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 שם: אבי רסיוק
 בית קמהמקום מגורים: 

 משרד עורכי דין -רסיוק שם העסק: 
נזיקין וזכויות  -: עורכי דין פירוט שירותים

 רפואיות
 טלפון: 08-6433770

 info@mar.co.ilדוא"ל: 
 

 

 שם: אורן נחמני 
 ברושמקום מגורים: 

 אורן נחמני שיפור ביצועים בעסקיםשם העסק: 
 ייעוץ עסקיפירוט שירותים: 

 052-6876998טלפון: 
 Oren@720.co.ilדוא"ל: 

 
 

 
 אבנר מגןשם: 

 בית קמהמקום מגורים: 
 ניהול וביצוע -אבנר מגן שם העסק: 

 פרויקטים בבניה
ניהול וביצוע פרויקטים פירוט השירותים: 

 בבניה
 058-4255511טלפון: 
 avner.magen@gmail.comדוא"ל: 

 

   
 שם: אסף עובדיה

 שובלמקום מגורים: 
 נראטיבהשם העסק: 

 ייתפיתוח וניהול אסטרטגפירוט השירותים: 
 דיגיטל

 052-2778072טלפון: 
 assafovad@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 

 
 שם: איה האי

 דבירמקום מגורים: 
 איה האישם העסק: 

מוצרי טקסטיל לתינוקות, פירוט השירותים: 
 ילדים מתנות לידה ועיצוב חדרי

 052-8105498טלפון: 
 Ayahairavid@gmail.comדוא"ל: 

  

  
 שם: איילת רונה טל

 תאשורמקום מגורים: 
 טל הטבע -איילת רונה טלשם העסק: 

מרכז הוליסטי לטיפולי גוף פירוט שירותי העסק: 
 , הכשרות מטפלים וסדנאות לקהל הרחבנפש

 052-4704946טלפון: 
 ayecohen@gmail.comדוא"ל: 

  

 
 

 שם: אמרי גניאל
 בית קמהמקום מגורים: 

 ריפוי אנרגטי ופיזי -אמרי גניאל שם העסק: 
בעל  /רפואה משלימהפירוט השירותים: 

 נגריה.
 050-2023828טלפון: 8

 Imrigingi@gmail.comדוא"ל: 
 

 

  
 

 שם: אסנת גולן
 נבטיםמקום מגורים: 

 קוסמטיקאית רפואית -אסנת גולןשם העסק: 
, פדיקור רפואי, טיפולי פניםכל סוגי פירוט העסק: 
 מניקור, לק ג'ל. 

 053-3393348טלפון: 
 Osnat2109@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 שם: הילה יעקבי

 דבירמקום מגורים: 
 שימושיקשם העסק: 

סטיילינג אישי וסטודיו פירוט השירותים: 
 לבגדים
 052-5508580טלפון: 
 hila_010@walla.comדוא"ל: 

 

   
 בראליה דלית אביעדשם: 

 שובלמקום מגורים: 
 תכנון, ייעוץ, פנים עיצוב -אביעד דליתשם העסק: 

 פרויקטים וליווי
 וליווי תכנון, ייעוץ, פנים עיצובפירוט העסק: 

  פרויקטים
 050-6951375טלפון: 
 dalitdesign@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 שם: טלי ביטון הולי

 שובלמקום מגורים: 
ליווי וחניכה הולי ייעוץ, -טלי ביטוןשם העסק: 

 למנהלים ועסקים
ליווי ייעוץ עסקי וחניכה פירוט השירותים: 

 למנהלים ועסקים
 052-3962796טלפון: 
 t.b.howley@gmail.comדוא"ל: 

 

   
 שם: חגית טולידנו

 גבעות ברמקום מגורים: 
חיים אימון לאורח  –חגית טולידנו שם העסק: 
 בריא והרזיה

אימון לאורח חיים בריא, פירוט השירותים: 
 פילאטיס הדרכתקואצ'ינג ו

 054-2220464טלפון: 
 hagtol@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 שם: ירדן קוברסקי

 שובלמקום מגורים: 
 עוגילישסשם העסק: 

 אישיתקינוחים בהזמנה פירוט השירותים: 
 052-4316357טלפון: 
 Yardenkov1@gmail.comדוא"ל: 

 
 

  
 שם: טליה גבאי
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 לטייל בגובה העינייםשם העסק: 
 תיירותפירוט השירותים: 

 052-4276240טלפון: 
 Downtoearthtours@gmail.comדוא"ל: 
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 שם: לאה שלם
 כרמיםמקום מגורים: 

 תיירות כרמים אגש"חשם העסק: 
 אירוח כפריפירוט השירותים: 

 052-8422202טלפון: 
 Kramiml@gmail.comדוא"ל: 

 

 

  
 

 שם: כרמית מימון נוחם
 גבעות ברמקום מגורים: 

 יכולות מרכז להעצמה אישיתשם העסק: 
 עזרה לימודית וטיפול רגשיפירוט השירותים: 

 053-7004732טלפון: 
 Carmitm2806@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 

 שם: ליאת ברגר
 דבירמקום מגורים: 

 ליאת ברגרשם העסק: 
עובדת סוציאלית ומטפלת פירוט השירותים: 

 הוליסטית
 054-4460442טלפון: 
 Berg.liat@gmail.comדוא"ל: 

 

 

  
 שם: ליאת קמפו

 בית קמהמקום מגורים: 
 מראש ועד זנבשם העסק: 

 ספרית כלבים וחתוליםפירוט השירותים: 
 054-4730365טלפון: 
 Liatcampo@gmail.comדוא"ל: 

 
 

 
 

 שם: מיטל שנרך
 גבעות ברמקום מגורים: 

 נגיעותשם העסק: 
 סטודיו לעיצוב פנים ואדריכלותפירוט העסק: 

 052-3633344טלפון: 
 negiot.meytal@gmail.comדוא"ל: 

 

 

  
 

 שם: מאשה גזמן
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 עיצוב פנים -מאשה גזמןשם העסק: 
 עיצוב והלבשת ביתפירוט השירותים: 

 054-6614634טלפון: 
 mashagdesign@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 

 שם: מריאנה אריה
 דבירמקום מגורים: 

 Terapiliשם העסק: 
טיפול אלטרנטיבי פירוט השירותים: 

TFT/EFT שחרור רגשי ומדיטציה 

 052-8105038טלפון: 
 mariannearie2@gmail.comדוא"ל: 

 

 

  
 

 ז'ורהשם: מיכל 
 תאשורמקום מגורים: 

 כלי בראשיתשם העסק: 
  יצירת כלי קרמיקה וסדנאותפירוט השירותים: 

 050-6714304טלפון: 

 Jauremichal@gmail.comדוא"ל 
 

 

 
 

 שם: נועה שמריהו רכטמן
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 נועה ספורטשם העסק: 
סטודיו לאימוני כושר פירוט השירותים: 

והפקת אירועי ספורט ובריאות לחברות 
 ומוסדות
 050-7174878טלפון: 
 noasport@gmail.comדוא"ל: 

 
 

 

  
 

 שם: מרינה פלר
 גבעות ברמקום מגורים: 

 פעימות ברשם העסק: 
 טבעיתלרפואה מרכז פירוט השירותים: 

 054-7636666טלפון: 
 Marinkaf2002@gmail.comדוא"ל: 

  

 שלח לוי שם: נילי
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 רפואה סינית -נילי שלח לוי שם העסק: 
 טיפולים ברפואה סיניתפירוט השירותים: 

 054-6614663טלפון: 
 nilishelach@gmail.comדוא"ל: 

 
 

 רחמני שם: סיון 
 גבעות ברמקום מגורים: 

 קפה דבירהשם העסק: 
 בית קפהפירוט השירותים: 

 054-2278167טלפון: 
 Cafedvira@gmail.comדוא"ל: 

 
 

 
 

 גלילישם: עדנה 
 שובלמקום מגורים: 

 אריחים מצוירים עדנהשם העסק: 
ציור על אריחים לבניה פירוט השירותים: 

 יצירה לילדים ומבוגרים , סדנאותפוץיוש
 052-8893970טלפון: 
 Ednagaliliart@gmai.comדוא"ל: 

  

  
 עובדיה שם: עודד

 להביםמקום מגורים: 
 עגורשם העסק: 

אירועי ניווט למשפחות וארגונים פירוט השירותים: 
 ביער להב

 054-4782002טלפון: 
 agurnivut@gmail.comדוא"ל: 
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 שם: עופרה מלכא

 דבירמקום מגורים: 
 יעוץ עסקי  -עופרה מלכאשם העסק: 

אסטרטגי, שיווקי -ייעוץ פירוט השירותים: 
 ופיננסי

 054-8006659טלפון: 
 Ofra.malka7@gmail.comדוא"ל: 

 
  

 שם: עינב זינו 
 גבעות ברמקום מגורים: 

 עינב קוסמטיקה רפואיתשם העסק: 
 טיפולי קוסמטיקהפירוט השירותים: 

 054-5644086טלפון: 
 einavzanzi@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 צרפתי שם: עינת
 גבעות ברמקום מגורים: 

טיפולים וחוויות במים  -עינות ברשם העסק: 
 ואירוח מדברי

שחיית פעוטות וילדים, פירוט השירותים: 
הידרותרפיה, טיפולי וואטסו, אירועי קונספט 

 וימי גיבוש, סוויטות אירוח מול סוואנת הנגב
 052-5553808טלפון: 
 Einotbar@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 שם: עינת בן שלום 
 בית קמהמקום מגורים: 

 פשוטשם העסק: 
טיפולי מגע וחיזוק מיומנות פירוט השירותים: 

 שפה וחשבון דרך תנועה יצירה ומשחק 
 054-5886986טלפון: 
 einat24962@gmail.comדוא"ל: 

 
 

 שם: עליזה נתנאל
 סגולהמקום מגורים: 

 חוות שבדרוןשם העסק: 
הסעדה, גיבוש, תיירות פירוט השירותים: 

 וכנסיםאירועים 
 052-4404020 טלפון:

 Netshva@gmail.comדוא"ל: 
 

 

 שם: עמליה פולק דגן 
 בית קמהמקום מגורים: 

 פולק דגן ביטוח ותכנון פיננסישם העסק: 
, אובדן כושר, ביטוח חייםפירוט השירותים: 

 בריאות וסיעוד, חיסכון ארוך טווח ופיננסים.
 054-2902262טלפון: 
 Amalia@polackdagan.co.ilדוא"ל: 

 
 

 גרנסיה שם: ענבל שגיא
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 הום סטיילינג ועיצוב -ענבלשם העסק: 
 מסחריים לחללים עיצובפירוט השירותים: 

 ופרטיים ציבוריים
 052-2709001טלפון: 
 Inbalsdesign@gmail.comדוא"ל: 

 

 שם: ענבר ברקוביץ  
 גבעות ברמקום מגורים: 

 ד ומרצה"עו -אפרים ברקוביץ ענברשם העסק: 
 בתחומי וסדנאות הרצאות :פירוט השירותים

 צוואות, עבודה בדיני משפטי שירות, ומשפט חברה
 חוזים, מסחר וסימני יוצרים זכויות, וירושות

 .והסכמים
 054-6366969טלפון: 

 law.ibe.office@gmail.com דוא"ל:
 

 

 שם: פניני תייר
 להבמקום מגורים: 

 התכשיטים של פנינישם העסק: 
 עיצוב תכשיטים  פירוט השירותים:

 050-2034259טלפון: 
 pninik@walla.comדוא"ל: 

 
 

 ילנד שם: רעות פז 
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 סינית רפואה רעותשם העסק: 
, שיאצו, דיקור: סינית רפואהפירוט השירותים: 

 ומקרוביוטית סינית תזונה
 054-6659669 טלפון:

 Reutyell@gmal.comדוא"ל: 
 

 

 שם: שרה כרמל
 משמר הנגב מקום מגורים:

 לאומנות סטודיו כרמל שרה שם העסק:
 יד ועבודות סדנאות, חוגיםפירוט השירותים: 

 054-5226679טלפון: 
 info@saracarmel.comדוא"ל: 

 

 

 שם: שרון שכטר 
 שובלמקום מגורים: 

 לכלכלת ויועץ מאמן - שכטר שרוןשם העסק: 
 המשפחה

, המשפחה לכלכלת ייעוץפירוט השירותים: 
 וצמיחה כלכלית התנהלות
 054-4710798טלפון: 
 sshecht2@gmail.comדוא"ל: 

  
 שולי בורבאשם: 

 גבעות בר מקום מגורים:
 שולרי שם העסק:

 תכשיטים צורפות ומעצבתפירוט השירותים: 
 052-3929271טלפון: 
 shulyborba@gmail.comדוא"ל: 

 

 אשרייהל שם: שרית  
 כרמיםמקום מגורים: 

 עוצמת התדרים -אשרייהל שרית  שם העסק:
ריפוי וקירבה במערכת יחסים פירוט השירותים: 

עם עצמי או מול אימי וביתי. טיפול פרטני, סדנאות 
 ומפגשי תנועה

 054-2470129טלפון: 
 saritasheri@gmail.comדוא"ל: 
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 בתיה אלטשולרשם: 

 שובלמקום מגורים: 
 בתיה של הקסם מגע שם העסק:

רפלקסולוגיה, , עיסוייםפירוט השירותים: 
 לכל הגילאיםועוד הופי נרות ודיקור, 

 052-2297909טלפון: 
 batia_yeflex@walla.co.il דוא"ל:

 
 

 עדי עזריהשם:  
 גבעות ברמקום מגורים: 

 עדי עזריה -יוגהה בית שם העסק:
  סטודיו מקצועי ליוגה לכל גילפירוט השירותים: 

 050-9343353 טלפון:

 boko.adi@gmail.comדוא"ל: 
 

 

 ניב גבאישם: 
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 החנות הירוקה שלי -תאקולוגי שם העסק:
 טבעחנות פירוט השירותים: 

 054-6614588טלפון: 

 nivecobaby@gmail.com דוא"ל:
 

 

 גל בלוקשם:  
 להבמקום מגורים: 

  NG -flowers שם העסק:
 שזירת בתחום ושירותים מוצריםפירוט השירותים: 

 וסדנאות לאירועים הפרחים
 050-6910988טלפון: 

 galblock@gmail.comדוא"ל:
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