
" זומר"מידעון קורסים סמינר 
2021-2022ב "לשנת תשפ



לקידום חינוך  הוא חלק מהעמותה " זומר"סמינר 

שש עשרה  , בעמותה שבעה גנים. ולדורף ברמת גן

ות  .למוריםשמונה כיתות תיכון וסמינר , כיתות יסודי

.  ות.וגננים

בית , גן-רמת" זומר"ס "הסמינר נמצא בתוך ביה

ספר ממלכתי אנתרופוסופי השייך למשרד החינוך  

.גן-ולעיריית רמת

מהווה מסגרת ללימודי  , 2004הסמינר פועל משנת 

לחינוך  ים.וגננותים.מורותמכשיר , אנתרופוסופיה

וכן מקיים קורסי העשרה והרצאות להורים  , ולדורף

.  ולקהל הרחב

סטודנטים מידי שנה על פני ארבעה  120-בסמינר כ

.  דושנה ' שנה ג, שנה ב', שנה א: שנתונים

.לימודי העשרה, בנוסף

הקבועה של הסמינר מתקיימת בימי שני  הפעילות

.ורביעי בשעות אחר הצהריים והערב

" זומר"אודות סמינר 



אפשר להירשם  
ללא רקע

דרוש ידע  
מוקדם

:מקרא צבעים

שנה דשנה גשנה ב'שנה א

16:30-

17:45

–ביוגרפיה 
האן  רונן 

(שנתי)

ליה  -אוריתמיה 
(א' סמס)סילברברג 

סטפני –מלאכה

(ב' סמס)אלון

–מתודיקה 
ניצן אדר עוזרי  

איילת חזן 
(שנתי)

–מתודיקה 
ניצן אדר עוזרי  

איילת חזן 
(שנתי)

18:00-

19:15

–אוריתמיה 
סילברברג  ליה 
(שנתי)

טל -דיבור ודרמה 
(א' סמס)אברהמי 

איילת  –שביעון ראשון 
(ב' סמס)חזן 

-עבודה פנימית 
ענת הרשקוביץ    

(א' סמס)

ניצן  –מלאכה ליבוד 
(ב' סמס)אדר עוזרי 

ניצן  -הדיוקןאומנות 
(א' סמס)אדר עוזרי 

–דרמה ועיצוב דיבור 
(ב' סמס)טל אברהמי 

19:45-

21:00

דרמה ועיצוב  
טל אברהמי  -דיבור 
(שנתי)

הפילוסופיה של  
ענת הרשקוביץ  –החירות 
(א' סמס)

רונן האן –גתאנימדע 
(ב' סמס)

איילת לוי  -מתודיקה 
ואיילת חזן  אלרד
(א' סמס)

ליה  –אוריתמיה
(ב' סמס)סילברברג 

איילת לוי  -מתודיקה 
ואיילת חזן   אלרד
(א' סמס)

סטפני אלון  –מלאכה
(ב' סמס)

21:05-

22:20

יסודות החינוך  
איילת  -לגיל הרך 

(א' סמס)חזן 

רונן האן  -גתאנימדע 
(א' סמס)

חינוך כמפגש 
תמי  -תרפויטי 

רוזנטל שכן טוב  
ומרצים נוספים    

(א' סמס)

סטפני אלון–מלאכה
(ב' סמס)



אפשר להירשם  
ללא רקע

דרוש ידע  
מוקדם

:מקרא צבעים

שנה דשנה גשנה ב'שנה א

16:30-

17:45

מבוא  
–לאנתרופוסופיה 

(שנתי)עינת סולקין

–רישום ואיור
אדר עוזרי  ניצן 
(שנתי)

–1ידע האדם 
עוז ענבר

(שנתי)

–עבודות גמר 
(א' סמס)רונן האן 

–ביוגרפיה סיפורי 
(ב' סמס)רונן האן 

18:00-

19:15

–שירה 
לוי  אסתר 

(שנתי)

הדס זיו  –סיפורת
(א' סמס)

איילת  –שביעון שני 

(ב' סמס)אלרדלוי 

–צבעי שמן אומנות 
ניצן אדר עוזרי  

(שנתי)

-2ידע האדם 
ענבר עוז 
(שנתי)

19:45-

21:00

ניצן  –ציור צבעי מים 
–שנתי )אדר עוזרי 

,  21:00א עד ' סמס
(21:30ב עד ' סמס

אסתר לוי  –שירה
(א'סמס)

עינת –אבולוציה
(ב' סמס)סולקין 

רונן האן  –מנהיגות
(א' סמס)

אסתר לוי  –שירה
(ב' סמס)

עינת –ליווי רוחני 
(א' סמס)סולקין 

אסתר לוי  –שירה
(ב' סמס)

21:05-

22:20

יסודות החינוך לגיל  
איילת חזן  -הרך 
(א' סמס)

–מנהיגות
האן  רונן 

(ב' סמס)

-מלאכה ליבוד רטוב 
ניצן אדר עוזרי  

(א' סמס)



רונן האן  / ביוגרפיה

אירועי החיים הם נקודות ציון במסע ייחודי ומופלא שהאדם  

במהלך הקורס נעסוק  . יכול להתחיל להתבונן בו רק בבגרותו

באירועי החיים של  -בחוקיות הביוגרפיה האנושית  ומולה 

ביוגרפית דרך  בקורס נעסוק בהתבוננות . האינדיבידואל

.  והשלכותיה על החינוך, המתבגר, הילד, התינוקהתפתחות 

ההתפתחות של המבוגר דרך התמודדות עם  לאופן נתייחס 

.  זוגיות ועוד, החלטות, משברים

?מה הקורס מעניק

ילדות , ביוגרפיה, ידע בתחום האנתרופוסופיה✓

.האדםוהתפתחות 

.אישיתכלים להתפתחות ✓

פרספקטיבה חדשה על החיים בכלל ושל הסטודנט  ✓

.בפרט

:  מקור התמונה.להורותוידע כלים ✓
https://www.pinterest.com/pin/375980268894254367/

המבוא פירוט הקורסים בשנת 

https://www.pinterest.com/pin/375980268894254367/


ניצן אדר  / צבעי מים ויסודות ציור 

נלמד כיצד מופיעים  , השנה נתוודע אל עולם הצבעבמהלך 
נעבוד עם הצבעים  , צבעים בטבע ומה הם מספרים לנו

.מתוך טבע הצבע ונכיר כל צבע בטבע ובנפש

" רטוב על רטוב"העבודה בצבעי מים בטכניקה של 
מאפשרת לנו לעבוד עם הצבע כמעט באיכות של אור  

נעבוד  . ולעבור תהליך אומנותי ותרפויטי בעת ובעונה אחת
.עם ונחווה את שבעת תהליכי החיים בציור

מלבד עבודה עם צבעי המים נתנסה גם בציור עם פחם 
.  צבעי פנדה ופיסול בחומר, גירים, טבעי

הנכם מוזמנים להתקרב אל הממשות החיה של עולם  
.  מביטים על העולםאתם לפתח ולעבד את הדרך בה , הצבע

.לא דרוש כל ניסיון קודם בציור

" זומר"סמינר , 2019, ציור בצבעי גיר



עינת סולקין  / מבוא לאנתרופוסופיה 

ביניהם את היסודות של  , בקורס נכיר מושגי יסוד באנתרופוסופיה
;  שינה ומוות, חיי ערות; עולם האלמנטים ועולם הרוח; ישות האדם

האבולוציה של האנושות  ; חוק הגורל והטכניקה של הקארמה
;והתפתחות האדם והאדמה

.הרוזנקרויציאניםשלהתיאוסופיה:ספר

איילת חזן   / החינוך לגיל הרך יסודות 

מהו חינוך באופן כללי ותפיסת החינוך  ; בסיסבקורס נעסוק במושגי 
.בקווים כלליםהאנתרפוסופית

וצרכיו , הגיל הזהשל מאפיינים . מושגי בסיס על החינוך לגיל הרך
.המיוחדים

ת  תודעתודעת הילד מול . בין מבוגר לילדים בגילאים הרכיםהמפגש 
.המבוגר

:  מקור התמונה
https://www.pinterest.com/pin/415879346830971896/

https://www.pinterest.com/pin/415879346830971896/


טל אברהמי/ עיצוב דיבור ודרמה 

:חיבור לחוויית הדיבור ככלי ביטוי יצירתי 

מהו המקום ממנו  ? מהי פעילות הקשבה: בניית בסיס•
?אני מדבר

המעבר בין פעילות הקשבה לפעילות הדיבור  •
.המתגשמת במרחב

?כיצד אני מתחבר לזרם הדיבור•

.  לדיבורחיפוש ובניית הקשר בין תנועה •

ימנסטיקה היווניים כבסיס לחיבור  'חמשת תרגילי הג•
.טקסטוכבסיס לעבודה עם , בגוףלאדמה ונוכחות 

.במקהלהדיבור משותף •
2021' , שנה א, "החמורון"מתוך 

,  היוצרמפגש ראשוני עם הדיבור בתחילה ניצור 

. מעולם הפנטזיה אל ההתגשמות-תהליך עבודה עם סיפור דרך 

.השנהלסוף ( מחזה)נעבור תהליך עבודה על ההצגה בהמשך 

. החברים והמשפחות, נעלה את ההצגה מול הקהילות שלנולבסוף 

.ופרסום ועד משחק ושירההכנת כרזה דרך מתפאורה ותלבושות -בתמיכת ובליווי הסמינר -נושאים בהפקת ההצגה הסטודנטים 



ליה סילברברג/ אוריתמיה 

רודולף שטיינר קרא למורה להפוך לאמן ואת  
,  דרך האוריתמיה. ההוראה להפוך לאמנות

.כאומנות התנועה נחקור אמירה זו

ניצור  , במהלך השנה נבנה בסיס לעבודה במרחב
מתוך  , לנוע ביחד, גוף קבוצתי היכול לעבוד ביחד

נחקור  . פעילות משותפת ויצירת מרחב משותף
היקף ומרכז  , בתנועה יחסים של מוביל ומובל

מתוך החיים היומיומיים ומתוך העבודה שלנו  
.כמורים וכקולגות בבית הספר

בשיעורים ננסה להפיח חיים ותנועה בגוף הפיזי  
נלמד , כמו כן. שלנו ובמרחב שביני לבין האחר

.לנוע במרחב את צלילי השפה והמוסיקה

" החמורון"מתוך 
, 2021' הצגת שנה א

" זומר"סמינר 



לויאסתר / שירה 

,  יוצרת עיטוףהשירה . האחרהיא מחברת אותנו אל -השונים פותחת צוהר אל פנימיותנו ומהדהדת החוצה במרחבים השירה 
,  את הנשימה, בקורס נחקור ונגלה את הקול האינדיבידואלי. איסוף ופותחת את ההקשבה אל עצמנו ואל הישויות הסובבות אותנו

יכולתנו להאזין  ונפתח את הכיתתית וליישות ונצמיח את ההקשבה אחד לשני נפתח . בקולנוהתמיכה והשימוש הפתוח והמיטיב 
.  הגןולילדי נלמד כיצד להשתמש בשירה  בעבודתנו כמחנכות ומחנכים ומורי דרך לתלמידינו . לזולת

בסמסטר  .בשנה זו נתרכז בשירת קאנונים בשפות שונות מתקופות שונות  ונפתח את ההקשבה הפנימית ועצמיות קולנו במרחב 
נתרכז בעולם הצלילי  -ואת שהיא מזמנת עבורנו הפנטטוניתנזהה ונלמד את צבע השירה , נרגיש, הפנטטוניא׳ נכיר את העולם 

השירה והדרמה מתמזגות יחדיו לתהליך משותף שבסופו  . בסמסטר ב׳ נכנס לתהליך עבודה לקראת ההצגה . הראשון בשביעון
.נעלה הצגה בה השירה והמוזיקה נשזרות בעבודת הדיבור והדרמה 

שירת מקהלה
2021'אשנה

בהצגה  
"החמורון"



ניצן אדר  / ' ואיור שנה ברישום 

בעזרת אומנות הרישום נפתח יכולות  -' חלק א

ונחדד את ההבדל בין מה שאני  , התבוננות חדשות

כך בהדרגה נבנה את  , מדמה למה שאני רואה

השואף לתת ביטוי לפעילות  האומנותי התהליך 

.המתבוננת

דימויים מלאי יוולדונלמד ליצור אווירה ורקע שלתוכו 

נצייר בגירים ובצבעי  . חיים ותנועה ויספרו סיפור

(.Veiling) של צעיפים ובטכניקה , מים

:איור ספרי ילדים', חלק ב

.  עולמו של הילד ניתן לפנות בתמונותאל 

, בקורס ננסה להבין מה הן תמונות חיות ומזינות עבור ילדים? כיצד ניתן לאייר תמונות חיות עבור ילדים

.ציורים פונים אל עולמו של הילד מתוך הווייתו המתפתחתואילו 

יבנה רצף עלילתי  , (בקורס סיפורת)כל סטודנט בקורס יאייר מעשייה או סיפור ילדים פרי עטו 

.ושפה תמונתית אחידה לכדי ספר מאויר אישי וייחודיבתמונות 

'ד' ג' קורסים בשנים ב



הדס זיו  / ' סיפורת שנה ב

.  7-צוהר לתודעה של בנות ובני הקורס סמסטריאלי שבו נפתח 

.  של הילדות והילדיםוהרוחיעוברת במרחב הנפשי , זה הדרך אל התודעהבגיל 

.  באמצעות מעשיות, לפנות באופן מותאם אל התודעה הזאתנלמד 

ונבחן את ההמלצה , "מעשייה"אנר הספרותי 'את המאפיינים של הזנכיר 

.  7-הככלי עיבוד נפשי לבני , אנר הזה'שטיינר להשתמש בזשל 

פה -בעלאותן ולספר ם.בעצמןהציע למורות ומורים לכתוב מעשיות שטיינר 

.להתנסות בכתיבה ובסיפור מעשייה: וזו מטרת הקורס

?הקורס מעניקמה 
.שאנחנו7-הצצה פנימה אל בני ה• 
.עמםועבודת המורה , 7-נפשי של בני ה-הכרות עם העולם הרגשי• 
.פה-בעלהתנסות בכתיבת מעשייה וסיפור • 
.משובהתנסות במתן וקבלת • 

:  הקורסתכנית 
".מעשייה"אנר 'הזמאפייני •
.קיימותעם מעשיות הכרות •
.התמונתיתהשני והחשיבה השביעון •
".המעשייה"והשיח שהוא מקיים עם , 7-הנפשי של בני ההעולם •
.סיפור מרפא,  וכתיבת מעשייה7בת /ה בן/תמונה רגשית או צורך של ילדזיהוי •



אסתר לוי/ ' שירה שנה ב

,  השירה יוצרת עיטוף. היא מחברת אותנו אל האחר-השירה פותחת צוהר אל פנימיותנו ומהדהדת החוצה במרחבים השונים 
,  את הנשימה, בקורס נחקור ונגלה את הקול האינדיבידואלי. איסוף ופותחת את ההקשבה אל עצמנו ואל הישויות הסובבות אותנו

נפתח ונצמיח את ההקשבה אחד לשני וליישות הכיתתית ונפתח את יכולתנו להאזין  . התמיכה והשימוש הפתוח והמיטיב בקולנו
.  נלמד כיצד להשתמש בשירה  בעבודתנו כמחנכות ומחנכים ומורי דרך לתלמידינו ולילדי הגן. לזולת

נשיר קשת  רחבה של סגנונות מוזיקליים והטבעת . בשנה זו נעמיק את היסודות שנלמדו בשנה א ממקום מוכר המהדהד בתוכנו 
.והשלישיהשני בשביעוןלצד יצירות מורכבות הנלמדות פנטטוניותנשיר יצירות . חותמם בנו

בשירת  ' שנה ב
מקהלה קצבית  

"  סובב"עם השיר 
באירוע סיום  

2021הסמינר 

סובבסובב 

העולם על ציר אהובי

הנשימהמעגליעל

לבבי מקיף לבבך בתפילה

נכחדבעיתונבראאשרכל
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סטפני אלון/ ' במלאכת יד שנה 

בדגש על הזמן בו אנו המלאכה להתפתחותנו נלמד מהי משמעות 

,  עצמיביטחון התרומה החשובה של מלאכה עבור נבין מהי . חיים

.  שמחת חיים וחווית חופש ועצמאות

,  אריגהכגון אקטיבית נצליח לרכוש מיומנויות בסיסיות בהשתתפות 

.  ריקמה, תפירה, !(מסרגה אחת וגם עם שתייםעם )סריגה 

.ולעצמנוהילדים עבור פרקטיים ויפים דברים וניצור 



ענת הרשקוביץ/ ' החירות שנה בשל הפילוסופיה 

.  י רודולף שטיינר"שנכתב ע" של החירותהפילוסופיה "בקורס נלמד ונעמיק בפרקים מהספר 

כל , החשיבה המובעת בספר תאפשר לנו להכיר תחום נפשי בו תענה שאלת החירותדרך 

ננסה לחוות  יחד . בכל רגע ורגע שנזדקק לה, דרך הפעילות הנפשית עצמה, פעם מחדש

,בחשיבההתהוות נצחית ":ולהבין את אמרת ההתבוננות הבאה של רודולף שטיינר

,העמקה בכל צעד

,התגברות על שטחיות

."חדירת המעמקים

סולקיןעינת / ' אבולוציה שנה ב

״מדע הנסתר״ או ״מדע הרוח״ מאפיין יותר מכל את משימת חייו  המונח 

,  להעביר את הידע שהיה קיים באנושות בכל התקופות: של רודולף שטיינר

למרות שהשגתו הישירה אפשרית  -אשר לצורת ידע , המכונה כיום ״מיסטי״

ניתן לנסחו ולהבינו באופן לוגי על פי קריטריונים  -חושית -עלרק בראיה 

.  זמננו-מדעיים המתאימים לחשיבה בת

אלה מתארים את הרעיון שבבסיס הספר ״מדע הנסתר בקוויו  דברים 

.אשר את הרעיונות שבו נלמד בקורס זה, "העיקריים



ליה סילברברג/ ' ג' אוריתמיה ב

דרך התנועה שלנו והאופן בו אנו תופסים את  
ניתן ללמוד באופן בלתי אמצעי על  , המרחב

.  הדפוסים וההרגלים של כל אחד מאיתנו
האוריתמיה כאומנות תנועה מזמינה אותנו  

להתבונן בנו עצמנו ומאפשרת לנו לעבור תהליך  
לאחר שנת המבוא שבמהותה היא  . של התמרה

נצלול לעומק ונמצא  ' וג' בשנים ב, יותר חווייתית
כלים ומיומנויות שיכוונו אותנו טוב יותר אל חיי  

.המעשה

במהלך הקורס הסמסטריאלי הסטודנטים ייקחו  
חלק פעיל ביצירה המשותפת של קטעי המוסיקה  

.  והדיבור בהם נעסוק

נחקור את צלילי השפה דרך האוריתמיה  , בנוסף
ניצור במרחב צורות  , ונלמד את המחוות שלהם

גיאומטריות ויובאו טעימות מתוך האוריתמיה  
.החינוכית

ריקוד האש 
" החמורון"בהצגה 

2021' שנה א



ניצן אדר  / ' שמן שנה גאומנות צבעי 

 water)העבודה בצבעי שמן המסיסים במים 

mixable oil colors)  מאפשרת לנו לצייר עם הצבע

לברוא מתוך חיפוש , לפסל עם הצבע, כחומר

,  כמו ברחםיוולדמרחב של רגש שלתוכו , ותהייה

.מלא חיים ודמיוןאובייקט , עולם

במהלך הקורס נלמד למזג צבעים ולפרוש מניפה  

תנועה , כניואנסים עדינים של רגש, צבעיםשל 

ביטחון  של  בניית , ניצור תהליך הדרגתי. וחיים

.  טבע דומם ודיוקנאות, נופיםעצמי ואומץ לצייר 

נלמד להתבונן פנימה אל עולמנו הפנימי והחוצה 

כפי , אל העולם ולראות את הדברים כהווייתם

.שהם מעבר לדימויים שיש לנו לגביהם



רונן האן  / ' מנהיגות שנה ג

הקורס עוסק בתחום עבודת הצוות והארגון כפי 

שהתפתח מהתפיסה הפסיכולוגית התפתחותית  

בתחום עוסקים  .  מתוך תמונת האדם האנתרופוסופית

הדגש בקורס הוא על  . בנושאים תאורטיים וישומיים

(.ולדורף ואחרים)ישומים אפשריים בבתי ספר 

:בין תכני הקורס
תפיסה חברתית  ✓
ארגונים וניהול  ✓
עבודת צוות וניהול בבית ספר ולדורף, מבנה ארגוני✓
התחום החברתי✓
הקורסמשתלבים במהלך " דרך פנימית"בנושאים ✓

:מטרות הקורס
o האחרמודעות לחיים של פיתוח.

o קיומיותבשאלות עיסוק.

oמשבריםהתמודדות עם , קבלת החלטות בצוות, התבוננות על עצמי ועל האחר: כלים .

oהאנתרופוסופיתהכרות עם התמונה ההתפתחותית : ידע.



ניצן אדר/ ' גשנה יבש במחט ליבוד 

.ולמרחבמחוט למישור –מלאכת יד 

.מחטעם מלובדותדמויות וחיות ,נסיכות , גמדים, פיות, חלומותלוכדי 

(.ממישור למרחב) גזרה לחיה מלבד יצירת 

.סלסלות מחוטי טריקוסריגת 



עינת סולקין/ ' רוחני שנה דליווי 

התייחסות האדם אל המוות נגזרת מהתייחסותו אל עולם הרוח ומידיעתו את קורות  
.של האדם בין התגשמות אחת לאחרתמסעו 

נבחן את השינוי שחל ביחסה של האנושות אל המוות במהלך תקופות התרבות בקורס 
,  והאבולוציה ונעמיק בדרך בה מציע שטיינר לראות את התפתחות תודעת האני

.הרוח בין מוות ולידה מחדשבעולם 

ענת הרשקוביץ/ ' עבודה פנימית שנה ג

בקורס זה נלמד ונעמיק לתוך פרק מהספר   
.  של רודולף שטיינר" כיצד קונים דעת עולמות עליונים"

המכשירים את החיים הפנימיים  , פרק זה עוסק בהכרת תנאים
.רוחית-להתאמנות מדע

מסוגל לצאת לדרך לקראת , הרוצה בכך, כל אדם
.  מילויים של תנאים אלו

בקורס נכיר יחד את התנאים ונקבל כלים של  
.התבוננות על ביטויים בחיינו



על ידי  שניתנה סדרת הרצאות הוא " ידע האדם"
על סף פתיחת בית הספר , רודולף שטיינר

.  1919-בהראשון 

-הפילוסופית את התשתית זו מהווה סדרה 
כפי שהוצגה במקור  , פדגוגית של חינוך ולדורף

.  ומכאן חשיבותה, הראשוני שלה

הרצאות זו רוקם וטווה שטיינר את  בסדרת 
התפיסה הפילוסופית שלו לידי אפשרות של  

.הלכה ומעשה בשדה החינוך, יישומה

ניתנת סקירת מבוא ורקע לסדרת  ' בשנה ג
ההרצאות וכן התבוננות מעשית על ישות הילד 

.רגשית-וישות האדם מנקודת מבט נפשית 

מורחבת היריעה להתבוננויות מעשיות  ' בשנה ד
בתום  , יחדיו נקשרות. והגופניתהרוחית: נוספות

כיצירה  -שלוש נקודות המבט הללו ', דשנה 
.שלמה בדמות ישות האדם

עוז ענבר/ ' שנה ד2ידע האדם ', שנה ג1ידע האדם 



תמי  / ' תרפויטי שנה גחינוך כמפגש 

רוזנטל שכן טוב ומרצים נוספים  

?  מיהם הילדים המתגשמים לעולמנו בתקופה זו
ומה האתגרים  , מהן האיכויות  והמתנות שלהם

?הייחודיים

נתבונן בהפרעות  קשב והפרעות חרדה מנקודת  
שער אדם  : מבט של שערי התבוננות שונים

שער האדם כישות חושית ושער האדם  , עולם
.התלת מערכתי

עוזריוניצן אדר אלרדאיילת / ' ד' ספר שנים גמתודיקה בית 

בשלבי השאלות המתעוררות בו , מבקשת לתת מענה לשאלות המהדהדות בנפש האדם הצעירולדורף הפדגוגיה בחינוך 
ונעמיק לאיכויות  ( גיל בית הספר היסודי)הקורס נתבונן על התמונה הרחבה של השביעון השני במהלך . השוניםההתפתחות 

.נחקור את עבודת המחנך ונתנסה בעבודה ריתמית. המתעוררות באדם בכל שכבת גיל
חקירה והעמקה בקוריקולום  , אומנותהחינוך כמעשה , לצורההמתח בין חיים כולל ; ומובנהלבניית שיעור כתהליך חי יינתנו כלים 

.בכיתה ובילד, התבוננויות במורה, ובהתפתחות הילד
.  שיעור ורצף של מספר שיעורים והתנסות בהעברתם לכיתהבניית חלק מעשי של הקורס יכלול 

.פיסול ורישום, צבעי מים, לוחציורי , מחברתעבודת : ולדורףעל עבודה אומנותית בחינוך דגש 



אסתר לוי/ ' ד' שירה שנים ג

,  השירה יוצרת עיטוף. היא מחברת אותנו אל האחר-השירה פותחת צוהר אל פנימיותנו ומהדהדת החוצה במרחבים השונים 
,  את הנשימה, בקורס נחקור ונגלה את הקול האינדיבידואלי. איסוף ופותחת את ההקשבה אל עצמנו ואל הישויות הסובבות אותנו

נפתח ונצמיח את ההקשבה אחד לשני וליישות הכיתתית ונפתח את יכולתנו להאזין  . התמיכה והשימוש הפתוח והמיטיב בקולנו
.  נלמד כיצד להשתמש בשירה  בעבודתנו כמחנכות ומחנכים ומורי דרך לתלמידינו ולילדי הגן. לזולת

נעסוק בשירה רחבה ונכיר חומרים מורכבים . הראשונות בשנתיים בשנה זו נצלול  למסע מוזיקלי המתבסס על היסודות הנלמדים 
בהתאמה  , ניתן מקום ליצירתיות שבנו לכתוב וליצור ולהביא את הצלילים שבתוכנו לידי שירה המהדהדת במרחב. וכרומטיים 

.לתלמידינולתכנים אשר נביא  בדרכנו כמחנכים ומחנכות 

' שנה ד
שרים בקצב 

, שיר אפריקאי
2019



ניצן אדר/ ' רטוב שנה דליבוד 

הליבוד הנה מלאכה מסורתית עתיקה אשר הופכת את צמר  

למשטחים ולמוצרים  ( בעיקר כבשי מרינו)הכבשים 

.שימושיים תלת ממדיים

חרוזי מליבוד נלמד טכניקות ועבודה מעשית בליבוד החל 

וכלה בליבוד תלת , מלובדציור –ליבוד  משטח דרך , צמר

.ועודבובות יד , תיקים, מימדי של סלסלות



סטפני אלון/ ' מלאכות שנה ד

,  סריגה, תפירהכגון )בעזרת המיומנויות השונות 

.וגדולותקטנות -בובות בקורס ניצור ( ועודריקמה

משמעות המלאכה ועל  העבודה תשולב בשיחות על 
.הילד בהתפתחות יצירת בובות  והמשחק עם בובות 



רונן האן/ ' ביוגרפיה שנה דסיפורי 

,  בשנה הרביעית, לקראת סיום הלימודים בסמינר

כל סטודנט מספר את  –אמיתי " דובדבן"מגיע 

באוזני הכיתה  , הביוגרפיה שלו במשך כל המפגש

כל שבוע הקבוצה שומעת ביוגרפיה של  , וכך. שלו

בסוף הקורס נפרס פסיפס מדהים  . אחד מחבריה

,  כל ביוגרפיה היא מדהימה.  של ביוגרפיות

. מפתיעה ומרגשת

רונן האן/ ' גמר שנה דעבודות 

תחום  , ולדורףלחינוך נושא הקשור סטודנט בוחר כל 
,  מוזיקה בחינוך ולדורף: לדוגמא, אליו הוא מחובר

תפקיד  , ילדים עם צרכים מיוחדים, יצחקסיפור עקידת 
עבודה נעשה מחקר הכולל בכל . ועודועוד המלאכות 

לא התכוונות עבודה יש ובכל ראיונות ותצפיות , קריאה
להביא תובנות  , רק לסכם מה קיים אלא גם להתחדש

ההגשה כוללת עבודה  . רעננות ורעיונות חדשים לחינוך
.לסמינר כולובכתה ופרזנטציה 



ניצן אדר עוזרי/ ' שנה דאומנות הדיוקן 

שהוא העתק של האורגניזם הרוחי  זאת מכיוון . המושלם ביותר של הגוףהאיבר הראש הוא ללא ספק "

.  כך מתאר שטיינר את הראש באחת מהרצאותיו על חינוך למתבגרים". מחדששלנו בין מוות ולידה 

.  האנושי ניתן לתפוס את המהות הפנימית של האדםדרך הדיוקן , אכן

.במהלך הקורס נלמד לרשום דיוקן עם עפרונות רישום על פי היחסים של תווי הפנים

ה במקביל לחקר /ת לפי בחירתו/כל אחד, דיוקן של דמות ידועהבמים כמו כן נצייר בצבעי שמן מסיסים 

.  בוגרת/ה וכן כבוגר/לאחר מכן נצייר את הדיוקן שלנו או של קרוב משפחה כילד. הביוגרפיה שלה



טל אברהמי/ ' ושנה ד' דיבור ודרמה שנה ב

אלרדלוי אילת / ' שביעון שני שנה ב

איילת חזן/ ' ד' מתודיקה גנים שנים ג

'ד' ג' קורסים נוספים בשנים ב



צוות המורים שלנו 

ביחד ים.וצועדותים.מלוות, ים.המלמדותים.למורותחשיבות ומשמעות רבה ישנה 
.  את הדרךם.הסטודנטיותעם 

.שנבחרו בתשומת לבות.מוריםבלב הסמינר שלנו נמצא הרכב מיוחד של 

מומחיות בתחומי האנתרופוסופיה ת.בעלהוא.היאשלנו ות.מהמוריםאחד ואחת כל 
.  ת.מלמדהוא.היאולדורף אותם וחינוך 

,  ירושלים, טבעון, הרדוף)אצלנו ממקומות שונים בארץ ללמד ות.מגיעיםות.המורים
אהבה ורצון רב להעביר מהידע והניסיון  , ניסיוןשל שנים ן.איתםות.ומביאים, (גןרמת 

.  שלהם הלאה

..."המורה מגיע, כשהתלמיד מוכן"
. בודהא



אלוןסטפני

וחינוך(שוויץ)ולדורףמוריהכשרת,דיבורבליקוייבטיפולתעודה,(שוויץ,ברן)למוריםסמינרבוגרת

בחינוךהעוסקיםמראשוני.1967-מבישראלולדורףבחינוךעובדת.(גרמניה,אקוולדן)מיוחד

של(2019)מייסדת,(הרדוף)בארץהראשוןולדורףגןאתהקימה.(שבעבאר,אליהובית)מיוחד

ומרכזתהרךלגילחינוכיתיועצת,ילדיםגנימלווה.בארץחרוםבמצביולדורףחינוךשלאירגון

.ל"בחוגםומלאכותהרךהגילמלמדת.הרךלגילהחינוךמקצועותלהכשרתסמינרים

רונן האן

.גןרמת,ולדורףוחינוךלאנתרופוסופיה"זומר"סמינרמנהל

IMOארגוןשלהישראליתהשלוחה,IMO-Israelאתמוביל

ויעוץבביוגרפיהקורסיםמלמד.צוותיופתוחארגונייועץ,וזוגותליחידיםביוגרפייועץ

.שונותבמסגרותארגוני

בוגר.בהשראתהשוניםבתחומיםהעמיק19בגילהאנתרופוסופיהעםהיכרותומאז

התמחותעם,אמןדניבניהולביוגרפיליעוץהספרביתשל(1998)הראשוןהמחזור

15בהייטקעבד.בטכניון(B.Sc)חשמלבהנדסתראשוןתוארבוגר.ארגוניביעוץ

.ואופטיקהמתמטייםאלגוריתמיםפיתוחים:שוניםבתחומיםשנים

. 'ד-ו' מלאכות בשנים במלמדת 

.סיפורי ביוגרפיה ועבודות גמר ,עבודת צוות, מדע גתאני, מלמד ביוגרפיה



אסתר לוי
"  זומר"מחנכת מוזיקלית בתיכון .  מלחינה ומנצחת מקהלות, זמרת

".  זומר"מזה שבע שנים ומורה בסמינר 
א  "תואר ראשון באוניברסיטת ת, בוגרת החוג לקומפוזיציה וניצוח

. ותעודת הוראה ממכללת לוינסקי 

הקוללגילוי הדרך -שירה מלמדת 

אילת חזן
השנים  12-גננת ב. גננת מובילה בגן בוגרים 

.מלווה גנים, האחרונות
.  בוגרת סמינר ולדורף  ויעוץ ביוגרפי

.  שנה בפיליפינים שם עסקה באומנות17חיה 
.תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מלמדת פדגוגיה לגיל הרך ויסודות החינוך לגיל הרך



ניצן אדר

טל אברהמי

.אומנית דיבור ובמאית, שחקנית
 ,בקרית טבעון"דרך הגיא"ס לאוריתמיה"מלמדת דיבור יוצר ודרמה בביה

ס לעיצוב דיבור "שנים בביה4 +בוגרת שנת מבוא.זומר"ובסמינר חינוך 
.ודרמה בהרדוף

.  מתגוררת בקרית טבעון

ומלאכות  ציור , מלמד פדגוגיה להוראה

מלמדת עיצוב דיבור ודרמה  

.כמחנךשנים14מתוכן,ולדורףבחינוך22השנתיאתומתחיל1975יליד

('חעד'א)היסודיהספרבביתועמלנותאומנותבעיקרמלמדהאחרונותבשנים

.זומרבסמינרוהוראהאומנותוכן

.הארץבמרכזולדורףספרבתימספרפדגוגיתלוויתיהשניםבמהלך



עוז ענבר
שותף , מחנך ולדורף מזה שני עשורים

בצוותי ניהול ומלווה תהליכים של מורים  
מורה בסמינר  2007משנת . ובתי ספר

התפתחות הילד  , זומר בקורסי מתודיקה
.  יוצר וכותב, בהווה גם אמן. וידע האדם

ליה סילברברג
' אדם'מורה לאוריתמיה חינוכית בבתי הספר 

בוגרת הכשרת אוריתמיה בבית הספר  . 'זומר'ו
את  .בירושלים' אורפאוס'לאוריתמיה 

-האנתרופוסופיה פגשה לראשונה בכפר רפאל
קהילה שיקומית לאנשים מבוגרים בעלי צריכים  

.  שם עבדה כשנתיים, מיוחדים

'ד-ו'גבשניםידע האדם מלמד

מלמדת אוריתמיה



יונתן סויסה
בוגר הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב 

.א"ובית הספר הגבוה למוסיקה באוניברסיטת ת
פסנתר וזמר בתחום  , מורה ונגן נבל קלטי

.הקלאסי והאופרה
, בבית הספר זומרמלווה את שיעורי האוריתמיה

מלווה אוריתמיה ואת ההצגות , נותן הדרכה קולית
.השנתיות בסמינר

(אוריתמיה והצגה)ליווי פסנתר 

הרשקוביץענת 
, בוגרים וסבתאלבנים אם , נשואה. 1964ילידת 

שדרכם ובעזרתם  עברה ועוברת את תהליכי 
28של מדע הרוח תלמידה.שלהההתפתחות 

20דרך יעוץ ביוגרפי מעל נשים.אמלווה  . שנה
בוגרת קורס הנחיית  קבוצות לפי גישת . שנה

לימדה  ביוגרפיה בסמינרי . הפסיכולוגיה החיובית
ומנגישה ספרי יסוד של שטיינר  בקבוצות  , חינוך
.בעלת תואר שני במתמטיקה. לימוד

מלמדת את הקורסים עבודה פנימית והפילוסופיה של החירות



אילת לוי אלרד
גננת , שנים9עוסקת בחינוך כיתה מזה 

.בוגרת סמינר זומר, לשעבר לגיל הרך

מלמדת פדגוגיה והוראה  

הדס זיו  
שנים  11מתוכם , שני עשוריםמורה 

.בזומר כמורה וכמחנכת
הרך  לגיל בחינוך בוגרת סמינר הקיבוצים 

.לתיכוניםתיאטרון ובהוראת 
.לחינוך ולדורףזומרבוגרת סמינר 

סיימה תעודת הוראה בחינוך  לאחרונה 
.מיוחד

קורס סיפורתמלמדת 



מלמדת חינוך כמפגש תרפויטי

טוב-שכןתמי רוזנטל 
M.A  וקשב ואבחון דידקטילקויות למידה באבחון.

,  הוריםהדרכת , טיפול, עוסקת בייעוץ
extra lessons/תומכת ובהוראה 

עינת סולקין

, ומורה לאזרחות בתיכון זומרמחנכת 
. מחנכת בבי״ס זומר יסודיובעבר 

. תואר ראשון במשפטים ותעודת הוראהבעלת 
ומוסמכת כיועצת ביוגרפית מבית הספר ליעוץ  וולדורףסמינר בוגרת 

. ביוגרפי בניהול דני אמן
בוטמארמתרגלת . לאנתרופוסופיה למעלה מעשרים שנהקשורה 

.ומחוברת מאד לעבודה דרך הגוף
ליווי רוחני ואבולוציה, אנתרופוסופיהמלמדת 

גולדפרבסיגלה 

,השמיניתהשנהזובסמינרולומדתעובדת
ס זומר"אמא לשלוש בנות בוגרות ביה

מנהלת אדמיניסטרטיבית של הסמינר



:  שמרו על קשר 

052-3256160: 'מנהלת אדמינ, סיגלה

052-3368280: מנהל הסמינר, רונן האן

Seminarwaldorf.rg@gmail.com :  כתובת מייל

mailto:Seminarwaldorf.rg@gmail.com

