
רשימת המדריכים - חלק 1

להמשך הרשימה

יואב זיוזב שידלובסקיגדי פרנקאלון גורפילאוריה תמיראבי אטיה

יובל גולןזהר שמיר עץ חייםגיא עמיתאלכסנדר אלביטובאורי טרקאביב בארי

יובל שנברגחגי קוטגיל אילןאסף נויאורי מורגנשטרןאביעד שמעון בר

יוחאי שגיאחן ביתןגיל סתתיאפרת תורןאורי ערדאבנר איתן

יוני בן-דורחן גולןגלי מורגארז פארןאורית בוכובזהאבנר פיפרברג

יותם (שויקה) אורחן רכטמןדוד תמיראריאל אפלאור ליניקאדר בורד

אהוד אילן

אולה כרמל

 אופיר שדמי

אור חיים גרודק

יניב מייזלטל אלוןדולב שלףבועז ליימןאורן פלד

טל שמשדני וולפשטייןבועז שילה (בועזון)איטה (רבקה) לויט

טל שנידני קסםבת חן נחוםאיילת באשר

יואב בר-אורדרור דראמיגד אנדריי פוראלומה פלג
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רשימת המדריכים - חלק 2

לתחילת הרשימה

שרון הררירוני (מיה) טולדנועופר צ'רנובניקי לוימירי רינת טרקיעל פינקרפלד

תום כהןרון שמש שרוןעופר שובלנעמה תל צורמישה פינקיעל שחל תדהר

תמיר יערירועי בלומרעמית בן-דודסטפן קסטנבויםמשה קדםיערה שחם

תמנע שריררזיאל רוזן יפהעמית שניידרסיגלית רוזנפלדמתן יאמיןיתיר שדה

תמר זוהר-שמשרן כרמיעמרי מצליחסלבה פינקנאוה ליכטנרליאור זריהן

תמר עץ חייםרננה גטריידהענת קליסרגיי לרנרנועה ברוךליאור שבשביץ

רננה דואריערן בר-אוןעדו קרןנועה פוקסלייזר בורנשטיין

שחר רוביןפצ'י שרםעדי מוהלנוריה לוזינסקימונא שאהין

שירה בר-יהודהציפי וינקלרעודד קיטנחיק קרמרמאיה רז

שני שמש שרוןרו בועזסוןעופר ישראליניצן ברק מאורמיכל אינרמן
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טוראטוראו

אופציה נוספת

 חזרה לרשימת
המדריכים

אבי אטיה

#
#
#
#


בן 50, נשוי + 2
חבר קיבוץ רמת דוד.

מדריך בשומרי הגן החל מ- 2016.

כל פעם שאני נכנס ליער זו התרגשות וציפייה.
היער עבורי הוא מקום של ריפוי והתחדשות, טבע והרפתקה, 

עולם מורכב ויפה שמחבר אותנו לזמנים אחרים וידע עתיק.
את הדברים האלה אני חי עם הילדים בחוגים.

 
במעגלים אחרים אני מתכנן ערים, שותל נמרץ של עצים וצמחים ורץ בשדות...

חי בקהילת רמת דוד, משתתף ופעיל במגוון תחומים כמו איכות הסביבה, גינה קהילתית ועוד.

אביב בארי

 חזרה לרשימת
המדריכים
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יליד 1972
נולדתי בצפון, גדלתי בדרום הארץ וכיום חזרתי צפונה - מתגורר באלונים.

 
כל חיי הייתי מחובר לטבע ולשדה. בהשכלתי הרשמית במדעי הטבע  אני בעל 

תואר ראשון בביולוגיה (אוניברסיטת בן גוריון) ותואר שני במדעי הצמח
(האוניברסיטה העברית). 

שילבתי זאת עם עבודה בשטח: הייתי פקח אזור הגליל התחתון ברשות הטבע 
והגנים ועסקתי בשמירת טבע בכל גווניו.

 
שנים ארוכות עסקתי בהדרכת טבע בשלל מסגרות: הדרכת טיולים יומיים ושנתיים, מדריך בגן 
הבוטני בירושלים ובגן הזואולוגי בבאר שבע ומדריך בחוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע.

להמשך קריאה

אביעד שמעון בר

 חזרה לרשימת
המדריכים
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את קורס המדריכים של שומרי הגן עברתי בשנת 2008 וכאן גיליתי זוויות חדשות 
ומרתקות בנוגע לשדה ולטבע והדרכה בפרט. לקח לי עוד מספר שנים (בהן הייתי 

אגרונום בחברות זרעים, איש אנליזות מים ונדדתי ליבשת אחרת וחזור, סיפור 
ארוך...) להחליט ולהדריך במשרה מלאה ולהמשיך את דרכי בחינוך כייעוד.

 
מזה שנתיים אני מדריך חוגי שומרי הגן באזור הגליל התחתון והשנה (2018) 

אני לומד חינוך: הסבת אקדמאיים להוראה במכללת אורנים.
 

אני זוכר את עצמי כילד, כמה משמעותי היה בשבילי המפגש עם הטבע והסביבה וכמה צימאון היה 
לי בלנסות ולחוות את הטבע, ההכוונה, שלמזלי הייתה לי, הייתה חלקית בלבד. אני מנסה לזכור 

זאת כשאני בהדרכה בחוגי שומרי הגן. ובעיקר חשוב לי לראות כל ילד.
ובהערה אישית - הבן שלי, בגיל הגן, הוא המורה הטוב ביותר שלי, להדרכה בפרט.

 
    חזרה לעמוד קודם

אביעד שמעון בר - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים
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טוראטוראו

אופציה נוספת

אבנר איתן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד שנת: 1980
מצב משפחתי:  בזוגיות עם איילת

הכשרות: 
2013 תואר ראשון במדעי הסביבה

2012 קורס מדריכי ליקוט עם שימי רף
2008 בוגר בית הספר למוזיקה מן המזרח מוסררה ירושלים

2005 בוגר קורס מספרי סיפורים דו שנתי בבית אריאלה

מספר סיפורים, שוזר חבלים ואופה בקמח בלוטים!
תחביבים: סיפורים עממים, אופני הרים, טיפוס מצוקים, קשתות וציפורים.

עיסוקים נוספים: סדנאות ליקוט, סדנאות של בנייה באדמה.

מדריך באצבע הגליל – כפר גלעדי ולהבות הבשן.

להמשך קריאה

אבנר פיפרברג

 חזרה לרשימת
המדריכים

#
#
#


ישנו קול בראשי הצוחק עלי. על חוסר התועלת בלימוד מיומנויות 
עתיקות... אולם השהות שלי בטבע, מוקף במלאכות ובמיומנויות ממלאת 
אותי במשמעות, שמחה ואור. שומרי הגן הוא כלי משמעותי בחיי לחיבור 
עמוק ומיוחד עם הטבע. אני בתפילה שאת החוויה הכול כך משמעותית 

ששומרי הגן יצר בעבורי, שאני אצליח להעביר אל הילדים בפעילויות 
השונות אותן אני מדריך.  

www.mudwork.co.il :אתר אינטרנט - עבודה באדמה

חזרה לעמוד קודם

אבנר פיפרברג - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#
#
http://www.mudwork.co.il/
#


יליד 1989
מדריך בשומרי הגן מאז 2014.

נולדתי ליד הירדן הדרומי והכנרת וזיכרונות הילדות הראשונים שלי כוללים שייט 
בקיאק, דיג שפמנונים וחקירה של הבוץ על גדות הנהר יחד עם אבי ואחיי. 

החוויות האלו עיצבו את המשך ההתפתחות שלי ואני מאמין שהן נטעו המון 
דברים טובים. בהדרכה בקבוצות אני מנסה ליצור אצל הילדים חוויות מכוננות 
של חיבור אחד לשני ולטבע, שיישארו, יחזקו אותם וילוו אותם בהמשך החיים.

אני מדריך בצוות שתי קבוצות ביגור מאז שנת 2015 ונהנה מאוד. 
אני אוהב מאוד לסתת בצור, להכין קשתות ולבשל בשטח.

אדר בורד

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

אהוד אילן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ילידת 1985 

נשואה לאמיר, יחד אנו גרים במושב היוגב.

עליתי ארצה בגיל 5 מאזור הרי אורל. 

מילדות אני מלקטת פטריות ודגה דגים, אך תמיד הייתי חוזרת לבית הבטון שבעיר

הקורס והזמן גרמו לי להבין ולהרגיש שביתי הוא גופי והוא נמצא בכל מקום.

השהייה בטבע מעניקה לי שלווה ואת התחושה של השורש הקדום שלי.

מרגישה זכות לשחק ולהיות בעשייה יחד בטבע הפנימי והחיצוני,

בענווה וברכות.

אולה כרמל

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד 1980.

מדריך בשומרי הגן משנת 2006.

בוגר לימודיי פסיכותרפיה גופנית- הוליסטית במכללת רידמן ותומך הוראה במכללה 
משנת 2010.

מטפל בטבע ובקליניקה במגוון גישות.
מודט ויפאסנה מראשית האלף.

מנחה מסעות בטבע המשלבים הליכה רגלית, מדיטציה, חיבור בלתי אמצעי לעולם 
הטבע, דינמיקה רגשית ויצירת קהילה.

מעביר טקסי חניכה ייחודיים בטבע לנערים ובוגרים.
מנחה במיזם "הסימפוזיון - מעוררים את החולם - יוצרים חזון חדש"

אופיר שדמי

חוקר ומשלב בחיי ובעשייתי את השילוב המרתק בין שלושה עולמות שונים - עולם המדיטציה 
הבודהיסטי - יוגי, עולם הטיפול והפסיכותרפיה הגופנית והידע השמאני- שבטי של תרבויות 

האדמה.
 חזרה לרשימתאוהב את החיים ממש!

המדריכים

#


יליד שנת 89 

אבא לשתיים ומדריך בשומרי הגן מאז 2012.

מתגורר ומדריך באזור טבעון.

בוגר הכשרת חינוך וולדורף לגיל הרך.

אור חיים גרודק - זה לא כמו באתר אלא מעודכן יותר

אוהב מאוד להדליק מדורות, לטבול במעיינות ולטפס על עצים.

חוקר איך אפשר להכניס משהו מהפשטות והקסם של תרבויות האדמה לחיים המודרניים שלנו,
אצלי בבית ועם ילדי החוגים.

 

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

אוריה תמיר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד 1975 

גדלתי וחונכתי בין הדקלים ועצי הבאובב של קיבוץ עין-גדי.
לאחר שרותי הצבאי נדדתי כמה שנים בעולם, פגשתי והתמלאתי השראה 

מתרבויות האדמה מהידע והפשטות שהן משמרות.
וכשחזרתי לארץ ופגשתי את שומרי הגן הרגשתי הקלה ושמחה לראות 

שאפשר להתחבר לידע ולהשראה הזאת גם פה.

אורי טרק

משנת 2006 אני מדריך ילדים בחוגים של שומרי הגן.
בנוסף אני מתופף ומאלתר על כלי הקשה ומשתתף כמוזיקאי וכשחקן בהצגה "מומו וגנבי הזמן" של "פשוט 

תאטרון יער".
בעברי למדתי תזונה הוליסטית, צמחי מרפא ומקצועות ריפוי אלטרנטיבי, הנחיית קבוצות ואנתרופוסופיה.

גר באושר עם אשתי האהובה מירי רינת ועם מומו הכלב בקריית טבעון.
ומדריך ילדים ונוער באזור טבעון וחוף הכרמל.

קליפ של מתן מורג בהשתתפות מירי ואני
טלפון: 052-3960711

uriommm@gmail.com :מייל
 חזרה לרשימת

המדריכים

https://www.youtube.com/watch?v=RGXZORCccbg&feature=youtu.be
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

אורי מורגנשטרן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


אורי ערד
יליד 1981, 

חי ביודפת עם רבקה אהובתי. אוהב אנשים ציפורים, צמחים דגים, יונקים 
ויצורים מסתוריים.

מאז שאני זוכר את עצמי היופי, העוצמה והמסתוריות של הטבע ריתקו אותי. 
התחלתי להדריך בחוגי סיירות של החברה להגנת הטבע בחברה בגיל 16,

תוך כדי שירות צבאי בגרעין נח"ל של החברה להגנת הטבע פגשתי "במקרה" את שומרי הגן. המפגש הזה היה 
בהחלט נקודת מפנה חשובה בחיי שגרמה לי להבין שיש עוד אנשים כמוני שמחפשים לחיות בשפיות קרובה 

לטבע ושאני לא המשוגע היחידי ולא צריך למצוא לי איזה אי בודד לבלות בו את שארית חיי כמו שתכננתי מאז 
ילדותי. 

אחרי סדרה של מפגשים יוצאי דופן עם ציפורים מדהימות באתיופיה, חזרתי לארץ והחלטתי שאני משקיע את 
כל הזמן והמרץ שלי בכדי להפוך לצפר. בשנת 2007 ביצעתי את סקר נדידת העופות הדואים הראשון שלי, 

ובמשך 6 שנים ביליתי בכל שנה בין חודשיים לארבעה בחיפוש אחר עופות דואים.
תוך כדי התחלתי לעשות מה שבתחילת הדרך נראה לי בלתי אפשרי - סקרי ציפורי שיר, חשבתי שהן פשוט זזו 

מהר מידי בכדי שאוכל לזהות אותן …

 חזרה לרשימתלהמשך קריאה
המדריכים

#
#
#
#
#
#


אורי ערד - המשך
היום אני עובד במכון דש"א בתור בוטנאי, צפר ומרכז סקרי טבע ונוף, יוזם 
"אבני דרך - התכנסות מלאכות קדומות", שותף ב"בורסקאי – עיבוד עורות 

מסורתי" ובפרויקט "שפת הציפורים".
את שפת הציפורים הכירה לי חברתי היקרה ג'ניפר ברזי במהלך הרפתקאה 
 living wild משותפת ומשוגעת בתוכנית שהשתתפנו בה ביחד בבית הספר

בוושינגטון, ארה"ב. משם כבר לא הייתה דרך חזרה, 
ג'ן העבירה לי הקלטות של ג'ון יאנג כשהוא מדבר על שפת הציפורים ופשוט הרגשתי שמצאתי את המורה 

שחיפשתי.
בשנתיים האחרונות אני לומד בתוכנית לימודים מרחוק ב- Eight Shields Institute בקליפורניה ומתמלא 

בהשראה בשיטות הלימוד והחניכה בקהילה התומכת והבינלאומית שנוצרה סביב בית הספר. 
מרגיש זכות גדולה להיות זה שמביא לישראל את הידע העתיק הזה שנמצא בבסיס של כל יצור חי. זכיתי 

להדריך את קבוצת הנוער הראשונה בשומרי הגן במשך 7 שנים והיום אני מדריך את קבוצת הנוער הבוגרת 
בארגון וקבוצת הורים וילדים ביודפת.  

/http://www.sfataa.com - שפת הציפורים
/http://www.avneiderech.com - אבני דרך

http://araduri.wix.com/ayali - בורסקאי

חזרה לחלק ראשון

 חזרה לרשימת
המדריכים

#
#
#
http://www.sfataa.com/
http://www.avneiderech.com/
http://araduri.wix.com/ayali
#


ילידת 1981,
חיה בטבעון הנעימה, קרוב מאוד מאוד ליער האלונים העתיק, בנקודת תצפית נהדרת 

על ציפורים קסומות.
בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה במדעי הסביבה ובחינוך מיוחד. למדתי גם תכנון 

פרמקלצ'ר, ועיסוי רפואי.
כיום מדריכה בשמחה בשומרי הגן מספר קבוצות בסביבת טבעון

בנוסף, מלמדת על הסביבה, על גידולים ובעלי חיים בחווה החקלאית "אדמה" בעין 
השופט, ומלמדת קורס פרמקלצ'ר PDC בגן הבוטאני במכללת אורנים.

אורית בוכובזה

בין לבין מפיקה מגוון של אירועים עם תכנים סביבתיים וחברתיים, או לפחות משתדלת ליצור חיבור בין אנשים 
לעצמם ולסביבתם בכל מיני אירועים אחרים.

עוסקת בחיוך ובחינוך מזה שנים רבות. מרגישה בבית כשאני בחוץ, מרגישה אופטימיות בסביבת ילדים, חשה 
חיבור עמוק במיפגש בין אדם ואדמה, ושמחה להביט בשמיים ואל עבר האופק.

חובבת אנשים, עצים, לקטות, מלאכות עתיקות, להקשיב ולהתבונן, ומאמינה בלמידה ועשייה מתוך סקרנות 
והנאה.

055-6603987
oritboko@gmail.com      

 חזרה לרשימת
המדריכים

mailto:oritboko@gmail.com
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

אור ליניק

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

אורן פלד

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

איטה (רבקה) לויט

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


איילת באשר
מדריכה בשומרי הגן וסטודנטית לאיורודה (רפואה הודית) ולצמחי מרפא בקמפוס 

ברושים, ת"א

מאמינה בחינוך ככלי ליצירת עולם טוב יותר. מאמינה בהקניית ערכים של הכרת 
תודה, כבוד לזולת, שמירה על הטבע, נתינה,  כנות והקשבה.

אני מאמינה בכוחו המרפא של היער ושל כל אחד ואחת מאיתנו

אוהבת לבשל, לטייל, לשחק, לשיר ולהדליק מדורות. אוהבת לחיות ולהיות

אני מאמינה ששומרי הגן, זאת הזדמנות נדירה ומופלאה עבורנו ועבור הילדים, להתחבר לאדמה ולהרגיש עליה 
בטוחים, לחוות את חיי השבט במיטבם ולפתח אהבה כלפי העולם הסובב אותם.

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


פגשתי בשומרי הגן לפני 7 שנים, והודות לכך קרו מאז הרבה שינויים טובים בחיי.

מאז שהתחלתי להדריך ב 2009, מצאתי את החיבור בין עבודה עם ילדים, בה 
עסקתי קודם לכן, לבין אהבתי לטבע, להקשבה וליצירה.

בחוגים ובכלל, אני נהנית מן הפשטות של להיות בחוץ, מתחושת החופש והחיבור 
ביער ואוהבת את הלמידה דרך מגע ישיר עם יסודות הטבע והמפגש עם הילדים.

בנוסף, אני מלמדת יוגה, אוהבת לרקוד, לסרוג, לטייל בעולם ולפגוש אנשים.

052-8617872
alumarva@gmail.com

:בימים אלו נפתחת קבוצה חדשה בנות השבט
קבוצת בנות מצווה של שומרי הגן עבור נערiת בנות 11-13 לפרטים לחצו כאן

אופציה נוספת

אלומה פלג

 חזרה לרשימת
המדריכים

https://drive.google.com/file/d/0BymHLS3ZmfTBakRFYnBRMXhrb1p4SnhSbUZDNlhNMENRbm5v/view?usp=sharing
#


יליד 1984 
גר במכמורת עם זוגתי ושני ילדיי

בעל ניסיון רב בעבודה חינוכית עם ילדים, נוער, ונוער בסיכון ועוסק 
בחינוך הבלתי פורמלי זה למעלה מעשור.

מדריך בשומרי הגן מ- 2007. גאה להיות חלק מהארגון החשוב 
הזה, שתואם את השקפת העולם שלי ואת מה שברצוני לקדם.

אני מודה מעומק הלב על הזכות שניתנה לי להיחשף לרזי 
האדמה, לעומק ולאמת שבטבע שהפכו עם השנים לדרך שלי 

ולבית בשבילי.

אלון גורפיל

אני מקדיש את העשייה שלי לקירוב אנשים אל האדמה ואל חיבור עדין ואינטימי עמה, ודרכה, לחיבור עדין 
וקשוב אל עצמנו ואל כל מארג החיים הגדול.

מתוך חיבור שכזה מתקיימים תנאים להבנת מהותנו ותפקידנו המשמעותי בעולם.
אני חוקר, יוצר,לומד ומלמד בווריאציות שונות מיומנויות חיים עתיקות של תרבויות האדמה. בין היתר קדרות 

קדומה (מהכנת החמר ועד השרפה באש), עיבוד עורות בשיטות עתיקות שונות, ליבוד בצמר, סיתות צור, 
קליעה, הדלקת אש ועוד רבים...

להמשך קריאה
 חזרה לרשימת

המדריכים

#


עשייה - המתנות שיש לי לתת

הדרכת חוגים - 
אני אוהב להדריך. ההדרכה מאפשרת לי לחזור ולהיות שוב ילד; 

לטפס על עצים, לחקור, לשחק (אין פרטנרים טובים לכך 
מילדים)... 

דרך המפגשים ביער והעיסוק במיומנויות, הילדים נחשפים 
למפגיש מפתח ועמוק עם הטבע, עם הקבוצה - כשבט ועם עצמם.
 נוצר מרחב המאפשר לימוד של אחריות פנימית, רגישות לסובב, 

ביטחון עצמי וחופש.

אלון גורפיל - המשך

חונכות בטבע להתפתחות ולצמיחה אישית - 
 ליווי של תהליכי התפתחות וצמיחה אישיים דרך מפגשים קבועים בטבע והתאמתם לצרכים הספציפיים 

שעולים. מתוך התבוננות מעמיקה במה שנדרש אני משלב את מיומנויות החיים העתיקות, תרגילים מסוגים 
שונים ,סיפורים ושיחה ככלים לשיקוף ולהתפתחות.

להמשך קריאה     חזרה לחלק ראשון
 חזרה לרשימת

המדריכים

#


העשייה שלי מחוץ למסגרת שומרי הגן -
סדנאות למלאכות קדומות-

בהתאם לביקוש אני מקיים סדנאות ללימוד מלאכות קדומות. 
קדרות קדומה, עיבוד עורות, ועוד...

  ימי הולדת בטבע -
פעילות לילדים המחברת לקסמי היער. נבנה בהתאמה אישית 

לילד/ה.

אלון גורפיל - המשך

 "דור מתעורר"-
סדנא בינלאומית אותה הבאתי לארץ, תרגמתי וערכתי יחד עם שירה בר ונועה עילי שילה.

תכנית לנוער שנועדה לעורר השראה לאקטיביזם חברתי וסביבתי תוך הכוונה להעצמה והגשמה עצמית.
לסרטון על דור מתעורר- http://www.youtube.com/watch?v=it4tY7U47uM וגם בפייסבוק- דור מתעורר.

טקס הסווט לודג' -
טקס שמקורו במסורת האינדיאנית שמטרתו טיהור הגוף והנפש ושיחרור כל מה שאינו משרת אותנו יותר בכדי 

להטיב את הדרך אותה אנו הולכים. חיבור לאדמה, לרוח, לארבעת היסודות ולמעגל החיים הגדול.
ליצירת קשר לשאלות ולפרטים- 0528445234    

    חזרה לחלק קודם
 חזרה לרשימת

המדריכים

http://www.youtube.com/watch?v=it4tY7U47uM
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

אלכסנדר אלביטוב

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד שנת 1987
מדריך  בשומרי הגן החל משנת  2017.

בוגר הכשרת מדריכים של שומרי הגן קורס 18, 
בוגר תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ועוסק בהדרכות בחלק גדול מחיי:

קייטנות, הדרכות בצבא ומדריך נוער בסיכון.

מחובר לטבע ולעצמי מילדות ומכאן הבחירה הטבעית בשומרי הגן.

כיום מדריך בשלושה חוגים קסומים - שניים בשדמה ואחד בסיתריה.
בנוסף עובד בגן יער המתנהל ביער מגינים בכרמי יוסף.

בשעות הפנאי אוהב לבלות את זמני בבניות מחומרים טבעיים ולשהות בטבע.

אני מאמין ביכולת לשנות ולהשתנות, תוך כדי העברת ידע והבנה בין בני אדם!

אופציה נוספת

אסף נוי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

אפרת תורן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

ארז פארן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד חיפה, 1985. נשוי באושר.

מאז ומתמיד ריתק אותי הקשר בין בני אדם והסביבה בה הם חיים, 
ונמשכתי לחקר התבניות שיוצרות את המציאות שלנו והקשרים 

המורכבים ביניהם.
למדתי תואר ראשון בלימודי סביבה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, והיום אני

שואף להעמיק ולעסוק באופן בו אדם וטבע מתקיימים בהדדיות דרך 
ההשפעה המתווכת של תפישות תרבותיות סביבתיות.

אריאל אפל

כרגע לומד לתואר שני בתכנית לפיתוח קהילות של האוניברסיטה העברית, שבמסגרתה יצאתי להתמחות של 
כארבעה חודשים בקהילה של בושמנים-מודרנים בקלהארי.

במקביל ללימודיי השתתפתי בקורס מדריכים של שומרי הגן, ומאז אני עוסק במיומנויות השונות ומלמד אותן 
כדרך לפקוח את עיננו ליופי ולמורכבות של העולם בחוץ, ולסייע לנו לגדול באופן מקיים ולפתח חיבור עמוק 

למציאות הטבעית והאנושית סביבנו.

באופן מוזר, מסתדר טוב עם מחשבים וחולה מד"ב ופנטזיה. חולם על עולם שבו אדם, מכונה וטבע לא נתפשים 
 חזרה לרשימתכניגודים.

המדריכים

#


טוראטוראו

להמשך קריאה

בועז ליימן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד 1976

גר בכפר סבא עם בת זוגי המופלאה גלית ושלושת ילדינו 
איתמר, גבריאל ורובין

קרוב לעשר שנים שאני מונע מתחושת חוסר השלמה עם מצבו 
של העולם הטבעי והחיבור ההולך ואובד שלנו אליו.

מסע חיי סובב סביב יצירת חיבור זה מחדש, שלנו אל האדמה 
ואחד אל השני.

בועז שילה (בועזון)

כיום אני מלמד חקלאות וטבע עירוני לילדים ונוער בבתי ספר, מדריך בגינות קהילתיות וכמובן מדריך בשומרי הגן.
בעל ניסיון רב בעבודה חינוכית והדרכת ילדים ונוער, טיולים ועבודה עם בע"ח.

050-7820107 
boazzone@gmail.comחזרה לרשימת 

המדריכים

mailto:boazzone@gmail.com
#


כשאני בחוץ, במרחבי הבר, הלב שלי מרגיש מאוד בבית, חי ומאושר.     
אני נטענת בשלווה גדולה שמאפשרת לי לחוות את מה שסביבי בנוכחות 

מלאה.
הרעשים בתוכי משתתקים והקולות שבחוץ מובנים יותר ומנתבים.

ברגע של חסד אני חווה חיבור חזק לאנרגיית החיים שזורמת בגופי 
ומעוררת את הקול שמבקש עמוק בפנים- לחלוק את המתנה העצומה 

הזאת עם עוד ועוד אנשים.  
       

אני מאמינה בכל ליבי במגע הישיר של הטבע כמכונן ומיטיב. 
מאמינה מאוד בקשר ההדוק ובמפגש שבין האדם האדמה והרוח.

בת חן נחום

בעבודתי עם ילדים ונוער אני מוקסמת שוב ושוב מהלמידה האינסופית המזדמנת בחוץ.
נרגשת יחד איתם מהקסם והיופי שבגילוי הסובב אותנו והעוצמות הקיימות בתוכנו כיחידים וכקבוצה.

שואפת לחזק את השמחה, ההקשבה, החיבור והאיזון עם מה שסביבנו ובתוכנו 
ואת האחריות הנובעת מההבנה שכולנו חלק משלם גדול ומופלא.

להמשך קריאה
 חזרה לרשימת

המדריכים

#


ילידת 88
נשואה באושר לטל ואמא בפליאה לאליה.

מחנכת בשומרי הגן מאז שנת 2013, מובילה גן יער משנת 2016.

בעלת תואר ראשון בחינוך סביבתי דמוקרטי (עם הרחבות בחינוך 
אנתרופוסופי) ותעודת הוראה במדעי הסביבה.

תלמידה של הקורס בניסים ושל כל מה שהחיים המופלאים פה על האדמה מביאים...

חזרה לעמוד קודם

בת חן נחום - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד שנת  1962
מצב משפחתי  נשוי + 2

בוגר מגמת משחק בחוג לתאטרון אוניברסיטת תל אביב
בוגר קורס המדריכים הראשון של שומרי הגן

תחומי ידע והתמחות: שנת צהריים, קונדליני יוגה,סיפור סיפורים, 
קליעת עלים וסלים

תחביבים:  חיים טובים
עיסוקים נוספים:

גד אנדריי (גדי) פור

כשילוב של הכשרתי הראשונה (תאטרון) והשנייה (שומרי הגן), הקמתי את "פשוט תאטרון יער" המציג הצגות 
ומופעי מוזיקה ביערות ברחבי הארץ. 

http://pashut.org  :עוד על התאטרון אפשר לקרוא באתר התאטרון

מדריך קבוצת ילדים ביער האלונים בטבעון וכן מפגשים של 24 שעות לקבוצות נוער

היה אתה השינוי אותו אתה רוצה לראות בעולם (גאנדי)
אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. שים לבך לכך שמחשבותיך יהיו במקום בו אתה רוצה להיות 

 חזרה לרשימת(פאראפראזה על דברי ר' נחמן מברסלב)
המדריכים

http://pashut.org/
#


יליד שנת  1983
הכשרות: 

קורס מיומנויות חיים והדרכה של שומרי הגן בשנת 2009
שנת לימודים בתכנית פריזמה21 במעלה צביה שבגליל בשנת 2012

אוהב לרקוד, לשחק, לצאת לטייל, לבהות באש.

גדי פרנק

כיום עוסק ברוקחות טבעית אקולוגית.
יחד עם בת זוגתי אנחנו רוקחים מוצרי טיפוח, היגיינה, וסבונים טבעיים ואקולוגים מצמחי מרפא מקומיים. 

אנחנו נקראים יער - רוקחות טבעית ידידותית
מדריך באזור הצפון ובמעגל משפחות

שומרי הגן מאפשר לי לחבר שני עולמות שחיים בי: אהבה לילדים ולהדרכה, והשהות ביער
מרגיש זכות גדולה לאפשר לילדים להיות בטבע ולהיפגש אתו.

http://yaar.org.il - אתר אינטרנט: יער רוקחות טבעית ידידותית

טלפון: 052-3223408
gadifr@gmail.com :מייל

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://yaar.org.il/
#


היי! מה זה? אני בתוך עץ!
כמה כיף להיות ביער ולגלות את קסמו. כמה נעים לשבת בצל, לשמוע קריאתו 

של עוף דורס אי-שם מעל... להביט מטה בנמלים החרוצות... ולהתמלא בפליאה 
נוכח האומץ של זרע קטן הנובט בחריץ בלתי אפשרי. ואז כשהחושך יורד... האש 

מאירה סביב ומחממת הפנים, ויללת תנים רחוקים מהדהדת מראש הגבעות. 
ובין יללה ליללה, אם מקשיבים ממש בשקט, אפשר לנסות לשמוע את קולה של 

האדמה נושמת. ולנשום ביחד איתה.  

אני שמח להזמין אתכם להצטרף לחוגים בהדרכתי, לפגוש את המורה של כולנו – היער. ללמוד את 
שפתו וחוקיו מתוך עשייה ומשחק, טיול, בישול, סיפור ושנינה. להתחבר, ולשמוח את פשטות החיים.

 

להמשך קריאה

גיא עמית

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


שמי גיא עמית, נשוי ואב ל-3 ילדים. 
בהכשרתי הנני בוגר מסלול חינוך אנתרופוסופי, בעל תעודת הוראה למתמטיקה 

חט"ב, מורה ומתרגל יוגה.
נראה שמצאתי את מקומי בעולם - כמורה יער בבתי ספר, מספר סיפורים, 

מדריך בחוגים, וחלק משבט קטן ומיוחד של אנשים יפים.
 

אשתף אתכם בשיחה שהייתה לי היום עם אימא שבמקרה פגשתי, כששמעה שאני משומרי הגן:
"אז איך שומרים על הגן?"

"בחינוך", השבתי.  
"זה הכי קשה", אמרה. הרגשתי שהיא צודקת...

חזרה לעמוד קודם

גיא עמית - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

גיל אילן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

גיל סתתי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

גלי מורג

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

דוד תמיר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


מדריך בשומרי הגן מ 2014.
אבא לאורי וגר בכחל.

מורה יער בבית הספר האנתרופוסופי - "במעלה ההר".
 

"אוהב להיות בין האדמה לשמים כשיורד גשם חזק, כשהכל מתערבב יחד"

דולב שלף

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד שנת 1958. 

מאז שאני זוכר את עצמי (וזה קצת מזמן) אהבתי להיות בטבע, 
להרגיש את החום של המדבר, את הרוחות והגשמים על פסגות ההרים, 

לישון על האדמה ליד האש הלוחשת, הרחק מהבתים והכבישים.

כאשר בגרתי במקצת, פניתי לדרך של הטיפוס. טיפסתי רבות בארץ ובעולם, החל מבולדרים של 
מטרים בודדים, דרך מצוקים זקופים, ועד להרים מושלגים. נהניתי מהכול, הן מהטיפוס עצמו, והן 

מהאנשים אותם זכיתי לפגוש. ב-1980 עברתי את קורס מדריכי הטיפוס הראשון, ומאז גם הדרכתי 
טיפוס, כולל קורסי מדריכים.

טיפסתי רבות בארץ והייתי מהראשונים שטיפס באתרים רבים בארץ, וכן בסיני.
 climbing bum -טיפסתי רבות גם בחו"ל. חייתי ולמדתי 3 שנים בארה"ב, מתוכם שנה כ

החי ב- VW bus  ונודד מאתר טיפוס אחד למשנהו.

להמשך קריאה

דני וולפשטיין

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טיפסתי ביוסמיטי את ה Nose על "אל קפיטן" במשך 3 ימים מופלאים, 
 backcountry ski וכן מסלולים רבים אחרים. עשיתי גם לא מעט סקי, כולל הרבה

וטיפוס וגלישה (סקי) של הרים של 4 ק"מ.
במשך השנים הוספתי לעיסוקי תרגול יוגה, טאי צ'י ואמנויות לחימה רכות, ריצה 

למרחקים ארוכים, ניגון בקלרינט ובישול (צמחוני בלבד...).
שילבתי בחיי פעילויות שונות הקשורות לטבע - הדרכתי במשך 8 שנים בחוגי סיירות 

טיולים בארץ ובסיני. אני מתעסק מעל 15 שנה בתחום החילוץ והאיתור במסגרות שונות, וחיפשתי 
נעדרים בארץ ובחו"ל.

במקביל הלכתי גם בדרך יותר קונבנציונלית - למדתי לתואר ראשון בהנדסה ותואר שני במחשבים, 
ואף עבדתי 12 שנה בתחום המחשבים וההי-טק בתפקידים שונים, החל מפיתוח תוכנה, והמשך 

בתפקידי ניהול שונים. אולם, בכל השנים האלה הרגשתי את הכח הקורא של הטבע. חיפשתי דרכים 
שונות, למדתי לקראת תואר שני בגאולוגיה, הדרכתי טיולים, התעמקתי בתחום הפרמהקלצ'ר ועוד. 

להמשך קריאה     חזרה לעמוד קודם

דני וולפשטיין - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ב 2004 נסעתי לקורס בארצות הברית בתחום התרמילאות הקלה 
(Lightweight backpacking) שבה התעניינתי. אכן למדתי על תרמילאות קלה, 

אך מעבר לכך גיליתי עולם חדש וקסום, עולמם של הסיירים האינדיאניים, 
כפי שמלמדו טום בראון. 

חזרתי מוקסם, אך נתתי לעצמי חודש לעכל את אשר למדתי, ואז נהיה לי ברור 
שזה התחום שבו אני הולך לעסוק. חיפשתי מסגרת בה אוכל להעמיק את ידיעותיי, 

וכך הגעתי לשומרי הגן. עברתי קורס מדריכים שנמשך מעל שנה שכלל ימים רבים של התנסויות בטבע.
מאז אני אכן עוסק בהדרכה במסגרת שומרי הגן, וממשיך ללמוד עוד ועוד דברים הקשורים לעולם זה. 
למרות שאני עוסק בנושאים אלו כבר שנים רבות, בצורות שונות, הרי שכל יום אני זוכה להכיר וללמוד 

דברים חדשים, ולראות את העולם בצורה קצת שונה. 
ועל כך תודתי לעולם שאפשר לי להיות במצב קסום זה.

להמשך קריאה     חזרה לעמוד קודם

דני וולפשטיין - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


בנוסף לעיסוקי בתחום המיומנויות הקדומות, אני עוסק גם בתרגום ספרים ומאמרים 

מאנגלית לעברית, ועוסק ביישום של שיטות פרמהקלצ'ר.

כמו כן מעביר סדנאות בישול צמחוני בטבע וליקוט  וסדנאות ריצה יחפה.

אני גר בגליל עם חדוה בת זוגי, ואב למעין (איתו הלכתי בטיול בר מצוה 50 יום 

לאורך שביל ישראל), מיקה וגלי. 

 www.dkedem.com פרטים נוספים ניתן לקרוא באתר שלי

וכן ב בלוג שלי על חיים פשוטים

דני וולפשטיין - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.dkedem.co.il/14991514148914971501.html
http://www.dkedem.co.il/1505149115041514-1512149715101492-1497149515081492.html
http://www.dkedem.co.il/151015021495149315041497-1489149614891506.html
http://www.dkedem.com/
http://dannys-simple-living.blogspot.com/
#


אני מאושר כמעט באופן תמידי.

כשאני שם לב שהמחשבות שלי גורמות לי למצב רוח כלשהו, אני מתבונן בהן רגע, 

וצוחק על האשליה שנקלעתי אליה. 

כשאני עם אחרים אני משדר להם את הלך הרוח שלי, וכשאני מדריך ילדים, אני 

שם לב שההשפעה שלי גדולה יותר. 

דני קסם

השהייה בטבע גורמת לי לפתיחות רבה מאד, ואני ממש שמח שזה קורה גם לאחרים ובעיקר לילדים, 

שבקרוב הם יהוו את הדור החדש. 

אני חש שהכוונת הילדים לחיבור עם הטבע יגרום להם לגדילה עצמית, לשינוי תפיסת העולם, ולהצלת 

החיים על פני כדור הארץ מקריסה אקולוגית.
 חזרה לרשימת

המדריכים

#


יליד 1978.
מדריך בשומרי הגן מ 2011.

גר בטבעון, נשוי לענבל ואבא לעדן-סהר.

הסיפור שלי: הייתי סטודנט לתואר שני במדעי הסביבה. 
הסתובבתי מתוסכל: המחקר מצליח, דוחות מונחים על שולחנות המשרד להגנת 
הסביבה, ולידי ועדת החקירה הממלכתית לבחינת המשבר במשק המים, מאמר 

מתפרסם בכתב עת יוקרתי, והכול יחד אפילו מצליח לשנות כמה דברים. 
אך תחת ערימת קבצים ומאמרים, תהיתי: "מדעי הסביבה זה אחלה, אבל היכן הביטוי לאהבה 

לטבע ולחיים"? 
ואז דווקא באוניברסיטת ת"א בקפטריה שמעתי על שומרי הגן. הלכתי לסדנת המבוא ומצאתי בית! 

את המחקר המשכתי וסיימתי, אך בלב כבר הייתי שמרגן, והתחלתי את קורס המדריכים.

להמשך קריאה

דרור דראמי

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.environment.tau.ac.il/research/dror
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135411004416
http://elyon1.court.gov.il/heb/mayim/Hodaot/15404008.pdf
#


הקסם עבד - חיי הגיבו במהרה לתפנית. במהלך הקורסים עברתי למושב עופר, 
מצאתי קהילה, פגשתי את ענבל ונולדה לנו עדן-סהר.

ובכך לא מסתכמת התפנית... בזכות שומרי הגן מצאתי את הייעוד שלי - טיפול 
בצמחי מרפא! בשנים האחרונות הקדשתי את חיי ללימוד, לליקוט, לרקיחה 

ולטיפול בעזרת כוחם הקסום של הצמחים. זה מרתק, מושך ומרגש אותי ברמות 
שלא הכרתי מעולם. היום אני מדריך קבוצות ילדים ביער שבין עופר לעין איילה. 

בהדרכות ילדים ביער אני אוהב לחפש את האיזון הטוב בין משחק - מלאכות, 
עשייה - שהייה, לימוד - התנסות, חופש - מסגרת, וזאת כדי לזמן את ההרמוניה 

ואת ההשראה מהיער דרכינו אל הילדים.

דרור דראמי - המשך

הרבה פעמים זה מצליח... כמעט תמיד זה כיף לא נורמלי, ובכל מקרה - תחושת הסיפוק 
היא עצומה. כי בעשייה הזו, יותר מכל מחקר או מאמר, השינוי נוצר בתוכי, בביתי, בסביבה 

הקרובה שלי ומהדהד החוצה דרך הלב.

להמשך קריאה     חזרה לעמוד קודם
 חזרה לרשימת

המדריכים

#


דרור דראמי - המשך

מנחה את "קורס לקטי רפואה", אשר מקנה נקודות בקורסי ההכשרה למבוגרים 
של שומרי הגן.

הקורס בנוי מ- 10 מפגשים ביער ומעניק הכרה והבנה של עשרות צמחי מרפא 
מקומיים. במסגרתו משולבים ליקוט, רקיחה והכנה של מלאי תרופות צמחיות 

לכל משתתף על בסיס צמחי הליקוט!

Healing Forest :לפרטים נוספים באתר
dorokd@gmail.com להרשמה- 052-6723412, או במייל

חזרה לעמוד קודם
 חזרה לרשימת

המדריכים

#
#
https://www.healingforest.co.il/author/dorokd/
#


נולד ב-1980 בקיבוץ גזר.
מדריך בשומרי הגן משנת 2014.

מתרגם ומעבד סיפורי עמים ומיתוסים.
תכנן את פרוייקט הפרמקלצ'ר הראשון שלו ב-1995 עם יאן באנג.

עוסק בטיפול, ליווי והדרכה מ-2003 (חינוך בלתי פורמאלי הקיבוצי, טיפול סיעודי,
הדרכה באלו"ט, הנחיית קבוצות תאטרון אימפרוביזציה, הובלת צוות הדרכה 

בטיפול הפנימייתי לנוער בסיכון).
פעיל ומתרגל ויפאסאנת תובנה מ-2007. מתרגל תנועה טבעית מ-2016.

בוגר תכנית שפת הקשב, מרכז גופנפש,  לימודי סביבה במכון הערבה, התמחות ירוקה: 
תכנון ובנייה אקולוגית, בלוטן, הדרכת ליקוט צמחי בר למאכל עם שימי רף.

חי עם אשתו, מרים, בקיבוץ. 

זב שידלובסקי

 חזרה לרשימת
המדריכים

https://permacultureglobal.org/users/594-jan-martin-bang
http://tovana.org.il/he
http://kibbutzlotan.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/
http://arava.org/%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-home/
http://mindbody.co.il/
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1373157
https://www.shimiref.co.il/mlikut
#


נולדתי עוד בקיבוץ של פעם בשנת 1976 בעין חרוד מאוחד, וגדלתי על מרחבי 
העמק ויערות הגלבוע.

לאחר בית הספר ושירות צבאי יצאתי למסעות ארוכים בהודו ובצפון ודרום 
אמריקה ולאחר מכן חייתי, למדתי ועבדתי בקיבוץ הרדוף. 

כיום נשוי לתמר ואבא לעלמה ועדן ומתגורר בקיבוץ מולדתי.
בעל תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה, בוגר לימודי חינוך אנתרופוסופי, לימודי עבודה ביוגראפית, 

חינוך מרפא, וקורס המדריכים של ארגון שומרי הגן. 
מדריך חוגי ילדים, נוער, מחנות משפחות, פעילויות שנת מצווה לאב ובנו, והדרכות קונספט נוספות.

מגדל דבורים ומחלץ נחילים ממקומות משונים, מפיק תרופות מכל מה שנמצא בכוורת בשילוב עם 
צמחי מרפא המלוקטים ביער ועוד ועוד.

 

להמשך קריאה

זהר שמיר עץ חיים

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


מקדיש את רוב זמני למשפחתי ולאיסוף חומרי גלם מהפחים  ומזבלות האזור, 
ובבניית החווה בה אנו גרים.

אוהב להתבונן, לחשוב, לכתוב ולהמציא, ולעבור תהליכים התפתחותיים עם 
עצמי עם משפחתי ועם הילדים אותם אני מדריך. 

מאמין גדול ביכולת הריפוי הטמונה בכל אחד שמחובר לייעודו ועל כן משתדל בכל מרצי להמשיך 
ולדייק את שלי.  

חזרה לעמוד קודם

זהר שמיר עץ חיים - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


נולדתי בחיפה ב 1974 ברחוב צדדי אשר ממנו והלאה היה אז חורש כרמלי טבעי.
כילד שיחקתי וטיילתי בו רבות, צפיתי בבעלי חיים וכך התחילה אצלי האהבה לטבע.
בנערותי התעניינתי בכלכלה והלכתי ללמוד את המקצוע באוניברסיטת ת"א, כמובן 
לאחר הטיול הגדול (הראשון!). אחרי שנתיים בלימודים, חשתי שמשהו בתיאוריה 

הכלכלית הנלמדת בביה"ס לכלכלה אינו עובד.
האסימון נפל כשקיבלתי לביתי מפה עולמית של Green Peace שציינה את הבעיות 
הסביבתיות הגדולות בעולם: התחממות, מדבור, כריתת יערות, אבדן מינים, דילול 

משאבים, זיהום ועוד. 

הבנתי שרוב, אם לא כל, הבעיות הסביבתיות הגדולות, הן תוצאה של פעילות כלכלית אנושית. 
פעילות אשר נתמכת ע"י תיאוריה כלכלית, שבאופן עקבי מתעלמת מהטבע, חשיבותו ויכולותיו. את 
הביקורת שלי על תוכנית לימודי הכלכלה, היה לי הכבוד לשאת ולומר בטקס סיום הלימודים בשנת 

2003, ומיד לאחר מכן יצאתי לחיפוש של דרך חדשה.

להמשך קריאה

חגי קוט

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.youtube.com/watch?v=pT9T_ogCKn8
#


בחיפוש הזה, תחושות הבטן וה"מקריות" הן שלקחו את ההובלה, ולשכל הגיעה 
מנוחה אחרי שלוש שנות לימודים. לאחר חודשים נפלאים של מפגשים עם תחומים 
ואנשים מעניינים וחדשים, מצאתי את שני הדברים שאני עוסק בהם עד עצם היום 

הזה: כלכלה אקולוגית ושומרי הגן. 
בשנת 2004 התחלתי את קורס המדריכים ובמקביל את תכנית עמיתי הסביבה של 

מרכז השל. שנה לאחר מכן התחלתי להדריך קבוצות ילדים בשומרי הגן מאזור 
פרדס חנה ועד זיכרון יעקב.

במקביל נמניתי על מייסדיי העמותה הישראלית לכלכלה בת קיימה אותה ריכזתי במשך שנתיים. 
ב 2007 יצאתי ללימודי תואר שני במדיניות סביבתית בביה"ס לכלכלה בלונדון, ומשחזרתי המשכתי 

להתרכז בשני התחומים הללו, והצלחתי גם לצאת לטיול גדול נוסף ומקסים בהודו.
אני נהנה להיות בטבע ומקבל ממנו השראה. שמח מאוד במים (מזל דגים), ומרגיש חיבור מיוחד 

לעצים. אוהב להדריך ילדים ולהעניק להם מהמתנות שקיבלתי, ומוצא בשומרי הגן אנשים נפלאים 
וחברים לנפש ולדרך.

חזרה לעמוד קודם

חגי קוט - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
http://www.ecoeco.org.il/
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

חן ביתן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

חן גולן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


״מעתה והלאה
הכל רווח נקי

כל יום, השמיים״
איסא

חן רכטמן, ילידת 1984, מדריכה בשומרי הגן מאז 2007.
חיה בבית קטן בבוסתן בפרדס חנה, מברכת על החיבור והקרבה לאדמה ולטבע מדי יום ביומו. 
עוסקת בחינוך מאז שנת 2000 במסגרות שונות כולל החברה להגנת הטבע, החווה האקולוגית 

"חווה ואדם" וביה"ס הסביבתי קהילתי קס"ם. 
עימי בשק כצידה לדרך למודים מעוררי השראה של פרמקלצ'ר, חינוך פתוח (חפ"ן במכללת דוד ילין), 

אומנויות שונות: מאמנות פלסטית, מלאכות יד מסורתיות וקדרות ועד סיפור ספורים, תנועה, 
מדיטציה, יוגה ואמנות לחימה, חיים בחוות שונות וקהילות שונות (אהבתי הגדולה! - חיים ויוצרים 

יחד בקרבת לב אמיתית) ועוד כלים טיפוליים להתפתחות אישית.

להמשך קריאה

חן רכטמן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


כיום מדריכה באזור פרדס חנה, ירושלים והמרכז, בקבוצות מופלאות של
קטקטים (4-8) וגיל היסודי, נוער, חינוך ביתי…

והאהבה החדשה: מפגשי בנות מצווה משמעותיים לנערות / נערות ואמהות!
אוהבת להקשיב לכל מה שצומח, לחבק (...גם עצים! :)), ליצור, לבשל, 

לרקוד, לשבת ליד המדורה ולהביט בכוכבים, לגדול וללמוד ולאהוב.
 

מבקשת לחיות בביטוי מלא, אינטימיות ואהבה עם עצמי ואתכם - ומתפללת עבור חיים מלאים 
ומאושרים לאדמה וכל ילדיה!

בימים אלו נפתחת קבוצה חדשה בנות השבט: 
קבוצת בנות מצווה של שומרי הגן עבור נעורת בנות 11-13 לפרטים לחצו כאן

חזרה לעמוד קודם

חן רכטמן - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

https://drive.google.com/file/d/0BymHLS3ZmfTBakRFYnBRMXhrb1p4SnhSbUZDNlhNMENRbm5v/view?usp=sharing
#


יליד 1981
מדריך בשומרי הגן משנת 2014.

נשוי לדיוד יחד עם דניאל נוגה ושקד.

כשהייתי בן 21 יצאתי למסע בן 5 שנים ברחבי העולם ובעיקר בהודו ונפאל.
במסע הזה גיליתי שאורח החיים שלנו מוכתב על ידי תרבות שהתנתקה מהקשר 

הטבעי לאמא אדמה ולרוח הגדולה, ועודדה אותנו בשלל דרכים להחליש את 
הקשר שלנו עם עצמנו ועם הסביבה שלנו.

במסע הזה הכרתי מורי אדמה ורוח ששינו את תפיסת העולם המטריאליסטית שלי מקצה לקצה. 
בעקבות מסע זה חזרתי לארץ ומהר מאוד הבנתי שכדי לשנות דברים בעולם צריך להתחיל 

מההתחלה – ולכן חזרתי לעולם הילדים. עולם אליו אני שייך מאז היותי ילד.

להמשך קריאה

טל אלון

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


בגיל 27  גיליתי את מדע הרוח האנתרופוסופי ומצאתי בו בית. 
במשך 7 שנים למדתי בקבוצות ובסמינרים שונים אנתרופוסופיה וחינוך, 

כשבמקביל הקמתי גן בחינוך וולדורף (אנתרופוסופי).

לאחר 5 שנים בגן, הבנתי שהדרך הנכונה עבורי לעבוד עם ילדים היא בטבע. 
בחוץ. בעולם. היכן שהחיים קורים.

בונה בעץ, מנגן ושר בלהקת רוק, מחובר מאוד למיומנויות האש, הטיפוס, הבנייה 
ועולם המדיטציות, הדמיון והסיפורים.

להמשך קריאה      חזרה לעמוד קודם

טל אלון - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ה"אני מאמין" שלי בחינוך הוא שצריך קודם כל לא להרוס. 
אם הצלחנו בזה – כבר עשינו את רוב העבודה. אני מאמין במתן חופש לילדים 

במרחב בטוח ובמתן השראה שתעורר אותם להתנסות ולהכיר את עצמם, 
השראה שתעורר אותם לחפש ולהקשיב למה שמדבר וקורא להם. 

אני לוקח לכל מפגש ביער את מילותיו של עופר בקורס ההדרכה : "80% 
מהעשייה החינוכית במסגרת שומרי הגן עושה היער, 20% זו העבודה של 

המדריך".

מתגורר במושב ליד גדרה
טלפון 0524888193

אופציה נוספת

טל אלון - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ילידת 1980 
נשואה באושר גדול למיכה ואימא מאוהבת לליאורה.

גרה במושב עופר שבכרמל, בבית עגול על הר מול הים, בין עצים ואנשים יפים.
משנת 2004 מדריכה ופעילה, חולמת ומגשימה בשבט שומרי הגן, בקבוצות 

ילדים ונוער, השתלמויות מדריכים, מחנות למשפחות, מפגשים לנשים ולנערות 
ומעגלי עשיה וחזון. 

אשת מלאכות, יוצרת באדמה וחמר, ענפים ועלים, קליפות וסיבים... אוהבת להפוך
 קש לזהב. מלמדת קליעת סלים בחומרים טבעיים. את הסל הראשון קלעתי בקורס המדריכים, 

ומתרגשת מחדש מכל סל שנקלע...
מורת דרך למסעות אישיים, אמיצים ומופלאים, של חקירת דפוסי חשיבה ורגש שמנהלים אותנו, 

ריפוי וצמיחה בעזרת תמציות תדרים של פרחי ארץ ישראל. למי שבוחרים להסתכל לפחדים 
ולחסימות בעיניים, להודות להם ולשחרר אותם.

שמחה בגשם, מודה על גשמי הברכה שיבואו.

טל שמש

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://afarsemon.elef3.org/yotzrim/tal-2
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

טל שני

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יואב בר-אור

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יואב זיו

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יובל גולן - לא מדריך השנה

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יובל שנברג

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יוחאי שגיא

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יוני (יהונתן ישראל) בן-דור

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יותם (שויקה) אור

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד 1984
מדריך באזור המרכז.

רוח: מנגן בעוד וכלי מיתר, מלחין וקצת שר. מנסה לזכור תמיד להיות מחובר 
לניגון הגדול והבלתי פוסק של היקום, לשמוע את כולם ולעשות את שלי, 

מבלי לצאת מהקצב.

אדמה: אוהב להיות בחוץ, באור הזהוב של האביב והסתיו, בחום של הקיץ 
ובקור של החורף, לחוות את העולם בכל גלגוליו.

אדם: נהנה מהיופי והאתגרים שהשהיה ב"פרא" מביאה, ומהזכות לחבר אליו ילדים.
מנגן ב'להקת עורבים' (עם המדריך יוני בן-דור) ובעוד הרכבים ופרוייקטים, ומודה על 

האפשרות להנות ולגעת באנשים עם המוזיקה ולתת לה לזרום דרכי, כמו עצם חלולה... 

יניב מייזל

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ראה פרטים בדף מייסדים והנהלה.

יעל פינקרפלד

 חזרה לרשימת
המדריכים

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.shomreihagan.org/1502149714971505149114971501-149314921504149215001492.html
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יעל שחל תדהר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

יערה שחם

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


באתי לאוויר העולם בליל חורף קר וסוער בחודש ינואר 1980. 
מאז - הדבר האהוב עליי הוא היציאה החוצה בשעת סערה. 

את שנות ילדותי העברתי בקיבוץ כפר מסריק שבעמק עכו. שם, במקום בו נפגשים 
שרידי ביצות העמק על נופן הפראי ושפע חיות הבר המאכלסות אותן עם נופי 

הכרך המפחידים של אזור התעשייה המזוהם והרועש – ינקתי את אהבתי לטבע 
ואת תחושת החובה להגן עליו.

לפני כשלוש שנים, לאחר שנים רבות של עשייה חינוכית וסביבתית ועם תום לימודי בחוג ללימודי 
ארץ ישראל ובחוג לחינוך סביבתי במכללת בית ברל יצאתי לדרך חדשה. מצויד בתואר ראשון 

(בהצטיינות) אך במעט מאוד ידע פרקטי מצאתי עצמי מחפש אחר משנה חינוכית סדורה, שלמה 
ומגובשת שתאפשר יצירת מפגש ממשי של חניכי עם הסביבה בה הם חיים.

להמשך קריאה

יתיר שדה

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ב"שומרי הגן" מצאתי מגוון עצום של כלים להעצמת חוויית המפגש של הילדים 
עם סביבתם הטבעית, ולגיבוש יחסי כבוד והערכה בינם לבין האדמה, המספקת 
לנו את כל מחסורנו מבלי שניתן דעתנו לכך. עוד מצאתי שם קהילה מופלאה בה 
לוקחים חלק הורים, חניכים ומדריכים, המאמינים כי יחד ניתן לשנות את העולם.

יתיר שדה - המשך

לצד שומרי הגן אני עוסק במחקר ובלמידה בלתי פוסקים. חוקר את המטבח הפלשתיני והארץ-
ישראלי, מלקט, מבשל ומספר סיפורים. "שירת השדה", העסק שהקמתי בשתי ידי - עוסק בתיירות 

סביבתית וקולינרית ובחינוך רעיוני וסביבתי. החברה מתמחה במתן שירותי הדרכה וכן בהפקה, יעוץ 
ופיתוח של סדנאות שטח ומערכי הדרכה למנהלים, צוותי הדרכה וסגלי חינוך והוראה.

 חזרה לעמוד קודם
 חזרה לרשימת

המדריכים

http://www.shirata.co.il/
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

ליאור זריהן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

ליאור שבשביץ

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

לייזר בורנשטיין

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ילידת 1976 

אמא לעליא, שמס ונור.

אחראית על תכנית חינוכית להעלאת מודעות וחמלה כלפי בעלי חיים בבתי ספר 
יסודיים.

רופא וטרינרית, בתהליך הסבה לרפואה וטרינרית משלימה.
ובעיקר לומדת לאהוב את כל אשר קיים, בכל הרבדים.

גרה בחיפה, מדריכה בחיפה ובנצרת.

אוהבת להיות בפשטות של היער, ליבי נח ושמח בשקט של העצים והצמחים וכל 
החי בסביבתם.  

ממשיכה להיות מופתעת מהתמימות של ילדים ונהנית לעשות דברים יפים 
מהשפע של הטבע.

מונא שאהין

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

מאיה רז

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

מיכל אינרמן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

מירי רינת טרק

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

מישה פינק

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

משה קדם

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

מתן יאמין

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ילידת 1974, בזוגיות עם רני במבוק ואמא לאסף ולילה.

מדריכה בשומרי הגן מ- 2003 ועדיין מופתעת מכל מה שיש עוד ללמוד מהיער, 
מהילדים, משותפי לדרך ומהמורה הפנימית שמסתתרת עמוק בלב.

אני לא אשכח את הטיול הראשון שעשיתי בגולן אחרי סדנת המבוא של שומרי 
הגן. הלכתי בהליכת שועל ובראייה רחבה, נוכחת, חווה כל צעד בהכרת תודה 

לאדמה שאני צועדת עליה ברכות. התקרבתי לעץ אלון גדול ולפתע החרדתי 
צבי ממקומו. הייתי כל כך שקטה ואחת עם ההוויה עד כדי כך שהוא לא שם לב 

אליי!

נאוה ליכטנר

מאז ועד היום ממשיך המסע שלי אל הטבע הפראי ואל הטבע האישי והנשי ובשנים האחרונות גם האימהי. 
מסע אל החיבור הקסום הזה שנוצר במפגש הפשוט ביער בדרך המיוחדת של שומרי הגן.

 חזרה לרשימתלהמשך קריאה
המדריכים

#
http://www.bamboocenter.net/
#
#


אני מדריכה כיום חוג בעין איילה לילדי כיתות ג'-ו' .המפגש עם עולמם של 
הילדים מרגש אותי מאוד ואני רואה את היער דרך העיניים שלהם ולומדת מזה 
כל הזמן, איך להיות בכאן ועכשיו, איך לשחק, איך להמציא ולמצוא. מתפעמת 
מהעצמאות שהם רוכשים, מהאחריות שמתפתחת אצלם, מתחושת השייכות 

והחיבור ושנוצרות בקבוצה, בשבט השמח שלנו ביער. 

במשך כמה שנים השתתפתי כשחקנית וכמפיקה ב"פשוט - תיאטרון יער" 
בהצגה "מומו וגנבי הזמן". ב 2009 נולד בני הבכור. חוויות הלידה והאמהות 

הולידו יצירה חדשה. במפגש עם שחקניות נוספות מהתיאטרון נוצרה ההצגה- 
"מופע לידה":

נאוה ליכטנר - המשך

מאז ועד היום ממשיך המסע שלי אל הטבע הפראי ואל הטבע האישי והנשי ובשנים האחרונות גם האימהי. 
מסע אל החיבור הקסום הזה שנוצר במפגש הפשוט ביער בדרך המיוחדת של שומרי הגן.

 חזרה לרשימתלהמשך קריאה       חזרה לעמוד קודם
המדריכים

#
https://www.youtube.com/watch?v=DQLOrO2Nj4A
#
#


"הקהל יושב בחוץ ומתחבר לרטט העדין של הטבע מסביב,
התפאורה היא האדמה, העשב, העצים, השמיים,

התאורה היא השמש,
האש היא המרכז האנרגטי,

 המים והאדמה מכילים את הכל,
אנחנו רוקדות את הלידה, לא רק שלנו, של כל דבר, של כל רגע, של כל יצור 

שבא מאימא אדמה, אנחנו מספרות על חווית הלידה וצוחקות על כל המצבים 
ההזויים, הרגשות החזקים והרגעים המרגשים שהאמהות הביאה אותנו 

לחוות."
עוד על מופע לידה - לחצו כאן.

אני אוהבת לקלוע סלים ושמחה גם ללמד.

מוזמנים ליצור קשר- 052-5211651

חזרה לעמוד קודם

נאוה ליכטנר - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#
http://www.pashut.org/untitled-c12t9
#


נ

אופציה נוספת

נועה ברוך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

נועה פוקס

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ילידת שנת 1984

שחקנית, מספרת סיפורים מלאים בדמויות, יוצרת בדלעות ובצמר.
אוהבת ללבד, ליצור, לרבוץ, לכבוש חמוצים

בעברי הדרכתי בחברה להגנת הטבע בביס"ש עין גדי,

בשנת  2007 השלמתי את קורס המדריכים של שומרי הגן, והתחלתי להדריך 
קבוצות ילדים במסגרת הארגון

לימודי תקשורת מקרבת (קורס בסיס + קורס מתקדמים) נתנו לי כלים נוספים 
להדרכה ולחיים בכלל

במקביל להדרכה בשומרי הגן תחום משמעותי בחיי הוא המשחק

להמשך קריאה

נוריה לוזינסקי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#
#


למדתי משחק בסטודיו "ניסן נתיב", לימודי אלתור עם אלונה פרץ, לימודי ביטוי 
עצמי מלא בתוך קבוצה עם עמיחי זלינקובסקי.

שיחקתי בסרט הקולנוע "להציל את נטע" של ניר ברגמן ובתפקידים נוספים 
בקולנוע ובטלוויזיה (למרות שאין לי אחת כזאת בבית).

אוהבת להגיע לליבם של ילדים תוך הקשבה עמוקה לצרכים שלהם, 
רואה שהיער והחופש ועם זאת נוכחות חיה מאפשרים לילדים להרגיש בבית, 

ליצור, להיות בדינמיקה חיובית ומעצימה עם ילדים אחרים. 
נסים קורים.

nurialele@gmail.com 

נוריה לוזינסקי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#
#


בן זוג למורן ואבא ללב.
פסיכותרפיסט ועוסק בתחום בריאות הנפש.

גאה להיות חלק ממעגל שומרי הגן.

אופציה נוספת

נחיק קרמר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

ניצן ברק מאור

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


 שלום,
שמי ניקי לוי, יליד 1975, נשוי לאשת חייל (האמיתית) ואב לשתי בנות.

לאחר שנים של עבודת שטח, הדרכה וניהול בתחום הביטחון וההיערכות לחירום
בעוטף עזה, חיפשתי מקום או דרך, להשתפר במיומנויות השטח

וכישורי הסיור שלי וכך הגעתי אל שומרי הגן.
כאן נפתח לי עולם חדש/ישן שזעזע את עולמי, הגעתי בגלל המיומנויות

ונשארתי בגלל כל כך הרבה מעבר.
החיבור בין האדם לאדמה וגם הרוח היה כל מה שחיפשתי. 

המתנתי שנה מקורס המבוא שעברתי ועד לתחילת קורס המדריכים בכדי לוודא שזו לא סתם 
התאהבות חולפת ואכן, התהליך אותו עברתי בקורס שינה את חיי מן המסד עד הטפחות. סוף 
הקורס היה גם האות לסיום עבודתי בביטחון ותחילת הגשמה של הייעוד- לעשות טוב בעולם!

אופציה נוספת

ניקי לוי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


 כיום אני עוסק בחינוך בלתי פורמאלי והעצמה של נוער במשרה מלאה
 אך זה מרגיש כמו החופשה שאף פעם לא לקחתי. 

אני מדריך שלוש קבוצות במסגרת שומרי הגן (אשתאול, סתריה, לכיש), 
אני מדריך במסגרת עמותת "זיו נעורים" באשדוד ובפנימיית "קדמה"

 וכבר עשרים שנה שאני מתנדב בתחומים שונים הקשורים בביטחון ובהצלת חיים
 ומאז 2012 התחלתי לעבוד גם עם נוער באמצעות חתירה בקיאקים ימיים

 במסגרת שהקמתי עם עוד שלושה שותפים והפרויקט נמשך מאז ברציפות.

כמו כן, כדי למלא את הזמן, הקמתי את "מרכז אדוות", חווה חינוכית טיפולית
 העושה שימוש במיומנויות קדומות כמו גם בחקלאות וספורט, ברוח הפרמקלצ'ר

 בכדי להיטיב עם ילדים ונוער המגיעים לשם מדי שבוע.

במקביל אני גם סטודנט לתואר בהוראה ובחינוך בלתי פורמאלי 
עם התמחות בנוער בסיכון.

אופציה נוספת

ניקי לוי - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


אני מאמין שכאיש חינוך, "לא באתי ליהנות כאן..." האחריות גדולה מדי.
אני חש שהייעוד שלי הוא לעשות טוב בעולם וזאת באמצעות חינוך.

אם אצליח לסייע לנער אחד למצוא את הכוחות הפנימיים החבויים בו ואתן לו את
הכלים להתמודד עם מה שיש לעולם להפיל עלינו ובעיקר להתמודד עם עצמו -

 הדרך להצלת העולם והסביבה כבר תתקצר.
אני מאמין שאין צורך להמציא את הגלגל בטכניקות חינוכיות חדשניות, 

אלא פשוט לחזור לבסיס ולהשתמש במה שהיה טבוע בכל אדם מינקות - 
היכולת להיות בטוח מספיק בקשר שלו עם עצמו והסביבה בכדי לא לרצות לפגוע בזולתו אלא לחיות 

בהרמוניה ובאיזון.
הכח לשנות נמצא אצלנו, כך גם זכות הבחירה.

אין לנו על מי לסמוך, אלא על עצמנו!

advotzeelim.gmail.com מרכז אדוות – קיבוץ צאלים ד.נ. חלוצה 85520 דוא"ל
ניקי 0524806511

אופציה נוספת

ניקי לוי - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


מהמדריכות הותיקות אך לעולם חניכה בשומרי הגן.
מתגוררת במצפה מתת שבגליל העליון עם משפחתי היקרה .

מדריכה ואם לסירוגין בהיקפי משרה משתנים.

שחקנית יוצרת בתיאטרון שומרי הגן הלא הוא- "פשוט תיאטרון יער". 
שחקנית בהצגה המיתולוגית "מומו וגנבי הזמן".  יוצרת ומופיעה בהצגה

 "מופע לידה" העוסק בלידה ותחילת האימהות.
 יוצרת ומופיעה במופע סיפורים אישי "הנסיכה שפשטה את הרגל (וזכתה בסנדל)".  

יוצרת ומופיעה במופע אקולוגי לכל המשפחה "מה עצים רוצים??"
 לצפיה בסרטון של ההצגה לחצו כאן

מספרת סיפורים לכל הגילאים ביערות ואף בג'ונגלים האורבאניים.
מחפשת את החיבור או יותר נכון את החיבורים הקטנים לחוץ ולמרחב. במעשים היום יומיים, 

בהשראה, בלמידה. נפעמת ותמהה בכל יום מחדש  על החיים בכדור המופלא הזה...
רוצה לעשות טוב. להביא שמחה, ריפוי, הבנה טובה. הלוואי להגדיל את העשייה הטובה

 בכל צעד, בכל נשימה.

אופציה נוספת

נעמה תל צור

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://youtu.be/xxhlp0HWIwk
#


יליד 1982
אנחנו משפחה של שומרי גן. נעמה, זוגתי היא מדריכה וותיקה ושחקנית

בתיאטרון שומרי הגן.
יש לנו שני ילדים. המחשבה המרכזית שהובילה אותי לעבור את קורס המדריכים

 היא ש"ברצוני להעניק לילדים שלי את מיטב החיבור וההכרות אם הטבע" .
את קורס המדריכים התחלתי כאשר בתי הבכורה הייתה בת חודשיים. 

הרגשתי תחושת הקלה עצומה כאשר הבנתי שבעזרת הקורס הזה אגלה
 את הדברים המדהימים שאותם ארצה להגיש לה על מגש של כסף.

חוץ מלהדריך בשומרי הגן אני מדריך ל"חינוך סביבתי" ו"טבע וסביבה" בבתי ספר יסודיים, ובנוסף 
אני נותן שירותי גינון אקולוגיים.

מדריך במצפה מתת ובקיבוץ יגור.
מוזמנים למשרד ביער. בתיאום מראש כמובן.

 058-4242847
kestephan@gmail.com

אופציה נוספת

סטפן קסטנבוים

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

סיגלית רוזנפלד

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

סלבה פינק

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

סרגיי לרנר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד שנת 1985
נשוי לנעה ואב לירדן ולילי.

מתגורר בבית קשת בפאתי היער.

cl.h הרבליסט קליני
מטפל באמצעות צמחי מרפא, מלקט ורוקח תמציות צמחים.

מרצה בקמפוס ברושים בת"א בחוג לצמחי מרפא.
מעביר סדנאות, הרצאות קורסים וטיולים בנושא צמחי מרפא ומאכל, ורוקחות ביתית.

בוגר קורס מתכנני פרמקלצ'ר ועוסק בחקלאות אורגנית ביתית.

ניסיון בחינוך: הדרכת ילדים בחינוך קיבוצי, עבודה עם נוער וילדים בסיכון,  הדרכה בחוגי סיירות, 
לימוד וחניכת ילדים עם קשיי למידה, וכמובן - הדרכה בשומרי הגן.

להמשך קריאה

עדו קרן - זה לא כמו באתר אלא מעודכן יותר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


פעילות בשומרי הגן:
מדריך קבוצות בשמשית.

מדריך קבוצת נוער באזור הצפון.
מדריך מבוגרים בנושא ליקוט למאכל ומרפא במגוון דרכים.

אוהב אנשים, צמחים ואת מה שביניהם.

www.ikherbs.com  :מוזמנים לבקר באתר שלי

חזרה לעמוד קודם

עדו קרן - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.ikherbs.com
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

עדי מוהל

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

עודד קיט

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

עופר ישראלי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

עופר צ'רנוב

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


בן קיבוץ כפר החורש, אליו שבתי לאחר נדודי בעולם. 
מלטף ברגליים יחפות את שיפולי הרי נצרת.

מטפח בוסתן וגינה ליד מעין קטן בקרבת הקיבוץ.
מקשיב פנימה והחוצה ונהנה מהחיים.

אופציה נוספת

עופר שובל

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ליד חורף 1983
נשוי לליאור ואבא לנועם

מתגורר בקיבוץ גיניגר
אני זוכר עצמי בערך בגיל 5 מטייל בשבילי הקיבוץ (רגבה)

השעה 14:00 וחוץ מהשמש הקופחת של חודש יולי אין אף אחד בחוץ.
הרגליים שלי שורפות מחום ואני מנסה לרוץ מצל אחד לאחר כדי לקרר אותן קצת.

 ואז, אני עוצר מתחת לעץ הזית הענק ליד בית העם. הצל שלו הוא הקר הגדול
 והנעים ביותר. אני חושב לעצמי - איזה מטורף זה שהשמש כל כך חמה ושורפת

 והעץ העתיק הזה מצליח לעשות לעצמו צל נעים וקר. זה פלא.
זיכרונות הילדות, הנערות וחיי הבוגרים שזורים מאירועים דרמטיים, מצחיקים, שובבים, מרגשים

 וחד פעמיים שלרובם הגדול מחנה משותף אחד. הם קרו בטבע.
וכך חלפו השנים ואני המשכתי להביט, לחקור, להתעניין ובעיקר להסתובב בחוץ ולצבור חוויות עם 
עצמי, עם חברים, עם הטבע. במשך השנים התחדדה אצלי התחושה כי נפש האדם והחיבור שלה 

לסביבה האנושית והטבעית הוא הדבר שמסקרן אותי יותר מכל.

אופציה נוספת

עמית בן-דוד

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


לאחר לימודי B.A  בעבודה סוציאלית החלטתי לקחת את הסקרנות צעד אחד
 קדימה והתחלתי להיפגש עם בני נוער ומבוגרים בקליניקה ששכנה בטבע. במדבר. באותן שנים 

הרגשתי שמבנה הנפש מתבהר לי במקצת, אבל החיבור הבלתי אמצעי לטבע
לא היה ברור ובהיר מספיק.

ואז הכרתי את שומרי הגן. הלימודים בארגון העניקו לי נדבך נוסף של הכירות 
עם עצמי ועם הטבע הסובב אותי ברמה העמוקה, המקצועית וההוליסטית ביותר 

שרק יכולתי לבקש.
ב-5 השנים האחרונות אני נפגש עם ילדים, בני נוער ומבוגרים בטבע.

 יחד אנו מתהלכים בשביל הפנימי והחיצוני וזוכים להכיר את עצמנו מחדש
 דרך הטבע. בימים אלו (2016) אני מסיים את לימודי ה- MA  במגמה הקלינית באוני' חיפה. מדריך 

קבוצה של שומרי הגן בעמק יזרעאל וניפגש עם אנשים וקבוצות בקליניקה ששוכנת ביער.  
 

 יצירת קשר לפגישת הכרות-
עמית- 050-7817824

bendavid.amit@gmail.com -מייל

אופציה נוספת

עמית בן-דוד - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

עמית שניידר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

עמרי מצליח - לא מדריך השנה

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

ענת קלי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ראה פרטים בדף מייסדים והנהלה

אופציה נוספת

ערן בר-און

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.shomreihagan.org/1502149714971505149114971501-149314921504149215001492.html
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

פצ'י (פטריסיה) שרם

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

ציפי וינקלר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

רו בועזסון

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

רוני טולדנו

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

רון שמש שרון

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד 1986, נשוי ללימור ואבא לכרם החמוד, גר בקיבוץ כפר סאלד בגליל העליון.
אני מדריך בשומרי הגן משנת 2017, בוגר החוג לפסיכולוגיה וחינוך במכללת 

תל חי, מטפל ברפואת האיורוודה - הרפואה ההודית העתיקה.
אני אוהב לבשל בשיטות שונות ומלמד סדנאות בישול הודי ואיורוודי, לרקוח 

תרופות טבעיות, לגלף כלים שונים ולבנות בעץ. אחד התחביבים האהובים עליי 
הוא להקשיב לציפורים ולתקשר איתן, ובכלליות אוהב חיות ובני אדם.

אני מדריך בגליל (מול קיבוץ הגושרים) כמה קבוצות בגילאים שונים וקבוצת נוער 
המסתובבת בארץ.

כשאני מדריך, אחד הדברים החשובים לי הוא לעשות דברים שאני אוהב, כך הילדים חווים אותי 
במיטבי. אני נהנה ממה שאני עושה והם מרגישים ומצטרפים אלי.

טל'- 0549312224
Roy.blumer@gmail.com

www.ayurved.co.il
 

רועי בלומר

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.ayurved.co.il
#


ייליד שנת 1976
 נשוי +1

הוכשרתי כמדריך בשומרי הגן ב 2004
יש בי חיבה גדולה למחסות גדולים, מיומנויות מוטוריקה עדינה,

יצירת הרפתקה ויציאה אליה.
אוהב לשוט באבובים ורפסודות בבניאס, דן, חצבני בעונת הקיץ.

אוהב טיולים ולהגיע כל שנה למקומות שמעולם לא ביקרתי שם (במיוחד בארץ)

 עם השנים צברתי ניסיון בפרויקטים בבתי ספר כגון: בנית מחסות עבודה באדמה ובבוץ
מדריך בטבעון אחר הצהריים ובבקרים (חינוך ביתי) וכן בקיבוץ גלעד אחר הצהריים.

אין כמו לראות ילד שמגלה ג'ונגל באמצע היער ,חיית בר או אפילו מאורה של חייה .כולו מתמלא 
בחיוניות בחיות ובחוויית  גילוי העולם. אני מאחל לכל מפגש של מדריך וילד זימון להרפתקאות 

מעצבות חיים.

 razy161@gmail.com  טלפון 052-3743942    04-9833968מייל
אופציה נוספת

רזיאל רוזן יפה

 חזרה לרשימת
המדריכים

http://www.shomreihagan.org/uploads/2/1/5/5/21556164/_.pdf
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

רן כרמי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

רננה גטריידה

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

רננה דוארי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


יליד 1977
מדריך בשומרי הגן משנת 2018

 
צאצא למשפחה של אנשי יער, כשהייתי ילד אמא שלי הייתה מספרת לי סיפורים 

אינדיאנים מקסימים ובגיל חמש, בהשפעת סרטי טרזן ישנים, כבר הייתי קם 
בשבתות לפני כולם, אורז תיק עם אוכל גפרורים וסכינים ובורח לאפריקה 

(בשדה מול הבית...) בונה מחנות ומדליק מדורות. כבר מאז ידעתי שכל מה 
שאני רוצה לעשות זה לחיות בטבע כמו פעם.

גדלתי בשוליים של תל אביב בין הבניינים לשדות, ומאז שאני זוכר את עצמי, בכל מקום שגרתי הגיע 
היום שהבולדוזרים הגיעו ומחקו את הפרא שהיה תמיד מגרש המשחקים שלי.

 
להמשך קריאה

שחר רובין

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


עסקתי בצילום, בניה, נגרות, בישול שטח ועוד מה לא... טיילתי בעולם, בארץ... 
אבל מה שרציתי באמת זה להיות כל הזמן בחוץ ולחיות את החיים הפשוטים 

שכל בן אנוש נברא כדי לחיות.
לפני מספר שנים, בעקבות חוויה אדירה שעברתי ביער בהימלאיה הבנתי שמה 

שאני רוצה זה לקחת איתי אנשים לפרא ולהחזיר את האדם הביתה.
 

ועכשיו אני כאן, ביער, מדריך בשומרי הגן.
 

ואם זה נראה לכם מוזר שיש אנשים שמדברים עם עצים, נראה מה תחשבו כשעץ ידבר איתכם...
 

Srubin50@gmail.com
0523714407 

חזרה לעמוד קודם

שחר רובין - המשך

 חזרה לרשימת
המדריכים

mailto:Srubin50@gmail.com
#


ילידת 1977

מחנכת ילדים ונוער ב-15 השנה האחרונות בארגון שומרי הגן, בתי ספר,
מסגרות אלטרנטיביות ובאופן פרטי.

מנחה סדנאות וטקסים העוסקים בחיבור לעוצמה הפנימית
דרך חיבור בלתי אמצעי לטבע וכן מסעות וטקסי בר/בת מצווה.

.nvc מלמדת קורסים בתקשורת מקרבת ע"פ גישת
מלוות צמיחה.

מעבירה סדנאות של ארגון ה"Pachamama Alliance " למבוגרים ונוער,
מנחת קבוצות ומעגלים.

שותפה במיזמים שונים התומכים בשינוי התודעה ובהשראה מתרבויות שבטיות שרואות קשר בין 
חיינו האישיים לבין המתרחש בעולמינו.

משלבת את חכמת האדמה מן התרבויות העתיקות עם המודעות למורכבות הרגשית של חיינו 
העכשוויים.

להמשך קריאה

שירה בר-יהודה

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


אוהבת לשבת ליד מעיין מים חיים,
לחיות את חיי השבט , 

לחלוק ידע, לפתוח את הלב ולעסוק במלאכות.

אוהבת במיוחד לחלום ולהגשים חלומות.

מודה על הזכות לחיות את החיים על האדמה,
על האפשרות לחלוק אהבה ועל הזכות לעשות את מה שאני עושה.

                 shirabarhoka@walla.com
054-7416070

חזרה לעמוד קודם

שירה בר-יהודה

 חזרה לרשימת
המדריכים

mailto:shirabarhoka@walla.com
#


טוראטוראו

אופציה נוספת

שני שמש שרון

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ילידת ישראל 1973
אמא לשלושה ילדים

מאז שאני זוכרת את עצמי, 
אני אוהבת להיות בטבע, בטבע אני מרגישה הכי טוב, הכי אני.

ּוְפׁשּוִטים ַהְּדָבִרים וְַחּיִים ּוֻמָּתר ָּבם ִלנְּגַֹע, 
ּוֻמָּתר ּוֻמָּתר ֶלֱאהֹב. (האמנם - לאה גולדברג)

זה אולי האויר שממלא אותי, המראות שתמיד יפים בכל כיוון, הצבעים, הצלילים של הציפורים של 
הרוח בעלים, הריחות, התחושות של הרוח המלטפת של האדמה מתחת לכפות רגליי, הקור, החום, 

הגשם, כל מה שמסביב מעיר את חושיי החוצה לאינסוף ופנימה לעומק אינסופי, מחייה אותי. זאת 
הפשטות הנקייה והמדוייקת. שמזכירה לי שאני חלק מכל הבריאה המקסימה וגואה בי ההודיה על 

כך. 

אופציה נוספת

שרון הררי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


ּוְביֶֹׁשר-ֵלָבב ׁשּוב ִּתְהיִי ֲענָוָה וְנְִכנַַעת 
ְּכַאַחד ַהְּדָׁשִאים ְּכַאַחד ָהָאָדם. (האמנם - לאה גולדברג)

את האהבה הזאת לפשטות ,לטבע, להוויה, אני אוהבת לחלוק כמה שיותר.
כיום בנקודה זו של מסע חיי אני יכולה לכתוב בלב שלם

שלהיות ולחנך בטבע זה מה שאני אוהבת לעשות.
להיות אני פשוט בטבע.

בשומרי הגן אני מדריכה ילדים וילדות מגיל 3 עד נערים ונערות בגיל 16

ליצירת קשר : שרון 0544-290516
sharonoma@gmail.com

אופציה נוספת

שרון הררי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


המסע בטבע עבורי הוא דלת כניסה פנימה אל תוך עצמנו,
כלי עצמתי העוזר לנו להיות אנשים טובים יותר,מחוברים לטבע האמיתי שלנו, 

מכירים תודה על המובן מאליו,אוהבים את הבריות, 
רואים בבירור את העולם הסובב אותנו ואת הדרך לעולם טוב יותר 

עבורנו ועבור ילדינו.

החיים בטבע לימדו אותי להקשיב פנימה והחוצה לרחשי היער והנפש,
להרגיש את התנודות הקלות בכל אשר סביבי,

לראות את הכוח העצום, הפשטות, והיופי האינסופי בכל אשר ישנו,
להבין מה גודלי, מקומי, תפקידי בכל מקום בו אלך,

למצוא יעוד של יעוד ושליחות, 
להעביר את הידע העתיק הלאה בשביל עולם בריא ומאוזן יותר.

אופציה נוספת

תום כהן

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

תמיר יערי

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

תימנע שריר

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


טוראטוראו

אופציה נוספת

תמר זוהר-שמש

 חזרה לרשימת
המדריכים

#


נולדתי בשנת 1974 ביוגוסלביה של פעם וב- 1999 עליתי ארצה.
בוגרת תואר ראשון בגיאוגרפיה, תואר שני בלימודי איכות הסביבה וקורס 

פרמקלצ'ר. בוגרת קורס המדריכים של שומרי הגן משנת 2001.
אחרי הלימודים יצאתי למסע ארוך של התנדבות בחוות אורגניות ובשמורות טבע 

שונות בחו"ל. לאחר מכן, חזרתי ארצה והעשרתי את השכלתי בלימודי טיפול 
גוף-נפש, חינוך דיאלוגי והוראת יוגה. 

כיום אני מתגוררת בקיבוץ עין חרוד, וביחד עם בן זוגי, מגדלים את ילדינו 
עלמה ועדן וגם צמחים, עצים, תרנגולות ודבורים בגינה. 

מדריכה קבוצות ילדים ונוער, מלמדת יוגה ובנוסף עושה חלק מהעבודות המשרדיות של ארגון שומרי הגן.
בעבודתי ביער עם הילדים אני אוהבת לחקור, לגלות, להתפלא מתופעות הטבע ולחוות ענווה, כבוד והודיה 

כלפיו. במהלך הפעילויות אני מדגישה ערכים של שיתוף פעולה שבטי ותהליכי צמיחה וריפוי.     
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