הייצור ומקבלים 

שכר על עבודתם.

תוכן עניינים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0774622407
tel:0774622407
tel:0549808866
tel:0549808866
http://www.bateva.org/
http://www.bateva.org/


99

102

95

98

101

94

96

97

100

89

90

92

93

88

91

88( עציץ LOVE מבטון - פריט חובה בכל בית!
89( כרית פינוק ושם מבטון ליולדת ולרך הנולד

90( ריחן ונר לאווירה מושלמת 
93, 91( עציץ אווירה לבית ולמשרד

92( סט בטון למזל וברכה
94(  אות וקישוט מדף מבטון לחנוכת בית

95( סט בטון מעוצב למשרד שכולו שיק -
מעמד לעטים, תמונה, כרטיסי ביקור וקישוט מדף

96( עציץ וקישוטי מזל להצלחה
97(  תחתית בטון מעוצבת

98( מפה ומפיות מהודרות לחג

99( מעמד מגבות נייר ועציץ
שימושי מעוצב

100( קישוט מדף למשרד ולבית
101( סט מפנק עם כרית חימום,

נר, ריחן ועציץ - למי שאוהבים
102( להגיד תודה - סט עציץ ולב מבטון

עמוד 29 עמוד 28

     ₪ 50
     ₪ 55

     ₪ 18
     ₪ 20

     ₪ 55
     ₪ 65

     ₪ 77
     ₪ 83

     ₪ 109
     ₪ 120

     ₪ 50
     ₪ 60

     ₪ 73
     ₪ 83

     ₪ 50
     ₪ 60

     ₪ 80
     ₪ 90

     ₪ 65
     ₪ 75

     ₪ 79
     ₪ 89

     ₪ 70
     ₪ 85

     ₪ 85
     ₪ 95

     ₪ 35
     ₪ 43

     ₪ 79
     ₪ 89

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

לבחירתכם מגוון מארזים כדי שתקבלו יותר 
ותשלמו פחות. מתאים לחנוכת בית, ימי 
הולדת או סתם מתנה לכל מצב רוח טוב.

בקנייה מעל 100 מוצרים תינתן הנחה

מארזים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


108

109

103

עמוד 31 עמוד 30

לבחירתכם מגוון מארזים כדי שתקבלו יותר 
ותשלמו פחות. מתאים לחנוכת בית, ימי 
הולדת או סתם מתנה לכל מצב רוח טוב.

בקנייה מעל 100 מוצרים תינתן הנחה

מארזים

103( חנוכת בית? סט בטון שממשיך לצמוח:(
104( קערת אביב אופטימית מקרמיקה

105( ריחן וסוקלנט עם עציץ בטון - לאווירה מושלמת
106( סט בטון שאומר תודה

107(  שלושת המופלאים - עציצי בטון בצבעים שונים
108( שתי צלחות אלגנטיות לחג

109( סט מגש ו-3 קעריות מאזטים - לאירוח מושלם

105

     ₪ 49
     ₪ 55

     ₪ 79
     ₪ 89

107

     ₪ 92
     ₪ 102

104

     ₪ 97
     ₪ 105

     ₪ 105
     ₪ 115

     ₪ 65
     ₪ 70

תוכן עניינים

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

* התמונות להמחשה בלבד
* עיטורים וטקסטים מוטבעים בתוספת תשלום

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

106

     ₪ 62
     ₪ 72

tel:0774622407
tel:0549808866
http://www.bateva.org/


כל הזכויות שמורות לעמותת ״בדרך אל״ בית ספר בטבע, מושב נטעים
צילום | רוני בן ארי

עיצוב | אילנית כהן פרידמן

תודה

עמוד 33 עמוד 32

להגיד תודה זה השלב הכי מהנה...
תודה לשותפים לדרך ולכל העוסקים במלאכה

שעות פעילות בימים א'-ה 08:30-15:00 / טל׳ 077.4622407 | 054.9808866 החי"ל 11, מושב נטעים
www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com

עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

הנחת כמות בקנייה מעל 100 פריטים

תוכן עניינים

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

שעות פעילות בימים א'-ה׳ 08:30-15:00
טל׳ 077-4622407 | 054-9808866 | רח׳ החיי"ל 11, מושב נטעים

www.bateva.org למידע נוסף talilevko@gmail.com
עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה עצמאית(, ע״ר 580507234

tel:0774622407
tel:0774622407
tel:0549808866
tel:0549808866
http://www.bateva.org/
http://www.bateva.org/


חגיםמוצרי קרמיקה מארזיםילדודס׳מוצרי בטון מתנות מעוצבות החל מ-10 ₪מוצרי טקסטיל




