
בעלי מקצוע ושירותים מקומיים

בית וגינה

אלון קאופמן שחר הנדסה – מפקח בנייה 054-4286198. 
גילה זליגר מעצבת ואדריכלית פנים. מתכננת בתים. 

משרדים. מתחמי למידה ועוד.0546700970. 
ליעד ליברמן "ליברגן" גינון תכנון נוף ועבודות עץ, 

 .0528348437
סיגלית ליברמן אדריכלית נוף והקמת גינות אקולוגיות, 

 .052-8348353
עזרא אורלופסקי קואנסי (CoEnSci) מספק ייעוץ עדכני 

בנושאים סביבתיים, 054-4444052. 
עליזה סמייסון בבית וגינה-יועצת נגישות, 054-7516555. 

עמיעד פוקסמן משתלה ניידת, 050-4648753. 
קרן נגב פשוט בית - הקשבה. נשמה ומה שביניהם. אדריכלות 

ועיצוב פנים, 052-8348490. 
רננה ירון אדריכלית. בתים פרטיים צמודי קרקע. התמחות 

בבנייה ירוקה, 052-8348417.  


טיפוח, ביגוד והנעלה
שושי אליהו בעלת קליניקה לקוסמטיקה "נקודת חן", 

 .052-3550467
אדי רז איפור ועיצוב שיער, לק ג‘ל, תפירת שמלות כלה, 

 .050-2577897
מיטב ואליצור בר ניצן נעלי "בזלת"- סנדלים וכפכפי נוחות 

מעוצבים מיוצרים בגולן, 052-3115613. 
רעות פאר "ליזה" עיצוב ותפירה של מוצרים לילדים וחדרי 

ילדים בהזמנה אישית, 054-5784954. 


אחזקה ובעלי אומניות
אלקנה דורלכר צנר על הגג – אינסטלציה, דודים, קולטים, 

טכנאי מזגנים 054-3261458. 

בני איתן בונה כל מה שתדמיינו, 052-8348339. 

גבריאל באס "באס רהיטים" תכנון ובניית רהיטים, נגרות, 
פרגולות, מטבחים, ועוד. 052-6769789. 

יוני דולב ד. הנדימן אחזקה שיפוץ ופתרונות לבית ולחצר. 
 .052-8348363

ישורון רוט רתך צנרת בהכשרה, מסגר אומן מבצע עבודות 
בברזל ובעץ, 054-7744911. 

פרנקפורט יוסף שיפוצים, שירותי הנדימן, תיקוני אלומניום, 
תריסים ורשתות, 053-4228869. 

רפאל רגב פרויקטים בעץ מלא, לבית ולחוץ, בהתאמה 
אישית, 0545784954. 

שמעון בן שבת "תריסי גולן" עבודות אלומיניום, חלונות, 
תריסים ותיקונים, 054-4319560. 


הדרכה
י "גבולות מתוקים" מדריכת הורים,  אוריה שלו

  .052-8348341

דניאלה אברהם מורת דרך ומדריכת טיולים, 054-8100312. 

יעקב שה-לבן יזם בתחום התיירות והחינוך, מרצה, 
 .050-8432379


כושר ובריאות
 ,Starfish אלישבע בן זאב מורה לשחייה בשיטת

 .052-3863982

דינה זרקא סטודיו לפילאטיס, 058-3548337.  

דניאלה אברהם סטודיו לריקוד וכושר על עמוד בגולן, 
 .054-8100312

חנה פרייזין "שמן בשבילי" - שמנים טבעיים ועוד בתוצרת 
ביתית, 058-4976546. 

כנרת פלד דולה, הכנה ללידה, נשים- גוף- נפש, ועוד, 
 .050-7122969

נעמי אבן האור "בכיף" מורה לשחייה ומצילה, 
 .052-8348306

 , י הוליסיטי סיגלית ליברמן "בריאה מחדש" ריפו
 .052-8348353

עידית צוריאל עיסוי הוליסטי ורפואי לנשים, נשים הרות 
וילדים, 0505-8356833. 

נופר ששון מאמן כושר, 052-8348430. 

רחל מנצן-לביא דיאטנית קלינית המתמחה בסוכרת, היריון 
והפרעות במערכת העיכול, 054-5382110. 

שחר צדוק כירופרקט. טיפול הוליסטי לגב ולצוואר, 
 .053-5227082

שמרית טליה "בריאה", הכנה ללידה, ליווי לידה, הדרכת 
הנקה, 052-8348346. 



בעלי מקצוע ושירותים מקומיים

קולינריה ומזון

אודליה רוט יועצת קולינרית, מקבלת הזמנות לאירועי בוטיק 
קטנים, 054-7507477. 

בתשבע גולדמן "התאנה המעופפת" קייטרינג חלבי 
וטבעוני לאירועים, 052-4604629. 

"לולי" נופר ששון בית לשוקלד וקפה, שוקלטייר, 
 .052-8348430

מודי מירוני מארח קבוצות לסדנאות בישול. ניתן להזמין מגשי 
אירוח, 052-8318308.  

נדב הרטוב ספק מזון וציוד איכותי לכל חיות המחמד, 
 .052-8769678

שרון ורעי לפיד חביות יין של לחיים! דקורטיביות, שימושיות 
ומרשימות- 054-5465771.  

אברהם לעפקו "מיסטיק מאונטן" בירה בוטיק, 
 .052-3473536

אפרת מוסקוביץ ״טעם עם הגולן״ סיורים קולינריים בכפרים 
הדרוזיים בגולן, 052-8348489. 


מדיה, תוכן ועיצוב
אילן מה-נעים קידום עסקים, פיתוח וקידום אתרים, שיווק 

דיגיטלי 054-7142332 

אפרת מוסקוביץ סטודיו אפרת למיתוג ועיצוב גרפי, 
 .052-8348489

בני איתן עורך כל מה שעברית, 052-8348339. 

גילי שחר מאיירת ומעצבת גרפית למיתוג, לאירועים ומה 
שביניהם… 050-2223362. 

גלית שפרינגהוט "סטודיו גלית" צילום, עריכה ובימוי הכול 
באקשן ובכיף, 052-8348378. 

לייבה חיה דוד תרגום מעברית לאנגלית ועריכה באנגלית, 
 .054-5552253

 .054-5227083 ,sarahzadok.com ,שרה צדוק פיתוח מותג

תמי קופל צילום, וידיאו ועריכה, הדמיות תלת-ממד, ועוד. 
.052-8680173


סדנאות, קידום והעשרה
אלישבע בן זאב סדנאות טאי-דאי, 052-3863982. 

 THRIVE בתיה אורלופסקי אימון חשיבה בריאה בשיטת
(לדוברי אנגלית), 054-6856806. 

דינה זרקא "שמחות קטנות" - סטודיו לקדרות,  
 .058-3548337

הדר יעקבי "בי-מה?!" סדנאות תאטרון ייחודיות לנשים, 
נערות וילדים, 052-4304815. 

ליאל ששון מדריכה למיניות בריאה ולשיטת המודעות לפוריות 
(שמ"פ) 054-8189341 

מאור ועקנין סדנאות גילוף בעץ, 052-5852223. 

נעמי אבן האור "בכיף" העצמה אישית לילדים ונוער- הוראת 
מתמטיקה, תהליכי קריאה, פיתוח חשיבה, 052-8348306. 


עורכי דין
הראל קינן 054-3999930. 

תמר פישהוף 052-4737730. 


