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יואל זילברמן
מנכ"ל ומייסד תנועת השומר החדש 

יואל הקים את הארגון לפני 10 שנים לאחר שאביו הודיע שהוא רוצה לנטוש את שטחי 
המרעה בציפורי ולסגור את העדר בגלל הפשיעה החקלאית ואובדן היכולת לשמור 

על השטח. יואל החליט שהוא לא מוותר ועבר להתגורר בשטחי המרעה תוך גיוס של 
מתנדבים וחברים, דרך הסיפור האישי גילה יואל את המשימה הלאומית של מאות ואלפי 
חקלאים שזקוקים לסיוע בשמירה ועבודה. יואל מתגורר במושב נטור בדרום רמת הגולן 

נשוי לטל ואב לשלושה. 

"אנחנו רוצים להפוך את האנשים ליצרנים וחרוצים, כאלה שיש להם חיבור למורשת.
בשנים האחרונות החינוך מיקד את רוב תשומת הלב שלו במצוינות, להצליח בפיזיקה 

ומתמטיקה, אבל לצד זאת הזניח הרבה דברים שקשורים בערכים, זהות ומסורת. 
יש לחנך לכך שהאדמה והחיבור לארץ יהיו בלתי נפרדים מהזהות האישית של הצעירים 

בישראל, כמו שהסיפור של הכותל הוא חלק מהסיפור שלהם.״

און ריפמן
סמנכ"ל חינוך ומייסד תנועת השומר החדש

און מתגורר בקיבוץ מעלה החמישה, נשוי להדר און ואב לשלושה. גדל בקיבוץ רביבים 
בנגב, נכד לפלמ"חניקים  מצד אמא, ודור תשיעי בארץ מצד אבא. רוב חייו התעסק 

בתחומי חינוך וחברה מימי הנעורים בהם הדריך וריכז את פעילות תנועת הנוער  בישובו, 
דרך הובלת המאבק הציבורי של שי דרומי, הקמת מדרשה למנהיגות בני ציון בתל אביב, 

ועד הקמת "השומר החדש" שבו היום הוא מכהן  כסמנכ"ל חינוך. 

און מאמין בחברה הישראלית וגאה להיות חלק ממנה, ומקווה שנצליח  דווקא בזכות 
המורכבות לחיות יחד, כשכל אחד זוכה למקסימום אותנטיות תוך ערבות איש לרעהו. 

אביו של און – שמוליק ריפמן ז"ל היה דמות מרכזית בבניית הנגב ופיתוחה.

ניתאי אבן-אלוש
 ,Polysack יזם תוכנה מאז 1991 ומאז 2012 הבעלים והמנהל של

מובילה עולמית בייצור מוצרי אריזה גמישים באריזות עבור מגוון רחב של יישומים. 

המוטו שלו: "יש אנשים שמחפשים את המחט בערימת השחת. 
אני מנסה לפתח את המחט."

עופר שושן
בגיל 23 הקים עופר שושן את המיזם הראשון שלו – חברת קלסטרס

ובגיל 26 עשה את האקזיט הראשון. 
עופר כיום הוא מייסד משותף ומנכ"ל סוכנות התרגום המקצועי המהירה בעולם והגדולה 

באינטרנט One Hour Translation, המפעילה 15,000 מתרגמים ב-100 מדינות.
בנוסף עופר מרצה ליזמות במרכז הבינתחומי בהרצליה ומלווה מס' חברות ואנשים 

בתחומי היזמות, הייטק וכלכלה. בשביל עופר יזמות היא שליחות – היא המפתח להצלחת 
הכלכלה שלנו.

"יש את מי שרוצה להיות יזם ויש את מי שהוא יזם. האינדיקציה היא פשוטה מאוד 
יש את מי שמדבר, ויש את מי שעושה. מי שעושה, הוא כנראה יזם".

ד"ר בני פישר
בני נשוי לאסתר ואב ל-5 חבר קיבוץ מירב סיים לאחרונה תפקיד בכיר במשרד החינוך - 

כראש המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער. בני איש חינוך בכל מאודו פעיל 
חברתית למען הקהילה האתיופית ולמען מתן הזדמנות שווה בחברה הישראלית באופן 

כללי. בני ניהל והוביל את כפר הנוער בימין אורד והיה ממקימי הכפר מלכישוע לנגמלים 
מסמים ואלכוהול. בני דוגל בחינוך לחקלאות לצד חדשנות.

"כאנשי חינוך, באחריותנו לפתח אצל הדור הצעיר, שבעתיד יוביל את המדינה, את 'שריר' 
ההקשבה ללא שיפוט, ולהבעיר בהם את הרצון להכיר את הסיפור של האחר בלי לנסות 

לשנות אותו ולצפות שהוא יחשוב ויראה כמוני."

דני גליקסברג
דני היה ממקימי תנועת איילים – תנועה שהוקמה לצורך חיזוק 

ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל, איש חזון ורוח כיום חקלאי 
בחוות נחל בוקר בנגב.

דני יחד עם אשתו וארבעת ילדיהם חי ונושם את עבודת האדמה, מגדל כ-20 דונם ירקות 
אורגניים וכרמי ענבים שאליהם מגיעים מתנדבים רבים שרוצים לסייע ולהתחבר בעצמם.

עוזי צוקר
מנהל ומייסד תכנית רגבים

עוזי הקים את תכנית רגבים – ישיבה חקלאית – חינוכית שמחברת את הנוער לעבודת 
האדמה ואהבת הארץ ובונה נוער אידיאליסטי וציוני. עוזי היווה את ההשראה להקמת 
אדם ואדמה בערבה דרך המודל של רגבים. מתגורר בקיבוץ מירב נשוי להילה ואב ל5 
ילדים. }אביו של עוזי הרב איתן צוקר ייסד את ארגון "פנימה" שמחבר צעירים לזהות 

יהודית דרך לימוד ומפגש.{

יוסי בכר
אלוף בצה"ל 

יוסי מכהן כיום כמפקד הגיס המטכל"י כסגן מפקד פיקוד הדרום וכמפקד בית הספר 
לפיקוד, שליטה ומטה מבצעי בזרוע היבשה. בעבר שימש בין היתר כמפקד אוגדת עזה, 

מפקד עוצבת הגליל, מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד גדוד 101, מפקד מגלן וסיירת צנחנים.
יוסי כיום מתגורר בקיבוץ בארי שבו גדל והתחנך. בנו של יוסי – נדב הוא תלמיד מחזור ב' 

בתיכון אדם ואדמה.

עומר עתידיה
חקלאי ומחנך

עומר גדל והתחנך במושב עין יהב בערבה, לאחר שהשתחרר מהצבא היה ממקימי חוות 
שדה בר בגוש עציון שהוקמה למען נוער בסיכון, לפני כ-14 שנים הקים עומר יחד עם נעמה 

אשתו את חוות עינות קדם בדרומה של בקעת הירדן סמוך ליישוב ייט"ב חוה חקלאית – 
חינוכית שכוללת בתוכה מטעי תמרים, זיתים ומנגו לצד דיר כבשים ובית מלאכה. החווה 

מסמלת ערכים של אהבת העם והארץ, אהבת האדם והאדמה דרך התמדה ונחישות.
לאחר שירותו בצנחנים עומר היה ממקימי יח' הניוד 551 יחד עם רותם שני ז"ל ועד היום 

משרת בה במילואים כמ"פ. 

עומר ונעמה מהווים דוגמא אישית ומשפחת מופת לנוער עברי המגיע מכל הארץ.

אלדד קרוק
חקלאי ותושב הערבה

אלדד תושב עין יהב נשוי לגליה ואב ל3, בוגר יח' 669, אלדד סייע להקמת מכינה קד"צ 
בעין יהב. אלדד מפעיל את אחד המשקים החקלאיים הגדולים בערבה, ומגדל פלפלים, 

חצילים ועוד.

תלמידי אדם ואדמה עובדים מעת לעת במשק ומסייעים לעיבוד האדמות.


