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הודו לבדה מתאבדים בין 10 ל-20 ב
אלף איכרים מדי שנה. פיטר 

פרוקטור, חקלאי ניו-זילנדי בן 
80, מביא לחקלאים ההודים את 

החקלאות האנתרופוסופית הביו-דינמית, 
ומחזיר להם את היכולת לגדל ולספק לעצמם 
את כל הצרכים. הוא התחיל לפני עשור, והיום 

יש מעל 40 מיליון הקטר מעובדים בהודו.  
קוסובו. בית ספר קטן בכפר פסטורלי, 

ובצמוד אליו בית קברות. בבית הספר לומדים 
הילדים, ובבית הקברות נחים ההורים. 

הילדים אוהבים את זה, כי בדרך לבית הספר 
הם יכולים לבקר את הוריהם. 

המדינות המסייעות באזורי אסון נוטות 
להיעלם אחרי כמה חודשים של עזרה, 
כשהטיפול האמיתי מתחיל. ביאטריס 

רוטיסהויזר, מחנכת ולדורף שווייצרית, 
הגיעה לקוסובו ואמרה: פה אני נשארת. ומה 
שהיא בנתה שם זה מערכת חינוך ממלכתית 

ברוח ולדורף. מאז היא מתמחה בחינוך 
ולדורף באזורי אסון.

גרמניה. יוהנס מתיסן, מורה לאמנות 

בתיכון שנמאס לו לצייר בכיתה, התחיל 
לנסוע עם תלמידיו למקומות בעולם שיש 
צורך לשקמם. הוא מגיע למקום, מתחבר 

לתושבים המקומיים, מבין מה הצרכים 
ומתחיל לעבוד. הוא התחיל באירופה, והיום 

הוא עובד בכל העולם. בקהילה האבוריג’ינית 
באוסטרליה הוא פיסל את סיפור הבריאה, 

והילדים הולכים עליו בדרך לבית הספר. 
בדטרויט הוא משתתף בשיקום העיר כעיר 

חקלאית, אחרי קריסתה כ”עיר המכוניות”.   
ירושלים. שנת 1996, שיאו של גל טרור 
בערי ישראל, ואני חוזר לארץ אחרי לימודי 

חינוך ולדורף בארצות הברית. בחרתי לחזור 
לירושלים, כי עבורי כל בעיה היא האפשרות, 

וירושלים הייתה אז עיר אפשרויות הבלתי 
מוגבלות.  

שאלתי מה אני עושה כמחנך. הבנתי 
שהאנתרופוסופיה נותנת לי כלי אדיר של 

ריפוי, והשאלה היא איך אני משתמש בו 
בצורה נכונה. 

תוכנית הלימודים של כיתה ג’ כוללת 
חקלאות, אז עיבדנו חלקה בסטף במשותף 

עם ילדי בית ספר פלסטיני בעין חאדר. 
על הפרויקט הזה הופק הסרט “פרחים של 

תקווה”, שעליו כתב דוד גרוסמן: “בפשטות 
ועדינות מוליך אותנו הסרט אל שורשי 
הדברים שכמעט נשתכחו מאתנו אחרי 

עשרות שנות חיים באזור האסון; אל המגע 
הטבעי, החם, שבין ילד לילד ואדם לאדם – גם 

אם הם ישראלים ופלסטינים, כלומר אויבים-
לפי-שעה – ואל האדמה המארחת את זה 

ואת זה, אל עונות השנה העוטפות אותם ואל 
היבול שהיא מצמיחה להם, וגם אל השפה 

העשירה ומלאת החיים, שיכולה להתרקם בין 
אלה שאין להם, לכאורה, שפה משותפת”.

“האנתרופוסופיה נותנת כלי אדיר 
לריפוי. השאלה היא אם משתמשים 

בה בצורה נכונה”
איל בלוך: “האנתרופוסופיה וחינוך ולדורף הם פוטנציאל לריפוי חברתי, אם האנשים 
שפועלים לאורה משכילים לצאת מדל”ת אמותיה. הבה נצא למסע עולמי שיראה לנו 

כמה דוגמאות, ונפגוש כמה אנשים שזיהו את הבעיות, ומתוך האנתרופוסופיה מביאים 
את הפתרונות”.

אנתרופוסופיה וחינוך ולדורף מסביב לעולם

הנדסת  למד   ,50 בן  בלוך,  איל 
מחשבים באוניברסיטת בן גוריון 
וחינוך ולדורף בארצות הברית. 
את  החל  שם  בירושלים,  חינך 
את  ייסד  חינוכי.  כיזם  דרכו 
AllinPeace, תנועה בינלאומית 
לחינוך לשלום של נוער מאזורי 
פרויקטים  עשרות  ועוד  סיכון, 
בארץ ובחו”ל. מייסד שותף של 
המכון לחינוך לקיימות במכללת 
ומרצה  ירושלים,  ילין,  דוד 
במכללה.  ולדורף  לחינוך  בחוג 

ו-דינמית בהודו בי פיטר פרוקטור. חקלאות 

דורף באזורי אסון ול ך  ו נ קוסובו. חי

ני י ' ג בורי אוסטרליה. סיפור הבריאה הא


