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דואר אלקטרוניחברהשם מלא
anatbrez@ncsc.co.ilמנהלת אפר הפחםברז-נעים ענת
avinoama@iroads.co.ilהחברה הלאומית לדרכים - מע"צאבינועם אבנון

aazohar@bezeqint.netאהרון זוהר
urig@enviro-ashkelon.org.ilאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלוןאורי גולדשטיין

urit@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהאורי טל
uris@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהאורי שלהב

orit_c@netvision.net.ilאורית כפרי-כהן
oreng@mni.gov.ilמשרד התשתיות הלאומיותאורן גופין

gideonirus@hotmail.comג. אירוס יועציםאינג' גדעון אירוס
dtrainin@ytong.co.ilאיטונגאינג' דן טריינין
haimlev2@lev-engin.comחיים לב הנדסה, ייזום וקבלנות בע"מאינג' חיים לב

nistech@netvision.net.ilנ.ש. הנדסה וטכנולוגיהאינג' ניסן שורץ
zvir@moag.gov.ilמשרד החקלאות ופיתוח הכפראינג' צבי רבהון

irah@kkl.org.ilקרן קיימת לישראלאירה חייטין
eitay-m@env.org.ilאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדודאיתי מירז

albertob@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהאלברטו ברנשטיין
ella_k@iec.co.ilחברת החשמל לישראלאלה קוטלר
alon@agraconsulting.co.ilאגרא יעוץ ותכנון בע"מאלון פרלמן
eli_led@zahav.net.ilאוניברסיטת בן גוריוןאלי לדרמן

eliav@adam-ma.co.ilאדמהאליאב שמואלביץ
alex-dor@bezeqint.netמנהל בטיחות ואיכות הסביבה, אלר''מ צהלאלכס דור

aminb@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהאמין ברנסי
Lkcpa@netvision.net.ilקמ"גאסתי קטורזה

arye.etgar@termodan.co.ilטרמודן בע'מאריה אתגר
jsaarpri@plasmarecycling.netמחזור פלסמה רמת חובבברוך דגן

yoscovit@netvision.net.ilב.נ. יוסקוביץ שרותי תכנון בע"מברוך יוסקוביץ
DRBSTAHL@ZAHAV.NET.ilד.ב.ש יועציםברוך שטל

benu@iec.co.ilחברת החשמל לישראלברנרד אברמוביץ
gadi@isotop.co.ilאיזוטופ בע'מגדי ליסקביץ

guyr20@water.gov.ilנציבות המיםגיא רשף
gil@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהגיל יניב
galniz@iec.co.ilחברת החשמל לישראל, אגף ביצועגל ניז'ני

gloria@igudhadera.co.ilאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבהגלוריה אפרתי
gilado@adamteva.org.ilאדם טבע ודיןגלעד אוסטרובסקי

akatz@technion.ac.ilהמכון לחקר הבניהד'ר אמנון כץ
goldar@zahav.net.ilמחלקה להנדסה אזרחית, מרכז אוניברסיטאי אריאלד'ר אריאל גולדמן

koch@soreq.gov.ilממ"ג - נחל שורקד'ר ז'אן קוך
david@green-block.comגרין בלוק בע"מדוד ואזנה
david.w@MOH.HEALTH.GOV.ILשרותי בריאות הציבור, משרד הבריאותדוד וינברג
david@tesuot.co.ilדי. אל. יעוץ כלכלי ופיננסידוד לנגר

dori.hershgal@dor-ad.comדור-עד קיימות בע"מדורי הרשגל
eli.ovadya@termodan.co.ilטרמודן בע'מדן פישמן
dan@ncsc.co.ilמנהלת אפר הפחםדן שריקי

shimonba@moag.gov.ilמכון וטרינרי, משרד חקלאותדניז זילברמן
dafna@iec.co.ilחברת החשמל לישראל דפנה דלמן

dr_ehudn@netvision.net.ilחברת סיסטם מערכות מתקדמותדר' אהוד נאמן
metzger@iec.co.ilחברת החשמל לישראלדר' אריאל מצגר

A_Pardo@netvision.net.ilהמכון הארצי לבטיחות תעסוקתית וסביבתיתדר' אשר פרדו
hadar@iec.co.ilמחלקה לאיה"ס, חח"ידר' הדר אלמוג
shamai@soreq.gov.ilממ"ג - נחל שורקדר' יאיר שמאי
jacob107@bezeqint.netועדה לאנרגיה אטומיתדר' יעקב גילת

aleicht@netvision.net.ilקמ"גדר' יעקב לייכטר
y.nathan@gsi.gov.ilהמכון הגיאולוגידר' יעקב נתן

ybo@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהדר' ישעיהו בראור
lubov.pushnoy@moital.gov.ilמשרד העבודה והרווחהדר' לובה פושנוי
bbmony@tx.technion.ac.ilדר' מוני בן-בסט

meni@agri.gov.ilמכון וולקנידר' מני בן-חור
mkeren@iec.co.ilחברת החשמל לישראלדר' משה קרן

stelian@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהדר' סטליאן גלברג
gur118@inter.net.ilקריה למחקר גרעיני נגבדר' עוזי גרמן

apill@nesher.co.ilנשר מפעלי המלט בישראלדר' עזריאל פילרסדורף
sandler@gsi.gov.ilהאגף לגיאוכימיה וגיאולוגיה סביבתיתדר' עמיר סנדלר
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דואר אלקטרוניחברהשם מלא
philipka@iec.co.ilתחנת הכח רוטנברג, חח"ידר' פיליפ קלסון

shmubr@netvision.net.ilהמכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתיתדר' שמואל ברנר
drorn@adam-ma.co.ilאדמהדרור נחמיאס

hfoner@gmail.comמכון גיאולוגיהנרי פונר
marcu@iec.co.ilתחנת הכח אורות רביןויקטור מרקו

vladimirt@iroads.co.ilהחברה הלאומית לדרכיםולדימיר טיטוב
vnemirovsky@mni.gov.ilמשרד התשתיות הלאומיותולדימיר נמירובסקי

zeev.berel@moital.gov.ilמשרד התעשייהזאב ברל
zeevh@israports.co.ilחברת נמלי ישראלזאב הוך

tevet@012.net.ilטבת בריאות וגהות תעסוקתיתזליג שלזינגר
hagaib@environment.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהחגי בלכנר

tarchitz@agri.huji.ac.ilקרקע ומים, פקולטה לחקלאותחורחה טרצ'יצקי
hrokshin@gmail.comרוקשין חנן - הנדסה אזרחיתחנן רוקשין
kussbara@gmail.comהמרכז האניברסיטאי אריאל בשמרוןטל גיטלמן

tallye@bgu.ac.ilקמ"גטלי אליהו כספי
iair_l@rotem-group.comרותם אמפרט נגב בע"מיאיר לוי

yturgeman@nesher.co.ilנשריהודה תורגמן
yonatan.ilan@gmail.comאוניברסיטת חיפהיונתן אילן
jsaarpri@plasmarecycling.netמחזור פלסמה רמת חובב בע"מיונתן סער

wyossi@mn.gov.ilמשרד התשתיות הלאומיותיוסי וירצבורגר
crm-il@smile.net.ilכרם טכנולוגיות צבאיות ואזרחיות (1995) בע''מיורם מלחי

israelo@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהישראל אושר
uf031@iec.co.ilחברת החשמל לישראללב אלברט

cahana@soreq.gov.ilממ"ג - נחל שורקליאור כהנא
Leenes@igudhadera.co.ilאיגוד ערים חדרהלינס אוזן

crm-il@smile.net.ilכרם טכנולוגיות צבאיות ואזרחיות (1995) בע''ממאיר כרמל
rivcaariely2@hotmail.comגמלאית של משרד החינוך והייטק תקשורתמורדי  אריאלי
michael@afec-erma.comאפק א.ר.מ.ע בע"ממיכאל סימוני

greenm5949@gmail.comקמ"גמיכל גרין
mira@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהמירה פיין

menachema@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהמנחם אמיתי
shraga@netvision.net.ilארנון שרגא - אדריכלמר ארנון שרגא

bernardv@iec.co.ilחברת החשמל לישראל מר ברנרד ורנסקו
gustavo@soreq.gov.ilממג' נחל שורקמר גוסטבו חקין
yoetz.deutsch@gsi.gov.ilהמכון הגיאולוגימר יועץ דויטש

mark_s@iec.co.ilחברת החשמל לישראל מר מרק שר
marcelow@bezeqint.netקמ"גמרבלו וויינשטיין

Gophen@migal.org.ilמיג"למשה גופן
moshe_h@sii.org.ilמעבדת בנין, מכון התקניםמשה חיים

moshepe@iec.co.ilחברת החשמל לישראלמשה פסימברג
moshe.shirav@gmail.comהמכון הגיאולוגימשה שירב-שורץ

noamw@iroads.co.ilהחברה הלאומית לדרכיםנועם ויינשטיין
masuri26@gmail.comנותן שירות לחברת טרמודן בע'מנחמיה מסורי

nisanl@shapir.co.ilשפיר מבניםניסן לוי
nistech@netvision.net.ilנ.ש. הנדסה וטכנולוגיהניסן שוורץ
nitzasaphir@gmail.comניצה ספיר

nirh@kkl.org.ilקק"לניר הר
5dk32@walla.co.ilהמרכז האניבאסיטאי אריאל בשומרוןניר רועי ליברמן

hilu@acb.org.ilהתאחדות הקבלנים והבונים בישראלנתן חילו
tlavi@012.net.il   המשרד להגנת הסביבה - MOEנתן לביא

lubich@yahoo.comאגוד המתכננים בישראל. איגוד המהנדסים לבניה ותשתיותסוניה-סוסל לוביץ
sofya_ch@sii.org.ilמכון התקניםסופיה חולוסטוי
samah@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהסמאח בשארה

arie@aneiger.co.ilנייגרעו''ד אריה נייגר
opelled@bezeqint.netיבק"ת, קמ"געומר פלד

oframap@gmail.comמעשה במפהעופרה כהן
ofryt@bgu.ac.ilמשרד הבריאותעופרי צפנת

eidit@iec.co.ilחברת החשמלעידית בנאורי
idit@yuvalaw.co.ilמשרד עו"ד פרופסור יובל לויעידית רייטר
kutnerar@netvision.net.ilועדה לתשתיות לאומיותעליזה קוטנר
amoslasker@iec.co.ilחברת החשמל לישראלעמוס לסקר

vered_farm@walla.co.ilחוות ורד - חקלאות ביואורגניתעמית ורד
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דואר אלקטרוניחברהשם מלא
lulav@ncsc.co.ilמנהלת אפר הפחםעמרי לולב

anatl@moag.gov.ilמשרד החקלאותענת לוינגרט
atirm@bezeqint.netמעין שרותי הנדסהעתיר מעין

polao@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבהפולה אורנשטיין
uhh0g@iec.co.ilחברת החשמל לישראלפנחס שוורץ

uriming@agri.gov.ilמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני לחקר החקלאותפרופ' אורי מינגלגרין
ipelly@bgu.ac.ilאוניברסיטת בן-גוריוןפרופ' איתמר פלאי

cvravina@tx.technion.ac.ilהמכון לחקר הבנייה, הטכניוןפרופ' דן רבינא
hcohen@ariel.ac.ilמכללת אריאל פרופ' חיים כהן

tuviasch@zahav.net.il(ממ'ג נחל שורק)פרופ' טוביה שלזינגר
yonachen@agri.huji.ac.ilמחלקה לקרקע ומים, פקולטה לחקלאות, אוניברסיטה עברית בירושליםפרופ' יונה חן

agravina@tx.technion.ac.ilפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניוןפרופ' ישראלה רבינא
barziv@bgu.ac.ilאוניברסית בן-גוריון בנגבפרופ' עזרא בר-זיו

cvrkost@tx.technion.ac.ilהמכון לחקר הבניהפרופ' קוסטה קובלר
eldar@ytong.co.ilמפעל איטונג בע"מצבי אלדר

ytzvi@mekorot.co.ilמקורות - מרחב דרוםצחי צבי
aviad@agri.huji.ac.ilפקולטה לחקלאותצילה אביעד
handasa@hozeisrael.co.ilחברת כביש חוצה ישראלראובן לבאון

rivka@arava.co.ilמופ' ערבה צפונית, משרד החקלאותרבקה אופנבך
rivcaariely2@hotmail.comגמלאית של משרד החינוך והייטק תקשורתרבקה אריאלי

ruchie_a@netvision.net.ilתרגומים לרוחירוחי אביטל
roy_nitzsche@gmx.deהמרכז האניברסיטאי אריאל בשמרוןרוי ניטשה

gesua-r@tahal.comצהל מהנדסים יועציםרויטל ג'זואה
rachelmarc@gmail.comקמ"גרחל מרקו
ran.ashkenazi@gmail.comהועדה לאנרגיה אטומיתרן אשכנזי

rafie@iaa.gov.ilרשות שדות תעופהרפאל אלבז
rafiy@aram-engineers.comארם מהנדסיםרפאל ירון

InnoWays Plus Ltdshaul@innowaysplus.comשאול רותם
RCSG Projectsshay@rcsgprojects.comשי גרעיני

nany59@netvision.net.ilנ.ע.נ.י לפיתוח בע"משלומי רוזנברג
shlomo@enviro-ashkelon.org.ilאיגוד ערים אשקלוןשלמה עובדיה
sea-and-spa@013.net.ilקמ"גשמואל לוינסון
shimonba@moag.gov.ilהמכון הוטרינרי, השרותים הוטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאותשמעון בראל
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