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 (2019 אפריל) ישראלישן ימדיטז'ן -שנג – רשימת מורים
 

 

 הנמצאים  מוריםומורים מוסמכים ) הישראלימדיטיישן ז'ן -שנגבארגון את כל המורים  מפרטתרשימה זו 

 , במדור "מורים".www.shengzhen.co.il ז'ן ישראל-שנג באתרפרטים נוספים נמצאים . (* בתהליך הסמכה

 מורים באזור המרכז

 אזורי פעילות  דוא"ל טלפון שם
2222-767-077 קדם אוהד  ohad@qigong.co.il ועודחיים אביב, כפר תל סבא, כפר , 

 ראש העין oritpinch@gmail.com 052-266-0030 * אורית פינצ'וק

5333-472-052 הורוביץ אילן  ilan@jacobs.co.il בסרטן למלחמה האגודה, אביב תל חוף 

 )וקציר בצפון( רמת השרון amikad@smile.net.il 054-682-8486 * אמיר קדישאי

 כפר סבא angela.halperin@gmail.com 054-447-4226 אנג'לה הלפרין

 תל אביב frath71@gmail.com 054-499-7721 * אפרת אלאיש

 אביב תל arian.revolution@gmail.com 052-890-8182 * מיניאלי איתי אריאן

 אביב תל b7.mandel@gmail.com 052-634-6087 בת שבע מנדל

2390-233-052  שפריר דינה  dina.shafrir@gmail.com ועוד נתניה,, אונו.ק, תקווה פתח, רחובות 

 בני דרור dgross369@gmail.com 052-371-3358 * דניאל גרוס

4258-341-052 גלסברג דניאלה  daniella-g@bezeqint.net ועוד ים בת 

 ורחובות גדרה Talnachum10@gmail.com                052-268-0027 * טל נחום

 תל אביב yigal56@gmail.com 052-337-3280 * יגאל נהרי

4381-352-520 יוחאי דור  yochai.dor@hotmail.com קבוץ שפיים 

 תל אביב yaelkai@inter.net.il 050-221-6219 * ברקאי יעל

 נתניה LevyLilian13@gmail.com 052-522-2823 ליליאן לוי

 תל אביב ועוד niraasaf@gmail.com 052-264-5721 'רבינוביץ נירה

 סבא כפר, הוד השרון seagalmagen@gmail.com 054-422-5547 מגן סיגל

 נירית adidekel17@walla.co.il 050-883-6136 *עדי דקל 

 ים בת "קר מדיקל", אביב מעוז, תל אביב iritdkl20@gmail.com 052-332-9223 דקל עירית

 רמת גן sapir.irit@gmail.com 052-653-7803 עירית ספיר

 , רמת גןצהלה, תל אביב natisapir@gmail.com 054-800-6680 יוגב ספיר ענת

  Peer8e@gmail.com 054-970-0586 אפרתירות פאר 

 כפר יונה kleinrenana@gmail.com                  052-331-6117 * רננה קליין

 רמת גן shoshl@avix.co.il              052-245-1077 * שושנה לייזר

 ורחובות ציונה נס shacharreich@gmail.com                   054-300-0357 * שחר רייך

 מורים באזור ירושלים

 אזורי פעילות  דוא"ל טלפון שם
 ירושלים )עין כרם(, פתח תקווה gmosenson@gmail.com 052-878-8426 מוסנזון גיא

 ירושלים furmansegev@gmail.com 050-797-0117 דליה שגב 

 (.Marilena Morri, Italian+Eng) ירושלים millym74@virgilio.it 058-545-3355 * מרילנה מורי

 בקעה( ירושלים )שכונת alinaashbel@gmail.com 052-203-3436 אשבל עלינא

http://www.shengzhen.co.il/
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 מורים באזור הדרום

 אזורי פעילות  דוא"ל טלפון שם
5153-675-054 * אפרת קינן  ekeynan@gmail.com קבוץ מפלסים 

 יבנה, רווה גן, אשדוד, עשרת, הנגב שער nogatovi1@gmail.com 054-451-6300 טובי נגה

 אשדוד alco777@walla.com 052-482-7382 כהן עליזה

 מורים באזור הצפון

 אזורי פעילות  דוא"ל טלפון שם
 עין השופט avigailsagee@gmail.com 050-778-0734 אביגיל שגיא

 קריית טבעון ayeletqikong@gmail.com 052-585-9282 לת רונןיאי

3704-477-054 קדרון אילן  ilan.kidron@gmail.com כרכור חנה פרדס, תל אביב, יעקב זיכרון 

520 * איתן גינוסר -652-2989                     eytan@contacts.co.il       פרדס חנה כרכור 

 קציר )ורמת השרון( amikad@smile.net.il 054-682-8486 *אמיר קדישאי 

 כרמל )מושבי חוף הכרמל(, עין עין אילה                   efrataloni@gmail.com 054-724-9127 * אפרת אלוני

 כליל )גליל מערבי(חיפה,  shemerguy@gmail.com 052-937-9098 * גיא שמר

 זכרון יעקב daphna.korren@gmail.com 054-488-1502 *דפנה קורן 

 והסביבה ורדים כפר meromhilda@gmail.com 050-756-7221 מירום הילדה

1291-479-540 * הילי בן אליהו     hilibenel@gmail.com כפר יחזקאל 

 המערבי הגליל, כליל carmel.shalev@gmail.com 052-385-3443 שלו כרמל

 חיפה navehtov@hotmail.com 04-826-8826 נוה טוב

4972-623-580 ניתאי שמחה  nitaichi@gmail.com בית קשת 

 חנה פרדס sigalitnuah@gmail.com 054-432-3618 צפריר סיגלית

 הארץ צפון ,רמות מנשה amimalinoff@walla.co.il 052-379-3583 *עמי מלינוף 

 קיסריה                                pibergov@yahoo.fr                    052-640-4169 *פייר גוברין 

 , מושב שרונה"בגלבוע דורות, "גבע קבוץ hrporat@kvgeva.org.il 053-825-2163 פורת רותי

 גולן גליל,, בית שאן עמק, הירדן עמק belzer.reute@gmail.com 054-567-6889 בלזר רעות

 חדרה, הים עין                      Shin.levy@gmail.com                       052-377-4111 שאול לוי

 יזרעאל עמק, יוקנעם, הזורע קיבוץ shaharbrown@gmail.com 052-511-2720 בראון שחר

 קבוץ ברעם kafri@baram.org.il 052-831-3830 שלומית כפרי

 כפר יחזקאל והסביבה shanibene@gmail.com 052-869-5232 אליהו-שני בן

 

 (הסמכההתהליך בתוך שבדרך, הנמצאים מורים ליד השם מציינת  *)כוכבית 

 
 

 

 www.shengzhen.co.il ז'ן ישראל -ניתן לפנות לאתר שנגמדיטיישן ז'ן -לפרטים נוספים על שנג

  ישראלמדיטיישן  ן'ז-שנגת ארגון ראש, שפריר דינהאו אל  לפנות דרך האתרבכל שאלה ניתן 

 (dina.shafrir@gmail.com  ,052-233-2390  ,שפריר דינה)

http://www.shengzhen.co.il/

