
צוות 'אדם ואדמה'
עמית מאיר 

מנהל התכנית ומייסד שותף 
נשוי ליעל ואבא לכרמל, עמית חזר למושב חצבה שבערבה שם גדל והחליט להגשים חלום 

ולהקים את תיכון "אדם ואדמה". יוצא יחידה 669 ומתנדב ביחידת החילוץ בערבה. לומד 
תואר בניהול וחינוך. עמית זכה בתואר "המורה של המדינה" וקיבל אות הצטיינות ע"י קרן 

ICA ליזמות צעירה. 

לא תמצאו את עמית בלי בגדי עבודה, כובע, מזמרה אוזנייה ומחשב נייד. מצליח לנהל 
ולקדם את התיכון בזמן עבודת השדה. פועל להקמת משק חקלאי כבן ממשיך במושב. 

יוסי מונטג
מנהל התיכון ומייסד שותף 

נשוי לאביטל ואבא לגפן, רעי ודוד. יוסי עבר עם משפחתו ליישוב ספיר שבערבה כחלק 
מקבוצה ציונית שאותה הוא מוביל ביישוב ויחד עם עמית שאיתו שירת באותו צוות 

ביחידת החילוץ 669 גיבש את החלום להקמת תיכון המשלב חינוך וחקלאות. בוגר תואר 
בחינוך ולימודי ארץ ישראל.

בפשטות, צניעות ועומק מחשבתי יוסי מוביל את הצוות החינוכי של התכנית. מסתובב 
תמיד עם פנקס ועט - כי ההפך מלשכוח זה לרשום. 

טלי אוחיון
רכזת אדמיניסטרטיבית

נשואה ליגאל ולהם ארבעה ילדים, עמית, ענבר, עדן ועתי. מתגוררת בחצבה. טלי מרכזת 
את כל התחום המשרדי של בית הספר מא' ועד ת' כולל האותיות הסופיות. 

בנוסף לתפקיד הרשמי מתפקדת כאמא שנייה לתלמידים וכאוזן קשבת. גורמת למשרד 
להיות מקום ביתי ופתוח לכולם הן לצוות והן לתלמידים ומקבלת את פני כולם במילה 

טובה ועצה טובה. ואם ראיתם בסביבה בימבה צהובה סימן שטלי הגיעה. 

צפריר אורטס
רכז פדגוגי 

נשוי לטל ואבא לשיר ונועם. תושב הישוב הקהילתי "צוקים". והבעלים של מתחם לאירוח 
סדנאות מודעות - "לב המדבר".

מנתח מערכות מידע בהכשרתו, מורה, מחנך, סגן מנהלת התיכון ומנהל חט"ב בתיכון 
האזורי שבערבה - "שיטים דרכא". חי ונושם ערבה מזה שנת 2003.

צפריר מביא איתו את הניסיון הדרוש למשימות הלימודיות לצד הסבלנות הדרושה מול 
הפיקוח ממשרד החינוך, מלווה את צוות המורים והכל בהקשבה ואכפתיות גדולה.

אפי צוהר
יועץ חינוכי 

נשוי לאורה ואבא לשישה ילדים מקסמים, מתגורר במצפה רמון. בעל תואר ראשון בחינוך 
מיוחד ותואר שני בייעוץ חינוכי. במקביל להיותו יועץ חינוכי ב"אדם ואדמה" אפי גם מחנך 
ומייעץ בישיבה התיכונית במצפה רמון. אפי עוסק בחינוך כבר מעל 15 שנה ומוסיף לצוות 
המון מניסיונו האישי, למרות שנים רבות בחינוך לאפי תמיד יש ניצוץ בעיניים כאשר הוא 

פוגש את התלמידים סביב המדורה. 

אנו זוכים ללימוד משמעותי ומלא הומור כאשר אפי מגיע לביקור. 

רננה אנגל
רכזת חברתית ומחנכת

נשואה לנגב ואמא טרייה, בוגרת תואר ראשון ולימודי הוראה בגאוגרפיה וחינוך חברתי 
קהילתי במכללת אורנים. בשנים האחרונות עסקה בחינוך הבלתי פורמאלי עד אשר 

הצטרפה לארגון "השומר החדש" בתור רכזת גיוס ושיווק דרך התפקיד נחשפה ל"אדם 
ואדמה" ומאז נדבקה בחיידק, לא עבר זמן רב ועגלה עם כל תכולת הבית הגיעה לחצבה יחד. 

בשנה האחרונה חינכה את מחזור ג' של התכנית אותם הובילה עם שמחת חיים והרבה 
אהבה. לרננה שני שומרי ראש בדמוי כלבים אוסטרלים שהפכו כבר לחלק מהצוות. 

אסף ריבל
מחנך 

נשוי למעיין, אבא לאמרי והדר, מתגורר ביישוב ספיר שבערבה. אסף הגיע מירושלים שם 
עסק בשנים האחרונות בחינוך מיוחד וברכיבה טיפולית. לאחרונה סיים תואר שני ביהדות 

וחינוך חברתי. 

איש של בוקר, קריאה ואפייה. חולם על ריצת מרתון בהרי האלפים. 

יעלה בנזימן
עובדת סוציאלית ב"אדם ואדמה"

נשואה ליאיר אמא צורי, סיני ובארי, עברה עם משפחתה להתגורר ביישוב ספיר לפני 
שנתיים בחיפוש אחר השקט של המדבר. בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית, עבדה 

בפנימייה חינוכית טיפולית בלווי ילדים ונוער והנחתה משפחות אומנה. 

יעלה מאמינה שחיבור בין אנשים נוצר על ידי קשר אישי ויצירת אמון משותף. 

מירב מרקס
רכזת תזונה ואם בית

נשואה ליואל ואמא לאריאל ויהונתן גרה בחצבה. בוגרת "תדמור" שפית במקצועה, 
למדה טיפול בבישול. מידי יום מבשלת מירב יחד עם תלמידים, אותם היא מדריכה 

ומלמדת את נפלאות המטבח, ההנאה מבישול ומנתינה. המטבח של מירב הוא גם מקום 
לפתח יצירתיות, להשתחרר, להירגע ולשפוך את הלב. 

מירב מנהלת את תחום התזונה בדייקנות ורצינות לפרטי פרטים ואפילו יודעת מה כל 
אחד ואחת אוהבים לשים בסנדוויץ' של הסופ"ש. 

שייקה שהם
מדריך בוגר 

בן 27 מתגורר בחצבה, עובד בארגון "השומר החדש" כשש שנים בהם עסק כרכז בתכנית 
חינוכית חקלאית עם חיילים משוחררים, ניהל מספר פרויקטים ואירועים רבי משתתפים 

בארגון, ופעל כרכז לוגיסטי של קבוצות המתנדבות בחקלאות בשטח. שייקה למד 
פילוסופיה ומזרח תיכון באוניברסיטה הפתוחה. 

לרוב תמצאו את שייקה בדיון סוער ומשמעותי עם החניכים, הרוח החיה והתוססת תמיד 
מגיע מלווה במוזיקה וחיוך גדול. 

ענאל צוברי
מדריכה בוגרת

הגיעה אלינו מהוד השרון חמושה ביצירתיות, ראש פתוח ומצלמה. מתעדת במסירות 
את רגעיה היפים של התכנית. מארגנת ומובילה יחד עם התלמידים פעילויות חברתיות, 

טיולים ושבתות משותפות. 

לענאל תמיד יש מקום וזמן לשיחה טובה ויחס אישי. ולעולם לא תסרב לכוס קולה קרה. 

מרים יערי וליאור משולם
מדריכות צעירות

מרים וליאור בוגרות מחזור א' של תיכון "אדם ואדמה", בחרו להישאר בחצבה כמדריכות 
בתקן שירות לאומי. מרים וליאור לאחר שלוש שנים בתכנית הן תוספת משמעותית לצוות 

ולחניכים. חונכות ומלוות את החניכים הצעירים שמגיעים לתכנית מתוך ניסיונן האישי. 

בשקט ובחריצות הן מובילות עבודה חקלאית רצינית ומקצועית בשדה. 


