רשימת משתתפים בכרך זה
מר יוסי אוד  -מחנך בבית ספר ולדורף ויוצר בעץ .מוביל מיזמים ביודינאמים להשבת הדבורים הנעלמות
לעיר ולסביבה .מחנך לעולם הדבורים בתכנית :דבורים-אדם-אדמה-עולם ,מייסד המרכזים לדבוראות
עירונית בישראל ומלמד גידול דבורים ביתי בדרך הטבע ובגישה הביודינאמית.
פרופ' אדריאן בקמן  -מייסד של  – IMOמכון בין לאומי להתפתחות האדם והארגון .שימש במשך 12
שנים כמרצה ופרופסור מוביל באוניברסיטת שטנדן ואוניברסיטת האנזה בהולנד.
גב' ננה גובל ) - (Nana Goebelבוגרת בית ספר ולדורף הראשון בשטוטגרט ,מנהלת ארגון תרומות
גרמני התומך בבתי ספר ולדורף בכל רחבי העולם.Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner :
ד"ר גלעד גולדשמידט  -שימש במשך שנים רבות כמחנך ,כמורה וכמנהל בבית ספר היסודי ובתיכון
ולדורף הרדוף ,כיום מרצה לנושאים :חינוך ולדורף וחינוך אלטרנטיבי במכללות :מכללה אקדמית ע"ש
דוד ילין ,מכללה אקדמית אורנים ,מכללה אקדמית תל חי.
מר רונן האן  -חבר ב - IMO -ארגון בינלאומי של יועצים ארגוניים ,יועץ ארגוני בגישת "המנהיגות
האופקית" ,יועץ ביוגרפי ,מנהל ומורה בהכשרה לחינוך ולדורף "סמינר זומר" ברמת גן.
גב' אסתר נפתלי  -מנחת סדנאות סיפורים ,תאטרון סיפור ופלייבק .מרצה במכללה אקדמית ע"ש דוד
ילין בתחומים :דרמה ,משחק ,סיפורים ,תאטרוני בובות ובימוי הצגות.
מר גיא פז  -מורה להיסטוריה בתיכון אדם בירושלים .מלמד אנתרופוסופיה וחינוך ולדורף במכון כרם
להכשרת מורים ובבית ספר לאוריתמיה אורפאוס.
ד"ר סיימון קוטנר  -פסיכולוג קליני ומורה ולדורף .עבד כמרצה במכללה להכשרת מורי ולדורף
בשטוטגרט ,גרמניה ,שם הקים תכנית בינלאומית לתואר שני בחינוך ולדורף והוביל צוות מחקר .כיום
עובד כפסיכולוג קליני עם ילדים ומבוגרים ,ומרצה בקורסי התפתחות הילד ופסיכולוגיה במכללת דוד ילין.
מר אמיר שלומיאן  -מייסד ומוביל של גנים דו לשוניים ברוח חינוך ולדורף בכפר חילף ליד טבעון .מורה,
מוזיקאי ויוצר.
מר דולב שלף  -מחנך יער בבית ספר ולדורף "במעלה ההר" ובארגון "שומרי הגן" ,חקלאי ובעל מלאכה
בעץ ,ברזל ואדמה .שותף בהובלת סדנאות "נהמה" למבוגרים ,שותף בהקמת גן ילדים דו-לשוני בגליל
ב"בוסתן גליל".

מר גבע ששון  -במשך כ 20-שנה חינך כיתות בבית הספר האנתרופוסופי בקרית טבעון .כיום מלווה בתי
ספר ,מורים צעירים והורים במסגרות חינוך וולדורף.

