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 שם: אבנר מגן
 בית קמהמקום מגורים: 

 בניהופיקוח ניהול  -אבנר מגן שם העסק: 
פרויקטים  ופיקוחניהול פירוט השירותים: 

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

  

 שם: איה האי 
 דבירמקום מגורים: 

 איה האישם העסק: 
לתינוקות,  פריטים מעוצביםפירוט 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 פירוט שירותי העסק: 
, הכשרות מטפלים וסדנאות לטיפולי גוף נפש

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

 

  
 אילן קצירשם: 

 גבעות ברמקום מגורים: 
 KATZIR ENERGYשם העסק: 

 באמזון מכירותפירוט שירותי העסק: 
 052-8831115טלפון: 
 ilankatzir10@gmail.comדוא"ל: 

  

 
 

 אלעזר יזהר כהןשם: 
 הנגבמשמר מקום מגורים: 

 חשמל דרוםשם העסק: 
 שירותי חשמלפירוט העסק: 

 054-6614419טלפון: 

  Elazar751@gmail.comדוא"ל: 

  
 אלרם אליאסשם: 

 נבטיםמקום מגורים: 
 נוחות חנות -ולנד'קוצשם העסק: 

 מכולת מוצרי מכירתפירוט השירותים: 
 054-5576009טלפון: 

 kuchinye@gmail.comדוא"ל: 
 

 
 שם: אמרי גניאל

 בית קמהמקום מגורים: 
 פנים נגרות-Atelierשם העסק: 

 מטבחים ובניית עיצובפירוט השירותים: 
 פנים נגרות עבודותו

 050-2023828טלפון: 8

 imrigingi@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 

  
 אמיר ידליןשם: 

 חצריםמקום מגורים: 
 איזון באי איזוןשם העסק: 

 ויעוץ חניכה. ארגוני ויעוץ פתוחפירוט השירותים: 
 .קריירה

 52-30555880טלפון: 

 amiryadlin3566@gmail.comדוא"ל: 
 

 

 

 
 בן אלקובישם: 

 ערוגותמקום מגורים: 
 פרוייקטים Yoni & Benשם העסק: 

תכנון והקמת גינה, אחזקה פירוט העסק: 
 ופיתוח, דקים ופרגולות

 050-4999629טלפון: 

 benalk11@gmail.comדוא"ל: 

 

 

  
 גל בלוקשם: 

 להבמקום מגורים: 

 )פרחי אנג'י (  NG -flowers שם העסק:
 בתחום ושירותים מוצריםפירוט השירותים: 

 וסדנאות לאירועים טריים ופרחי משי פרחים שזירת
 050-6910988טלפון: 

 galblock@gmail.comדוא"ל:
 

 

 

 
 דבורה בן יהודהשם: 

 משמר הנגבמקום מגורים: 
 יצירה של בית -ה'דבורל שם העסק:

 לילדים יצירה סדנאותפירוט השירותים: 
 ומבוגרים
 054-6614291טלפון: 

  debbny@walla.comדוא"ל:

 

 

 

  
 דלית אביעד בראליהשם: 

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

 פרויקטים וליווי
 ניהול, פנים עיצובתכנון אדריכלי, פירוט העסק: 

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

 

 

 

 
 ביושם: הילה יעק
 דבירמקום מגורים: 

 שימושיקשם העסק: 
סטיילינג אישי וסטודיו פירוט השירותים: 

 לבגדים
 052-5508580טלפון: 
 shimuchic@gmail.comדוא"ל: 

 
 

  
 שם: חגית טולידנו

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

 מדריכת כושר ופילאטיספירוט השירותים: 
 אימונים אישיים/קבוצתיים.

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

 שובלמקום מגורים: 
 ארגוני יעוץ -ישראלי חסיהשם העסק: 

, משאבים גיוס, ארגוני יעוץפירוט השירותים: 
  אסטרטגיים ותהליכים

 052-6130111טלפון: 

 Bhhasia@gmail.comדוא"ל: 

  

 שם: טלי ביטון הולי 
 שובלמקום מגורים: 

הולי ייעוץ, ליווי וחניכה -טלי ביטוןשם העסק: 
 למנהלים ועסקים

ליווי ייעוץ עסקי וחניכה פירוט השירותים: 
 למנהלים ועסקים

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

 
 

 
 טל מרקושם: 

 דבירמקום מגורים: 
 פשוט להתחתןשם העסק: 

חתונות  וניהול ליווי, הפקהפירוט השירותים: 
 חברתיות.

 054-9252548טלפון: 

 Pashut.wedding@gmail.comדוא"ל: 

 

 

  
 שם: טליה גבאי
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 לטייל בגובה העינייםשם העסק: 
 וטיולים תיירותפירוט השירותים: 

 052-4276240טלפון: 
 Downtoearthtours@gmail.comדוא"ל: 

  

 
 שם: ירדן קוברסקי

 שובלמקום מגורים: 
 עוגילישסשם העסק: 

 קינוחים בהזמנה אישיתפירוט השירותים: 
 052-4316357טלפון: 
 Yardenkov1@gmail.comדוא"ל: 

 

  
 יונתן מולכושם: 

 להבמקום מגורים: 
 פרוייקטים Yoni & Benשם העסק: 

תכנון והקמת גינה, אחזקה ופיתוח, פירוט העסק: 
 דקים ופרגולות.

 050-2034452טלפון: 

 Yonimolcho@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 יעל כנענישם: 

 כרמיםמקום מגורים: 
 מהגליםשם העסק: 

, הידרופיט שחיה הדרכתפירוט השירותים: 
 .והידרותרפיה

 050-3886779טלפון: 

  yaelca4@gmail.comדוא"ל: 

  
 שם: לאה שלם
 כרמיםמקום מגורים: 

 תיירות כרמים אגש"חשם העסק: 
 אירוח כפריפירוט השירותים: 

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

 

 
 עובדיה בויקוליאת שם: 

 שובלמקום מגורים: 
 ארגוני ייעוץ -עובדיה בויקו ליאתשם העסק: 

 קבוצות והנחיית
 והנחיית ארגוני ייעוץפירוט השירותים: 

 קבוצות
 054-5934810טלפון: 

 liatboyko@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 

  
 ליעד דרורשם: 

 משמר הנגבמקום מגורים: 
 הורים והנחיית שינה ייעוץ -דרור ליעדשם העסק: 

 קבוצות והנחיית שינה ייעוץפירוט השירותים: 
 הורים

 052-4764306טלפון: 

 liaddror32@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 שם: מאשה גזמן

 משמר הנגבמקום מגורים: 
 עיצוב פנים -מאשה גזמןשם העסק: 

 עיצוב והלבשת ביתפירוט השירותים: 
 054-6614634טלפון: 
 mashagdesign@gmail.comדוא"ל: 

 

  
 מירב גולןשם: 

 משמר הנגבמקום מגורים: 
 קול פיתוח -גולן מירבשם העסק: 

 יוצרת וזמרת קול לפיתוח מורהפירוט השירותים: 
 050-7955685טלפון: 

 golanmerav@gmail.comדוא"ל: 
 

 
 

 מעין לפידות גלקרשם: 
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 אישי אימון - גלקר לפידות מעיןשם העסק: 
 .קריירות לפיתוח וקבוצתי

 הדרכה הנחייה אימוןפירוט השירותים: 
 050-6803162טלפון: 

 maayanl.galker@gmail.comדוא"ל: 

 

   
 

 שם: נועה שמריהו רכטמן
 משמר הנגבמקום מגורים: 

 נועה ספורטשם העסק: 
סטודיו לאימוני כושר והפקת פירוט השירותים: 

 אירועי ספורט ובריאות לחברות ומוסדות
 050-7174878טלפון: 
 noasport@gmail.comדוא"ל: 
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 גרינוולדנטשה שם: 
 הנגבמשמר מקום מגורים: 

 LaCakeשם העסק: 
 חלבי טרינגייוק קונדיטוריהפירוט השירותים: 

 050-7272625טלפון: 

 n.grynwald@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 

 ניב גבאישם: 
 משמר הנגבמקום מגורים: 

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

 054-6614588טלפון: 

 nivecobaby@gmail.com דוא"ל:
 

 

 

 
 רחמני שם: סיון

 גבעות ברמקום מגורים: 
 סי קפהשם העסק: 

 בצומת דבירה בית קפהפירוט השירותים: 
 054-2278167טלפון: 
 Cafedvira@gmail.comדוא"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: 
 

 
 שם: עדנה גלילי

 שובלמקום מגורים: 
 אריחים מצוירים עדנהשם העסק: 

ציור על אריחים לבניה פירוט השירותים: 
 יצירה לילדים ומבוגרים , סדנאותפוץיוש

 052-8893970טלפון: 
 Ednagaliliart@gmai.comדוא"ל: 

 

 

 

  
 שם: עופרה מלכא

 דבירמקום מגורים: 
 יעוץ עסקי  -עופרה מלכאשם העסק: 

 אסטרטגי, שיווקי ופיננסי-ייעוץ פירוט השירותים: 
 054-8006659טלפון: 
 Ofra.malka7@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 
 

 שם: עינת בן שלום
 בית קמהמקום מגורים: 

 כל אחד יכול ללמוד -פשוטשם העסק: 
תהליכי למידה רב חושית, פירוט השירותים: 

יצירה, ואומנות לקבוצות ויחידים. אבחון דרך 
  כפות הרגלים וטיפולי מגע.

 054-5886986טלפון: 
 einat24962@gmail.comדוא"ל: 

 

 

  
 צרפתי שם: עינת

 גבעות ברמקום מגורים: 
חוויות מתחם טיפולים,  -עינות ברשם העסק: 

 עינות בר -בוטיק בנגבאירוח  .במים
שחיית פעוטות וילדים, פירוט השירותים: 

הידרותרפיה, טיפולי וואטסו, אירועי קונספט וימי 
 גיבוש, סוויטות אירוח מול סוואנת הנגב

 052-5553808טלפון: 
 Einotbar@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 

 
 עירית שנישם: 

 בית קמהמקום מגורים: 
 שני עירית סטודיושם העסק: 

 גרפי עיצובפירוט השירותים: 
 054-7310879טלפון: 

 Shani.irit@gmail.comדוא"ל: 
 

  
 עליזה נתנאלשם: 

 סגולהמקום מגורים: 
 חוות שבדרוןשם העסק: 

הסעדה, גיבוש, תיירות פירוט השירותים: 
 אירועים וכנסים

 052-4404020 טלפון:
  Netshva@gmail.comדוא"ל: 

 
 

 שם: עמליה פולק דגן
 בית קמהמקום מגורים: 

 ביטוח ותכנון פיננסיפולק דגן שם העסק: 
, אובדן כושר, ביטוח חייםפירוט השירותים: 

, בריאות וסיעוד, חיסכון ארוך טווח ופיננסים
 .הכוונה לקראת פרישה

 054-2902262טלפון: 
 Amalia@polackdagan.co.ilדוא"ל: 

 

 

 

  
 גרנסיה שם: ענבל שגיא

 משמר הנגבמקום מגורים: 
 הום סטיילינג עיצוב ו -ענבלשם העסק: 

 מסחריים לחללים עיצובפירוט השירותים: 
 ופרטיים ציבוריים
 052-2709001טלפון: 
 Inbalsdesign@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 

 
 שם: ענבר ברקוביץ

 גבעות ברמקום מגורים: 
ד "עו -אפרים ברקוביץ ענברשם העסק: 

 ומרצה
 בתחומי וסדנאות הרצאות :פירוט השירותים

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

 054-6366969טלפון: 
 law.ibe.office@gmail.com דוא"ל:

 

 

 

  
 דקל ענבר כרמלשם: 

 משמר הנגבמקום מגורים: 
 לאומנות סטודיו כרמל שרה שם העסק:

 יד ועבודות סדנאות, חוגיםפירוט השירותים: 
 054-6614630טלפון: 

 carmel.inbar@gmail.com דוא"ל:
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 פזית אורן שם: 

 משמר הנגבמקום מגורים: 
 יחד גם נשים שבטשם העסק: 

מלווה תהליכי העצמה   פירוט השירותים:
והתפתחות אישית. מארגנת ומפיקה הרצאות, 

 סדנאות עניין ותוכן לנשים.
 050-6954593טלפון: 

 Pazit37@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 רוסמברגרחלי שם:  
 חצריםמקום מגורים: 

 רחלי יוגהשם העסק: 
 שיעורי יוגה  פירוט השירותים:

 052-5014284טלפון: 

 rachelirosemberg@gmail.comדוא"ל: 

 
  

 
 הירשלרשם: רעות 

 שובלמקום מגורים: 
 הרעותשם העסק: 

 מאפים, עוגות-קונדיטוריהפירוט השירותים: 
 .ומתוקים
 052-4571423 טלפון:

 reuthirsh@gmail.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: שולי בורבא

 גבעות בר מקום מגורים:
 שולרי שם העסק:

 ומעצבתאמנית, צורפת פירוט השירותים: 
 תכשיטים
 052-3929271טלפון: 
 shulyborba@gmail.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: 

 ויועץ מאמן - שכטר שרוןשם העסק: 
 המשפחה לכלכלת

 ייעוץאימון, ליווי ופירוט השירותים: 

בתהליכים מגוונים ומותאמים לעסק 
 המשפחתי וליחידים.

 054-4710798טלפון: 
 sshecht2@gmail.comדוא"ל: 

 

 
 

 

  
 

 אשרייהל שם: שרית 
 כרמיםמקום מגורים: 

 תדרי האור -שרית יהל אשרי שם העסק:
 אל העוצמות שבך.דרכים 

טיפולי גופנפש, מפגשים פירוט השירותים: 

 וסדנאות בתנועה, מדיטציה מחוברת גוף והרצאות.
 054-2470129טלפון: 
 saritasheri@gmail.comדוא"ל: 

 
 

 

 
 דודו פורתשם: 

 שומריהמקום מגורים: 

 יעוץ עסקי -דוד שם העסק: 

 עסקי יייעוץ וליוופירוט השירותים: 

 054-2421000טלפון: 
 duduporat@gmail.comדוא"ל: 
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