
 מורי דרך 
 

 מייל  טלפון  תיאור שם מלא 

   052-3114736 מורה דרך  אברהם שטראוס 

 contact@israelrediscovered.com 054-2075313 מורת דרך בצרפתית ואנגלית  אורה סופר 

הצגת הצד העיתונאי לתיירים;  אילן מזרחי 
 ilanpix@gmail.com 052-2672697 שפות: אנגליתמקומי. -מדברי 

 dviritamar1@gmail.com 052-4377493 מורה דרך בעברית ובאנגלית  איתמר דביר 

מורה דרך נגב, מדבר יהודה טיולי   אסף הרשטיג 
  054-4862624 וסדנאות שטח מדבר 

  050-7355345 מדריך טיולים  אסף מדמוני 

מדריך בכל הארץ. שפות: אנגלית,   אריק גיזלס 
 erikgezels@gmail.com 052-4845531 הולנדית, גרמנית 

שפות רוסית,   –סיורים חקלאים  ג’ני אבן 
 jennyka22@gmail.com 052-3951095 אנגלית ועברית 

  052-2887184 מורת דרך  גונדי שחל 

 deborah.ilanmizrahi.com 052-5268969 שפות: צרפתית  דבורה שרקי 

 daniafik@walla.co.il 058-5551409 טיולים ללב המדבר בג’יפ ממוזג  דני אפיק 

מדריך בכל הארץ. שפות: עברית,   דניס נוביצקי 
 denisnovtski@gmail.com 053-5311977 רוסית 

  052-6707520 הדרכת טיולים והרצאות  הראל בן שחר 

  052-3380022 מורה דרך. שפות: עברית, אנגלית  חיים לוי 

  050-8325459 מורה דרך  חן פרובולסקי 

  052-3957620 מורה דרך  יהונתן הדס 

  052-3287182 מורה דרך  יוני שטרן 

  054-7566647 מורה דרך  יעל בן נפלא 

  058-5580267 טיול לאור ירח בחווארי מצדה מני גל 

 tali_p@kalia.org.il 054-4876326 בעברית ובאנגלית מורה דרך  עטליה פלג 

 Korinshome@gmail.com 050-6800545 מורה דרך בעברית ובאנגלית  קורין תויתו 

  052-8744475 סיורים חקלאים  רונן שושני 

 sehai@walla.com 054-4876825 שפות: עברית, אנגלית  יתום רותי  

  052-3687442 הדרכת טיולים  רז טיולים 

 info@visiterisrael.com 054-7200018 מורת דרך בצרפתית ואנגלית  שאול סופר 

תיירות חקלאית, תיירות נוצרית.   שי ליפשיץ 
 shai2301@walla.com 050-8876230 שפות: עברית, אנגלית 

באזור ים המלח,   חקלאייםסיורים   שמוליק ענבי 
 anavysh@hotmail.com 052-8991322 אנגלית, צרפתית שפות עברית,

אנגלית, גרמנית, צרפתית, הולנדית,   אריק גיזלס 
 erikgezels@gmail.com 052-4845531  פלמית. נצרות, ארכיאולוגיה 

נוצרית. שפות:  תיירות חקלאית,  שי ליפשיץ 
 shai2301@walla.com 050-8876230 עברית אנגלית 

 ilanpix@gmail.com 052-2672697 אנגלית  אילן מזרחי 

 deborah.cherki@yahoo.com 052-5268969 צרפתית  דבורה שרקי 

 denisnovitski@gmail.com 053-5311977 רוסית, עברית  דניס נוביצקי 
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 מורי דרך 
 

 

 מייל  טלפון  תיאור שם מלא 

 אנגלית, עברית.   עופר נסון 
 opherguide@gmail.com 052-5623338 גיאופוליטיקה ודתות 

עברית, טיולי שטח, אתרי מדברי   ערן גל אור 
 erantennis@gmail.com 050-4000026 יהודה וירושלים

 sehai@walla.com 054-4876825 אנגלית עברית  רותי יתום 

 straussav85@gmail.com 052-3114736 עברית, סיורים תיאטרליים  אברהם שטראוס 

 hershtigs@gmail.com 054-4862624 טיולי שטח  אסף הרשטיג 

 shalem.org.il-haim@m 052-3380022  עברית חיים לוי 
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