
אתר/ דואר אלקטרוניטלפוןאיש קשרשם חברהתחום עיסוק

052-6146014tsipaziskind@gmail.comציפה זיסקינדאצבעות ירוקותאומנות בשימוש חוזר

050-6728291yosefa_cartonim@walla.comיוספהקרהיטוןריהוט מקרטון

052-3967455אילנה סלע-אמנות בשימוש חוזר

052-2849592deganitm10@gmail.comדגנית מובסוביץבובננה'תירס וכו,סדנאות בעלי בננה

050-8813296gadilibe@gmail.comאורית לירןגברת עם סליםקליעת סלים

04-9808797

052-3851919

077-9343474sigalitgn@barak.net.il

052-8332941http://www.sigi.co.il

052-5256727אורה גל-סדנאות אומנות משימוש חוזר

04-69096720http://www.itztrubal.comאצטרובליםסדנאות מיחזור ויצירה

052-7023244info@rhabrosh.co.ilגילה אדםראש הברושסדנאות לכל המשפחה עם חומרים מהטבע

052-8240272דרך הטבעסדנאות מיחזור ויצירה

054-5649554דינה ליאורדינה משחק חוזרמשחק בשימוש חוזר

050-6342912

04-9082022

052-2943392אפרת מירבעיצוב בשימוש חוזר

אומנות

Sufa5@walla.co.ilאהובה חזןאדמה ונייריצירה בחומרים טבעיים

סיגי גולן נחמני-סדנאות אומנות משימוש חוזר

mgolzman@hotmail.comכמון-סילביה זיפמןקסם הניירהפקת נייר ויצירות בנייר

פעילות ירוקה בצפון
2016-מעודכן ל
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050-4637041yarokbaenaim@bezeqint.netגיא גן אורגן אורחממות לימודיות, גינון, גינות

052-8088365imadama13@gmail.comיואב כהןחוות עץ חרובגינות אקולוגיות

052-7502670tomtsur@gmail.comתום צורהיעד הבאסדנאות,גינות לימודיות, הרצאות

052-8816044ya-yodfat@013.netאיילת קורן-גינות קהילתיות

adielshnior@gmail.com

http://www.tafrit.org/home

התא הירוק

מעלה צביה

050-5935670grinbergilan@walla.comאילן גרינברג-ר'פרמאקלצ

054-6803632arielgarden@gmail.comאריאל סלומוןאריאל הגנןגינון אורגני

, מים אפורים, מי נגר: פתרונות תכנון למים
מערכות מים אקולוגיות

054-3081312ru@rainsource.netראובן ארביבצבעון

052-2350779Spmata@gmail.comדינה יוגב-תכנון אקולוגי של יישוב, גינון בר קימא

050-6307374התא הירוק

04-69096720מעלה צביה

050-9092492

054-2209136

 chenlivne@gmail.comחן לבנה-בניה בבוץ

0545-618339ofrador@gmail.comעפרה דרור-בנייה בבוץ

050-5352151ניצה כהן מורחוקוקבנייה ירוקה

050-2289646רונית הודבנייה ירוקה ועוד

054-4488784יונתן בוהדנהכלי מוזיקה קטנים משימוש חוזר

052-2668718דליה גלבוע-הרצאות בנושא התייעלות אנרגטית

050-7984333yarok2000@gmail.comאיתן רוזנברגר'פרמאקלצ, תכנון והקמה

גינון וגינות,תכנון

, תנורי מסה, מים אפורים, גינות קהילתיות
מזון מקומי

050-4488588עדיאל שניאורתפריט מקומי

בניה ירוקה

  refael500@gmail.comרפי בונהבניה מצמיגים ועוד

דרור צחורי, יובלצבעוןסדנאות,בניה ירוקה

התייעלות אנרגטית

מוסדות /הרצאות וליווי תהליך ברשויות
ציבור ועוד, חינוך

054-9329254www.nidan.co.ilדודו רוזנבלוםנידן
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4www.igud.co.il שלוחה 04-9888633

052-8011370igud@ecowest.co.il

ilit@ecowest.co.il

054-2328740

04-8752415

050-9117711greenilan@bezeqint.netסויסה-אילן גריןהתא הירוקסדנאות שונות

contact.newdream@gmail.com

www.halomhadash.com

einat.kramer@gmail.com

http://www.tevaivri.org.il

בניה יעילה אנרגטית ללא רעלים תכנית 
לימודים ותערוכה ניידת בנושא צריכה נבונה

050-4215231נפתלי בוהדנה-

052-4088712chen.nir@sapir-cs.comחן ניר- ס ירוק"סדנאות וליווי בי, הרצאות

054-4679756איריתמטע אם מתחדש בכלילבניה וסדנאות

054-7232349nitsanluz@gmail.comניצן לוז-הרצאות וסדנאות במגוון נושאים

054-4997037Hagar1267@gmail.comהגר מעיין סלומוןניהול יוזמות מקיימותניהול פרויקטים, הדרכות והרצאות

http://www.ecoeco.org.il

ecoeco.israel@gmail.com

: הרצאות וליווי עסקי בנושאי קיימות שונים
, מים אפורים, קומפוסט, ליקוט, תזונה

צרכנות נבונה
050-5751581Rani.kasher@g,ail.comרני כשר-

רעלים בזמזון ובחומרי - בריאות בסביבה
נקיון

054-9911536debbymir@yahoo.comדבי מירטבעון

www.tcsw.org.il

talor@tcsw.org.il

תכנון מעשי ,חסכון באנרגיה, ר'פרמאקלצ
ועוד

050-4771372alondolev@yahoo.comר אלון דולב"ד-

050-8877917Ecoweco10@gmail.comדקלה זיסמן-הרצאות במגוון תחומים בקיימות

עידו סוקר-הרצאות במגוון תחומים בקיימות
054-2566734              052-

2479561     
esoker1@gmail.com

077-5439585rohan.snir@gmail.comרוהן שניר-תרבות הצריכה ופרסום- הרצאות 

hedva.livnat@gmail.com

http://dugrinet.co.il

054-6626757Harel-g@zahav.net.ilהראל גוטפרידהחווה החקלאית כרמיאלפעילות חקלאית, סדנאות, הדרכות

תוכניות לימודים הרצאות וסדנאות

סדנאות ומפגשים בכל נושאי ,הרצאות
הסביבה

עיליתאיגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

Hamerkaz@ecowest.co.ilמיה מזרחיהמרכז  הלימודי למחזורסיורים,סדנאות, הרצאות, תוכניות

054-2172999גונן רוזנרחלום חדשסדנאות ותכניות בקיימות

052-3754506עינט קרמרטבע עברייהדות וסביבה

050-6544566אסף/טלאורהסדנא הקהילתית לקיימות בטבעוןסדנא לקיימות מעשית

-ניבההעמותה לכלכלה בת קימאהרצאות בנושאים שונים בקיימות

/ סיורים/בלוגים מקומיים/פרסומים/כתבות
הרצאות באתר דוגרינט

עורכת-חדווה לבנתגליל מערבי
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052-3135328gidi@misgav.org.ilנירית קרןגן הקיימות משגבסיורים וסדנאות

04-8752415

054-2328740

04-6745247hmokhlis@gmail.comהנאדיאיגוד ערים בית נטופהסיורים וסדנאות

04-9838886shdemot@oranim.ac.ilר מוקי גרוס"דגן בוטני אורניםסיורים

503535868בארי אשד-סיורי לקטות

דרך מוקד מקורותחברת מקורותמטש כרמיאל

052-2360600מנהל האתר-מוסא גרינברגמטמנה אזורית– אתר עברון מיחזור והפחתת הטמנה, נושא פסולת

052-3967001ecoafeq@npa.org.ilרחל אשכולשמורת אפקסיורים והדרכות

052-3481315gil@halilim.comגיל בוהדנהחליל בגלילסדנאות, מופע צלילים מחצר הגרוטאות

barakna@walla.com

http://www.shlomicr.co.il

 054-6698815www.greenevents.co.il shaigilads@gmail.comשי גלעד-הפקות אירועים ופסטיבלים

523967113חופית

523965800עדה

04http://area.co.il/view.php?siteid=116656 9990560תרדיון משגב. ת.אמשומשו2חנות יד 

052-4296691כפר ורדיםסיפורי בדים2חנות יד 

050-7617715וליס'ג2חנות יד 

054-6432041mayag@spni.org.ilמיא גינזבורג- 

052-6030200hulud@spni.org.ilחולוד מאדי- 

050-4412298yael@reshet-yeruka.netיעל ברקי

050-7489912PninaLev@kkl.org.ilפנינה לבנון

050-6265010amal@publichealth.org.ilאמאל מוסא

ש כרמיאל"מט

ש נהריה"מט

המטמנה האזורית בעברון

פארק הגליל בכרמיאל–  מחצבה משוקמת 

לב-בר. ת.מרכז מבקרים שטראוס א

נחל נעמן ואתר נעמן המשוקמים

משגב- תרדיון . ת.מפעל ויוזמה חברתית למחזור פסולת אלקטרונית בא- אקומיוניטי 

:אתרים לסיור בגליל המערבי בנושא סביבה וקיימות

04-9875183/4ברק נחשולשלומי-תיאטרון אלטרנטיביס"הצגות בנושא איה

יד שניה

לקחת ולתתחוות מיחזור ומציאות

החברה להגנת הטבע

הרשת הירוקה

ל"קק

רשות הטבע והגנים

האגודה לבריאות הציבור

תכניות לימוד ועוד, הדרכות, הרצאות, סדנאות, סיורים- גופים ירוקים 

מופעים והפקות מהאזור

סיורים בנושאי קיימות ואיכות הסביבה 
בגליל המערבי

Hamerkaz@ecowest.co.ilמיה מזרחיהדרכת המרכז הלימודי למחזור

סיורים
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