מהדורה מיוחדת להורים בגני ולדורף,
המכיל את מיטב התכנים מגיליונות אדם עולם
ועונה על השאלות החשובות ביותר
להורים בחינוך ולדורף:
כיצד חינוך ולדורף ישפיע על ההורות שלי?
מה עושים הגננים עם הילד שלי בשעות הגן?
מה העקרונות הבסיסיים של חינוך ולדורף?
כיצד מסתדרים בוגריו עם החיים מחוץ ל"חממה"?
מה מדע המוח אומר על חינוך ולדורף?
איך מסבירים למשפחה המורחבת מה זה חינוך ולדורף?
ועוד כלי רבים להורות איכותית ברוח חינוך ולדורף

הבית של האנתרופוסופיה בישראל

בהשתתפות :גלעד גולדשמידט ,ד"ר מוטי לוי ,יפה מאיר ,יוטקה הרשטיין ,מירי מתתיה,
מתן יובל ,אפרת אנגרס ,ורד סבילה כהן ,ציפורי דורון ,דודו בן זקן ונועם שרון
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ש ְּב ּתוֹךְ עַ צְ ְמךָ וְ ִת ְמצָ א אֶ ת הָ עוֹלָ ם
חַ ּ ֵפ ׂ
ש ְּבמֶ רְ חֲבֵ י ּ ֵתבֵ ל וְ ִת ְמצָ א אֶ ת עַ צְ ְמךָ
חַ ּ ֵפ ׂ
ִׂשים לֵ ב לִ פְ עִ ימַ ת הַ ְּמטֻ ּ ֶטלֶת ּ ֵבין הָ עַ צְ ִמי לָ עוֹלָ ם
וּ לְ ךָ ְּת ַגלֶה עַ צְ מָ ּה
י ֵׁשוּ ת אָ דָ ם עוֹלָ ם
י ֵׁשוּ ת עוֹלָ ם אָ דָ ם
רודולף שטיינר
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תודה לילדי שהביאוני עד הלום

הבית של האנתרופוסופיה בישראל

מנכ"ל ואוצר תוכן
נועם שרון
עורך מגזין אדם עולם
נמרוד סמילנסקי פרידמן
עורכת אדם צעיר
רינת פרימו
מנהל קהילת אדם עולם
שחר אוד
מנהל פרסום
גיא סימון
מנהל משרד
איתי קרמר
כתובתנו באינטרנט
Adamolam.co.il
בפייסבוק
Facebook.com/adamolam
במשרד
בית אמות ביטוח
רחוב מנחם בגין  48תל אביב
קומה  ,8מיקוד 6618003
שעות המשרד
א' – ה' 17:00 – 9:00
ו' 13:00 – 9:00
ליצירת קשר
074-7011191
מענה אנושי 24/7

שלום ותודה שפתחת את הגיליון המיוחד של אדם
עולם להורי חינוך ולדורף בגני הילדים.
לפני שנתחיל ,אני רוצה לברך ולהרגיע אותך:
כשרשמת את ילדיך לגן אנתרופוסופי ,עשית בחירה
מעולה.
מתוך הניסיון רב השנים שלנו ושל עמיתינו ,אנו רואים
כיצד מערכת החינוך האנתרופוסופית מצמיחה מתוכה
בוגרים מעולים ,אנשים משכמם ומעלה ,שבאופן פעיל לוקחים חלק בהפיכת
העולם שלנו למקום טוב יותר .ברור לנו שהבחירה לא הייתה קלה עבורך,
ושאנחנו רק בתחילת הדרך .אבל חשוב לי להגיד זאת כבר עכשיו :חינוך
ולדורף הוא מתנה גדולה מאוד שהכנסת לחיים שלך .וכשהכנסת את ילדך
לחינוך ולדורף ,לקחת החלטה שעשויה לשנות גם את חייך שלך.
אנו מודעים לכך שהורים בתחילת דרכם מלאים שאלות וצמאים לידע על
אודות גישת החינוך שהם בחרו לילדיהם .מה קורה בגן? מה עובר על הילד
שלי במהלך היום? מה החשיבה שמנחה את אנשי הצוות? אנשי הצוות
עושים כמיטב יכולתם להסביר להורים החדשים את הרציונאל החינוכי
שמאחורי גישת חינוך ולדורף ,אבל זמנם קצר ומלאכתם מרובה .הגיליון
המיוחד הזה שנשלח אליך נועד לעזור לך לקבל תמונה מקיפה על חינוך
ולדורף בגיל הגן.
בגיליון מיוחד זה אספנו עבורכם  14מאמרים מתוך מעל  700מאמרים
שהתפרסמו במגזין אדם עולם מאז היווסדו .המאמרים ,אשר נכתבו על
ידי טובי המומחים והמחנכים בארץ ,ממוקדים בהורות ולדורף בגיל הגן,
ועוסקים בה במספר היבטים :החל מנקודת המבט של ההורה ,דרך נקודת
המבט של המחנך ,משם לנקודות מבט כלליות על חינוך ולדורף ,ועד
לכלים ועצות מעשיות להורים מתוך נקודת המבט האנתרופוסופית .בגיליון
משתתפים כותבים מהשורה הראשונה בתחום חינוך ולדורף בישראל,
רובם כותבים באופן קבוע למגזין אדם עולם.
גיליון זה הוא גם הזדמנות שלנו להציג לכם את פועלה של הוצאת אדם
עולם ,ואת עולם התוכן העשיר שהיא מייצגת ומייצרת .הוצאת אדם עולם
פועלת מאז שנת  2008ומטרתה היא לחזק את החברה בישראל באמצעות
טיפוח הפעילות הנובעת מתוך תפיסת העולם האנתרופוסופית .אנו עושים
זאת באמצעות הקמה וקיום של כלי תקשורת וערוצי תוכן המוקדשים
לנושא ,ובעידוד יוזמות הפועלות ברוח האנתרופוסופיה .אני מקווה ומשוכנע
שבמהלך שנותיך כהורה במערכת עוד יצא לנו להיפגש ,ואני מקווה שנוכל
לעזור לך להתקדם בדרך המאתגרת והמאוד מתגמלת שבה בחרת ללכת.
שתהיה לך קריאה מהנה
וחווית הורות נפלאה!
נועם שרון,
מנכ"ל ואוצר תוכן,
הוצאת אדם עולם

צילום :טל גליק.
גן המעיין,
רמת גן2009 ,
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עיתון שמנתק את הילדים מהמסכים

עיתון של ילדים

אוֹמ ִרים:
טוֹבים ְ
ְ 5ד ָב ִרים ֶשׁ ֲח ֵב ִרים ִ

גליון מספר  6סתיו 2012

המחיר  35ש"ח כולל מע"מ

 .1רוֹצה לָ בוֹא ֵאלַ י?
 .2כָּ ל ַהכָּ בוֹד!

גליון

 .3נָ כוֹן.

חברים

 .4גַ ם ֶא ְצלִ י זֶ ה כָּ כָ ה.
יחה.
ְ .5סלִ ָ

"ילד בן עשר ,המכור למשחקי מחשב ,היה מרותק"
דפדוף במגזין ,שעורכת סופרת הילדים רינת פרימו ,מגלה מטעמים נגלים וחבויים ,המעידים על
שאיפה לכוון גבוה .לדבריה ,העיתון נועד להיות "מפלט של דמיון בעולם צעקני ורועש" .מבדיקה
ראשונית ,נראה שזה עובד .ילד בן עשר ,המכור למשחקי מחשב מהזן הדל ביותר ,היה מרותק.

תמר רותם ,מוסף גלריה ,עיתון הארץ2.10.11 ,

מה תמצאו באדם צעיר?

מה אין באדם צעיר?

✓ עיתון מודפס שמגיע אליכם לבית בדואר  6פעמים
בשנה ,במעטפה עם מדבקה על שם הילד או הילדים.
✓ סיפורים ואגדות ( 3בכל גיליון) ,כתבות ,שירים ,קומיקס,
שעשועונים ,מדורי טיולים ,בישול ,יצירה ,בעלי חיים
ועוד הפתעות.
✓ דגש על פנייה לדמיון ,היצירתיות והרגש ,בהתאם לעקרונות
החינוך האנתרופוסופי.
✓ גיליון יפיפה ואמנותי המאוייר ביד.
✓ מדור חברים לעט  -בעזרתו מתכתבים ילדים מכל הארץ!
✓ הרבה הומור ,שמחה וכבוד לילדות!

✗ תוכן שיווקי ופרסומות  -כי אנחנו מכבדים את הילד ולא
מנסים למכור לו כלום
✗ כוכבי טלוויזיה וריאליטי  -כי אלה לא גיבורי התרבות שלנו
✗ עיצוב צעקני ,רעשני ומרובה גירויים  -כי העיצוב והאווירה
משפיעים על הילד לא פחות מהתוכן המילולי.

התוצאה:
עיתון שההורים אוהבים לקרוא
לא פחות מהילדים!

"מחכה שהילדים ירדמו כדי שאוכל לקרוא בעצמי"
אנחנו מנויים על העיתון ושני ילדי קופצים מאושר כשהוא מגיע בדואר .אני
צריכה לחכות עד שהם יירדמו כדי שאוכל לקרוא בו בעצמי ,ונהנית לא פחות.

ירדן בר כוכבא ,שחקנית ,תל אביב

מידע נוסף בערכת ההרשמה ובהוצאת אדם עולם 074-7011191
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לקבלת הצעה מיוחדת לאדם צעיר ואדם עולם לחצו כאן

מדריך להורות בגני ולדורף  -גיליון מיוחד
תוכן העניינים
הורה לי את הדרך | מתן יובל

חינוך ולדורף ומדע המוח | ד"ר ריגלנה מלרוז

במפגש בין הורה לילד טמונה הזדמנות עבור ההורה
להתפתחות ,ריפוי וצמיחה

ממצאים שנתגלו ב 20-השנה האחרונות בתחום מדעי המוח
מאששים את הנחות היסוד של חינוך ולדורף ,ומסבירים
מדוע הוא עובד

לחץ לקריאת המאמר

לחץ לקריאת המאמר

הורה ,סמוך על עצמך | מירי מתתיה
כללי הזהב לטיפוח הסמכות ההורית בגיל הרך
לחץ לקריאת המאמר

חינוך אינדיבידואלי לגיל הרך:
איך עושים את זה ולמה אין דרך אחרת? | יפה מאיר
שיחה עם אחת מהגננות הוותיקות בישראל
על העבודה בגן הילדים

השפעתה של הבהייה במסכים | ד"ר מוטי לוי
מהן ההשפעות של המדיה הדיגיטאלית על הילדים,
וכיצד ניתן לצמצם את הנזקים?
לחץ לקריאת המאמר

סיפורים מהלב כאמנות של נתינה | ציפורי דורון
על סיפור סיפורים ככלי חינוכי
המחזק את הקשר בין הורים לילדים

לחץ לקריאת המאמר

לחץ לקריאת המאמר

בנייה בקוביות בגיל הרך | יפה מאיר

המלך שרצה לגעת בירח | אפרת אנגרס

המשחק בקוביות הוא פעילות משותפת לכל הילדים
בכל הזמנים .מה כל כך מיוחד בה?

מעשייה דומיניקאנית

לחץ לקריאת המאמר

לחץ לקריאת המאמר

הבעיה של הבמבה | יוטקה הרשטיין

וגר לֶ ֶבד עם פלסטיק | נועם שרון
סיפורו המופלא של גן חובה ממלכתי אנתרופוסופי
בשכונת קטמון ,ירושלים

גרעין איראני? נשק כימי בסוריה?
הכירו את הסכנה האמיתית לשלומנו,
וקבלו גם מתכון לבלינצ'ס תרד או מנגולד

לחץ לקריאת המאמר

לחץ לקריאת המאמר

החיים מחוץ לחממה | נועם שרון

יצירה בחום המגע | ורד סבילה כהן

 4בוגרי חינוך ולדורף מספרים על החיים אחרי בית הספר

כשבחוץ סוער וקר ,חממו עצמכם עם פעילות שקטה של
מגע ,חישה ולישה

לחץ לקריאת המאמר

לחץ לקריאת המאמר

חינוך ולדורף –
ולדורף –
חינוך
משא הסברה | דודו בן זקן
ילה בגן שקד בקרית טבעון ,ניסתה לתאר
האינדיבידואליות .בכל תנועה מתגלה אופיו של מבצע התנועה.
גלעד
ביותר |
היום.הנפוצות
השאלות
וחדת עם ילדי הגן הדרושה
גולדשמידטועוקבים אחרי
כשאנו מתבוננים בילד
רואים היום
ומה אנו

השאלות
הנפוצות ביותר

הורות בחינוך ולדורף הייתה הרבה יותר קלה אם לא היה
צריך להסביר לסבתא מה לעזאזל לומדים שם .קבלו מדריך
שיעזור לכם לעשות את זה נכון (רמז :פשוט תשקרו)

צעדי ההתגשמות הפיסית שלו? בשלבי התגשמותו הילד לומד
עסוקים היום באבחונים מדויקים של
להתמקד ,לתפוס ,ללכת ובה בעת להבחין ולהבדיל בין האנשים
וחדים .מקובל לטעון שבשל המודעות
והעצמים שסביבו – בין זבוב לפרפר ,בין כלנית לפרחים אחרים,
שנים האחרונות קל יותר היום לאבחן
ארבעת
בין הגנן לגננת .השליטה בגופו מושגת תוך
לראשונה בחינוך ולדורף לרוב שואלים
התפתחותהנתקלים
הורים וסטודנטים
את אותן שאלות .בסדרת מאמרים ,המתחילה בגיליון הזה ,אנו ננסה
לא זוהו כלל על ידי הגננות.
משקל ותנועה*.
שיווי עליהן.
החושים הגופניים ,הפנימיים – מגע ,חיים ,לענות
לחץ לקריאת המאמר
המאמר
לקריאת
לחץ
גולדשמידט
גלעד
ויק ואולי אפילו לא נכון .תמיד הבחנו
למשל ,קושי
בהתגשמות.
מכאן שכל קושי מוטורי הוא גם קושי
צילומים טל גליק
ים מיוחדים .תמיד היינו זועקים לעזרה
בהבחנה מבדלת הוא קושי בחיקוי ,במשחק ובתקשורת.
 .ההבדל
מציאות
האם באמת אפשר להתייחס
רלי מחיי
באופן דיפרנציאלי אל כל ילד בגן
– לא עוד
בכל רגע נתון ,כשלכל אחד מילדי
מיוחדים
הגן יש צרכים מיוחדים?
הו הצורך
העבודה בגן היא מאומצת ,אך
כל אחד
מבוצעת בהמון שמחה ואהבה.
מצב שבו
בראש מעייניו של המחנך צריכים
ו כי כולם
והנושאים
התכנים
לעמוד
מיוחדת
שילדים מביאים אתם לגן .כמובן
הפעילות
שברקע צריכה לעמוד ידיעה של
המחנכים
שלבי ההתפתחות של ילדים ושל
ולהפוך שהתפתחותו הבריאה של הנאוקורטקס ,המתוחכם יותר,
מסוגלים התינוקות להפגין טווח רגשות רחב 33
תלויה בהתפתחותו הבריאה של המוח הרגשי ,הלימבי,
לחברותיים יותר.
אשר תלויה בהתפתחותו הבריאה של המוח התחושתי.
מת להבין
משחקם .מתוך השילוב של ידע
זוחלים לפני שהולכים
הבעיה עם המודלים החינוכיים העכשוויים של הזרם
גישתו של שטיינר לחינוך הייתה הוליסטית .הוא זיהה המרכזי היא ,שהם רוצים שהמוח ילך לפני שהוא מסוגל
טן העומד מסיבה עם ההורים בגן שקד קרית טבעון
מצד אחד והתבוננות והקשבה
שחושינו ,הרגשות והתפישות (קוגניציות) שלנו צריכים לזחול .בואו נעמיד דברים על דיוקם :כיום רוצים רוב
לקחת חלק פעיל בכל שלב התפתחות ,כדי שהתלמיד יוכל בתי הספר שהילדים ירוצו לפני שהם מסוגלים לזחול.
וקה .זוהי
מצד שני ניתן למצוא דרך לעזור
לשמר את השמחה ואהבת הלמידה לטווח ארוך .מחנכי אנו נתקלים בהורים גאים ,האומרים“ ,הילדה שלי הלכה
ולדורף אינם חוזרים על הטעות שעושים מספר מודלים בגיל  9חודשים! היא אפילו לא הייתה צריכה לזחול,
במצב כמו שקיים היום ,כששליש מהילדים
נה.
לכל ילד במסעו בריתמוס היומי

התשובות ל 21-השאלות הנפוצות ששואלים הורים
על חינוך ולדורף

כיתה ד ' ב בית ספר ו ל דורף ש קד ,קריית טבעון .צי לום טל גלי ק

צ י לו ם ט ל ג ל י ק
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אנו נתקלים
בהורים גאים,
האומרים,
“הילדה שלי
הלכה בגיל 9
חודשים! היא

הורה לי
את הדרך
במפגש עם הילד שלי ,כמו
במפגשים רבים בין הורה
וילד ,טמונה הזדמנות בעבור
ההורה להתפתחות ,לריפוי
ולצמיחה
מתן יובל
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ב

גני ולדורף נוהגים לספר בימי הולדת על מסעו
של הילד מממלכת השמים אל האדמה" .בוקר
אחד המלאך הילד מביט מן השמים אל האופק
ומגלה במבטו כדור עגול ,גדול וזוהר  -הוא מגלה
את מרחב האדמה.מאותו רגע ליבו מתמלא געגועים ,הוא
יושב על הכוכב שלו בממלכת השמים ,ובאחד הלילות
הוא רואה אור זהוב מחלונות אחד הבתים ולבו נמשך
אליו" .זהו ביתך" אומר המלאך השומר שלו ומלווה אותו
לביתו על פני האדמה ,ובבית יושבים ומחכים אמא ואבא
המצפים לתינוק .הסיפור הפשוט והנפלא הזה מגלה לנו
את מהות הקשר בין ההורה והילד כמפגש ייחודי ,חדור
משמעות .מפגש אשר שזור במהלכי חיים רבים ויש לו
השפעה מכוננת הן על חיי הילד והן על חיי ההורה.
קל יותר להבין את השפעתו העצומה של ההורה על
ילדו ,אשר תלוי בו לסיפוק צרכיו הבסיסיים והעמוקים
ביותר .כל מי מאתנו שעבר תהליך של חקירה פנימית ודאי
גילה כי חוויות הילדות המוקדמת עיצבו רבות מאמונותיו
ותפיסותיו ,אך מה משמעות המפגש הזה בעבור ההורה?
איזה פוטנציאל התפתחות וריפוי הוא טומן בחובו?

להעיר את ההורה

לפני זמן מה טיילתי עם בני ,לוטם ,בן השנתיים וקצת,
בעיר העתיקה בירושלים .גשם החל לרדת ומצאנו מסתור
בבית קפה קטן .לוטם החל להסתובב בבית הקפה ,יצר
קשר עם האנשים ,אמר לכולם שלום ושיחק עם המראה
על הקיר .התבוננתי בו והתעוררה בי פליאה על סקרנותו,
על המפגש הישיר עם הדברים ,על הקלות בה יצר תקשורת
עם האנשים סביבו .זה גרם לי לרצות להיות כמוהו:
משוחרר ,פתוח ,מלא התלהבות במפגש עם העולם .לחוות
את העולם במלוא חושיי ולא לקבל אותו כמובן מאליו.
להגיד בוקר טוב לשכן שאני פוגש בבוקר ,לעצור לרגע
ליד עץ השקדייה הפורח במלוא הדרו ולהשתכר מיופיו.
הילד שלי העיר משהו שהיה רדום בתוכי ,כמו זרע.
הוא הביא לחיי הזדמנות להתפתחות וצמיחה ,המציבה
אותי בפני שאלות שמכוונות אותי אל עבר חירות גדולה
יותר ביצירת חיי ,ובתוך כך גם בהורות שלי.
איך אני יכול לעורר מחדש את סקרנותי לעולם? איך
אני יכול להיות יותר חופשי ופתוח במפגש שלי עם אנשים?
במפגש עם הילד שלי ,כמו במפגשים רבים בין הורה
וילד ,טמונה הזדמנות בעבור ההורה להתפתחות ,לריפוי
ולצמיחה .במערכות יחסים רבות בין הורים לילדים ,אותם
הייתה לי הזכות ללוות ,נוכחתי לגלות כי במפגש הייחודי
בין הילד וההורה הילד נושא בחובו זרעים להתפתחותו
העתידית של ההורה .הוא מזמין את ההורה לעבודה
פנימית ,המכוונת אותו לפגוש היבטים לא מוגשמים

של עצמיותו ונושאים בלתי פתורים ,המנהלים את חייו
בכלל ואת ההורות שלו בפרט .המפגש עם הילד עשוי
להפוך בעבורו להזדמנות אשר תאפשר לו הגשמה מלאה
ואותנטית יותר של חייו ,כהורה וכאדם.
עוצמתו של המפגש והיותו קרקע מזינה להתפתחותו
של ההורה נובעת להבנתי מאיכויות הטבועות במהות
הקשר .ביחסים שבין ההורה לילד הרך – הילד הוא בעל
איכות של ירח וההורה מהווה איכות של שמש .הירח
מחזיר את אור השמש – הילד מקרין החוצה את מה
שהוא קולט מסביבתו על ידי כך שהוא מחקה אותה.
פעולת החיקוי מהווה את הפעילות המרכזית של הילד
בגיל הרך ,דרכה הוא לומד על העולם ,מפנים אותו ובונה
את ביתו על פני האדמה .הוא חי את הרשמים שהוא סופג
מסביבתו על ידי כך שהוא פועל אותם .הוא הופך בכל
מחוותיו להיות החתול המלקק חלב שהוא פגש ברחוב.
הוא מתעופף כמו הפרפר שראה בשדה .בצורה דומה הוא
סופג לתוכו את מעשיו של ההורה ,את יחסיו עם סביבתו,
את אופן ואיכות דיבורו ,וכן את מחשבותיו ורגשותיו .בכך
מהווה התנהגותו של הילד ,בדרך הביטוי הייחודית לו,
שיקוף לעולמו של ההורה .התגובה של ההורה למה שקורן
מילדו ,בין אם אלה תגובות של פליאה ובין אם תגובות
של תסכול וחוסר אונים ,חושפת את עולמו הפנימי של
ההורה .אם נשים לב לכך ניווכח כי מה שמעורר בנו תגובה
משמעותית במפגש עם ילדינו – מאיר אלמנטים מרכזיים
במסע חיינו .השאלות שהתעוררו בי במפגש שתיארתי עם
בני הפגישו אותי עם ההססנות שלי ועם החשש שאנשים
לא יענו לפתיחותי .פגשתי את שכבות ההגנה שעטיתי
על עצמי כדי לא להיפגע ,כדי לא להרגיש דחייה וכאב.
והנה בא הילד המתוק שלי ,אשר בתמימותו יוצר קשר
בלתי אמצעי עם העולם .הוא נותן לי מעין בעיטה קטנה
בטוסיק ומזיז אותי מהמקום ה"נוח" והמקובע שיצרתי
לעצמי .הוא כמו אומר לי "תראה את העולם ,תראה כמה
עושר ואושר יש בו".
כשאנו רואים זאת באופן זה נפתחת בפנינו אפשרות
רבת ערך להתפתחות .אפשרות זו אינה מתגשמת מעצמה,
באופן טבעי .היא דורשת מאתנו פעילות של עבודה
פנימית .נכון לומר שכל התפתחות דורשת מאתנו מאמץ
דומה ,אך כהורים פועל בנו דחף טבעי – שהילד שלנו יהיה
ברווחה ובבריאות – המעורר את כוחות הרצון שלנו לשינוי
והתפתחות.

הילד שלי העיר
משהו שהיה
רדום בתוכי ,כמו
זרע .הוא הביא
לחיי הזדמנות
להתפתחות
וצמיחה,
המציבה אותי
בפני שאלות
שמכוונות אותי
אל עבר חירות
גדולה יותר
ביצירת חיי,
ובתוך כך גם
בהורות שלי

להיות שמש

ההורות מציבה אותנו בעמדה שלא בהכרח היינו
מצויים בה קודם לכן .כהורים לילדים רכים אנחנו אחראים
לספק את צרכיו הבסיסיים של ילדנו .קשה לנו לשאת את
צרחותיו של התינוק ובכיו של הילד מבלי לתת לו מענה.

>> ב ר כ ה2 013 ,

 ,20 X 20דיו על נייר
ש י ר ה נ וב
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למעשה ,כדי
לספק לילד
את צרכיו
הפיסיים ,את
החום והאהבה
להם הוא זקוק
להתפתחותו,
עלינו להיות
ל"שמש" –
כמרכז נוכח,
בהיר ,שיוצר
סביבה
התפתחותית
מיטבית

האינסטינקט הטבעי הזה ,מציב אותנו בעמדה של "שמש"
ביחסים עם ילדינו .הילד הופך למרכז החיים ,אך למעשה
כדי לספק לילד את צרכיו הנפשיים והרוחניים ,את החום
והאהבה שלהם הוא זקוק להתפתחותו ,עלינו להיות
ל"שמש" – כמרכז נוכח ,בהיר ,שיוצר סביבה התפתחותית
מיטבית.
כהורים ,אם כן ,שני היבטים מרכזיים מזמנים לנו
הזדמנות לצמיחה :ההיבט הראשון -קשור לתפקידנו
כמעצבי סביבתו של הילד .כאן אנו פוגשים שאלות כמו:
מה אני רוצה להעניק לילד שלי? כיצד אני רוצה שהילד
שלי יגדל? ומה אני חושב ומאמין שיעזור לו לגדול בצורה
הטובה ביותר? כדי לענות על השאלות הללו ההורה צריך
קודם כל לפגוש את עצמו ,להכיר את מחשבותיו ,אמונותיו
וערכיו ,ולשאוב מהם את הבחירות שהוא עושה בעבור
ילדיו .ההיבט השני ,ובעיניי מרכזי ביותר בכל אפשרות
להתמרה ,טמון בכך שהתפקיד ההורי מחייב אותנו להיות
נוכחים .אין לנו את הפריבילגיה להעביר את האחריות
למישהו אחר .אם הילד שלי קם בוכה באמצע הלילה,
אם הבת שלי מסרבת לבוא לארוחת ערב ,אם הבן שלי
מרביץ לאחותו הקטנה ,אני נדרש להיות שם ולמצוא
דרכים לפעולה .בתוך המצבים השונים שאנחנו פוגשים
כהורים ,כמו אלו שתיארתי ,אנחנו מגיעים לחוויות קצה
רגשיות של תסכול וחוסר אונים .במצבים אחרים אנחנו
יכולים להשליך את המצוקה שלנו על אחרים ,אך מול

ילדינו אנחנו נדרשים לפגוש את עצמנו .אין מישהו אחר
שיפתור את המצב .היותנו ה"שמש" יכול לאפשר לנו
להיות נוכחים בתוך החוויה של חוסר אונים.
במהות היחסים שבין ההורה והילד ,כפי שתיארתי,
מגולמים להבנתי שני נדבכים מרכזיים במסע האדם
המוביל להתפתחות וצמיחה .הראשון קשור להתרחשות
חיצונית או פנימית ,המפגישה את האדם עם חווית חוסר
אונים – התרחשות המזמנת לאדם הזדמנות לפרוץ למרחב
חדש אשר אינו בטווח "ראייתו" .הנדבך השני הוא מוכנותו
של האדם לקחת אחריות על החוויה שלו .כלומר ,מוכנותו
להיות נוכח ופעיל ביחס למה ש"קורה" בחייו .בזכות איכות
הירח של הילד ההורה זוכה לחוות חוויות קצה של חוסר
אונים ,המאירות את עולמו הפנימי המצוי מתחת לטווח
"ראייתו" ,וכיוון שההורה מצוי בתפקיד השמש הוא נדרש
להיות במצב של נוכחות פעילה .להורה ניתנת הזדמנות
נפלאה ,דרך עבודה פנימית הנובעת מהיחסים עם ילדיו,
לרפא ,לשחרר ולהתמיר תבניות מחשבתיות ורגשיות
המנהלות את חייו ,ולחיות מתוך חירות הולכת וגדלה .בזה
גם טמונה האפשרות שלו להיות הורה טוב יותר ,וזאת
היא גם המתנה הגדולה ביותר שהוא יכול להעניק לילדיו.
מתן יובל הוא אבא לשלושה ילדים .מלווה הורים
וילדים בגיל הרך ,מנחה קבוצות לימוד להורים
ומלווה צוותים חינוכיים של הגיל הרך

אתר הבית של הקהילה האנתרופוסופית בישראל

www.adamolam.co.il
בקרוב...

www.adamolam.co.il
וגם...

adamolam.co.il/community
הדבר הכי טוב שקרה לך
מאז שהפכת למנוי אדם עולם!
מפרסם – שריין מקומך בהשקה החגיגית של אתר אדם עולם.

מוגבל .אנתרופושופ
המידע •
מרכז
אנתרופוסופיה •
המקומות
מספר
עדכונים • גיא.054-7360846 ,
אזור סגור לחברי קהילת אדם עולם ובו ארכיון אדם עולם המלא
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אתר אדם עולם ,מגזין אדם עולם ,עיתון הילדים אדם צעיר –
מה שהורה צריך כדי לשפר את איכות חייו ומשפחתו.
להצטרפות לחצו כאן

הורות לגיל הרך

מירי מתתיה

..................................................................................................................................................................................................

הורה ,סמוך על עצמך
מקור הסמכות ההורית היא בתחושת הילד כי יש על מי לסמוך .מהם כללי הזהב לטיפוח
הסמכות ההורית בגיל הרך?

כאשר הגעתי להנחות צוות של אחד
הפעוטונים מייד בסוף יום העבודה ,פגשתי
בשביל הגישה את אחת האמהות שהייתה
בדיוק בדרכה הביתה יחד עם ילדתה
הקטנה .היא עצרה אותי ואמרה" :קראתי
את המאמר שלך באדם עולם על מה לעשות
עם הילדים בבית ,ובאמת ניסיתי את זה עם
בתי .זה היה נראה לי פסטוראלי כזה ששתינו
נכין יחד עוגיות ואז כשכולם יחזרו הביתה
יהיה ריח טוב של עוגיות וכולנו נאכל ...אבל
במקום זה היא התחילה לאכול את הבצק,
וכשאמרתי לה להפסיק היא צרחה :לא רוצה!
ואז הוצאתי לה את הבצק מהיד והיא זרקה
את עצמה על הרצפה ...הייתי צריכה להרגיע
אותה ורק כשהיא נרגעה היא הסכימה
לשבת ,אבל אני כבר ממש לא נהניתי .באמת
רציתי לקרוא לאיש שלי שיהיה איתה ולעוף
מהבית להתאוורר קצת."...
קבעתי עם האם המעוצבנת שיחה
בערב ,אבל הנושא שעלה הוא חשוב מעין
כמוהו ומככב בשיחותיהם של הורים ואנשי
מקצוע רבים .הכינוי הרווח הוא" :סמכות
הורית" ,והטענה הרווחת היא "שפעם זה
היה אחרת".
אז מה זה סמכות הורית? המלה סמכות
באה מן השורש :ס.מ.ך .הפועל הזה בא
כדי לציין שהשתיל הרך נשען על הסמוכה,
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שמילה אחת ניצבת בסמיכות לשנייה (כמו
בצמד סמכות-הורית) ,שאנו סומכים על
מישהו אחר שלא יאכזב ,וכן בהוראה החד
משמעית" :סמוך עלי!" .כלומר ,רוב השימוש
בשורש הזה בא להראות יחסים שבהם האחד
נשען בבטחה על האחר.
ביחסים עם ילדינו ,הסמכות שלנו
כלפיהם תתעורר רק לאחר שהם ילמדו
לסמוך עלינו .על מי סומכים? על מי שהוא
יציב ,חזק ,ברור ואינו ניתן להשפעה על
ידי מניפולציות .כלומר ,נוכל להפעיל את
סמכותנו כהורים כלפי הילדים ,רק כאשר
הם יסמכו עלינו .כל דרך אחרת להשפעה
עליהם תהיה תוצאה של הפעלת כוח פיסי
– כגון ענישה או פרס כלשהו ,או כוח רגשי
– כגון חיבוקים ונשיקות ומילות הערכה
ועידוד .אך הסמכות משמעותה שהילד
מקבל את מה שאנו אומרים בתור" :ככה זה".
"אמא יודעת מה צריך עכשיו לעשות"" ,אבא
החליט ולכן צריך לבצע".

ביסוס סמכות בגיל הרך

עם הלידה מתחיל צוציק את יחסיו עם
הוריו .פסיכולוגים תיארו תקופה זו בתור
התקופה שבה התינוק רוכש אמון בסיסי
בהוריו ובעקבות זאת בעולם באופן כללי.
לכן על ההורים לזהות את צרכיו ולהיענות
להם ,למלא אותם מכל הבחינות :להעניק

מזון ,שתייה ,ניקיון ,אפשרות לשינה
וטמפרטורה נכונה ,אהבה ואכפתיות .אם
צרכיו לא ייענו ,או ייענו בזמן ואופן אחר
מכפי שהצטרך (למשל יקבל מזון לאחר זמן
ממושך של רעב ,או החלפת חיתול כשישבנו
הקטן בוער) ,אז הוא יפתח תחושת חשדנות
כלפי המבוגרים – ולא יקבל את סמכותם
בגיל בוגר יותר.
הטיפול בצוציק גם צריך להיות ניתן
לניבוי מבחינתו .הוא צריך לדעת שבערך
בעשר בבוקר יניחו לו לנמנם קצת .שבערך
בשתים עשרה יגיע בקבוק ובו ארוחת צהריים
וכו' .סדר היום הבטוח הזה יהיה גם קל יותר
להוריו שמטפלים בו – הקביעות עוזרת
להבנה של ההורים מה צוציק רוצה עוד
לפני שהוא מתחיל "להפעיל את הסירנות".
לכן הסמכות של ההורים נובעת גם מיחסים
קבועים .הילד סומך על כך שהוא יטופל על
פי צרכיו באופן ובזמן הנכונים ביותר.
כך גדל לו צוציק בבטחה ובהנאה עד גיל
שנתיים בערך .גם אם יש לו טמפרמנט לא
קל ,או קשיים בוויסות חושי או רגשי – עדיין
הוא מרגיש ש"יש עם מי לדבר" .הוא מובן
ואהוב וסביבתו תדאג לו.

עכשיו "אני"

בסביבות גיל שנתיים וחצי – אם לא
גרמנו לצוציק להתפתחות מהירה מידי על
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על מי סומכים? על מי שהוא יציב ,חזק ,ברור ואינו ניתן למניפולציה .כל דרך אחרת
להשפעה על הילדים תהיה תוצאה של הפעלת כוח פיסי או רגשי .אך הסמכות
משמעותה שהילד מקבל את מה שאנו אומרים בתור" :ככה זה"

ידי סביבה שמאד מטפחת את החשיבה
ומתעלמת מן הפן הרגשי והתנועתי –מתחיל
להתעורר ה"אני" של צוציק .פתאום הפייה
הקטנה שלנו צועקת "אני לבד!" והמלאך
שלנו זועק" :לא רוצה!" ואנו בקונפליקט
עם עצמנו" :הרי הם כל כך מתוקים ...הם
מתוקים גם כשהם מעצבנים ...ומה הם
בסך הכל ביקשו? להכניס את היד לתוך
החומוס? ללבוש את המכנסיים הקצרים
במקום הארוכים? הרי אנחנו לא רוצים
להרוס להם את הביטחון ,את כוחות הרצון,
את שמחת החיים."...
לצוציק אכן יש כוחות רצון ,ואנו כסביבה
שבה הוא מתחנך צריכים לאפשר לו לפעול
בצורה המוצלחת ביותר .אבל נאפשר לו
להתעסק רק בחפצים שאנו מסכימים לכך
שישתמש בהם .את הדברים השבירים
והיקרים נרחיק ממנו לא רק על מנת שלא
ישבור אותם ,אלא גם בכדי שלא נצטרך
לאתגר את רצונו עם המלים הגועליות :לא,

אסור ,אל ,ו-די (זוכרים את שירה של לאה
גודלברג :אל ואל ...מי המציא אותך בכלל?).
נזמן לו כר נרחב לפעילות מעניינת אשר
תורמת לבני גילו.
צוציק מפתח את כוחות החיים שבו :נעניק
לו מזון בריא ,אפשרות להפעלת גופו הקטן
בטיפוס ,גילגול ,קפיצה וריצה ושוב – נרחיק
דברים מסוכנים לא רק בגלל הבטיחות ,אלא
גם על מנת שלא נצטרך להפעיל את השוט
של המלה" :לא!".
צוציק רוצה אפשרות בחירה .אנו נאפשר
לו לבחור דבר אחד מתוך שניים ששניהם
מקובלים עלינו .ביום גשם הוא יוכל לבחור
בין מגפיים לנעליים ,אך את הסנדלים נסתיר
בארון (או ניתן אותם ...ממילא הם יהיו
קטנים עליו בקיץ הבא) .הבחירה היא תהליך
קוגניטיבי ורגשי קשה ומורכב ,אנו מכירים
אנשים מבוגרים שמתקשים בכך .לכן אין
צורך להכביר במילים ולהעיר את מחשבותיו.
די שנאפשר שתי חלופות טובות.

צוציק לומד על ידי חיקוי :מכיוון
שהטפות מוסר אינן מעניינות את צוציקינו
(ואת מי כן?) ואינן מופנמות על ידו ,נאלץ
לתת דוגמא אישית טובה :הן ברובד הרגשי
והן ברובד המעשי .אם ברצוננו ללמד את
צוציק לדחות סיפוקים ולא לדרוש לקנות
כל ממתק שהוא חולף על פניו – נצטרך גם
אנחנו לא לגהץ את כרטיס האשראי בכל
פעם שמכשיר חשמלי אטרקטיבי או בגד
מקסים מופיע בחלון הראווה .אם ברצוננו
ללמד את צוציק "לבקש יפה" משהו שהוא
זקוק לו – לא נוכל לחתוך את התור אלא
נצטרך לבקש יפה שיאפשרו לנו לעבור
מהר יותר.
אך צוציק כמובן לא יסתפק בכך .כמו
חימר אשר מתעצב רק כנגד היציבות של ידו
של הקדר ,גם צוציק יחפש היכן אנחנו עוצרים
אותו .מה אי-אפשר לעשות ולמה לא נסכים
בשום אופן .זה יהיה הזמן לומר באדיבות אך
בתקיפות" :לא!" "ככה לא עושים!" .נשאיר
מעט מאד דברים שממש אסורים לצוציק
אבל כאן נשתמש שוב בכלים אשר גרמו לו
לסמוך עלינו עד עכשיו :קביעות וטיפול
נכון .לא נשנה את דעתנו בעקבות צווחות,
גם אם הסצנה הדרמטית קורית באמצע
הקניון .ומצד שני ,ננסה למנוע את הפיצוץ
לפני שהוא קורה ,כלומר ,פשוט לא ניקח
את צוציק לקניון אך נספק לו את הצעצוע
או הממתק שהוא אוהב בזמן שמתאים לנו
ולו .צוציק יידע שהוא יכול לסמוך על כך
שלא נשנה את דעתנו הנחרצת ,אך גם על
כך שהוא יקבל את כל צרכיו .כך הוא יעצב
את נפשו ואת כוחותיו הפנימיים בעזרתנו.
הסמכות ההורית מתבססת בעזרת היחסים
אשר נבנים מרגע הולדתו של צוציק ,אבל
אף פעם לא מאוחר מכדי להתחיל!
לכבוד האביב הקרב ,המאמר הבא ידון
בנושא גמילה מחיתול .שאלות אפשר
להפנות לmiri_mat@walla.co.il :

מירי מתתיה היא מנחת צוותים חינוכיים והורים
לגיל הרך.

אדם עולם > חורף 51 2012/3
חזרה לתוכן

גיליון  | 23חורף 2012/3

מהדורה מיוחדת  -הורות ולדורף בגיל הגן

אמנות החינוך

החינוך האינדיבידואלי בגיל הרך:
איך עושים את זה
ולמה אין היום דרך אחרת?
עורכת כתב העת ,מיכל זיו קרמר ,בשיחה עם הגננת הותיקה יפה מאיר

"שאלת החינוך היא השאלה החשובה ביותר שמעסיקה היום את האנשים .עלי להדגיש כי החינוך הוא
המרכז של הבעיות הסוציאליות שלנו .כעת ,הצורך הגדול ביותר שלנו היא לפעול מתוך המטריאליזם
ולמצוא דרך חזרה לגישה רוחנית יותר .בכל התקופות הקודמות של תרבות אנושית ,אנשים ידעו את
הדרך אל הרוח ,אך הם ידעו זאת פחות או יותר אינסטינקטיבית ובתת-מודע .האנושות איבדה את
הידע הזה ועלינו לשאוף להגיע שוב אל הרוח ובדרך תודעתית ,כשאנו מונעים על ידי שאיפה למצוא את
החופש האישי שלנו ".רודולף שטיינר  15באוגוסט 1919

א

אחד ממאפייני הזמן בתחום התפתחות הילד הוא תהליך אינדיבידואציה מואץ והולך.
בעבר ,חוקי ההתפתחות האוניברסליים תאמו באופן מדויק יחסית את תיאור שלבי חייו השונים של
כל אדם .היום עלינו להתמודד עם פערים בין התיאוריה לבין המציאות בכל פעם שאנו מנסים לבחון
אדם לאור כללים וחוקים מוסכמים .ברגע שננסה להפגיש מאפיינים ייחודיים לאדם מסוים עם חוקי
ההתפתחות על פי גיל תמיד נמצא סתירות ,אי התאמות וגילוי מעניין וחד פעמי של גורלו הפרטי של
אותו אדם .נראה כי כדי להיענות לצורכי הילדים בזמן הזה יש לפתח מיומנויות חדשות של התבוננות
והקשבה ,ולהתייחס אל "אורגינליות התפתחותית" יותר מאשר אל "שלבי התפתחות".
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יפה מאיר ,הגננת המובילה בגן שקד בקרית טבעון ,ניסתה לתאר
את צורת העבודה המיוחדת עם ילדי הגן הדרושה היום.

האינדיבידואליות .בכל תנועה מתגלה אופיו של מבצע התנועה.
ומה אנו רואים היום כשאנו מתבוננים בילד ועוקבים אחרי
צעדי ההתגשמות הפיסית שלו? בשלבי התגשמותו הילד לומד
להתמקד ,לתפוס ,ללכת ובה בעת להבחין ולהבדיל בין האנשים
והעצמים שסביבו – בין זבוב לפרפר ,בין כלנית לפרחים אחרים,
בין הגנן לגננת .השליטה בגופו מושגת תוך התפתחות ארבעת
החושים הגופניים ,הפנימיים – מגע ,חיים ,שיווי משקל ותנועה*.
מכאן שכל קושי מוטורי הוא גם קושי בהתגשמות .למשל ,קושי
בהבחנה מבדלת הוא קושי בחיקוי ,במשחק ובתקשורת.

מרפאים וגם מחנכים עסוקים היום באבחונים מדויקים של
ילדים עם צרכים מיוחדים .מקובל לטעון שבשל המודעות
הרבה שהתפתחה בשנים האחרונות קל יותר היום לאבחן
ילדים כאלה ,שבעבר לא זוהו כלל על ידי הגננות.
מניסיוני ,זה אינו מדויק ואולי אפילו לא נכון .תמיד הבחנו
בילד בגן שהיו לו צרכים מיוחדים .תמיד היינו זועקים לעזרה
וברוב המקרים נענינו .ההבדל
הוא שהיום זאת מציאות
יומיומית ,חלק אינטגרלי מחיי
הגן .השאלה השתנתה – לא עוד
מיהו בעל הצרכים המיוחדים
מתוך ילדי הגן אלא מהו הצורך
האחר והשונה של כל אחד
מילדי הגן .אין כמעט מצב שבו
ילד הוא חריג בין חבריו כי כולם
זקוקים לתשומת לב מיוחדת
לצורכיהם המיוחדים .הפעילות
הפנימית הנדרשת מהמחנכים
בגן ,שתאפשר להם באמת להבין
את האינדיבידואל הקטן העומד מסיבה עם ההורים בגן שקד קרית טבעון
לפניהם ,היא רבה ועמוקה .זוהי
במצב כמו שקיים היום ,כששליש מהילדים
התבוננות מיוחדת במינה.
יצירתית
החינוך הוא פעילות
מאובחנים כבעלי טווח קשב קצר או
ואין חוקים קבועים כיצד לפעול.
כהיפראקטיבים צריך לבחון מחדש את
כל דבר שאנו עושים הוא יצירה
חדשה ,כי המעשה החינוכי הוא הקריטריונים .ילדים רבים הם מאוד
תגובה למצב ברגע נתון .עלינו מתקדמים בתחומי התפתחות מסוימים
ללמוד להתבונן לעומק כדי ואיטיים באחרים.
להבין מה קורה לילד ,מה
קורה לי ברור שהילדים של היום מבשרים עתיד
לו באמת ,לא איך קוראים לזה.

האם באמת אפשר להתייחס
באופן דיפרנציאלי אל כל ילד בגן
בכל רגע נתון ,כשלכל אחד מילדי
הגן יש צרכים מיוחדים?
העבודה בגן היא מאומצת ,אך
מבוצעת בהמון שמחה ואהבה.
בראש מעייניו של המחנך צריכים
והנושאים
התכנים
לעמוד
שילדים מביאים אתם לגן .כמובן
שברקע צריכה לעמוד ידיעה של
שלבי ההתפתחות של ילדים ושל
משחקם .מתוך השילוב של ידע
מצד אחד והתבוננות והקשבה
מצד שני ניתן למצוא דרך לעזור
לכל ילד במסעו בריתמוס היומי
של הגן.

התוכלי להמחיש מצב שבו צרכיו
של ילד מתנגשים עם הריתמוס
בגן ואת סוג הפתרון?
יש אצלי ילד עם תנועתיות יתר,
שאינו יכול לשבת .לפעמים
אי אפשר לקיים אתו מעגל
חדש ,אחר ,אולם הם פוגשים סביבה
והתכנסות .בעצמו הוא אינו יכול
להתאים את עצמו .הוא צריך
האם יש דרך להסביר את השינוי המכוונת אל העבר
הזה ,שחל בשנים האחרונות?
שמישהו יעזור לו להיכנס
התשובה הזאת חייבת להתייחס אל יותר ממישור חיים אחד.
לאט לאט לתוך הסדר הקבוצתי .הוא זקוק להתייחסות
האתגר ההתפתחותי מבוסס קודם על הגוף הפיסי ,על תפקוד
אישית לקשייו .אנחנו נמצא את הדרך לעזור לו למצוא
החושים ,שהוא מימד חשוב בהרמוניה שתהיה בהתגשמות
את השקט שבתוכו.
הזאת .חיי החושים בחברה שלנו מתוחים .אנחנו משתמשים
במושגים כמו "עיר ללא הפסקה" ,ובבתים רבים הטלוויזיה
כיצד?
והמחשב אינם כבים לעולם .במקום לרוץ ,לשחק ,להתחבק עם
ראשית אני שואלת את עצמי מהו קשב ,כמה קצר הוא "קשב
חבר ,לרכוב על אופניים ,ילדים צופים בטלוויזיה .ילדים רבים
קצר" ,האם קוצרו מעיד על ריכוזו ,מי מצייר את הגבול בין
מגיעים היום לגן עם יכולות נמוכות בתחום התחושה ,התפיסה
"תנועתיות יתר" לבין "הפרעה התנהגותית"?
והריכוז .החושים ,התיאום ביניהם ,שיווי המשקל והשרירים
הרבה מאוד תלוי בנקודת המבט של המתבונן ושיפוטו .לדעתי,
נחלשים אם אין להם מספיק גירוי.
במצב כמו שקיים היום ,כששליש מהילדים מאובחנים כבעלי
צריך לזכור כי התנועה המוטורית היא ביטוי של האישיות ,של
טווח קשב קצר או כהיפראקטיבים צריך לבחון מחדש את
*על פי מדע הרוח האנתרופוסופי לאדם יש  12חושים ,ובהם חושים המיועדים לקליטה של איכויות שאינן פיסיות 12 .החושים מחולקים לחושי התפיסה וההבנה,
חושים נפשיים וחושים גופניים .בעזרת הראשונים האדם לומד להבין דברים ומגיע למהותם ,בעזרת החושים הנפשיים האדם חודר עמוק יותר אל תוך העולם
החיצוני ובעזרת החושים הגופניים האדם לומד להרגיש את עצמו .עוד על  12החושים :רודולף שטיינר ,האדם כישות חושים וקליטה ,הוצאת תלתן.
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קצב השתנות החיים היום הוא מהיר – ילדים שונים לגמרי
הקריטריונים .ילדים רבים הם מאוד מתקדמים בתחומי
מהוריהם ,ובוודאי מהורי הוריהם .פעם ילדים היו בונים
התפתחות מסוימים ואיטיים באחרים.
לעצמם מכלום סוס וכרכרה ויוצאים לאסוף חציר .הם היו מאוד
לי ברור שהילדים של היום מבשרים עתיד חדש ,אחר ,אולם הם
פעילים תוך כך מבחינה תנועתית ופיסית .היום הם יושבים על
פוגשים סביבה המכוונת אל העבר.
כיסאות ,חגורים ,ובונים מכוניות .נעלמה התנועתיות החשובה
אם אנחנו יודעים כי אחד מתפקידי החינוך הוא להסיר מכשולים
כל כך לבריאותם .חשוב לזכור כי
שהילד מביא אתו ,עלינו להתייחס
אל הילד כאל חידה שעלינו לפתור .נכון שהייתי רוצה פחות טלוויזיה ווידיאו
ילדים מחקים את מה שהם רואים
הילד הוא המורה שמראה לי ,דרך ומחשב ,אבל יש גם צד שני שאומר ,זה
וחווים סביבם ,אך אם הגננת יותר
יצירתית היא יכולה להביא יותר
התנהגותו ,איך להגיע אליו .שלב העולם בחוץ ,זאת המציאות וזה הבית,
תנועה למשחק .לדוגמה ,היא יכולה
מקדים הוא ביסוס קשר עמוק של ואני לא פה כדי לשנות אל כל אלה .אני
ליצור חבילה שהגיעה בדואר ויש
אהבה וסובלנות עם הילד ,שדרכו
נבנה האמון של הילד בנו .עלינו צריכה לעבוד עם המשפחות שהילד
להגיע אליה כדי להביאה הביתה.
להבין ולפעול ברוח החוק הפדגוגי בחר להגיע אליהן ,במרחב ובזמן שבו
יש לי תמונות מדהימות של הקניון
בגן – עם פיצרייה מקוביות וחנות
של רודולף שטיינר – באמצעות אנו כולנו חיים
של מרק חם ותה .מה אנחנו מצפים
התפתחות פנימית שלנו .רק מתוך
שהם יחקו – סבתא סורגת מול האח ואמא מכבסת בגיגית? על
התפתחות שלנו נוכל לבוא אל הילד באהבה ,בגמישות ,מתוך
פי קרל קניג הילדות הנצחית היא היכולת הטרנספורמטיבית
דינמיקה שיוצרת חיים ושמחה ומתוך זהירות שלא להיחסם
– להפוך קובייה לפיצרייה וכעבור עשר דקות לסירה וכן הלאה.
בחוקים והרגלים ישנים.
לצורך העניין ,העצם המסוים שהקובייה תהיה אינו מהותי אלא
העובדה שהגלגול הזה מתקיים ,והוא מתקיים גם היום.
אחת הסיבות לחוסר השקט של ילדים היום היא החשיפה
נכון שהייתי רוצה פחות טלוויזיה ווידיאו ומחשב ,אבל יש גם
הגוברת שלהם לטלוויזיה ומחשב .חינוך ולדורף מנסה להגן על
צד שני שאומר ,זה העולם בחוץ ,זאת המציאות וזה הבית ,ואני
הילד מפני העולם החומרי-הטכנולוגי והשפעותיו ,אולם הוא
לא פה כדי לשנות אל כל אלה .אני צריכה לעבוד עם המשפחות
מגיע אל הגן ,איך את מתייחסת לכך?
שהילד בחר להגיע אליהן ,במרחב ובזמן שבו אנו כולנו חיים.
אחד הדברים ששטיינר אמר ,שאני שבה ונזכרת בו ,הוא שהיום
יש לנו המון ספרים שמלמדים אותנו ואומרים לנו הרבה דברים.
בעבר לא היו לנו כל כך הרבה ספרים ואנשים קראו זה את זה.
היום עלינו ללמוד מחדש לקרוא זה את זה ולסמוך על הידע
הפנימי שלנו ,במקום על זה המונח בספרים.
לדעתי ,חשוב להביט בקוטביות אצל ילדים – לשים לב באיזו
מידה ילד מרוכז בעצמו וכמה הוא רואה את האחרים וזקוק
לאישורם .חשוב לראות כמה הוא נע ומדבר לעומת כמה הוא
אדיש ושקט ,אם הוא מופנם או מוחצן ,באיזו קלות דעתו
מוסחת ,האם הוא מבולבל ,כפייתי .יש לנסות למצוא מרכז בין
כל הקטבים הללו .לילדים צריכה להיות גמישות.
אני חושבת שאילו ה"ילד הבעייתי" יכול היה לומר את שעל לבו
הוא היה אומר – אני מדבר בשפה שונה ואתם אינכם רואים את
מה שיש בי ואת מה שאני יכול לתת לכם ,וזה נורא מתסכל אותי.
לסיום ,שמעתי מיפה סיפור קטן.
ילד אחד עם הפרעת קשב וריכוז בא אלי ושאל אותי – "כשאני
בבית שלי את גם רואה אותי?"
חייכתי וליטפתי לו את הראש ,ובפנים הרגשתי – כן!



יפה מאיר .צילומים לכתבה :יוסי סטיבל ודור בן צבי
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אנתרופוסופיה :שביל של ידע שמטרתו לחבר בין הרוחני באדם לרוחני בעולם (רודולף שטיינר)
אדם עולם :הוצאה לאור שמטרתה לחבר בין האנתרופוסופיה להורים בישראל.
למידע נוסף על מגזין אדם עולם ,אתר אדם עולם ועיתון הילדים אדם צעיר לחצו כאן

הטור של יפה מאיר
"אחת ושתיים – החצר  /שלוש ארבע – הנה גדר" )מתוך השיר "בונים ",נצא אל השדה ,פניה ברגשטין(

התבוננות בבנייה בקוביות בגיל הרך
"הוא רק מפזר את הקוביות סביב ולא
עושה בהן דבר"...
"הוא רק בונה מגדלים והורס אותם"...
האומנם?
מה באמת עושה הילד כאשר הוא
בונה בקוביות? מה הפעילות הפנימית
המתרחשת בגופו ובנפשו של הפעוט,
בילד הרך ובילד הגדל לקראת שנתו
השביעית? מה הערך הרב של הפעילות
המיוחדת הזאת ,המוכרת כל-כך
ממשחקיהם של ילדים בכל הזמנים?
חשוב מאוד להבין כי בילד יש דחף פנימי חזק ועמוק לבנייה.
הרבה תהליכים חשובים ביותר מתרחשים במשחק בקוביות.
אנסה לעמוד על המשמעות של כמה מהם.
בבנייה בקוביות ,יש סוג מסוים וחשוב של חופש-ביטוי ושליטה
במציאות .המשחק בקוביות מאפשר לקחת אובייקט מסוים
וקונקרטי ולעשות אותו לדבר חדש לגמרי .הקובייה מאפשרת
לילד לכוון ,לשנות ,לתקן ולבחור .הילד שולט בחומר באמצעות
הדמיון ומוציא לפועל ,מגשים במציאות ,את תמונות-הנפש שלו.
באמצעות הבנייה בקוביות ,הילד נפגש עם העולם הפיסי :יחסי
גודל ,השוואות והתאמות; משקל ,עובי ,רוחב ,אורך ,גודל,
שווה ושונה .הילד חוֹוה מרחק ומרחב ועליו להפעיל כוחות-
נפש ודמיון כדי לעבוד ִאתם בצורה נכונה שתאפשר את המשך
הבנייה .לדוגמה ,המרחב שנוצר כאשר הילד מניח שתי קוביות זו
לצד זו :עליו לסגור אותו מלמעלה )בהנחת קובייה שלישית( .כך
מתפתחת ההתמצאות במרחב .בבניית מנהרה ,הילד פוגש את
הגובה והרוחב של המנהרה ,לעומת הגובה והרוחב של המכונית.
כמו-כן עליו להתמודד עם תכונות כגון כבדות ,חספוס ,חדות
וקהות .החושים הם החלק הפעיל ביותר בעבודה בקוביות.
ורבּלי; הלמידה בו נעשית בדרך העשייה.
המשחק בקוביות אינו ַ
הבנייה בקוביות הגדולות והחלולות ,לדוגמה ,מעודדת את
המשחק היצירתי .כאשר ילד בן שנתיים משחק בקוביות
הגדולות ,הן מעודדות אותו לפעילות שמפתחות את המוטוריקה
הגסה והעדינה ואת הקואורדינציה :הוא מרים ,סוחב ,זוחל,
מטפס .המשחק בקוביות מלמד את הילד לנוע לאט ובזהירות
כדי שלא להפיל ולהכשיל את הבנייה .עוד כשרים מוטוריים
המתפתחים הם תיאום עין-יד ותיאום בין שתי הידיים.

תוך כדי העבודה ,המאומצת לעתים ,הילד לומד גם לטעות
ולנסות שוב ,ומפתח כשרים נפשיים כגון התמודדות עם תסכול
ויכולת-ההתמדה.
הבנייה בקוביות מקבלת צורות מצורות שונות ומשמעויות
אחרות התורמות להתפתחות הילד ,לפי גילו.
בתהליך הבנייה ,הילד מתקדם מצירוף פשוט של קוביות אל
צירוף מורכב יותר .בשלבים הראשונים של התפתחותו ,הילד
מתייחס אל הקובייה כאל משחק מהנה ואחר-כך ,הקובייה
נהפכת לחומר-בנייה .עם התפתחותו הכללית של הילד ,אפשר
לראות גם את ההתפתחות של הדמיון והיכולת הטכנית.
הבה נתבונן בבנייה מבעד לעדשה של כל גיל וגיל.

גיל שנה עד גיל שנתיים
רצתי רצתי ונפלתי,
ומכה ביד קיבלתי!
אוי כואבת המכה.
אימא ,תני לי נשיקה!
)מאת פניה ברגשטיין ,נצא אל השדה(
בגיל הזה נוצר שילוב של חוש התנועה עם חוש-הראייה ,חוש-
המגע ,חוש-הריח וחוש-הטעם .הילד מעביר קובייה ממקום
למקום .לעתים הוא מוציא את כל הקוביות מהקופסה ויוצר
ערמות של קוביות בלא סדר וארגון .למבוגר נדמה שהילד אינו
בונה דבר – אך זה שלב חשוב המכין לשלב הבא .כאן ,בשלב
הזה ,הילד ,בחושים שלו ,חוֹוה את החומר ,את הגודל ,את
חזרה לתוכן
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הצורות לסוגיהן.
בגיל שנה וחצי ,נוכל לראות את הילד מתיישב על הרצפה ומפזר את
הקוביות לכל עבר ,לוקח קובייה אחת ומניח מלפנים ,קם ,לוקח
עוד קובייה ומניח ליד הקודמת; מכניס קובייה לפה ,מוציא ,מכניס
עוד קובייה לפה ,זורק את כל הקוביות ועוזב את המשחק.

בגיל ארבע הילדים מתחילים לבנות גשרים .שתי קוביות על
הרצפה ועליהן גג .כשהילד רוכש את מיומנות בניית-הגשר ,הוא
חוזר שוב ושוב על מעשיו ומגיע לשכלולים חדשים של מגדל,
משטח וגשר.
ְ
משם הוא עובר לבניית הגדר שסוגרת את אזור הבנייה.
תמונה אופיינית לגיל הזה :הילדים בונים גשר ומתחתיו
מעבירים קובייה שדוחפת את הגשר והכול מתפרק.

הרכבת מקשקשת
מרשרשת ורועשת.
היזהרְ ,בּרח מהר,
חלילה ,אל תקרב לגשת!

גיל חמש

גיל שנתיים

מרחוק תתייצב,
הן תראינה גם מכאן,
היא תבוא ותצפצף
ותֹאבד בתוך עשן.
הווו!
)מאת אנדה עמיר-פינקרפלד(
אחרי בניית הערמות – מופיע המגדל .הילד מניח קובייה על
קובייה .המגדל נבנה ומתמוטט.
סיטואציות אופייניות בגן :ילד מעביר קוביות מהקופסה
למריצה ,רץ הנה והנה שמח וצוהל .ילד עם קובייה בידו הולך
סביב החדר ומשמיע קולות של אוטו; לאחר כמה דקות עוזב
את הקובייה .ילד אחר בונה מבנה שטוח על הרצפה; כל הילדים
פוסעים על המבנה שבנה .ילד אחר מנסה לשבת על מבנה שבנה
ונופל עם המבנה .בונה שוב .מתיישב ואינו נופל.
בתוך תהליך ההתנסות ,הילדים מגלים אפשרויות חדשות.
מגלים ששורות של קוביות יוצרות משטח וכמה ִמ ְגדלים זה ליד
זה יוצרים קיר.
בגיל הזה נראה מגדלים ורכבות; והבנייה וההריסה נעשות ברציפות.
בדרך-כלל הבנייה אינה מדויקת ,אין תכנון מראש; רק לאחר
שהמבנה ניצב ,הילד רואה בו מגדל ,בית ,רכבת וכדומה.
הבנייה מהנה את הילד וההריסה מעניקה מעין תחושה של
שליטה וכוח.

כשאומר ברכה עם ליל
ואימא את בגדיי תקפל,
כשאת האור תכבה –
עדיין בן שלוש אהיה.

קרוב לגיל שש
בית בניתי
עם בטן חזה וגם ראש.
רעפים גם הנחתי,
כמו שערות לא לתלוש.

עיני חלונות –
להציץ מביתי ולראות,
איך באות השכנות
לבקר ולהביא מתנות.

כשאתעורר – ארבע נשיקות.
ועל העוגה – ארבעה נרות.
אך מיד כשהיום יֵעוֹר,
לפני שנֹאמר לבוקר אור,
לפני שהטל יישתה,
מחר בן ארבע אהיה.
)מאנגלית :יעל ברק; מתוך טיפות מן המעיין(
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בסביבת גיל חמש ,הבנייה מתחילה להעניק סיפוק אסתטי .הילד
אוהב לקשט את המבנים .עדיין אינו מתכנן ,ותוך-כדי הבנייה
הוא עסוק בהשוואה של האורך ,הצורה ,המרכז והסימטריה.
וגם כאן רק לאחר סיום הבנייה ,המבנה מזכיר לו דבר מוכר.
בשלב הזה באים לידי ביטוי ריתמוס קבוע וחזרות ,בבנייה סימטרית.
זה שלב של חזרה זהה על בנייה מסוימת ושל בנייה סימטרית.

דלת הרכבתי
כמו שיניים ,שפתיים ,פה.
תריסים גם חיברתי
כמו אוזניים לשמוע יפה.

גיל ארבע

אדם עולם

הערב ,כשתשקע השמש ותשכב לישון,
ובשמים יופיע כוכב ראשון,
אלון יאמר לאבא ואימא לילה טוב,
ישכב במיטה ויתכסה טוב טוב.
הערב ,כשהירח יאיר בשמים –
אלון יהיה בן ארבע עדיין.
אבל מחר כשהשמש תזרח ותאיר,
יצלצלו פעמוני השיר:
גלן"
"יום הולדת חמש לאלון ,גלין ַ
ואנחנו נחגוג לו בגן.
)מאת ורד שטמפר ,מתוך טיפות מן המעיין(

עייפתי ,התריסים אסגור,
אנעל הדלתות.
עד עשר אספור,
ואחלום חלומות.
)מאת רון ליברמן ,מתוך טיפות מן המעיין(
חזרה לתוכן
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הבנייה קרבה יותר למציאות .סביב הקוביות מתחיל להיווצר
משחק חברתי .הילד בוחר את הקוביות מראש מתוך צורך לשמור
על סימטריה )כאן אפשר לראות בגן את בני-השש מתווכחים עם
ילדים צעירים יותר על קובייה אחת ספציפית שבן-השש זקוק
לה ואינו מוכן לוותר ...הוא באמת זקוק לה!(
כאן מתחילים הוויכוחים בזמן העבודה ,כי כל ילד וילד מעוניין
לבנות את הווריאציה שלו.
כעת גם נותנים שם למבנה :בית; אורווה; טירה .הבנייה
משרתת משחק יצירתי .בתוך הקבוצה תמיד יבלוט ילד אחד
שיוזם יותר.

שש והלאה
בונים
בונים פה בית קט,
בונים קומה אחת.
עובדים פה עוד ועוד –
בנינו שתי קומות!
אחת ושתיים – החצר,
שלוש ארבע – הנה גדר.
עייפנו עד מאוד,
ננוח ונשקוט.
ננוח ,נוח נים,
גמורים הבניינים.
עכשיו כולנו שוב ניגש
לבנות בניין חדש!
)מאת פניה ברגשטיין ,מתוך נצא אל השדה(
הבנייה בגיל הזה מאופיינת בתכנון מראש ובעשייה .מתכננים
ומתווכחים על התכנית .יש לילד יכולת לראות מצב מוגמר.
בגיל הזה אפשר לשמוע את הילדים אומרים" :אם נבנה כאן את
השער ,אז המכונית לא תוכל להגיע עד לחניה שתהיה שם"...
זה שלב שבו הילד מתגמש דרך מציאת פתרון לבעיות .הוא כבר
מבין את השפעת כובד-הקובייה ואת השפעת צירוף-הקוביות
בצורה מסוימת ,מבין את הקשר שבין כובד לשיווי-משקל ,יודע
מראש לכמה קוביות פחות או יותר יזדקק בבנייה שתכנן מראש
ויודע גם להתחשב בהצעות וברעיונות של החברים לעבודה.
זה הגיל שבו הילד מתכנן וממציא.
בגיל הזה נוכל לשמוע את הילד אומר" :הוספתי קובייה בצד ,כי
אחרת הכול היה מתמוטט ".הוא חוזה מראש את התוצאה.
עכשיו הצורך לשחק במבנה חשוב כמו הבנייה עצמה.
הילד יודע בדיוק מתי לחדול מלבנות את המגדל ,בטרם יתמוטט.
יודע לחזק את המגדל .יודע לבנות גג .יודע היכן להוסיף קובייה
תומכת וגם יודע כי הבסיס הרחב מבטיח יציבוּת למבנה.
ולסיכום ,לכל שלב ושלב בבנייה – וגם להריסה – יש ערך בפני
עצמו והוא משמש גם הכנה לשלב גבוה יותר.
יפה מאיר היא גננת ולדורף ,משמשת כגננת מובילה בגן שקד בקרית
טבעון ומעבירה קורסים למורים וגננות בגישת חינוך ולדורף

על ערכו של המשחק בגיל הרך
)מתוך ההרצאה "התפתחות המוח ",רודולף שטיינר 17 ,ביוני
 ,1909ברלין(
תרגמה :יפה מאיר
"] [...אפשר גם להשוות את פעילות המשחק המוקדמת לפעילות
הקבלות חשובות ,אך
החלום של האדם .תמצאו שם כמה ְ
ההקבלות האלה מתייחסות רק לכל מהלך פעילות-המשחק
ְ
של הילד ,להקשרים הפנימיים של המשחק .כפי שהילד בתוך
המשחק מחבר דברים יחד ,ואין משנה מה הדברים – אף אם
הדברים אינם חיצוניים אלא רק מחשבות ותמונות ,בדרך זהה,
הדברים מתחברים בחלומות [...] .בעצם ,בכל מהלך חיינו,
בחלומות אנחנו נשארים במידה מסוימת ילדים .אך עלינו לחדור
יותר כדי להגיע לידע אמיתי .איננו יכולים להישאר רק בדמיון
של החלום .עלינו לשאול את עצמנו :מתי בחיי-האדם מגיע הרגע
שהכוחות האלה שמתפתחים במשחק של הילדוּת המוקדמת
נהפכים למניבי-פרי לחיים החיצוניים השלמים של האדם? מתי
אנחנו באמת מבשילים את פרי-המשחק של הילדוּת?
בדרך-כלל ,ההנחה היא שאת התוצאה רואים מיד .אך אין
זה כך ,וכאן ,שוב ,מדע-הרוח מצביע על הדרך שבה החיים
מתנהלים בחזרה ריתמית מסוימת .בדיוק כפי שיש בידינו זרע
של צמח שממנו צומחים עלים בצורות רבות ואחר-כך עלי-
הכותרת וכדומה ,ורק לאחר-מכן מופיע שוב הזרע ] [...כך הם
חיי-האדם.
בכל שטחי ההתבוננות ,אתם מוּבלים להתייחס למהלך חיי-
האדם בראייה שלפיה ,תקופה אחת היא תוצאה של הקודמת.
אך אין זה כך .אם אתם מתבוננים בלא דעות קדומות ,תגלו
שהפּרות האמיתיים של הפעילוּת הזאת שמתגלה במשחק
ֵ
הראשון מופיעים רק בשנות העשרים .מה שאנחנו משיגים
במשחק מהלידה ועד להתחלפות השיניים ,מה שחי בילד בדרך
של חלום ,הם כוחות רוחניים של האדם ,שבזמן הזה של הילדות,
כביכול עדיין לא נולדו ועדיין לא נספגו מחדש לתוך הגוף
האנושי [...] .כך הם הכוחות של המשחק ,המופיעים מחדש בגיל
עשרים-ואחת או עשרים-ושתיים ,ואז הם מופיעים כאינטלקט,
]כשהאדם [,כעת באופן עצמאי ,אוסף את החוויות שלו בחיים.
] [...הייתי רוצה לבקש מכם באמת לנסות ולשאוף להגיע
להקשרִ .חזרו וחשבו על חוויות שהיו לכם עם ילדים ,נסו
ֶ
להבין את המאפיין האינדיבידואלי של המשחק החופשי שלהם
עד להתחלפות השיניים ,שוו בנפשכם את האינדיבידואליות
של הילדים האלה ,ואז ,כהיפותזהְ ,ראו כיצד המאפיין
האינדיבידואלי של הילד ,שנראה במשחק שלו עד להתחלפות
שיניו ,מופיע שוב כמאפיין מיוחד של שיפוטו העצמאי לאחר
גיל עשרים .במילים אחרות ,הביטו בסוגי בני-האדם לאחר גיל
עשרים בזיקה להשקפות שלהם על החוויות בחיים; והשוני הוא
כמו ההבדלים במשחק של הילדים עד להתחלפות השיניים.
אתם רואים ,אם אתם באמת חושבים על העניין הזה ,תקבלו
את תחושת האחריות העצומה שקשורה לחינוך ולהוראה .כי
תבואו לכלל הרעיונות האלה :מה שאני עושה כרגע עם הילד
יעצב את האדם אחרי שיגיע לגיל עשרים; ומכך תבינו כי אדם
שרוצה לבנות אמנות חינוכית אמיתית צריך להבין את השלם,
את כל מהלך-החיים ,לא רק את גיל הילדוּת".
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חזרה לתוכן

אדם עולם 41

וגר לֶ ֶבד עם
פלסטיק
חזון חברתי עיקש הוליד בשכונת הקטמונים בירושלים גן חובה
ממלכתי-אנתרופוסופי ראשון מסוגו בישראל .זה לצד זה שוכנות
בפינת הטבע חיות לבד ובובות פלסטיק ,ויש אפילו מחשב ותוכנית
הכנה לכיתה א’ .אבל הרוח ,ניכר בכל ,היא רוח ולדורף ,המתעלמת
מגינונים וקוסמטיקה ומתמקדת במהות – הילד

מ

נועם שרון
ספרים על פיית הגנים האנתרופוסופיים ,שיצאה בוקר
אחד לסיור שגרתי בגני ולדורף בירושלים .בדרכה למושבה
הגרמנית עברה בשכונת הקטמונים ,ולפתע החליטה
לחרוג ממסלולה .אב ובנו שצעדו לגן עוררו את סקרנותה
בפניהם המחייכות ,והיא החליטה לעקוב אחריהם.
היא נכנסה איפוא אחריהם לגן ,ומיד הרגישה בבית .הקירות
הוורדרדים ,שולחנות העץ המלא ,הווילונות הרכים שחיפו את
חלונות הגן השליו .בירכה הפייה לשלום את אחיותיה הפיות שקישטו
את הקירות ,פיטפטה עם הדגים ונפשה בחיק פינת הטבע .אכן ,גן
אנתרופוסופי למופת.
כשפנתה אל פינת הבובות נכונה לה הפתעה .לצד ג’ירפה מלובדת
ביד עמד לו זקוף בן זוגה ,ג’יראף תמיר ,כל כולו פלסטיק טהור .את זוג

26

הג’יראפות הקיפו בובות מכל המינים ,שעטנז של צמר ,עץ ופלסטיק
שכמוהו טרם ראתה .היא התרחקה משם במעופה ועל הקיר ממול
ראתה תמונות של נשיאים ,ראשי ממשלות וחוזי מדינות .נדהמת
המשיכה ,נתקלת בקיר שאליו מהודקים מיני אותיות ומספרים ,כולם
אומרים הכנה לכיתה א’ .וכאילו לא די בכך ,בפינה אחרת נגלה לפניה
מסך מחשב – כבוי ומכוסה אמנם ,אבל עדיין ,מחשב .בגן אנתרופוסופי.
כשכבר עמדה לעזוב את הגן המוזר ,ראתה לפתע מבין הסורגים
את הגננת ,שותלת צנון בחברת הילדים בגינת הירק המטופחת; הציצה
לצדדים ,וראתה שני ילדים מסייעים בהכנת ארוחת הבוקר; התרגשה
למראה הארמון שבנו הילדים מקוביות ,בדים ופרגודים ,ובפינת הבובות
ראתה ילד לוקח בידו האחת אריה פלסטיק אמיץ ובידו השנייה היפופוטם
עץ חסר צורה ,ומנהל ביניהם קרב איתנים .אנתרופוסופי או לא ,החליטה
הפיה להישאר במקום ,והיא שוכנת שם ,כך מספרים ,עד עצם היום הזה.
חזרה לתוכן

אדם עולם > מאי-יוני 2010
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צ י לום א ר י אלה ז ל צר
תמ ו נ ות מחי י ה ג ן.
למ ע לה מ שמ אל :ד ליה לפ י ד (מ שמ אל ) ו ש ני שמחי.
" ה י א שמה מ ו לי מ ראה  ,מ ש ק פ ת לי א ת ה ק בעו נ ות
ש לי " ,א ומ רת לפ י ד ע ל שמחי

אינטגרציה בריבוע
שכונות הקטמונים בירושלים ,ריבוי של שכונת קטמון המקורית
שנבנתה על ידי פלשתינאים עשירים בתחילת המאה ה ,20-הפכו מזמן
לסמל למצוקה חברתית .השיכונים ,שנבנו על ידי המדינה בתחילת
שנות החמישים במטרה לאכלס את העולים שהגיעו לישראל מצפון
אפריקה ,משמשים גם כיום מטרה נוחה לפרויקטים חברתיים שונים,
החל מ”פרויקט שיקום שכונות” ועד לקבוצת “הפועל קטמון” .חלק
מהגנים האנתרופוסופיים בירושלים שוכנים בשכונות הקטמונים ,אולם
כמעט כל הילדים שמבקרים בהם באים מחוץ לשכונות .יוזמה ראשונה
להקמת גן אנתרופוסופי לילדי השכונות ניסתה להתגשם בשנת ,2005
אך לא צלחה .גורלה של היוזמה השתנה בשנת  ,2009כאשר דליה לפיד,
 ,58גננת אנתרופוסופית ירושלמית ותיקה ,מורה של גננות ומלווה של
גנים ,החליטה להרים את הכפפה.

“באחד הגנים שליוויתי היו שני גנים צמודים ,אחד אנתרופוסופי
ושני עירוני ,לילדי השכונה .הגן העירוני היה מלא בילדים אתיופים,
ובאנתרופוסופי לא היה ול ּו אחד מהם .שאלתי את עצמי איך יכול להיות
דבר כזה.
“בהתחלה ,מאוד רציתי לעשות גן לילדים אתיופים” ,ממשיכה
לפיד“ .יצרתי קשר עם עמותת הגנים האנתרופוסופיים בירושלים
והם נתנו את ברכתם ותמיכתם במה שיכלו .ניר דגן ,יו”ר העמותה,
ומיכל הירש ,גננת בעמותה ,נרתמו למשימה וליוו אותי בכל
פגישותי בעירייה .נפגשתי עם עובדות סוציאליות ועם נציגים של
הקהילה האתיופית בשכונה .גם אייל בלוך – איש חינוך ולדורף
ופעיל חברתי – הצטרף ונתן ליווי ועזרה משמעותיים .כך התחיל
המסע להקמת הגן ,מסע שעד שלא החל לא היה אפשר לשער
איך ייראה”.
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איך הגיבה הסביבה ליוזמה שלך?
אצלה בפתיחות“ .אני חושבת שמכל דבר בחיים אפשר ללמוד משהו”,
“בזרועות פתוחות .מדהים כמה אנשים רצו ללכת לקראתי אומרת שמחי“ ,ואני פתוחה לשינויים .דליה ואני ראינו הרבה דברים עין
ולעזור לי .קיבלתי ציוד ,כספים ,כל עזרה שביקשתי .האחראית על בעין ,וההבנה הזאת הייתה הבסיס שאיתו יכולנו להתקדם”.
“התחלנו מההסכמות המשותפות” ,אומרת לפיד“ .שתינו הסכמנו על
הגנים בעיריית ירושלים ,דבורה גבעתי ,אמרה לי שהחלום שלה
הוא שהחינוך האלטרנטיבי ייכנס לשכונות .אני בהחלט מרגישה החשיבות של יראת הכבוד ,ועל הצורך לשים את הילד במרכז .הסכמנו
גם שנשאל שאלות ושיהיה בינינו דיאלוג .כבר היה לי ברור שאני אצטרך
שקיבלתי המון עזרה מאנשים ,וגם מלמעלה”.
עזרה משמעותית נוספת הגיעה בדמותן של  11משפחות ,בוגרות לוותר הרבה ,אבל היה לי עקרוני לשמור על המהות ,ולהביא אותה לגן”.
ומהי המהות?
גן צעיר אנתרופוסופי ,שהחליטו ביחד לשלוח את
ילדיהן לגן החדש ,גם מתוך רצון להישאר ביחד,
לפיד“ :שצריך לפנות אל הילדים דרך הרצון ,אם
דליה לפיד“ :כששמעתי
גם מתוך אמון בלפיד ,וגם מתוך המעשה החברתי.
זה בתנועה או בעבודה .היה לי מאוד חשוב לעבוד
לילדים
מקריאה
שהיא
ולחזק את ארבעת החושים הנמוכים – המגע ,החיים,
כך נולד הגן בתור גן המשלב לא רק בין גישת
את הסיפור מספר ,ואז
שיווי המשקל והתנועה .רציתי שהילדים ישחקו,
חינוך ולדורף לבין הגישה הפדגוגית של משרד
שואלת אותם שאלות
יפעילו את הדמיון .הייתה לי גם מאוד חשובה עבודת
החינוך ,אלא גם בין אוכלוסיות ממעמד סוציו-
עליו ,הזדעקתי .אבל
הצוות במובן של עבודה פנימית ,התבוננות ונשיאת
אקונומי שונה .ההבדל בין המשפחות מתבטא
אמשיך
שאם
כשהבנתי
גם בגובה שכר הלימוד :משפחות שמגיעות מחוץ
הגן באופן משותף”.
להתעקש אולי לא נצליח
לשכונה משלמות שכר לימוד גבוה יותר מבגן
גם שמחי ,מצדה ,לא ויתרה על הדברים שנראו
לעבוד ביחד ,הבנתי
עירוני רגיל (אך עדיין פחות מהתשלום המקובל
לה מהותיים“ .הייתה לי חשובה העבודה בקבוצות
שאצרך לוותר ,ולהשלים
בגן אנתרופוסופי) ,בעוד שתושבי השכונה
קטנות לפי גילאים ,ואני ממשיכה איתה כשהילדים
העירייה
של
שבגן
זה
עם
בזמן חצר .עבודה בקבוצות קטנות מחזקת את הקשר
משלמים שכר לימוד רגיל.
פונים גם לאינטלקט”
בין הילד לבין הגננת ,ונותנת תמונה לגבי מצבו של
אולם אחרי ההתחלה המבטיחה ,הגיעו גם
הילד ביחס לילדים אחרים .עם הילדים שעולים
הקשיים .בעירייה החליטו שלא להקצות לגן את
בשנה הבאה לכיתה א’ אני עובדת על הכרת אותיות
המבנה שיועד לו בשכונה האתיופית ,ובמקומו
הקצו לה מבנה אחר ,בגן עירוני שסבל מהרשמה נמוכה .לפיד נאלצה ומספרים ,בהתאם לדרישות משרד החינוך .אני עושה את זה באופן
לאכזב את הקהילה האתיופית ,שכבר הובטח להם שהגן ייפתח חווייתי ,דרך ציור ,שיר וסיפור ,ולא בהוראה פרונטאלית”.
בשכונתם.
במחשב את משתמשת?
במקביל ,מפקחת הגנים במשרד החינוך הודיעה שאין דבר
“לא כמו שהייתי רגילה .אולי בשנה הבאה נכניס אותו יותר”.
כזה “תוכנית לימודים אנתרופוסופית” בגן של משרד החינוך.
הגן צריך לעמוד בתוכנית הלימודים של המשרד ,הכוללת עמידה
בתוכניות הליבה ,אוריינות והכנה לכיתה א’ .כדי להכיר יותר טוב שיש קונטרה
אסף ְקרון ,דוקטורנט לפסיכולוגיה ניסויית באוניברסיטה העברית,
את תוכנית הלימודים של משרד החינוך ביקרה לפיד במספר
גנים עירוניים והזדעזעה מ”הגודש ,הרעש ,המוסיקה שבקעה הוא אחד מההורים ששולחים את ילדם לגן אף שהם גרים מחוץ
מהטייפ ,דפי העבודה והמטלות הלימודיות שנטל העמידה בהן לשכונה“ .בחרנו בגן הזה כי רצינו שהילד ימשיך עם קבוצת הילדים
שאיתם היה בגן הקודם” ,אומר קרון“ .הגישה האנתרופוסופית
מנע מהילדים לצאת החוצה לשחק” ,לדבריה.
אבל אז הגיע זמן המפגש עם שני שמחי ,הגננת שבגן שלה מצאה חן בעינינו ורצינו להמשיך איתה ,מה גם ששמענו המלצות
אמור היה להתקיים הניסוי החינוכי“ .המפקחת על הגנים חמות על דליה”.
היו לכם חששות מהאינטגרציה?
הפגישה בינינו ,ובתחילת השיחה ספרה לשני בשבחי החינוך
האנתרופוסופי .שני גילתה עניין והמשכנו לדון בפרטים .הגענו
“בוודאי .חששנו מאלימות ,וחששנו שהילד ייחשף להתנהגות
לנושא של הסיפור .היא אמרה לי שהיא מקריאה לילדים את ושפה שאנחנו לא רוצים שייחשף אליה בשלב הזה של חייו .החששות
הסיפור מספר ,ואז שואלת אותם שאלות עליו .אני הזדעקתי .לא התבדו לחלוטין ,אבל אנחנו מרגישים שצוות הגננות מתמודד עם
‘סיפור הוא חוויה נפשית של הילד ,ואסור לפגוע בה ,בטח האתגרים בצורה מדהימה .אני גם חש שבמורכבות של הסיטואציה יש
שלא בפנייה לאינטלקט!’ בשלב הזה אמרה המפקחת שאולי משהו טוב עבור הילד .אני אוהב את השילוב של הגישה האנתרופוסופית
אי אפשר לעבוד ביחד ,אם אני מתעקשת על הדבר הזה אחרי עם הגישה הלא אנתרופוסופית .האנתרופוסופים יודעים המון ,לפעמים
שהם הלכו כל כך הרבה צעדים לקראתי .אני הבנתי שיהיה עלי יותר מדי ,וטוב שיש קונטרה .לדעתי זה נכון שהילד יכול לבחור אם
לוותר ,ולהשלים עם זה שבגן של העירייה פונים גם לאינטלקט ללמוד את הא”ב או לשחק עם בובות בלי עיניים”.
אז מבחינתך מדובר במודל האידיאלי?
של הילד”.
“מבחינה פדגוגית מדובר לדעתי בשילוב מצוין .מבחינת האינטגרציה
החברתית ,לדעתי צריך לעשות עבודה יותר עמוקה .יש כרגע הבדלים
לא מתפשרות על המהות
בין שתי קבוצות ההורים ,שמתבטאת גם בתשלומים וגם בעזרה
שני שמחי ,בת  ,27היא גננת צעירה ,בהריון ראשון .היא בוגרת שההורים בגן נותנים .אבל אין ספק שמבחינת המודל ,זהו כיוון מצוין”.
סמינר הגננות בדוד ילין ,וניהלה לבדה את הגן העירוני כשלפיד נכנסה
אז מה השתנה בגן מאז שנכנסה אליו לפיד והביאה עימה את
לתמונה .הרעיון של שילוב הגישה האנתרופוסופית בגן שלה התקבל הגישה האנתרופוסופית? אתי אוחיון ,הסייעת של הגן ,העובדת
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בו זה שנתיים ,מעידה“ :יש שינוי מדהים באווירה של הגן .הרבה מדברת אחרת .הייתי צריכה ליצור אמון .אמון נוצר אם נקודת המוצא
יותר רגוע ,האלימות ירדה ,וגם אצל הילדים הקשים רואים שינוי שלך היא המקום שלהם ,ואם את מדברת איתם בשפה שלהם .מאוד
משמעותי .הילדים יודעים איך לשחק .יש יחס של כבוד לילדים ,הקפדתי על “עבודת הלב” .אבל זה היה גם מרתק ,ואתגר אמיתי ,לבוא
וזה חוזר אלינו בכבוד שהם מראים לנו ,ובכבוד שלהם אחד כלפי למקום שבו אני לא מוכרת או מוערכת בגלל עברי ,ולבדוק אם אני
השני .אני מרגישה שהשיטה הזאת מחזירה לילדים את התום .השנה מתקבלת שם .זוהי בחינת אמת לדרך שלי”.
מבחן שכזה חוותה לפיד במסיבת החנוכה“ .פניתי אל המקום המוכר
הרבה יותר כיף לי לבוא לעבוד בגן ,ואני לא יודעת איך אחזור לעבוד
לי וארגנתי ‘גן אור’ (טקס שנהוג לקיים בגנים
בגן שפועל בשיטה הרגילה .יש בגן הזה
אנתרופוסופים בחנוכה ,נ”ש) .בשעות שלפני
איזון מצוין בין משרד החינוך לגישה
הטקס ,בעודי מכינה את החלל ,תקפה אותי
האנתרופוסופית ,וזה שילוב מנצח”.
חרדה גדולה‘ .מה אני עושה? איך ההורים
יש דברים שהיה לך קשה לקבל?
יגיבו לזה? מה הם יחשבו? זה לא יהיה זר
“בהתחלה הרתיע אותי לתת לילד בן 3
סכין ביד ולבקש ממנו לחתוך ירקות .אבל
להם? מה פתאום כל הנרות הללו? האם הם
לא יחשבו שזה מסוכן?’” הטקס עבר בשלום
ראיתי שעם תיווך של מבוגר זה מצליח.
ובדממה“ .הרגשתי שחלק מההורים הרגישו
היום הם עושים הרבה דברים לבד .הם
לא בנוח .הם השתחררו בחלק השני של
גם נחשפים למאכלים שהם לא מכירים
אתי אוחיון ,הסייעת“ :יש שינוי מדהים
המסיבה ,שאותו ארגנה שני ,וכלל מוסיקה
– אורז וקמח מלא ,ירקות מהגינה .גם
באווירה של הגן .הרבה יותר רגוע,
וריקודים .הבנתי שזה היה חלק חשוב וחיוני
ההורים התפלאו על זה שמבשלים בגן,
האלימות ירדה ,וגם אצל הילדים
לערב ,למרות שבהתחלה התנגדתי לו”.
אבל הם ראו שהילדים אוהבים את זה
הקשים רואים שינוי משמעותי .הילדים
מה את מקבלת מהמפגש עם שני?
ואפילו מתחילים לעזור להם במטבח
יודעים איך לשחק .יש יחס של כבוד
“היא שמה מולי מראה .שני היא
בבית”.
לילדים ,וזה חוזר כלפינו ,ובכבוד שלהם
צעירה ,רציונאלית ,ויש לה עמדות ברורות.
חגית עוז ,מזכירה בכירה במשרד
אחד כלפי השני .השיטה הזאת מחזירה
לפעמים אני אומרת לה דברים ,והיא עונה
עורכי דין ותושבת השכונה ,העבירה
לילדים את התום”
לגן את בנה ,המאובחן כסובל מהפרעת
לי ‘מי אמר שזה ככה?’ .היא משקפת לי
קשב וריכוז“ .יש לי שני ילדים שעברו
את הקיבעונות שלי .היא אומרת שאני
בין כל מיני סוגים של גנים – דתיים,
מדברת כמו אדם דתי ,ושמאוד קשה לי
עירייה ,והשינויים האלה לא עשו להם טוב .בשנה שעברה לזוז מהעמדות שלי ,ושאני מאוד ביקורתית.
הזדעזעתי ממה שקורה לילד שלי בגן ,אז עניין אותי לנסות משהו
“כשיש בינינו חילוקי דעות אני משחררת ,ואז ,מה שנכון
אחר .לא ידעתי מה זה אנתרופוסופי ,אבל אחרי חמש דקות עם לבסוף קורה .לאחרונה הייתה אסיפת הורים ,ואני הייתי בלי קול.
דליה הבנתי .משהו בגישה שלה ,באורך הרוח ,באופן שבו היא לשמחתי ,הרבה מהדברים ששני אמרה היו כאילו יצאו מגרוני.
דיברה על הילדים ,גרם לי להבין שזה הגן המתאים עבורו .מאוד אי אפשר להתעלם ממה שאמיתי ,וצריך רק אורך רוח ואמונה
מצא חן בעיני גם שהגננות באו לבקר אותנו בבית ,לראות את במה שאני עושה”.
המקום שממנו הוא בא”.
האם ההבדל ניכר גם בהתנהגות של בנך?
“מרגישים הבדל .בשנה שעברה הוא היה נחשב ילד בעייתי וקשה ,לתת לחדש להיוולד
“תחילת הדרך התאפיינה אצלי בפנייה למוכר ,לדברים שהבאתי
והשנה הוא נתפס כילד חשוב ומיוחד .נותנים לו אחריות וסמכות ,והוא
מקבל הרבה פידבקים חיוביים .הופתעתי לראות שהוא מסוגל לעשות מעברי בתור גננת אנתרופוסופית” ,אומרת לפיד“ .אבל כמו בדוגמה
הרבה דברים – לנסר ,לעבוד עם פטיש ומסמר ,לסרוג עם האצבעות ,של מסיבת החנוכה ,זה לא היה מספיק ולא תמיד עבד .אותו הדבר עם
לטפס על עצים .ואני מבינה שהדברים האלה מאוד מפתחים אותו .מעגלי הבוקר שהייתי רגילה לעשות – לא הצלחתי לעשות אותם בגן
וגם אני קיבלתי הרבה כלים לעבוד איתם כאמא .היום בני הוא ילד הזה ,וגם לא יכולתי לשנות אותם כדי שיתאימו למציאות החדשה.
יותר רגוע ,והוא חזר לישון בשעות נורמליות כי הוא יודע שמחר הוא הייתי צריכה להביא משהו חדש לחלוטין.
“היום אני מבינה שהמטרה של הגן הזה היא ליצור משהו חדש.
קם לעוד יום עבודה ולימודים בגן”.
המפגש עם הורי הקטמונים היה אחד מהמבחנים הגדולים שלפיד עוד לא ברור לי מהו ,אבל ברור לי שהוא צריך להיוולד מהמפגש
הייתה צריכה לצלוח בדרך להגשמת היוזמה“ .בהתחלה היה להם קצת ביני לבין שני .זה שלב של שאלת שאלות ושל דיאלוג ,וכדי לבצע
קשה ,הם לא ידעו איך להגיב .היה להם נורא חשוב שהילדים ילמדו אותו אני צריכה לצאת מעצמי ולרצות לפגוש גם את מה שאינו
ויהיו מוכנים לכיתה א’ .הדבר השני שהטריד אותם ,וזה די הפתיע לרוחי .אני מרגישה שעלי להשקיע הרבה בעבודה הפנימית שלי,
אותי ,הייתה העובדה שלא יהיה קייטרינג .בגנים של משרד החינוך לשאת מצד אחד את התמונה של הילד המתפתח ומצד שני
רגילים לקבל אוכל מוכן במיכלי פלסטיק ,ולאכול בכלים חד פעמיים .לפגוש את הילדים איפה שהם .לעשות את מה שאני עושה מתוך
פה באה לעזרתי שני ,שאמרה להם שבשנה שעברה זרקו בגן כמויות התמסרות ושמחה ,ואז הצד השני לדיאלוג מגיב ושואל שאלות
מתוך סקרנות .עברנו כבר כברת דרך רצינית ,ואם מסתכלים אחורה
עצומות של אוכל .הם גם הוטרדו מזה שלא יהיה בשר”.
רואים שינוי משמעותי .אבל יש לפנינו עוד דרך ארוכה .עוד כמה
ואיך הם קיבלו אותך מהבחינה האישית?
“בהתחלה הייתה חשדנות .אני נראית אחרת ,מתלבשת אחרת ,שנים אפשר יהיה לקטוף את הפירות”.
29 2010
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אמנות החינוך

איך נראים בוגרי חינוך-ולדורף?

החיים מחוץ לחממה
מערכת אדם עולם

השאלות המסקרנת ביותר להורים השולחים את ילדיהם
למוסדות חינוך-ולדורף הן בוודאי :כיצד הם יתפתחו
להיות בני-אדם מבוגרים? כיצד ישכילו להתמודד עם
אתגרי-החיים שיחכו להם בצאתם מהמעטפת שמספק
חינוך-ולדורף?
ערב-ההשקה לספרו של גלעד גולדשמידט" ,עולמה
של הילדות ",שהיה בתחילת חודש מרס בחנות "קרון
הספרים" שבקריית-טבעון ,נתן הזדמנות נדירה
למפגש עם בוגרי תיכון ולדורף-הרדוף ,שסיפרו לקהל
הסקרן כיצד הם חוֹוים את החיים מחוץ לחממה .מערכת
אדם עולם הייתה שם כדי להביא כמה מהסיפורים.

קודם-כול ,להיות בן-אדם

מורן נוימן" .בהרדוף באמת

מורן נוימן

מורן למד בבית-הספר הרדוף מכיתה
ה' עד כיתה י' .עזב עם משפחתו
לארצות-הברית בשנת  .2001לאחר
סיום לימודיו התיכוניים בארצות-
הברית ,בבית-ספר ממלכתי ,חזר
לארץ והצטרף למכינה קדם-צבאית.
המכינה היא מדרשה ישראלית
למנהיגוּת חברתית ,אשר לדבריו
השפיעה רבות על עיצוב נפשו
ואישיותו כאדם בוגר .בתום המכינה
התגייס לצנחנים ולחם בגדוד .101
היה מפקד במלחמת לבנון ב.2006-
בתום השירות נסע לדרום-אמריקה,
שםלמדספרדית.כיוםמלמדספרדית
בקורסים .בזמנו החופשי מנגן בחליל-
צד .מתגורר בקריית-טבעון.

מתמקדים בלהיות בן-אדם" "הייתי בהרדוף מכיתה ה' עד י"א,
ואז נסעתי לארצות-הברית וסיימתי
שם את בית-הספר .כשאני מנסה לחשוב מה בית-הספר בהרדוף
הכי לימד אותי וכיצד הוא השפיע עליי בתור בן-אדם ,אז הדבר
שאני הכי זוכר זה אירוע שהתרחש בכיתה ז' ,משהו כזה .יושב
פה אורי עברי ,שהיה המחנך שלי אז .עשיתי משהו שהיה בו
שוויצרי ,לא משנה מה .בכל מקרה ,אורי
ֵ
הרבה גאווה ,משהו
הצדה והייתה לנו שיחה של ממש שעה .הוא אמר
בא ,לקח אותי ִ
לי מורן ,מה שעשית היום היה מעשה של גאווה ,מעשה שלא
טוב לעשות אותו ,לא טוב לעשות אותו בכלל בחיים .ולמה לא
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טוב לעשות אותו? כי אנחנו לא צריכים ליחצ"ן את עצמנו או
להראות שאנחנו טובים או להוכיח משהו .אנחנו צריכים לחיות,
לעשות את המיטב שלנו כל אחד במקומו והאחרים כבר יגידו
עלינו .טוב ,הוא אמר עוד המון דברים ...זה העיקר ממה שאני
זוכר .אני לא אשכח את זה בחיים .זה אירוע שממש עיצב אותי.
למדתי שקודם-כול חשוב להיות בן-אדם .יש לימודים ,יש ֶחברה,
יש מטרות ,יש כסף ,אבל קודם-כול להיות בן-אדם .קודם-כול
לחשוב איך אתה מתנהג ומה אתה עושה כלפי חוץ .ככה ,משהו
שאני מאוד זוכר חזק מהרדוף ] [...זה מבדיל אותו מבתי-ספר
אחרים ,ששם מתמקדים בלימודים עיוניים ...קודם-כול ציונים,
ומה תקבל במתמטיקה ואיזה הקבצה וכל זה ...בהרדוף באמת
מתמקדים בלהיות בן-אדם .מעבר לזה ,אחרי שחזרתי לישראל
הלכתי למכינה קדם-צבאית שמאוד השפיעה עליי .בצבא אני לא
חושב שהרדוף נתן לי חיסרון .שום דבר ,הייתי בצנחנים ,רגיל.
משהו פחות טוב שהרדוף נתן? זה קצת יותר קשה ,בעיקר
דברים טובים יש לי להגיד על הרדוף ...משהו פחות טוב זה
העניין החברתי אולי .אני גר בטבעון חמש וחצי שנים ,לפני-כן
גרתי באלון-הגליל ,ארצות-הברית ,כרמיאל ,הרבה בתים; בכל
מקרה ,מבחינה חברתית בהרדוף היה מדהים אמנם ,גם גיבוש
חברתי ,טיולים באמת מדהימים ,אבל מאוד בועה חברתית.
אנשים באים אליי היום' ,אה ,אתה מטבעון ,אתה בטח מכיר
את ההוא ,מכיר את ההוא '...מנסים את ה'פיצוחים' של
הישראליםִ ...אתי זה פשוט לא עובד ,בצורה מביכה ...אני לא
מכיר אף בן-אדם מטבעון .באמת ,זה באמת דבר מביך .כן ,יש
לי חברים טובים ברוך השם ,אבל זה מסתכם בהם .כפי שאתם
יודעים ,הרדוף זה מאוד בועה מבחינה חברתית .וזה אולי כן
היה קצת חסר להיות מעורב במה שקורה בטבעון ,בחוגים,
בנוער; נגיד אני רוצה לשחק כדורסל ביום שישי – אין לי עם
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מי לשחק פה ,אני אצטרך לנסוע ,אבל זה סתם נקודה חברתית.
מעבר לזה אני לא יודע אם יש עוד דברים מאוד רעים מהרדוף.
יש את העניין של המבחנים ,הרי בהרדוף לא עושים כל-כך הרבה
מבחנים ,לא מאוד מתמקדים בקטע העיוני נטו .אני עוד לא
נכנסתי לאוניברסיטה ,אז אני לא יכול להגיד לכם משהו בנושא
הזה .אני כן יכול להגיד שבפסיכומטרי דווקא די הצלחתי .וגם
בארצות-הברית ,בלימודים מאוד קשים בי"א וי"ב ,לא הייתה
לי בעיה".

החיפוש אחר משמעות

ניצן זהר

סיימה את התיכון בשנת  2004עם תעודת-בגרות מלאה והרחבה
באמנות ,אנגלית וגיאוגרפיה .לפני הצבא שהתה זמן קצר
בקמפ-היל באירלנד .התגייסה לחיל-האוויר ושירתה ארבע
שנים ,שימשה כקצינה ביחידת איסוף-מודיעין .הספיקה לשרת
ב"התנתקות" ובשתי מלחמות – אחת בלבנון ואחת בעזה .מאז
השחרור טיילה באפריקה ומתכוננת ללימודי-רפואה – כנראה
ב ,2010-אחרי עוד טיול לניו-זילנד .כרגע מתגוררת בתל-אביב.

מורן אמר מקודם משהו על
ציונים – ממש לא רציני;
אני לא נתקלתי בקשיים
אף-פעם .להפתעתי ,בכל
הלימודים העיוניים שעשיתי
בהמון תחומים מדעיים כמו
פיסיקה ,מתמטיקה וכימיה
אני ממש הופתעתי לגלות שיש
לי בסיס נורא נורא חזק...
בכל פעם שנתקלתי בלימודי
את
ראיתי
גיאומטריה
שטיינר מחייך אליי ...ממקום
מושבו בגתאנום ...שנים של
זוויות  120 °מעל הדלתות
וצורות משוכללות השתלמו ניצן זהר .ארבע שנים בחיל-האויר
באיזשהו שלב ...גם מבחינה
אינטלקטואלית ,בית-הספר לי נתן המון מבחינת היכולת ללמוד,
החדווה ללמידה והאהבה לדברים חדשים .מקצועות שיש להם
שמות נורא מדכאים – אני מאוד נהניתי מהם ,כי זה היה לי
חדש וחי...
שאלו אותי המון על נושא הבגרויות ,הרי בשביל להתקבל
לאוניברסיטה צריך לעבוד נורא קשה על הפסיכומטרי ועל
השיפור של הבגרויות .אני לא יודעת מה המצב מבחינת הבגרויות
עכשיו בהרדוף .כשאני הייתי שם זה היה לחצוב בסלע .אבל אני
ממש לא מתחרטת על זה .אני חושבת שהמחיר שגובה השלמת-
הבגרויות אחרי הצבא הוא כל-כך שולי ומזערי יחסית למה
שמקבלים במקום .ובאמת גם הגעתי לשם בתור בן-אדם הרבה
יותר בוגר והרבה יותר אוהב לימודים וידע והבנה וחקירה וזה
רק עזר לי ודחף אותי קדימה .יש משהו שקיבלנו בבית-הספר
שנורא דחף אותי לחקור ולהעמיק ולעשות ולהכיר ולחפש...
וזהו זה ,מה שאני קיבלתי".

קצת אחרת מכולם ,וטוב לי עם זה

ניצן זהר .החיפוש אחר משמעות הוביל אותה עד לאפריקה

"אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאני יכולה להגיד שלקחתי
מהרדוף זה מין חיפוש אחרי משמעות בכל מה שאני עושה .זה
כמו משהו שדוחף אותי קדימה מהרגע שיצאתי מבית-הספר
וזה גרם לי לעשות ארבע שנים של שירות צבאי במקומות הכי
קשים שהצלחתי להגיע אליהם ...וזה השפיע גם על המקומות
שבחרתי לטייל בהם – הייתי באפריקה כמה זמן – ומשפיע
גם על המקצוע שאני מתחילה ללמוד .אני עושה דברים שהם
בהרגשה האישית שלי הכי משמעותיים שביכולתי לעשות עם
עצמי ,כל הזמן יש לי הרגשה שאני מחפשת את המשמעות ,וזה
נורא הפתיע אותי כשגיליתי שלא כולם ככה .בהרדוף זה היה
נורא ברור ,ופתאום אני מגיעה לצבא וללימודים ומסתבר שזה
לא מה שאנשים מחפשים .כמובן שיש עוד אנשים שמחפשים
משמעות חוץ מתלמידי-ולדרוף ,אבל זה משהו שקיבלתי בהרדוף
בלי ספק בכלל.

יונתן זהר

את לימודיו בהרדוף סיים ביולי
 .2007עד הגיוס עוד הספיק לטייל
קצת בטורקיה .כיום משרת
בצה"ל .את שירותו הצבאי החל
במודיעין-שדה כלוחם אך בשל
פציעה ברגלו במהלך אימון עבר
לשרת כמשק-מודיעין בבירנית
הוא
יונתן
שבצפון-הארץ.
מוסיקאי ,מנגן בתופים ובאורגן
וגם מצייר ,בעיקר רישומים ,אך
לעתים גם בשמן .בעת האחרונה
הצטרף ללהקה צבאית של אוגדה
 91בבירנית ,אוגדת-לבנון.

יונתן זהר .גילה שהוא יודע הרבה
דברים שאחרים אינם יודעים
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"שמי יונתן ,סיימתי את תיכון-הרדוף לפני שנתיים .אני גם
אח של ניצן ,דרך-אגב .מכיתה א' עד י"ב למדתי בהרדוף חוץ
מכיתה י"א ,שעשיתי מעבר קצת קיצוני ,עברתי לבית-ספר עמל
בנהרייה ,שיחקתי שם כדורסל .אחרי שנה מיציתי ,רציתי לחזור
ולסיים בהרדוף.
אני בעצם עברתי תהליך עם השונוּת שלי שהייתה בגלל שלמדתי
בהרדוף .בהתחלה ,בכיתות הנמוכות ,היה לי נורא קשה שאני
בספרים וכל החברים שלי משחקים במחשב .היה לי מאוד
לא נוח עם ההבדלים ,היו הרבה חברים שהם לא מבית-הספר
והפערים היו לי קשים .אבל דווקא בגלל זה אני חושב שבעצם
אחרי שעזבתי וחזרתי לסיים י"ב והגעתי לצבא ,אני מתחיל
מאוד ליהנות מהשוני .זאת אומרת כיף לי שהחברים שלי מאוד
נהנים לשחק במחשב ולעסוק בדברים שהם לא ברומו של עולם,
לראות סרטים .אני טוב לי עם הספר שלי ,עם הציור שלי.
גיליתי שאני יודע לעשות הרבה דברים שלא ידעתי שהם זרים
לאחרים .לדוגמה ,לפני שלושה שבועות הייתה לנו שתילת-עצים
בט"ו בשבט .אז חבר שלי שתל עץ ואני באתי ואמרתי לו' :שמע,
תעשה קצת יותר רווחים בין העצים כדי שיהיה להם יותר נוח
לגדול '.פתאום הוא מסתכל עליי במבט מוזר ואומר לי 'למה אתה
יודע את זה?' ואז בעצם הבנתי שאני באמת יודע הרבה דברים שלא
הייתי מודע לזה שאני יודע אותם ,ואם הייתי לומד בבית-ספר
רגיל ,אני משער שלא הייתי יודע אותם .וזה מאוד כיף לי .הצורה,
השוני הזה שיש לי מאחרים בזה שלמדתי בהרדוף זה שוני שאני
אוהב אותו .אני גם מקווה שהוא יישאר .שגם אם אני בסופו של
במנְ הל-עסקים,
דבר אהיה איזה עובד-בנק אחרי שסיימתי תואר ִ
אני אדע שאני ,נגיד ,יכול לבוא הביתה ולצייר איזה ציור .אז זה
כיף לי עם הידיעה הזאת ,שגם אם אני כמו כולם אז יש לי גם
משהו אחר כי למדתי בהרדוף ,וטוב לי עם זה".

והאמת – בנושא של המסורת והיהדות ודברים כאלה שכרמל
פה אמרה ]דוברת קודמת טענה שלא היו די לימודי יהדות
בבית-הספר – המערכת[ – אני הופתעתי ,הייתי באותו המסלול
כמוה והופתעתי דווקא לטובה מידיעותיי בשיעורי-תנ"ך בצבא.
פתאום התחלתי לשיר להם כל-מיני שירים מההצגות ,על יוסף
ואחיו ,דברים מכיתה ג' שלא ידעתי בכלל שזכרתי ...והמורה
שואל אותי' :למה את יודעת את הדברים האלה?!' – אף אחד
לא יודע דברים כאלה בתנ"ך – ואני עונה לו' :זאת ההצגה של
חנוכה בכיתה ג'' וכולם מסתכלים עליי ככה' :איפה למדת?'
ואחר-כך התקדמנו ,הגענו לשאוּל ,התחלתי לדקלם את ההצגה
של שאול' – ...למה את יודעת את הדברים האלה?!' – כיום כבר
הרבה אנשים בצבא שמעו על-כל מיני דברים מוזרים ,על ילדים
שיודעים לדקלם את התנ"ך וכל-מיני דברים כאלה .מקרה
אחר שבו הבאתי את חינוך-ולדורף לצבא היה כשלימדתי את
כל האנשים במחלקה שלי לסרוג .אז היום אפשר לראות אצלנו
בבסיס אנשים יושבים וסורגים ,בנים סורגים כיפות...
זהו .אז בצבא אני מקבלת קצת מהדברים הקשים של המציאות
אבל יש לי גם מה לתת .בסך-הכול נראה לי שחינוך-ולדורף
זה די מתנה כרגע במדינה שלנו ,עם מה שהחינוך הרגיל נותן.
אני לא אומרת שאי-אפשר לקבל דברים טובים גם במקומות
אחרים ,אבל ולדורף נותן בעיקר ,לדעתי ,לא רק חינוך לראש.
אני מרגישה שקיבלתי גם חינוך לידיים .שהידיים שלי הן לא
סתם איזה משהו לתקתק במחשב אלא אני יכולה לעשות ִאתן
כל-דבר ואני אפילו הרבה יותר שמחה על זה מאשר המוח שגם
הוא בסך-הכול התפתח קצת .תודה ".

למה את יודעת את הדברים האלה?!
איילת אלון

סיימה לימודיה בהרדוף בשנת  .2006מיד לאחר הלימודים
הצטרפה לשנת שירות ב"עמותת אתגרים ",עמותה שעוסקת
בספורט אתגרי לאוכלוסיות מיוחדות וגרה בתקופה ההיא
בשכונה ד' בבאר-שבע .כיום משרתת בצבא כסמב"צית
מחלקת-מבצעים של שייטת  .13במסגרת השירות היא עוזרת
בניהול כל האימונים והפעילויות של היחידה .בזמנה החופשי
מטיילת ,עובדת ומנגנת בצ'לו .מתגוררת בקריית-טבעון.
"האמת – שאני בשלב בחיים שבו אני מרגישה שאני משלמת
מחיר מאוד כבד על זה שקיבלתי חינוך-ולדורף .קוראים לזה
צה"ל .בצה"ל אסור להיות בן-אדם טוב ,אתה רק נדפק מזה.
ואני ממש רואה את זה גם עליי וגם על כל החברים שלי
– שאנחנו מקבלים שיעור מאוד קשה מהמציאות בנושא הזה,
שפשוט אנחנו באים עם יותר מדי ערכים .וזה מפתיע עד כמה
בהרבה מקומות אחרים לא גדלים על כל הדברים האלה ,דברים
שבעינינו הם מאוד בסיסיים .אתה פשוט לומד שיעור מאוד
קשה מהמציאות – אבל אני מעדיפה להגיע ככה.
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חינוך ולדורף –

השאלות
הנפוצות ביותר

הורים וסטודנטים הנתקלים לראשונה בחינוך ולדורף לרוב שואלים
את אותן שאלות .בסדרת מאמרים ,המתחילה בגיליון הזה ,אנו ננסה
לענות עליהן.

גלעד גולדשמידט
צילומים טל גליק

כיתה ד ' ב בית ספר ול דורף ש קד ,קריית טבעון .צי לום טל גלי ק
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 .1מה מיוחד בבית ספר ולדורף?

חינוך ולדורף אינו
מאמין שמרוץ
תחרותי והישגי
בגיל הצעיר תורם
להתפתחות
בריאה של ילדים,
ולכן אינו מזרז
את תלמידיו
ואינו לוקח חלק
בהכנות בלתי
פוסקות לבחינות
חיצוניות .בית
הספר מעניק
לתלמידיו ומוריו
זמן לתהליכי
עומק וללימוד
משמעותי
וחווייתי

33

הרושם הראשון שמקבלים מהנעשה בבית ספר
יסודי ברוח חינוך ולדורף הוא של פעילות אמנותית
מתמשכת :הילדים שרים ,מנגנים ,רוקדים ,מציירים,
רושמים ,מציגים ,מדקלמים ומפסלים ותוך כדי כך גם
לומדים .מחברות הלימוד גדולות ומלאות צבע ,מעין
יצירה אמנותית של הילדים עצמם .כיתות הלימוד
צבעוניות ואסתטיות ,על הקירות תלויות יצירות
אמנות של התלמידים ,והמרחב הבית ספרי מטופח.
בתיכון רואים ילדים עובדים בסדנאות מלאכה מגוונות,
מעמיקים בתחומי ידע עיוניים ומבצעים פרויקטים
אמנותיים וחברתיים .אפשר גם להתרשם שהיחסים בין
המורים לילדים חמים ,והקשר האנושי בין כל באי בית
הספר חשוב ומטופח.
בית ספר ולדורף מתנהל מתוך הרעיון שכל ילדה
וילד נושאים בקרבם עולם שלם ,צבעוני ומגוון של
כישרונות ,יכולות ומתנות ,ושתפקיד התהליכים
החינוכיים הוא לטפח ,לעודד ולפתח עולם פנימי זה.
כל מה שנעשה במהלך יום הלימודים מהווה מעין
תזונה נכונה – פיזית ,נפשית ורוחנית – על מנת שעולם
פנימי זה יוכל להתממש ולהתפתח.
ההתייחסות לילדים היא מתוך פסיכולוגיה
התפתחותית שרואה בילדות פרק חיים משמעותי
וחשוב בפני עצמו .התהליכים החינוכיים שנעשים
בבית הספר מכוונים למקום ההתפתחותי שבו נמצאים
הילדים .בית ספר ולדורף מנסה אם כן להיות מקום
שמתאים ומכוון לילדים עצמם .אווירת בית הספר,
התהליכים הלימודיים ,הקשרים בין המורים לתלמידים,
הערכת התלמידים וכל שאלה חינוכית אחרת עוברים
במהלך השנים התפתחות המתלווה להתפתחותם של
הילדים עצמם.

 .2במה שונה בית ספר ולדורף מבית ספר רגיל?
בעצם הדבר שבית ספר ולדורף פונה להתפתחות
הילד ועובד לאור פסיכולוגיה התפתחותית הוא מכוון,
במישורים רבים ,הרבה יותר לילד עצמו ופחות לדרישות
מערכתיות לסוגיהן .מחנכי בית הספר עושים מאמץ
לכוון את דרכי ההוראה לילדים ולשלב ההתפתחותי
שבו הם נמצאים .מכאן שפעמים רבות מבטאים תהליכי
הלימוד פעילות יצירתית ואמנותית מלאת חיים ולא
העברת ידע לשם עצמו .הלימוד נתפס כתהליך פנימי
ואקטיבי ,שרק הילד עצמו מסוגל לעשותו ,ועל המורה
לעוררו לתהליך זה.
הלכה למעשה ,בבית ספר ולדורף אין מבחנים
וציונים מספריים עד לכיתות ז' ח' .כמו כן ,לא עובדים
עם ספרי לימוד .במשך תקופות מרוכזות של כמה
שבועות הילדים לומדים את כל הנושאים העיוניים,
כאשר בכל תקופה התלמידים יוצרים "מחברת תקופה",
שהיא למעשה ספר לימוד אינדיבידואלי ויצירתי שהם
מכינים בעצמם .מחנכי הכיתות מלווים מספר שנים
רב את כיתתם ,ויוצרים במודע קשרים אנושיים חמים
ותומכים עם תלמידיהם .וכן ,הכיתה כקבוצה חברתית

מטופחת בצורות שונות.
עם זאת ,תוכנית הלימודים של בית ספר ולדורף
אינה שונה בהרבה מתוכנית הלימודים הנהוגה בבתי
ספר ממלכתיים .את השוני אפשר לראות בדרכי הלימוד,
במתודות ההוראה ,בקצב הלימוד ופעמים רבות גם ביחס
לילדים .חינוך ולדורף אינו מאמין שמרוץ תחרותי והישגי
בגיל הצעיר תורם להתפתחות בריאה של ילדים ,ולכן
אינו מזרז את תלמידיו ואינו לוקח חלק בהכנות בלתי
פוסקות לקראת משהו שנמצא מעבר לתהליך החינוכי
עצמו .בית הספר מעניק לתלמידיו ומוריו זמן לתהליכי
עומק וללימוד משמעותי וחווייתי ככל הדרוש להם.
יחד עם זה ,תלמידי בית ספר ולדורף עומדים בכל
הדרישות הלימודיות של משרד החינוך החל מכיתה ד',
מקיימים את המבחנים הארציים של המשרד ומגיעים
בהם לתוצאות טובות.

 .3האם בתי ספר ולדורף מוכרים על ידי משרד
החינוך?
למורים ולגננים שיסדו את חינוך ולדורף בארץ
בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת היה חשוב
כבר מהתחלה לשלב אימפולס חינוכי זה במציאות
החינוכית הקיימת ולהגיע לידי כך שיוכר כזרם חינוכי
משמעותי ,שיכול לתרום לכל ילד וילדה במערכת
החינוך הישראלית .אי לכך עמדנו תמיד בקשר עם נציגי
משרד החינוך ועשינו מאמצים רבים לקבל הכרה בחינוך
ולדורף ,לזכות בתמיכה ממלכתית וציבורית ולאפשר
לילדים רבים ככל האפשר לזכות בפירותיו של חינוך זה.
בתי ספר ולדורף בארץ ורוב גני הילדים מוכרים על ידי
משרד החינוך וזוכים לתמיכתו ומימונו .כמחצית מבתי
הספר הנם ממלכתיים לכל דבר ,בתי ספר ייחודיים על
יסוד עקרונות חינוך ולדורף ,והיתר מוכרים כ"בית ספר
מוכר שאינו רשמי" ,מעמד לו זוכים בתי ספר חרדיים
ואלטרנטיביים רבים בארץ .כל בתי הספר נמצאים
בפיקוח משרד החינוך ובליווי של הרשות המקומית.

 .4מהי אנתרופוסופיה ,וכיצד היא קשורה
לחינוך ולדורף?
אנתרופוסופיה היא השקפת עולם ודרך התחנכות
רוחנית מיסודו של רודולף שטיינר ( ,)1925 – 1861שהיה
מחנך ,פילוסוף ,מדען והוגה דעות .היא מכוונת לאנשים
בוגרים שמעוניינים לקבל דרכה תוכן רוחני לחייהם
ואפשרות להבנה מעמיקה של תהליכים באדם ובעולם.
הרבה לאחר שהחל לדבר ולכתוב על האנתרופוסופיה
פנו אל שטיינר וביקשו ממנו לייסד בית ספר על בסיס
הפסיכולוגיה והבנת האדם שאותה הוא מייצג .שטיינר
נענה לבקשה ,ובשנת  1919הוקם בשטוטגרט שבגרמניה
בית ספר ולדורף הראשון .שם בית הספר "ולדורף"
נבע מכך שהוא הוקם במסגרת מפעל לייצור סיגריות,
שנקרא "ולדורף-אסטוריה" ,והיה מכוון תחילה לילדי
הפועלים באותו מפעל .בתי ספר ברוח חינוך ולדורף
התפשטו כבר בימיו של שטיינר למקומות נוספים
בגרמניה וכן לשווייץ ,לאנגליה ולהולנד .כיום יש מעל
אלף בתי ספר ברוח זו בכל העולם.
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השקפת העולם האנתרופוסופית אינה קשורה
ישירות לנעשה בבית הספר ובגן .לא מלמדים אותה,
והיא לא נושא לשיחה עם הילדים .היא משמשת
להשכלת המורים ולפיתוח כישורים ומיומנויות במסגרת
הכשרת המורים ברוח חינוך ולדורף ,ומשמשת הבסיס
הפסיכולוגי שעליו נשענות מתודות ההוראה ודרכו
מנסים להבין את הילד והתפתחותו בבתי ספר ולדורף.
השם "בית ספר אנתרופוסופי" או "חינוך
אנתרופוסופי" יכול להטעות ,משום שצוותי ההוראה
מקפידים לא לערב השקפות עולם ורעיונות רוחניים
עם הנעשה והנלמד בבתי הספר.

במזכירות בית הספר;
לעתים יש גם עדיפות לקבלת ילדים מהרשות המקומית
או מהעירייה שבבעלותה נמצא בית הספר.

 .6האם בית ספר ולדורף יקר יותר מכל בית
ספר אחר?

לא בהכרח .עם זאת ,המציאות כיום היא שבמקומות
מסוימים הורים משלמים סכומים גבוהים עבור
הלימודים בגן או בבית ספר ולדורף .הדבר אינו קשור
ישירות לרוח החינוכית או לשיטות ההוראה והלימוד,
אלא לכך שחלק מהגנים ובתי ספר ולדורף אינם
מוכרים באופן מלא על ידי משרד החינוך ,ולכן מקבלים
 .5איזה ילדים לומדים בגני ילדים ובבתי ספר של רק חלק מהמימון לו זוכים רוב תלמידי ישראל (כמו
חינוך ולדורף?
בהרבה מבתי ספר אלטרנטיביים אחרים ,וגם בחלק
בגנים ובבתי ספר ולדורף לומדים ילדים רגילים ,מבתי הספר של הזרם החרדי) .במקומות בהם בתי ספר
שהמשותף להם הוא שהוריהם ,וגם הם עצמם ולדורף הם ממלכתיים ,יורדים תשלומי ההורים באופן
בכיתות הגבוהות יותר ,רוצים ששנות בית הספר משמעותי.
יעברו בצורה משמעותית ומהנה במסגרת לימודית
סיבה נוספת לעלות בית הספר ,גם בבית ספר
שמתאימה לצורכיהם ונותנת תשובה התפתחותית ולדורף ממלכתי ,היא שאנו רוצים לתגמל את המורים
ואנושית לשאלותיהם
עבור עבודות נוספות
העמוקות .מעבר
שאינן מתוקצבות על
לכך קשה למצוא
ידי משרד החינוך,
משותף
מכנה
כמו הכנת תוכניות
לתלמידי בתי ספר
עבודה
לימודים,
ולדורף .בגנים ובבתי
על מתודות הוראה,
הספר ברחבי הארץ
שיחות על התפתחות
נמצאים ילדים מרקע
בית הספר ,הוראה של
וחברתי
תרבותי
מורים לעתיד וכדומה.
שונה ,מדתות שונות,
במקרה זה ההורים
יהודים וערבים.
אינם משלמים תשלומי
גנים ובתי ספר
הורים ,אלא תורמים
ולדורף לא עושים
לעמותת
מרצונם
מבחני קבלה לקבלת
הורים שהם מקימים
ילדים ,לא בודקים
ומתפעלים לטובת
יכולותיהם
את
היוזמה החינוכית.
מחברות הלימו ד הן יצירה אמנותית של הי ל דים עצמם
במישור זה או אחר,
ולא מכוונים את ההרשמות לסוג אוכלוסייה מסוים .כל  .7האם מלמדים בבתי ספר ולדורף את תוכנית
ילד ללא הבדל של מין ,גזע ,דת ,תרבות או מעמד מוזמן הלימודים של משרד החינוך?
להירשם למסגרות של חינוך ולדורף .לרוב עורכים
בבתי ספר ולדורף בארץ מלמדים – בקווים עיקריים
בתי הספר פגישת היכרות עם הילד והוריו ,שמיועדת – את אותה תוכנית לימודים של משרד החינוך ,במיוחד
לראות אם ההורים והילד רוצים את אופי חינוך ולדורף בתחומי תוכנית הליבה .לעתים יש שינויים בקצב
ומתאימים לגישה חינוכית זו.
הלימוד ובדרישות הלימודיות ,ולעתים משתנה הסדר
לעתים קרובות אין מקום בגן או בבית הספר של נושאי הלימוד .שינויים אלה נובעים מהפסיכולוגיה
באזור המגורים של המשפחה המעוניינת ,והדבר נובע ההתפתחותית שעומדת בבסיס חינוך זה .השוני הגדול
מהביקוש הרב .אנו ממליצים לרשום את הילד כבר בגיל אינו בתוכניות הלימודים אלא במתודות ההוראה,
צעיר לגן ולדורף ,ובאופן זה דרכו החינוכית תתחיל כבר באקלים הבית ספרי ,בשיטות ההערכה וברוח
אז ותהיה שלמה יותר.
החינוכית .אותם נושאי לימוד שנלמדים בכל בית ספר
הבא:
ההרשמה
סדר
לאור
ילדים
מקבלים
בתי ספר ולדורף
יסודי נלמדים בצורה אמנותית ,מלאת דמיון ורגש,
א';
לכיתה
לעלייה
ובשלים
ולדורף
בגני
שנמצאים
• ילדים
בדגש על פעילות ,תנועה ,משחק ויצירה .התלמידים
להרשמה;
שפונים
אחרים
ולדורף
ספר
מבתי
ילדים
•
מכוונים לעבר לימוד משמעותי וחווייתי ,והם אינם
• אחיות ואחים של ילדים שכבר נמצאים בבית הספר;
נבחנים ואינם מקבלים ציונים על עבודותיהם.
הטפסים
• ילדים שפנו להרשמה ,לפי סדר קבלת
בכיתות בית הספר התיכון לומדים בצורה רחבה

השקפת העולם
האנתרופוסופית
אינה קשורה
ישירות לנעשה
בבית הספר ובגן.
לא מלמדים
אותה ,והיא לא
נושא לשיחה
עם הילדים.
היא משמשת
להשכלת המורים
ולפיתוח כישורים
ומיומנויות
במסגרת הכשרת
המורים ברוח
חינוך ולדורף,
ומשמשת הבסיס
הפסיכולוגי
שעליו נשענות
מתודות ההוראה
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ואינטגרטיבית ,כאשר כל נערה ונער עוברים מסלול
של יצירה בסדנאות ,התנסויות אמנותיות בתחומים
שונים ולימוד עיוני שמבוסס על חשיבה ,עבודה אישית
ושיחות בקבוצה.
יחד עם זה ,תלמידי בית ספר ולדורף ניגשים
למבחנים ארציים ואזוריים המקובלים במערכת החינוך
ועוברים אותם לרוב בהצלחה.

 .8איזו הכשרה צריך לעבור מורה בבית
ספר ולדורף?

מחקר שנערך
בישראל על
בוגרי בית ספר
ולדורף מראה
שהם מתמודדים
בהצלחה עם
אתגרי החיים
בישראל לאחר
בית הספר :בשנת
השירות ,בשירות
הצבאי ובלימודים
אקדמיים

בחטיבה העליונה של בית הספר יכולים פירותיה
של הדרך החינוכית שעשו הנערות והנערים עד כה
לבוא לידי ביטוי מאוד משמעותי ,ובכלל זאת הצגות
גדולות של הכיתה כולה ,פרויקטים אמנותיים בתחומי
המוזיקה והעיצוב ,מעורבות חברתית והתנדבות
במקומות שונים בארץ ,פרויקטים לימודיים שמשלבים
לימוד עיוני מעמיק ותחומי אמנות ,עבודות עיוניות
ועוד .חשיבותם של תהליכים אלו והזמן המוקדש להם
אינם מאפשרים לתלמידי בית הספר להרחיב את לימודי
הבגרות למספר יחידות גדול .אי לכך מגיש בית הספר
את תלמידיו לבגרות מלאה אך בהיקף מינימלי.

אנו שואפים שמורינו יהיו בעלי הכשרה הן ביסודות
חינוך ולדורף והן במערכת האקדמית הרגילה .הכשרת
המורה ברוח חינוך ולדורף עומדת על ארבעה יסודות  .10האם בוגרי בית ספר ולדורף מסתדרים
עיקריים :העמקה בפסיכולוגיה ההתפתחותית של ומצליחים בחיים לאחר בית הספר?
בית הספר ולדורף הראשון הוקם בשנת ,1919
שטיינר ,התבוננות בילדים והכרתם ,הכשרה אמנותית
רבות
ובמדינות
רב-תחומית
באירופה ובארה"ב
והתנסות מעשית
קמו בתי ספר נוספים
אינטנסיבית.
במסגרות פרטיות
בשנות העשרים של
ההכשרה אורכת
הקודמת.
המאה
לאחר יותר מתשעים
כשלוש עד ארבע
שנים בלימודי ערב,
שנות ניסיון ,עשרות
במקביל לעבודה.
אלפי בוגרים ומחקרים
מתקיימים
כן
רבים על בוגרים ניתן
לימודים מלאים
לומר היום ,שבוגרי
בית ספר ולדורף
במכללת דוד ילין
בירושלים ובסמינר
מתמודדים בהצלחה
הקיבוצים בתל-
– לפי הקריטריונים
המקובלים – עם
אביב .הכשרות אלו
החיים
משימות
משלבות בין לימודי כל י ל דה וי ל ד נו שאים בקרבם עולם שלם ,צבעוני ומגוון
חינוך ולדורף ותואר
במדינות
השונות.
ראשון בחינוך.
אירופה ובארה"ב אחוז הבוגרים שממשיכים ללימודים
המטרה של הכשרת מורים וגננים ברוח חינוך ולדורף גבוהים עולה בהרבה על האחוז הממוצע ,וכך גם אחוז
אינה רכישת ידע או עקרונות מופשטים אלו או אחרים ,הממשיכים לתארים מתקדמים .התפלגות המקצועות
אלא הכשרת האדם במובנים העמוקים ביותר על מנת שבוחרים בוגרי ולדורף דומה ברוב המחקרים להתפלגות
לסייע לו לעבוד בצורה נכונה ומשמעותית עם ילדים .הרגילה בארץ שבה נערך המחקר.
אנו מדברים על תהליכי שינוי והתפתחות אישיים,
בארץ נערך עד כה מחקר אחד על בוגרי בית ספר
על עיבוד עולם הרגש על ידי תהליכים אמנותיים ועל ולדורף .מחקר זה מראה שהם מתמודדים בהצלחה עם
השראה מעולם מחשבות רוחני בנוגע לשאלות חינוכיות אתגרי החיים בישראל לאחר בית הספר :בשנת השירות,
ואנושיות .מחנך טוב הוא אדם שמסוגל לעשות תהליכים בשירות הצבאי ובלימודים אקדמיים.
נתון נוסף חשוב הוא שרוב רובם של בוגרי חינוך
אישיים עם עצמו ,להכיר את עצמו ולעבור התפתחות
בכל שיעור ,תקופה או תהליך לימודי – איכויות שאנו ולדורף שולחים את ילדיהם לגנים ולבתי ספר ברוח
חינוך ולדורף.
מנסים לעודד בהכשרה.

 .9האם ניגשים תלמידי בתי ספר ולדורף
למבחני הבגרות?
תלמידי בית ספר ולדורף בתיכונים בארץ ניגשים
ברובם למבחני הבגרות ועוברים אותם לרוב בהצלחה.
בגיל זה ,כיתות י' עד י"ב ,אין בית הספר כופה על
תלמידיו לגשת לבחינות הבגרות ,אלא משאיר החלטה
זו בידיהם .יחד עם זה ,בבית הספר מתקיימים לימודים
לקראת בחינות הבגרות ,ורוב התלמידים ניגשים
לבגרות מלאה.
35

גלעד גולדשמידט הוא ממקימי בית ספר ולדורף הרדוף ומחנכו
הראשון .מחבר הספר "עולמה של ילדות – ילדות ,חינוך וליווי
הילד מנקודת המבט של חינוך ולדורף".gilad@harduf.org .

שאלות בנושא חינוך ולדורף ניתן להפנות למערכת
אדם עולם בכתובת info@adamolam.com
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חינוך ולדורף –

השאלות
הנפוצות ביותר
חלק ב'

המשך למאמר שמנסה לענות על השאלות הפופולאריות ביותר בקרב
אנשים המתעניינים בחינוך ולדורף
גלעד גולדשמידט
צילומים טל גליק

 .1מה מיוחד בגן ברוח ולדורף?
גיל הגן הוא הגיל התנועתי ביותר בביוגרפיה
האנושית; הילדים באופן טבעי עושים ,פועלים ,עובדים
ומשחקים .הם מחקים בצורה טבעית ובריאה את מעשי
המבוגרים .הפעילות אותה רואים וחווים הילדים מחוץ
להם הופכת כך לפעילות פנימית ולחיים פנימיים; הם
חווים בכל חושיהם את העולם סביב .בגן ולדורף אנחנו
שואפים ליצור סביבה בריאה ככל שניתן ,כך שהילדים
יחוו אותה ויטמיעו אותה בתוכם.
גן הפועל ברוח ולדורף מכוון את הילדים קודם
כל לתנועה ,לפעילות חושית מגוונת ,למשחק חופשי
מלא דמיון ,לפעילויות יצירתיות בתחומים שונים,
לחוויות טבע ולכל הקשור בטיפוח הגופניות הבריאה
וההרמונית של הילד.
בשל כך הצעצועים בגן עשויים מחומרים טבעיים
והנם גולמיים ככל האפשר ,זאת על מנת לאפשר לילדים
ליצור בעזרתם ,באמצעות כוחות הדמיון ,את הדבר ,או
העולם ,שבו הם רוצים לשחק כרגע .כמו כן אין בגן כזה
טלוויזיה ,מחשב או מוזיקה ממקור אלקטרוני ,משום
שאלו מהווים הסחת דעת" ,רעש" חיצוני המונעים
פעילות ועשייה – פנימית וחיצונית – ויוצרים עבור
22

הילד מבחוץ ,את מה שכדאי שייצור ,הוא עצמו ,מתוכו:
יצירתיות ,דמיון ,תמונות פנימיות וכיוצא בזה.
מושג ההכנה לכיתה א' גם הוא שונה מאד מהמקובל.
בחינוך ולדורף מאמינים שההכנה הטובה ביותר לבית
הספר ,מבחינה התפתחותית ,תהיה לעבוד בצורה
האינטנסיבית ביותר על הכשרים אותם יכול ואמור
הילד בגיל הגן לחזק :פעילות גופנית ,משחק חופשי
מלא דמיון ,יצירה אומנותית חופשית ,חוויות חושיות
עזות וכדומה ,בעוד שהנסיון להקנות ידע מופשט
והעיסוק בפעילות מחשבתית מודרכת כגון לימוד
אותיות ,מספרים ופעולות חשבון יכולים רק להפריע
ולעכב את התפתחות הילד ,ובכך לפגוע בתהליכים
שיהיה עליו לעשות בשנות בית הספר.

 .2מדוע יש בבית ספר ולדורף חשיבות כה רבה
לתחומי האמנות השונים?
האמנות מאפשרת ביטוי אישי לכל ילדה וילד,
מעצם טבעה אין בה "נכון" או "לא נכון" וכך ,במישוריה
השונים יכול כל ילד (ואדם) למצוא לעצמו דרך של
ביטוי והתנסות משמעותית.
העיסוק באמנות מפתח את היצירתיות הטבעית
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שבה ניחנים הילדים ,פונה אל כוחות הרגש והחוויה
ומאפשר עיבוד ,מודעות והעמקה שלהם .בגיל
זה מהווה החוויה הרגשית שער דרכו ניתן להגיע
לילד ולעבוד עמו בצורה הטבעית וההרמונית
ביותר .האמנות עומדת כביכול בתווך ,בין תהליכים
מחשבתיים ,לבין כוחות של פעולה ומעשה ,ביכולתה
ליצור תנועה נכונה בין שני קטבים אלו ולטפחם כך
בצורה עקיפה.
בבית הספר היסודי ברוח ולדורף מהווה האמנות
על פניה השונים :ציור ,רישום ,מוזיקה ,שירה ,פיסול,
עיצוב ,תנועה ,ומחול את אחת ממתודות ההוראה
העיקריות .למעשה ,הילדים בכיתות הראשונות
עוברים תהליך אמנותי מתמשך ,לאורך יום הלימודים
ודרכו הם מתוודעים לתחומי הידע ולמיומנויות היסוד
הנרכשים בכל בית ספר אחר.
בתיכון מעמיקים ומתמקצעים בתהליכים אמנותיים
שונים בצורה יותר אינדיבידואלית .תהליכים אמנותיים
כמו הצגות ,מופעים ,פרויקטים ותערוכות מהווים כלי
רב עוצמה לעבודה על כישורים קבוצתיים וחברתיים.
בנוסף משמשת האמנות ככלי ללימוד אינטגרטיבי
רב-מימדי של תחומי ידע שונים .כך למשל ,בלימודי
ההיסטוריה של יוון העתיקה ,הילדים רושמים,
מפסלים ומדקלמים מהאיליאדה ,או בלימודי ספרות:
הילדים יכולים לפסל בהשראת השיר .כך אנו יוצרים
חוויה רב תחומית.
מבחינתנו כל ילד הוא אמן ובעל כוחות יצירה
ועלינו מוטלת המשימה לעזור לו לגלות את התחומים
בהם כוחות אלו יכולים לבוא לידי ביטוי.

 .3האם בית ספר ולדורף מקבל רק ילדים עם
כשרון אמנותי? מה עושים בו ילדים ללא נטייה
אמנותית?
לדעתנו אין ילדים ולצורך העניין ,גם לא אנשים,
בלא כישרון אמנותי .הכישורים האמנותיים חבויים
בכל ישות אנושית מעצם טבעה .יש אנשים שלא
פיתחו את הפן האמנותי שחבוי בהם וזה מצער .אחת
ממטרותיו של חינוך ולדורף היא לאפשר לכל ילד
להגיע למעיין היצירתי והאמנותי החבוי בו ולפתח
אותו בהתאם לטבעו המיוחד; לכל ילד יש את היכולת
והרצון לבטא את כישרונותיו האמנותיים בצורה
אחרת ובאופן המתאים לו עצמו.
במהלך הדרך החינוכית ,מהגן ועד לסוף כיתה
י"ב ,מכוון בית ספר ולדורף את חניכיו להתנסּות רב
תחומית במישורים אמנותיים שונים ומגוונים ,על מנת
שיוכלו להכיר את עצמם ואת המדיום האמנותי של
כל תחום ותחום .בכיתות בית הספר היסודי ההתנסות
האמנותית הנה יותר מודרכת ומכוונת על ידי המורים,
כך שהילדים יכירו את התחום וירכשו בו בסיס נכון
ומקצועי לעבודה אישית ,ובכיתות התיכון עוברת

העבודה האמנותית ליצירה אישית בכיוונים אותם
בוחר הילד עצמו.
דווקא ילדים שבשנות הגן ובשנים הראשונות
של בית הספר היסודי נראים כאילו אינם מתעניינים
באמנות ובתהליכים יצירתיים הם ,לעיתים ,אלו
שצריכים יותר מכל התנסות אמנותית מלאת חיים .זו
יכולה לתת להם איזון לכוחות החשיבה ולבסס בקרבם
תשתית אנושית ויצירתית לכישרונותיהם האחרים.

 .4האם בית ספר ולדורף אינו מיועד בעצם
לילדים עם בעיות התפתחות ועם צרכים
מיוחדים?
חינוך ולדורף מיועד לכל הילדים ללא קשר
ליכולותיהם בתחומים השונים ולקצב התפתחותם.
הרוח החינוכית ,כמו גם מתודות ההוראה והלימוד,
מכוונות לפן האנושי של כל ילדה וילד ולכן כל אחת
ואחד יכולים למצוא את עצמם במסגרת חינוכית זו.
יחד עם זאת ,הגישה האנושית ,היחס האישי ,הדגש על
יצירה אמנותית וההימנעות מציונים ומבחנים בבית
הספר היסודי מאפשרים לבתי ספר ולדורף לקבל
ילדים עם צרכים מיוחדים לכיתות רגילות ולעבוד
איתם פעמים רבות כחלק חשוב מהגוף החברתי
של הכיתה .דבר זה יצר במקומות שונים את הרושם
שמדובר בבתי ספר שמיועדים בעיקר לילדים עם
צרכים מיוחדים – רושם שאינו נכון.
אנו רואים ,למעשה ,כל ילד כאדם עם צרכים
מיוחדים .לעיתים דווקא הילדים שמתפתחים מהר
בתחומים אלו או אחרים ונחשבים אפילו למחוננים
הם אלה שזקוקים יותר מכל לאווירה האמנותית,
החמה והאיטית יותר של בית ספר ולדורף.
בתי ספר ולדורף מיועדים אם כן לכל הילדים.
במקומות השונים בארץ ובעולם הם מהווים חממה
חינוכית ואנושית בעיקר לילדים עם התפתחות בריאה
ובד בבד מקבלים בברכה גם ילדים עם צרכים מיוחדים.
השילוב של ילדים אלו צריך להעשות לאחר מחשבה
ולהיות נכון ומתאים ,הן לילד עצמו והן לכיתה
ולקהילת בית הספר .פעמים רבות השילוב של ילדים
עם צרכים מיוחדים יכול לתרום רבות לקהילת הכיתה
וליחסים החברתיים במסגרתה ,כמו גם לאווירה
החינוכית של קהילת בית הספר.

העיסוק באמנות
מפתח את
היצירתיות
הטבעית שבה
ניחנים הילדים,
פונה אל כוחות
הרגש והחוויה
ומאפשר עיבוד,
מודעות והעמקה
שלהם .בגיל זה
מהווה החוויה
הרגשית שער
דרכו ניתן להגיע
לילד ולעבוד עמו
בצורה הטבעית
וההרמונית ביותר

 .5האם בית ספר ולדורף מתאים לילדים בעלי
כישרון מיוחד בתחום זה או אחר?
ניסיון של שנים רבות הראה שילדים עם כישרונות
יוצאי דופן ,בתחום זה או אחר ,מוצאים בחינוך ולדורף
דרך התפתחותית שיכולה לתמוך בהם ,הן באופן כללי
והן בטיפוח כישרונם המיוחד .ילדים עם יכולת גבוהה
וכישרון יוצא דופן (כמו למשל בנגינה בכלי ,בספורט,
באומנות ,בחשיבה מופשטת ,במדעי הטבע וכיוצא
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הגישה האנושית,
היחס האישי,
הדגש על
יצירה אמנותית
וההימנעות
מציונים ומבחנים
בבית הספר
היסודי מאפשרים
לבתי ספר ולדורף
לקבל ילדים עם
צרכים מיוחדים
לכיתות רגילות
ולעבוד איתם
פעמים רבות
כחלק חשוב
מהכיתה

24

בזה) במקום לטפח באופן חד צדדי כשרון מסוים,
יכולים לקבל בבית ספר ולדורף את האיזון המתאים
וזאת באמצעות הפעילות היצירתית במגוון תחומי
האמנות ,העבודה בסדנאות והלימוד המעמיק .אלה
מרחיבים את תחומי העניין ויכולים להעניק מעיין
מסגרת תומכת להעמקה בתחום מסוים.
אין כל מניעה מבחינת התפיסה הפסיכולוגית
ההתפתחותית של חינוך ולדורף לטפח כישרון של ילד
זה או אחר ,אלא שצריך לעשות זאת בגיל המתאים לילד
ולתחום הנדון .ממסגרות של חינוך ולדורף ,גם בארץ
וגם בעולם ,יצאו מוזיקאים ,אנשי מדע ,ספורטאים,
שחקנים ,אנשי הי-טק ,בנאים ,חקלאים ועוד ועוד,
חלקם טיפחו את כישרונם המיוחד כבר מגיל צעיר –
במקביל למה שקיבלו בבית הספר.
יש לזכור שהגישה של חינוך ולדורף רואה בכל ילד
אדם כישרוני ובעל יכולות רבות שתכופות מתגלות בגיל
מאוחר יחסית ,או עוברות שינוי לתחומים אחרים כבר
במהלך הילדות .בהקשר זה תפקיד החינוך בבית הספר
הוא להעניק לילד את הביטחון בעצמו וביכולותיו,
להציע לו מגוון התנסויות רחב ומגוון ,כך שיוכל להכיר
צדדים רבים של ישותו ולטפח את הבסיס הגופני ,הרגשי
והשכלי שעליו יוכלו כישרונותיו ויכולותיו להתפתח
בצורה ההרמונית והמעמיקה ביותר.

 .6האם זה נכון שבבית ספר ולדורף אין ציונים
ואין הערכות?
תהליכי ההערכה בבית ספר ולדורף מושתתים על
גישה אנושית ורב תחומית בהתאמה להתפתחותו של
הילד .בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי נובעים
תהליכי ההערכה מהקשר החם בין המורים לילדים,
מתהליכי אמנות במגוון רחב של מישורים ומשיחות בין
כל השותפים בחינוכו של הילד .אין בכיתות אלה מבחני
ידע ולא ציונים מספריים ,אלא הערכות אמנותיות,
בשיר ,סיפור ,ציור ,או בשיחה בעל-פה בסיומן של
תקופות לימוד ובסיום כל שנת לימודים .ילדים בבית
ספר ולדורף לומדים לרוב מרצונם ,מתוך עניין וסקרנות
טבעיים ואינם זקוקים להנעה חיצונית ולאווירה
תחרותית על מנת לקחת חלק בתהליכי למידה ולרצות
לדעת עוד על העולם סביבם.
מכיתות ז' ,ח' ובבית הספר התיכון עושים לעיתים
שימוש במבחנים כהערכות יותר אובייקטיביות ,אבל
תמיד כחלק מתהליך לימודי רב-תחומי ומתהליכי
הערכה נוספים כמו :הופעות ,הצגות ,תערוכות של
עבודות אמנות ,תוצרים של עבודה בסדנאות (נפחות,
קליעת סלים ,צורפות ,כלים מחמר ועוד) ,פרויקטים
משותפים בתחומי חברה ותרבות וכדומה .ההערכה
בכיתות התיכון כוללת ,בנוסף ,גם הערכה עצמית של
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מה זה אוריתמיה?

אוריתמיה היא אומנות תנועה שפותחה על ידי שטיינר בתחילת המאה ה.20-
לאוריתמיה ערך רב בעיצוב הגופניות של הילד ובתרגול של ריתמוסים ,מקצבים ,תנועות ומחוות
שמעודדים את הקואורדינציה והכוחות הגופניים והנפשיים .כמו כן עובדת האוריתמיה על היחסים
החברתיים בקבוצה ,על הקשבה ,כבוד וסבלנות.
הפן אומנותי שלה מתבטא בהופעות על במות כשפה תנועתית והפן החינוכי משמש לטיפוח הגופניות
והתנועתיות של ילדים .בגנים ובבתי ספר שעובדים ברוח חינוך ולדורף מתרגלים הילדים אומנות תנועה
זו .בדרך כלל מדובר בשיעורים שבועיים שניתנים בנוסף לשיעורי חינוך גופני ,משחקים ,טיולים בטבע
ועבודה על מיומנויות גופניות בשיעורי הבוקר בבית הספר היסודי.

התלמיד את עצמו ולעיתים גם הערכת עמיתים.

 .7מה זה שיעור תקופה?
בבתי ספר ולדורף מקובלת חלוקה שונה של יום
הלימודים ושל תחומי הידע הנלמדים .הכוונה היא
שהתלמידים יתרכזו בתקופה מסוימת בתחום לימודי
אחד ויחוו אותו באינטנסיביות ובצורה רב צדדית במשך
תקופה ממושכת ולא יתפזרו על פני מספר תחומים רב
בכל יום לימודים.
הדבר נעשה במה שמכונה "שיעור תקופה" ,או
"שיעור ראשי" .במשך שלושה עד ארבעה שבועות נלמד
תחום ידע אחד ,כל יום ,במשך כשעה וחצי .הדבר יוצר
תקופת לימודים מרוכזת במקצוע מסוים .זו מאפשרת
העמקה ,למידה אינטגרטיבית ,חיבור יותר אינטנסיבי
לתחום ולימוד ממוקד .תחומי הלימוד מתחלפים כך כל
כמה שבועות.
בבית הספר היסודי נלמד "שיעור התקופה" בשעות
הבוקר המוקדמות ולאחריו נלמדים שיעורים שדורשים
תרגול שבועי מסודר כמו שפות זרות ,חינוך גופני,
תנועה ,מוזיקה ,מלאכת יד ובכיתות הגבוהות יותר גם
שיעורי תרגול שבועיים בלשון ובמתמטיקה .בתיכון
לומדים הנערות והנערים שני תחומי ידע בצורה
תקופתית ,כך שהם מעמיקים בכל יום לימודים בשני
תחומים עיקריים .המשך היום מוקדש לתרגול של
שפות זרות ,מתמטיקה ,עבודה בסדנאות המלאכה,

אומנות ועוד.
תחום ידע בעל משקל כמו שפת האם ,או מתמטיקה
מקבל במהלכה של כל שנת לימודים כמה תקופות
לימוד מרוכזות .הניסיון מראה שתלמידים שלומדים
בדרך זו אינם שוכחים את הנלמד בין שתי תקופות
לימוד .הלימוד בצורה של העמקה ואז הרפיה במשך
כמה פעמים בשנה יוצר תהליך לימודי משמעותי
ומתיישב עם הריתמוסים הטבעיים של הילד.

הגישה של חינוך
ולדורף רואה בכל
ילד אדם כישרוני
ובעל יכולות רבות
שתכופות מתגלות
בגיל מאוחר
יחסית ,או עוברות
שינוי לתחומים
אחרים כבר במהלך
הילדות .בהקשר
זה תפקיד החינוך
בבית הספר הוא
להעניק לילד את
הביטחון בעצמו
וביכולותיו

 .8האם זה נכון שבבית ספר יסודי ולדורף מלווה
מחנך הכיתה את כיתתו במשך שמונה שנים?
הקשר בין המחנך לילד יוצר את לבו של כל תהליך
חינוכי .קשר טוב ותומך ,שמבוסס על הכרת הילד
ויכולותיו ,כמו גם את מאבקיו ואתגריו יוצר את הבסיס
לתהליכי לימוד משמעותיים .זאת בכל גיל ,אבל בעיקר
בגילאי בית הספר היסודי .על מנת לחזק קשר זה ולתמוך
בו נהוג בבתי ספר ולדורף שמחנך הכיתה ילווה מספר
רב של שנים את כיתתו .אין חובה שליווי זה ימשך כל
תקופת בית הספר היסודי ,מכיתה א' עד כיתה ח' ,אבל
זאת אפשרות מקובלת בבתי ספר רבים.
ליווי אותה קבוצת ילדים במשך מספר שנים רב יוצר
את האפשרות להעמקת הקשרים ,להיכרות אינטימית
עם הילד ומשפחתו ולתמיכה בהתפתחותו גם מעבר
לנעשה במסגרת בית הספר .במחקרים שנעשו על בוגרי
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בתי ספר ולדורף בארץ ובעולם התייחסו רוב רובם של
הבוגרים באופן מאד חם וחיובי לקשר ארוך השנים עם
המחנך בזמן בית הספר היסודי.
חלק חשוב בהכשרת המחנכים במסגרות של
לימודי חינוך ולדורף עוסק בשאלות ובאתגרים
שמציבה תקופה ליווי ארוכה זו.

 .9האם מעבר לבית ספר ולדורף מבית ספר
אחר וההפך אפשרי?

בית ספר ולדורף
מנוהל בצורה
משותפת ,על
ידי אותם מורים
שרוצים לקחת
חלק בניהול
ולתרום מיכולתם
וזמנם לקהילת
בית הספר .אין
ניהול היררכי,
אלא שיחה פתוחה
וכנה בין מורים,
שיחה שמשמשת
כלי לעיצוב דרכו
של בית הספר
ולהתמודדות עם
אתגריו
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לגנים ולבתי ספר ולדורף ניתן להעביר ילדים
ממסגרות חינוך אחרות בכל שלב וכיתה .אומנם יש
חשיבות לדרך החינוכית השלמה ולכך שילדים יתחילו
בדרך זו מוקדם ככל האפשר ,אך יחד עם זה ,הניסיון
מראה שילדים המצטרפים בכיתות שונות ,גם בבית
הספר התיכון ,מצליחים לרוב להשתלב יפה במעשה
החינוכי .אופי ההשתלבות והצלחתה תלויים בגישה
של ההורים ובנכונותם להתמסר לאופייה המיוחד של
גישת חינוך ולדורף בגילאים הצעירים של בית הספר
היסודי ,ובגישה של הילדים עצמם בכיתות הגבוהות
יותר ובתיכון .לדעתנו בית ספר ולדורף מתאים לכל
ילדה וילד שמעוניינים בתהליכי לימוד משמעותיים,
בהכרת הצדדים היצירתיים של עצמם ובטיפוח הקשרים
החברתיים עם חבריהם ועם אנשים מבוגרים סביבם.
ילדים יכולים גם לעבור מגן ומבית ספר ולדורף
לכל מסגרת חינוכית אחרת ללא בעיה מיוחדת.
לעיתים ,בכיתות מסוימות ,יכול להיווצר אומנם פער
לימודי מסוים בין תלמידי בית ספר ולדורף לתלמידי
בית ספר רגיל ,לשני הכיוונים ,אך מנסיון מצטבר
נראה שאין בעיה לסגור פער זה ולהשתלב בעבודת
כל כיתה ובהישגיה .כאמור ,תלמידי חינוך ולדורף
לומדים למעשה את אותה תוכנית לימודים ואת אותם
תחומי לימוד והשוני העיקרי הוא בדרכי הלמידה,
באווירה הלימודית ובגישה לילד.

 .10מה הגישה של בתי ספר ולדורף למקצועות
מדעיים ולמתמטיקה והאם הם נלמדים ברצינות?
המתמטיקה ומקצועות מדעי הטבע נלמדים באופן
רציני ומתודי בבתי ספר ולדורף לכל אורך השנים.
בהתייחס לפסיכולוגיה ההתפתחותית שעומדת
בבסיס חינוך ולדורף אנו מנסים לפנות לצד החווייתי
והרגשי בהוראת המדעים בבית הספר היסודי ופחות
לשים דגש על חשיבה מופשטת ותיאוריות כלליות.
מכיתה ו' והלאה פוגש התלמיד לראשונה תופעות
מדעיות כמו מגנטיות ,אקוסטיקה ואור המעוררות בו
פליאה ורצון עז לחקור .העיקרון המנחה הוא מפגש
בלתי אמצעי עם התופעות עצמן ,ללא ספרי לימוד
המציגים מושגים ותיאוריות מוגמרות .אנו שמים דגש
על פיתוח יכולת ההתבוננות ,ההקשבה והסבלנות
הדרושות לצורך חקר אמיתי של תופעות טבע –
בתחילה באופן איכותי ואחר כך גם בעזרת מדידות.
בתפיסת ולדורף מתייחסים להתבוננות ולאיסוף

רשמי חושים כאל ערכים בפני עצמם .אופן התבוננות
שהופך ברבות השנים לכלי רב ערך לחיים.
הקשר לאדם נשמר בכל התחומים :הן בחקר מדעי
האדם ,כמו אנטומיה והן בהסתמכות על החושים
כאמצעי חשוב לביסוס כל תיאוריה חשיבתית .כל
תלמיד עורך לו ספר משלו על התופעות שהוא חוקר,
בלוויית ציורים אמנותיים ומדעיים כאחד ,במגוון
נושאים מדעיים ,מבוטניקה ועד פיזיקה וכימיה.
אנו נזהרים שלא להקדים ולהגיש מן המוכן מושגים
תיאורטיים מדי כמו תורת החלקיקים האטומית
המוצגת רק בחטיבה העליונה.

 .11כיצד מתנהל בית ספר ולדורף והאם גם
בתחום הארגוני יש לו חזון מיוחד?
אכן ,גם בתחום הארגוני יש לבתי ספר ולדורף חזון.
אנו מאמינים שהאווירה הנוצרת בין המבוגרים ויחסי
העבודה ביניהם משפיעים במובנים עמוקים ביותר על
הילדים עמם אנו עובדים .המורה ניצב בדרך חינוכית
זו במקום חשוב ביותר והכוונה לתת לו את מירב
החופש והמרחב על מנת שיוכל לממש את עצמו ,את
יכולותיו וכישרונותיו וכך להביא את עצמו במלוא
אנושיותו בפני תלמידיו .הוראה משמעותית ומלאת
חיים נובעת ממורים בעלי יוזמה ,אחריות וחופש.
מסיבות אלו מנוהל בית ספר ולדורף בצורה
משותפת ,על ידי אותם מורים שרוצים לקחת חלק
בניהול ולתרום מיכולתם וזמנם לקהילת בית הספר.
אין בחינוך זה ניהול היררכי ,אלא שיחה פתוחה וכנה
בין המורים ,שיחה שמשמשת כלי לעיצוב דרכו של בית
הספר ולהתמודדות עם אתגריו .כל מורה שמעוניין
בכך מוזמן לקחת חלק בקבוצת הניהול לאחר שנתיים
של עבודה .מעבר לשיח הקבוצתי ולתהליכים בין
המורים יש לכל מורה שנמצא בקבוצת הניהול מנדט
– תחום אחריות מסוים בחיי בית הספר – עליו הוא
מופקד ובו הוא משמש למעשה כמנהל.
הניהול המשותף יוצר אווירה חינוכית ואנושית
שתומכת באקלים בית הספר ,גם אם תהליכי קבלת
החלטות נעשים לעיתים יותר לאט ומחייבים
דיונים ופגישות.

גלעד גולדשמידט הוא ממקימי
בית ספר ולדורף הרדוף ומחנכו
הראשון .מחבר הספר "עולמה של
ילדות – ילדות ,חינוך וליווי הילד
מנקודת המבט של חינוך ולדורף".
gilad@harduf.org.il

אדם עולם > אביב 2012

חזרה לתוכן

גיליון  | 19אביב 2012

מהדורה מיוחדת  -הורות ולדורף בגיל הגן

מדע המוח
של חינוך ולדורף
ממצאים שנתגלו ב 20-השנים האחרונות בתחום הנוירולוגיה מאששים את הנחות היסוד
שעליהן מבוסס חינוך ולדורף .ד”ר ריגלנה “רג’י” מלרוז ,מרצה וסופרת בתחום מדעי
המוח ,מסבירה מדוע חינוך ולדורף עובד

ד”ר ריגלנה “רג’י” מלרוז

ה

סיבה לכך שחינוך ולדורף עובד
קשורה לאופן שבו מתפתח המוח
ומתפקד בצורה אופטימלית ,יותר
ממה שרודולף שטיינר היה יכול
לדעת מעודו .ברור שהמייסד
של חינוך ולדורף פיתח תיאוריה
משכנעת על צורת הלימוד הטובה ביותר לילדים ,אבל עד
לפיתוחם של הדמיית התהודה המגנטית ( )MRIואמצעי
מדידה אחרים של המוח ,לא הייתה לנו דרך להוכיח או
להפריך אף אחת מהתיאוריות של שטיינר במידת הדיוק
והדייקנות שבה יש ביכולתנו לעשות זאת כעת .היום
קיים גוף ראיות מדהים ,פרי מחקר של מדע המוח ב20-
השנים האחרונות ,אשר תומך בתיאוריות של שטיינר,
ביניהן אחדות מאלה שהינן היסודות הבסיסיים ביותר
בחינוך ולדורף.
שלושה יסודות מרגשים אותי בעיקר ,גם כהורה
לתלמיד בחינוך ולדורף וגם כמרצה בינלאומית בנושא
למידה ,התנהגות והמוח :הוליזם ,משחק וטבע .שימת דגש
בכל השלושה מתיישבת עם צורת הלמידה המיטבית עבור
המוח :כשהמוח כולו עסוק בכל רגע נתון ,כשהקשרים
העצביים הבסיסיים שבו מקבלים שפע של זמן לצורך
התפתחות ,וכאשר הוא במצב של עוררות אופטימלית.

כיצד גדל המוח

חיוני לדעת כיצד מתפתח המוח כדי להבין מדוע
שלושה יסודות אלה חשובים כל כך להצלחת כל תוכנית
חינוכית שהיא .תחילה בואו נלמד כמה יסודות בסיסיים
של המוח .בראש ובראשונה ,הוא ‘משולש’ ,כלומר ,יש
36

לו שלושה חלקים .חשוב מכך ,לא כל שלושת החלקים
מפותחים במלואם בזמן הלידה ,כפי שהאמנו פעם.
למעשה ,מעט מאוד ממוחו של הרך הנולד נמצא במצב
בשל ו’מקוון’ .כשמתבוננים במוחם של עוללים במכשיר
הדמיית תהודה מגנטית ,חלקו היחיד של המוח שמואר
או פעיל הוא החלק הראשוני ביותר – גזע המוח‘ ,המוח
המרגיש’ ,או בכינויו הנוסף ‘המוח החייתי’ (יוצאי הדופן
היחידים הם חלקים קטנים ,תת-מפותחים ,של הקורטקס
השמיעתי והראייתי) .חלק ראשוני זה של המוח אחראי
לתחושות העוררות והלחץ שלנו .בעת הצורך הוא נכנס
להילוך גבוה ומתווך את תגובת ה’הילחם או ברח’ .אני
אוהבת לכנות אותו בשם ‘המוח התחושתי’ ,משום שהוא
מדבר רק בשפת התחושות ,השפה היחידה שמאפשרת
את הישרדותנו בצורה העקבית ביותר .כאשר ניתקל בדוב
ביער ,למשל ,לא יצילו אותנו המילים שלנו ,אלא חושינו
המחודדים.
החלקים השני והשלישי של מוחנו – המוח הלימבי,
הרגשי ,והנֵ אוקורטקס או המוח החושב ,בהתאמה –
מתחילים להתפתח רק לאחר הלידה .זהו ידע חדש
וקריטי ,המספק תשובה משכנעת לשאלה שמעוררת
פולמוס גדול זה זמן רב ,שאלת הטבע לעומת החינוך.
כיום אנו יודעים שבזמן הולדתנו אנו משתמשים רק בחלק
קטן מאוד ממוחנו ,ולכן מעוצב המוח ,הלכה למעשה ,על
ידי החוויות הנצברות כתוצאה מיחסי הגומלין עם הזולת
בסביבה .רק בגיל  4-3חודשים ,כשהמוח הרגשי נעשה
פעיל הודות לחוויותיו ,מסוגל הרך הנולד להביע יותר
ממצבי מצוקה או שביעות רצון בלבד ,כפי שהוא עושה
כשרק המוח התחושתי פעיל .בגיל זה ,המבוגר במעט,
חזרה לתוכן
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מסוגלים התינוקות להפגין טווח רגשות רחב ולהפוך
לחברותיים יותר.

זוחלים לפני שהולכים

גישתו של שטיינר לחינוך הייתה הוליסטית .הוא זיהה
שחושינו ,הרגשות והתפישות (קוגניציות) שלנו צריכים
לקחת חלק פעיל בכל שלב התפתחות ,כדי שהתלמיד יוכל
לשמר את השמחה ואהבת הלמידה לטווח ארוך .מחנכי
ולדורף אינם חוזרים על הטעות שעושים מספר מודלים
מסורתיים וקונבנציונליים יותר ,כאלה ששייכים לזרם
המרכזי בחינוך .מחנכי ולדורף אינם מפריזים בהערכת
התפתחותם של הנאוקורטקס ושל המוח השמאלי עד כדי
שלילת המוח הימני ,המוח שחש ומרגיש בצורה עמוקה.
חינוך ולדורף אינו מתמקד במאמצים לימודיים טהורים
וקפדניים ,שמנסים לערב את אותו חלק במוח שאינו
נגיש לילד כמעט – הנאוקורטקס התת-מפותח – בגיל
צעיר מדי ,לפני שהמוח מוכן (הנאוקורטקס אינו מתפתח
במלואו אלא באמצע שנות העשרים שלנו ועד שנות
העשרים המאוחרות!) לחליפין ,מחנכי ולדורף מצליחים
לערב ולטפח את החלקים התחושתיים והמרגישים של
המוח ,אלה שנגישים בקלות לילדים רכים בשנים ,כדי
להניח בסיס איתן לקשרים העצביים הבסיסיים ההכרחיים,
הנחוצים ללמידה המאוחרת יותר.
הרשו לי להרחיב :כעת אתם יודעים שהמוח מתפתח
בצורה היררכית ,מהפרימיטיבי יותר לפרימיטיבי פחות,
מהחייתי לאנושי הייחודי יותר .משמעות הדבר היא

שהתפתחותו הבריאה של הנאוקורטקס ,המתוחכם יותר,
תלויה בהתפתחותו הבריאה של המוח הרגשי ,הלימבי,
אשר תלויה בהתפתחותו הבריאה של המוח התחושתי.
הבעיה עם המודלים החינוכיים העכשוויים של הזרם
המרכזי היא ,שהם רוצים שהמוח ילך לפני שהוא מסוגל
לזחול .בואו נעמיד דברים על דיוקם :כיום רוצים רוב
בתי הספר שהילדים ירוצו לפני שהם מסוגלים לזחול.
אנו נתקלים בהורים גאים ,האומרים“ ,הילדה שלי הלכה
בגיל  9חודשים! היא אפילו לא הייתה צריכה לזחול,
פשוט נעמדה והלכה! זה לא מדהים?” ואני רוצה לומר,
“לא! לא ,זה לא מדהים! הורידו אותה לרצפה! הכריחו
אותה לזחול!” ייתכן שזו תגובה קנאית מדי ,אבל היא
נטועה עמוק בידע מבוסס בדבר הכרחיותו של כל שלב
ושלב להתפתחותו של השלב הבא אחריו ,ולהנחת בסיס
עצבי שיתמוך במה שאמור לבוא .ילדינו זקוקים לשפע
של זמן ותרגול כדי להתמחות במיומנות זו או אחרת,
בכל צומת מצמתי התפתחותם .דבר זה אינו קורה בדי
בתי ספר ברחבי המדינה כיום ,אבל הוא קורה בבתי הספר
של חינוך ולדורף.

אנו נתקלים
בהורים גאים,
האומרים,
“הילדה שלי
הלכה בגיל 9
חודשים! היא
אפילו לא הייתה
צריכה לזחול,
פשוט נעמדה
והלכה! זה לא
מדהים?” ואני
רוצה לומר,
“לא! לא ,זה לא
מדהים!”

ישחקו הילדים לפנינו

קחו לדוגמה את עניין המשחק .מהרגע הראשון
במסלול החינוך של הילד בבית ספר ולדורף ,מעודדים
אותו או אותה לשחק במגוון של צורות ותפאורות במשך
יום הלימודים כולו .שטיינר ידע שהמשחק הוא בסיס רב
ערך לכל צורת גדילה אנושית בריאה ,כולל התפתחות
לתוכן
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כאם ,אינני יכולה
לדמיין הורה על
פני כדור הארץ
שאינו רוצה
שילדיו יהנו
מכל היתרונות
האלה ,ועוד .אבל
אני גם מודעת
לכך שבית ספר
ולדורף אינו נגיש
לכל הורה .אני
מפצירה בכולנו
להיאבק בכל
צורה אפשרית
כדי להבטיח
שהרפורמה
העתידית בשיטת
החינוך הנוכחית
תתבסס על
הממצאים יקרי
הערך של מדע
המוח מ20-
השנים האחרונות
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לימודית .בואו נבהיר לאיזה סוג משחק הכוונה כאן .משחק
מסוג זה הוא מה שד”ר דיויד אלקינד ()David Elkind
מכנה בשם “צורת המשחק הטהורה ביותר :הסוג הלא
מובנה ,הספונטני ,המּונע מעצמו ,המשחק הדמיוני,
העצמאי ,משחק שהילדים יוזמים בעצמם ואפילו ממציאים
בו חוקים משלהם ”.סוג זה של משחק ,הוא מתרה בנו ,הולך
ונעלם מבתינו ,מבתי הספר שלנו ומשכונותינו במהירות
מבהילה ובמחיר גבוה לבריאות ,לרווחה ולהישגים של
ילדינו .מחקרים אינספור הראו שבכל שלבי ההתפתחות
מפתח המשחק את האיי.קיו ,.את התפקוד החברתי-רגשי,
את הלמידה ואת הביצועים הלימודיים .לדברי ד”ר אלקינד,
ממצאיהם של מחקרים אחדים ,שנערכו במהלך תקופה
של  4שנים ,גילו שהקדשת שליש אחד מיום הלימודים
לחינוך גופני ,להתעמלות ,לאמנות ולמוזיקה ,שיפרה לא
רק את הכושר הגופני ,אלא גם את הגישה כלפי הלמידה
ואת תוצאות המבחנים .יתר על כן ,כשהשוו בין ביצועי
הילדים שלמדו בגן בעל אוריינטציה לימודית לבין ביצועי
הילדים שלמדו בגן בעל אוריינטציה משחקית ,לא הראו
התוצאות שום יתרון לטובת ‘הילדים הלימודיים’ מבחינת
ההישגים בקריאה ובמתימטיקה ,אבל כן הראו שלילדים
אלה היו רמות גבוהות יותר של חרדת מבחנים ,שהם היו
יצירתיים פחות ופיתחו יותר גישות שליליות כלפי בית
הספר מאשר ‘ילדי המשחק’.
זו בדיוק הנקודה שאנו מחמיצים בתרבות ההישגית
של ימינו .האמנו למיתוס של החינוך ,הטוען ש”יותר שווה
ליותר” .הנוסחה של הקדשת יותר זמן ללימודים ,התחלתם
בשלב התפתחותי מוקדם יותר ומתן יותר שיעורים ,אינה
מגבירה את התפוקה של ילדינו .היא מפחיתה אותה! קיצוץ
בזמן המוקדש לאמנויות ,לפעילות גופנית ולבילוי זמן
בטבע ,כדי שילדינו יוכלו להעביר זמן רב יותר בקריאה,
בכתיבה ובתרגילי חשבון ,אינו התשובה .זהו הנאשם.
ילדינו נושרים מבית הספר במהירות קטסטרופלית לא
רק בגלל שיותר אינו שווה ליותר ,אלא גם בגלל שהוא
שווה לשיתוק.

מה מכבה ילדים

המוח מתפקד בצורה המיטבית רק כשהוא במצב
עוררות אופטימלי .ילדינו אינם יכולים להיות נוכחים,
להקשיב ,לעבד מידע ,לשמור או להפיק ביצועים טובים
כאשר הם במצב של תת עוררות או של יתר עוררות.
הצפה היא הגורם למצבים אלה .כאשר ילדים חשופים
ללימודים ,לאמצעי התקשורת ,לטכנולוגיה ולמשחק
מאורגן כמו ספורט קבוצתי ,ונדרשים לקחת חלק בכל אלה
לפני שהמוח מוכן לכך ,הם חווים לחץ טרם זמנו ,ולעתים
קרובות גם לחץ מתמשך ,דבר העלול לשתק אותם .מורים
בכל רחבי ארה”ב וקנדה מספרים לי שהם רואים “את זה”
בתחילת כיתה ג’ .בקרב רבים מדי מבין תלמידיהם “כבה
האור” ,לדבריהם .השמחה ,הסקרנות והפליאה ,ההכרחיים
לתהליך הלמידה ,כבר מעומעמים בגיל זה בשל הגודש
בדבר אחד ולא באחר .בעוד שמערכת החינוך של הזרם
המרכזי מתמקדת כיום כמעט אך ורק בלימודים ,שהם

ברובם תפקיד של המוח השמאלי ,מתמקדים מחנכי ולדורף
יותר במוח כולו ,תוך שימת דגש בהמיספרה הימנית בכל
שלב משלבי ההתפתחות .שטיינר יכול היה רק להתבונן,
ולכן לשער ,שדבר זה שומר על ילדינו בתחום העוררות
המיטבי ,שבו מתאפשרת כל למידה והתנהגות מסתגלת.
בזכות הממצאים המדעיים העכשוויים ,אנו יודעים כעת
שהצדק היה עמו .ניצול הכישרונות התחושתיים של
ההמיספרה הימנית מספק את ה”זרימה” ההכרחית למרתון
ההישגים ,לא רק למרוץ הקצר.

חינוך כדרך הטבע

עכשיו ,משלמדנו על חשיבות ההוליזם והמשחק
לתהליך הלמידה ,בואו נחשוב על תפקידו רב הערך של
הטבע .יש נתון בחינוך בדבר הפעלתו של המוח השמאלי.
הלמידה כרוכה כמעט תמיד בתהליך מילולי אנליטי .מה
שאינו בגדר נתון ,הוא הגירוי והביטוי של המוח הימני.
תפקודי ההמיספרה הימנית של המוח נחשבים באופן
כלשהו כחשובים פחות להישגיות ולהצלחה המכריעה
של ילדינו“ ,הצלחה” כפי שרוב האנשים מגדירים אותה
בעולם המערבי ,לפחות .מעודדים את גופנו לנוע פחות,
ואת מוחנו לרוץ יותר .לא רק ההפסקות והחינוך הגופני
קוצצו ,אלא גם העבודה היצירתית כגון התיאטרון,
המוזיקה והאמנות היפה ,שתרומתם חשובה לתפקודו
האופטימלי של המוח ,להישגים ולהצלחה ,בלי הבדל
כיצד מגדירים אותה .מה לטבע ולזה? המון ,לפי מדע
המוח :שום דבר אינו מגרה את המוח הימני ומעורר אותו
בעוצמה גדולה יותר ,ולכן שום דבר אינו מחזיק אותנו
באזור העוררות האופטימלי ,יותר מהטבע.
זכרו ,תחום העוררות האופטימלי ,כשמפלס החרדה אינו
גבוה מדי וגם לא נמוך מדי ,הוא המצב הפסיכולוגי היחיד
שבו מתאפשרת כל למידה והתנהגות מסתגלת .הטבע
מקדם מצב זה באופן נפלא .לפי מחקר של שנים שהושלם
באחרונה על ידי ד”ר איווה קרג’ליינן (Karjalainen
 ,)Eavaסביבה ירוקה טבעית מפחיתה לחץ ,משפרת
את מצב הרוח ,מפחיתה כעס ותוקפנות ,מגבירה את
השמחה באופן כללי ואפילו מחזקת את מערכת החיסון
שלנו .הטבע הוא תרופת-נגד קריטית לעלייה בלחץ,
בהצפה ,בשחיקה ובנשירה מהלימודים שאנו עדים להם
במערכת החינוך כיום .חוסר בחשיפה לטבע הוא תופעה
מזיקה מאוד למוח ומתפשטת כל כך כיום ,שכבר יש לנו
שם בשבילה“ :הפרעת חוסר בטבע” (Nature Deficit
 .)Disorderלפי הדיווח של ד”ר קרג’ליינן“ ,אחרי מצבים
לחוצים או דורשי ריכוז ”,התאוששותנו בסביבה עירונית
אינה מתקרבת להתאוששות שאנו חווים בטבע .כשאנו
בטבע פוחתים לחץ הדם שלנו ,קצב הלב ,מתח השרירים
ורמת הורמוני הלחץ מהר יותר מאשר בסביבה עירונית.
אנו יודעים שתסמיני הפרעת קשב וריכוז ( )ADHDבקרב
ילדים במיוחד פוחתים ,כשניתנת להם ההזדמנות לשחק
בסביבה ירוקה.
כאם בעצמי ,אינני יכולה לדמיין הורה על פני כדוה"א
שאינו רוצה שילדיו יהנו מכל היתרונות האלה ,ועוד .אינני
חזרה לתוכן
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יכולה לדמיין שאיש מאיתנו ,הורים ומחנכים שיתוודעו
לממצאי המחקר המצביעים על הדרך לתפקוד אופטימלי
של המוח ,יסכים עוד לשיטות חינוך מהסוג שיש לנו כעת.
חלופת ולדורף קיימת ,ואני אסירת תודה על כך .אני מפצירה
בכל הורה ללמוד עליה יותר ולשקול אותה ברצינות לילדיו,
אבל אני גם מודעת לכך שבית ספר ולדורף אינו נגיש לכל
הורה ,בין אם זה מסיבות כלכליות ,גיאוגרפיות או מכל סיבה
אחרת .אני גם מפצירה בהורים אלה ,ובעצם בכולנו ,להצביע,
להגיש עצומה ,לכתוב מכתבים ,לטלפן ולהיאבק בכל צורה
אפשרית כדי להבטיח שהרפורמה העתידית בשיטת החינוך
הנוכחית תתבסס על הממצאים יקרי הערך של מדע המוח
מ 20-השנים האחרונות .עלינו לתבוע שינויים שמגובים על
ידי מדע מבוסס ,בהתבסס על כך שאנו יודעים כיצד המוח
פועל בצורה הטובה ביותר ,לא רק בטווח הקצר ,אלא למען
כל השנים שיבואו.

ד”ר ריגלנה “רג’י” מלרוז ( )Regalena ”Reggie“ Melroseהיא
פסיכולוגית ,מרצה וכותבת בתחומי מדעי המוח והפרעות לחץ
וטראומה בילדים .מאמרים נוספים מפרי עטה ניתן לקרוא באתר
www.drmelrose.com
המאמר התפרסם לראשונה בבלוג
themagiconions.blogspot.com
מאנגלית :בלהה רוזנפלד
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בריאות

ד"ר מוטי לוי

השפעתה של הבהייה במסך
מסכי המחשב והטלביזיה הצליחו לרוקן מילדים את הרחובות ומגרשי המשחקים .מהן
ההשפעות של המדיה האלקטרונית על הילד ,וכיצד ניתן לצמצם את הנזקים?
רובנו צופים בטלוויזיה או במחשב מדי יום.
עם זאת ,איננו מודעים למשמעות הכמותית
של הצפייה .על פי נתונים עדכניים ,ילדים עד
גיל שש צופים בממוצע כשישים שעות מדי
שבוע ,ועם המעבר לבית הספר יורד המספר
ל .45-כלומר ,הילדים יושבים מול המכשיר זמן
רב יותר מהזמן שהם מבלים בבית הספר.

בטלוויזיה .הפרסומות בעת הצפייה חודרות
אלינו בקלות ,ללא החסם של צד-המוח
השמאלי .לא פעם קשה לנו לקבל את
העובדה שאנחנו מזמזמים פרסומת ממנה
אנו סולדים או קונים מוצר שאנחנו לא
מעוניינים בו .הבעיה הופכת להיות חריפה
יותר אצל ילדים ופעוטות.

אם נסכם את כלל שעות הצפייה ,נקבל
את המסקנה המדהימה ,שמלידה ועד גיל
שבעים נצבור כעשר שנות צפייה בטלוויזיה
( 87אלף שעות) .השעות במחשב יעלו את
הזמן מול המסך במידה ניכרת.
הנתונים הסטטיסטיים מראים עוד ,שילד
הצופה ארבע שעות ביום ייחשף עד גיל 13
למאה אלף מעשי אלימות ,מתוכם שמונת
אלפים מעשי רצח .זוהי חשיפה מסיבית
של ילדים לאלימות ,והיא חסרת תקדים
בהיסטוריה האנושית.

השפעות שהוכחו במחקרים
התפתחותיים
 .1פגיעה בחוש המציאות

השפעת המסך על המוח

הפעילות המוחית מתבטאת בין היתר
בגלים שהמוח מייצר .בשיא הערות ,כשאנו
חושבים או מבצעים פעילות רציונלית ,המוח
מייצר גלי בטא ,המגיעים מקליפת המוח.
ואילו כשאנו נחים בעיניים עצומות המוח
מייצר גלי אלפא ,שמקורם מעומק המוח.
כאשר אנחנו צופים בטלוויזיה ,המוח
עובר ממצב של גלי בטא למצב של גלי
אלפא בתוך כחצי דקה .כלומר ,אנו נכנסים
למצב של ערנות למחצה .בנוסף על כך ,הצד
השמאלי של המוח ,הנחשב לחלק העוסק
בפעילות רציונלית ולוגית ,נכנס למצב של
המתנה ,ואילו הצד הימני של המוח ,העוסק
יותר בתחושות ,באסוציאציות ובפעילות
הקשורה פחות לתודעה ,נעשה דומיננטי.
מכאן ניתן להבין את כוחו הרב של הפרסום
56

מי מאתנו לא נוכח במחזה שבו הפעוט
הצופה בטלוויזיה הולך לחפש את האנשים
בתוך הקופסה ששרים ומדברים ,לא מוצא
אותם ,ולא מצליח להבין מה קורה? בזמנים
הקריטיים להתפתחותו מתקשה הפעוט
להבדיל בין המציאות לבין תמונות המסך.
הדבר עלול להקשות עליו להבין את
המציאות הן כילד והן כבוגר.
 .2האטה של ההתפתחות המוטורית
ילד הוא יצור תנועתי ,הבונה את מערכת
העצבים שלו בשנותיו הראשונות ,ובייחוד
בשנה הראשונה ,וזקוק לתנועה ולמגע
על מנת לפתח כשרים אלו .הישיבה מול
הטלוויזיה מקטינה בשיעור ניכר את הזמן
המוקדש לתנועה בילדות המוקדמת ובשנים
שלאחריה.
 .3סיפוק מיידי
הן הטלוויזיה והן המחשב מרגילים את
הילדים לסיפוק מיידי ,ומקטינים מאוד את
הסבלנות וכושר ההתמדה לקראת מטרה
רחוקה שעליהם להשיג.
 .4פגיעה או האטה ביכולת הדיבור
ילדים בגיל הרך בונים את כושר הדיבור
הן ברמת המוטוריקה והן ברמת ההיגוי .בנייה
זו מצריכה שיחה עם מבוגר היוצר דיאלוג חי.
ואולם ,בעת הישיבה הפסיבית מול המכשיר

הם אינם משתמשים בשפה באופן פעיל ואינם
מצויים ביחסי גומלין עם מבוגר.
 .5פגיעה בראייה
המבט הנדרש כדי לצפות בטלוויזיה
הינו מבט לא ממוקד ,וישיבה של שעות מול
המסך גורמת להתעייפות העיניים ולפגיעה
בחוש הראייה.
 .6הגברת האלימות והנטייה לפתח
תסמינים של הפרעות קשב וריכוז
יש ילדים ומתבגרים שאינם יכולים
לקלוט שאלימות מזיקה למי שסופג אותה,
שהרי בסרט בטלוויזיה הגיבור קם אחרי
כל סצנה ובמשחק מחשב המשחק מתחיל
מחדש ,והסבל של הנפגע אינו נראה.
ביטוייה של אלימות סטרילית זו מגיעים
בקלות לרחוב או לבית הספר.
המעקב אחרי עשרות אלפי ילדים מוכיח
שהן אלימות והן בעיות קשב וריכוז קשורות
למספר שעות הצפייה ולגיל הצופה .ככל
שהגיל צעיר יותר ומספר השעות גדול
יותר ,כך גדלים הסיכויים להתנהגות אלימה
ולהפרעות בריכוז.
 .7הצפה ועומס
הצפייה גורמת לריבוי יתר של חוויות
אצל הילד עד כדי הצפה חושית ועומס
על מערכת העצבים .אחת התוצאות היא
שהוא מתרגל לעוצמות גירוי גבוהות ולקצב
אירועים מהיר ,ולכן בבית הספר או בגן הוא
נוטה להשתעמם – בפרט שהמורה לא יכולה
לבדר אותו ,ואף מעזה להטיל עליו מטלות
ותפקידים.
 .8פגיעה בקשרים חברתיים
אחד החוקרים בתחום מדמה את
הטלוויזיה לחלילן מהמלין ,אשר בקסם
חלילו מצליח לקחת את כל ילדי היישוב
למקום לא נודע .אנלוגיה זו מפתיעה
בחריפותה ,אבל כאשר אנחנו משווים את
חזרה לתוכן
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מספר הילדים המשחקים מחוץ לכותלי
הבית כיום מול מספר הילדים ששיחקו
יחד לפני שלושים או ארבעים שנה ,נוכחים
לדעת שהרחובות ומגרשי המשחקים כמעט
ריקים .הורים רבים טוענים שהילד יושב כל
היום מול המסך ונמנע מלפגוש חברים.
 .9חיקוי
הסרטים ורוב התכנים המשודרים הם על
פי רוב מסחריים ומשמשים מודל לחיקוי הן
אצל ילדים והן אצל מתבגרים .לכן התנהגות
אלימה או התנהגות מינית הופכות להיות
נורמות מקובלות ,שכן גיבורי הסרטים
משתמשים במוטיבים אלו לעתים תכופות.
 .10השמנה
הטלוויזיה היא כנראה אחד הגורמים
להשמנה .כאשר כל העניין ממוקד במסך,
ולא בטעם של המזון ובהנאה ממנו ,האכילה
אינה מבוקרת ,הרגשת השובע לא מגיעה,
ואף הגוף נמצא ללא תנועה שעות ארוכות.
מכאן הדרך לעודף משקל קצרה מאוד.
 .11עלייה בצריכת סיגריות ואלכוהול
על פי המחקרים ,התנהגויות אלו מחקות
את התנהגות השחקנים על המרקע .נודעות
לכך השלכות שונות ,כמו תאונות דרכים,
התנהגות אלימה ופגיעה בבריאות.

ההשפעה על האני

כלל השפעותיה של המדיה האלקטרונית
מתבטאות בנוכחות ובמעורבות חלשות יותר
של האני מול יתר הגופים ,ובסופו של דבר
להחלשה ניכרת של כוחות הרצון .תופעה זו
מתחזקת ככל שגדל זמן החשיפה למדיה.
כאשר החשיפה למדיה נעשית בגילאים
צעירים ,היא משבשת את החיבור ההרמוני
של האני עם יתר הגופים ,והדבר ימשיך
ויתבטא בשנות בית הספר וגם בבגרות ,כפי
שהמחקרים שהוזכרו מראים.

כיצד מתמודדים?

התשובה אינה פשוטה ,אולם הורים יכולים
לנקוט במספר צעדים כדי להגן על ילדיהם
ובכל זאת לאפשר להם לצפות במדיה.
הארגון האמריקאי לרפואת ילדים
ממליץ שילדים מתחת לגיל שנתיים לא יצפו
בטלוויזיה .שכן ,מאחר שבשנים אלו נקבעות
התנהגויות ומתפתחים הרגלים שילוו את
הילד בהמשך חייו .אחד המחקרים בנושא
מראה ,כי התנהגות חריגה שאומצה עד גיל
 6-5עקב צפייה רבה בטלוויזיה יהיה קשה
מאוד לשנות כשהילד יגיע לגיל בית ספר.
גם אחרי גיל שנתיים יש להגביל מאוד

המעקב אחרי עשרות אלפי ילדים מוכיח
שהן אלימות והן בעיות קשב וריכוז
קשורות למספר שעות הצפייה ולגיל
הצופה .ככל שהגיל צעיר יותר ומספר
השעות גדול יותר ,כך גדלים הסיכויים
להתנהגות אלימה ולהפרעות בריכוז.
את זמן הצפייה .כשהילד צופה ,יש להימנע
ככל האפשר מבילוי זמן פסיבי בלבד.
חשוב לשבת עם הילד הצעיר ולצפות איתו
בתוכנית ואף לדבר (כמובן בהתאם לגיל)
על התכנים הנצפים ,הן במהלך התוכנית והן
בסיומה ,כדי למנוע מצב של חוסר פעילות
של הצד השמאלי של המוח.
חשוב מאוד להימנע מהכנסת טלוויזיה
או מחשב לחדרו של הילד ולאבד בכך את
הבקרה הן על החומר הנצפה והן על כמות
השעות שהוא מבלה מול המסך .מחקרים
הראו בבירור כי הכנסת המכשיר לחדרו של
הילד מעלה מאוד את משך הזמן בו הוא
מבלה בצפייה בטלוויזיה או מול המחשב.
ככלל ,יש לשים דגש חזק יותר על
פעילות משותפת הן בחיק המשפחה והן עם
חברים .תופעה מעניינת היא ,כי ככל שהילד
פחות חשוף למסך ,כך הוא מבקש אותו
פחות.

ד”ר מוטי לוי הוא הרופא הראשי של “כללית רפואה
משלימה” והמנהל הרפואי של התוכנית לרפואה
משלימה בסמינר הקיבוצים.

motilevi9@gmail.com
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סיפורים מהלב כאמנות של נתינה

סיפור סיפורים מהלב דורש אומץ ,נתינה ,ומעל לכול התחברות אל ישות מיוחדת – מספרת
הסיפורים הפנימית שלנו .כשמתחברים אליה ,האווירה בבית נמלאת קסם

מאת ציפורי דורון
כשאנחנו מספרים סיפורים מהלב חשוב שנבוא מתוך מקום של
נתינה מלאה וטהורה .לשם כך עלינו לסמוך על ישות מיוחדת
במינה שנמצאת בכל אחד מאיתנו ,מספרת הסיפורים הטבעית
שלנו .ישות זו נמצאת בכל אחד מאיתנו .היא משתנה לפי
התפתחותנו הפנימית במהלך הזמן .אבל תמיד יש בה אוצר
מיוחד ,אוצר של סיפורים הבאים מן הלב ומן התמונות הפנימיות
שלנו .סיפורים אלה קשורים קשר עמוק אל האינטואיציה
המרפאת שבתוכנו ,זו המעניקה לנו חוכמה פנימית עמוקה,
המראה לנו את דרכנו הנכונה על פני אדמות ,המיישבת קשיים
שאנו מתקשים לפותרם דרך החשיבה המודעת ,הרגילה לנו.

תחילה זה מפחיד
כיום קשה למצוא את מספר הסיפורים הפנימי .כבני
תקופתנו ,אנו מורגלים מאוד בחשיבה וברגש שבאים לנו
באופן מודע ובהיגיון .אנו מורגלים הרבה פחות במגע עם החלק
האינטואיטיבי שבנו ,החלק שפועל מתוך האני הרוחי .כאשר
מתחילים לעבוד עם סיפורים מהלב ,מכירים אט-אט את החלק
הזה ,את הרוך והנדיבות העצומה שבו ,את יכולת הראייה
והחוכמה הפנימית העמוקה שלו .אבל בהתחלה זה קשה מאוד,
אפילו מפחיד .לראות תמונות פנימיות? ושבאמת ייווצר מהן
סיפור? ולא צריך לתכנן את הסיפור מראש? וזה יקרה כך ,מול
הילד? לא יכול להיות .אין לי את זה .זה ייצא מכלל שליטה .זה
מביך! עדיף שנקרא מתוך ספר.
ספרים ואגדות כתובות הם דבר נפלא ואין לוותר עליהם .אך מי
שמתנסה במעיין הטבעי הזורם של תמונות וסיפורים ,בשמחה
הגדולה של הנתינה המיוחדת הזאת ,במבטו של הילד השותה את
הסיפור בצמא ומבקש עוד ועוד ,ובחוויית הקשר המיוחד הנוצר
בין ההורה לילד – מתמכר ואינו יכול עוד לחדול מן הסיפורים
הקסומים הנובעים מן הלב .הורים שהחלו לספר בבית סיפורים
מן הלב מרגישים שאווירת הבית נעשית אסופה יותר ,שלווה
יותר ,ומלאה בצבעים ועושר שלא היו שם קודם לכן.

לכוון את הכלי הפנימי
כאשראנו מספריםסיפורמןהלב,חשובשניצורקודםכול אווירה
מיוחדת ,אשר תשרה שקט ,שלווה והקשבה .נר דולק וצעיף יפה
שאנו אוהבים נותנים לנו את האוירה העוטפת שמתוכה בוקע
הסיפור .גם כשאלה אינם בנמצא ,אנו מוצאים את האהבה
שבלבנו ,עוצמים את עינינו או בוהים בחלל האוויר ,ומתחילים
ִ
לראות תמונות פנימיות הזורמות לכלל סיפור .הסיפור הוא סוד
גם לנו ,והוא הולך ומתהווה אל מול עינינו הפנימיות השמחות
והמשתאות ,מלאות הפליאה וההודיה.

צילום :ניצן עידן אבוטבול

כמו כל אמנות אחרת ,הסיפור מהלב דורש אימון .הכלי הפנימי
מאתנו ,ולא פלא .מעולם
של הסיפורים חבוי וחלוד אצל רבים ִ
לא נדרשנו לעבוד עמו ולהפיק את צליליו .ככל שנעבוד עמו,
נלמד את מנעדיו ,צליליו וצבעיו ונבין את המשמעות שמפיקים
צלילים אלה ,נוכל להעניק לעצמנו ,לילדינו ולאהובינו ,ולאנשים
העובדים עמנו וחולקים עמנו את הדרך ,את העושר ,התזונה
הרוחית החיונית כל כך והחסרה כל כך ,החוכמה הפנימית
והריפוי הנפשי שהסיפורים מביאים עמם .

ציפורי דורון היא פסיכולוגית קלינית ,העוסקת בסיפור כאמנות
מרפאת לפי הגישה האנתרופוסופיתhdoron@bgalaw.co.il .
חזרה לתוכן
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אדם עולם 61

סיפור
הורות מעשית
אפרת אנגרס

קרדיט

המלך שרצה לגעת בירח

מעשייה דומיניקנית

לפני שנים רבות חי לו מלך שהכול נעשה
בדברו .כל אדם היה אנוס לעשות בדיוק את
אשר ציווה ללא שום ויכוח .והנה קרה שלילה
אחד התבונן המלך דרך חלון הארמון ,וראה
את הירח הכסוף שט לו במרומי השמים .ברגע
ההוא נתעורר רצון עז מלפניו להושיט את ידו
ולגעת בו .אך אפילו הוא עצמו – המלך – לא
יכול היה לעשות כדבר הזה .הוא הרהר והרהר
בכך .יומם ולילה הרהר המלך בדבר ,ולבסוף
מצא דרך לגעת בירח .מגדל ייבנה עבורו ,מגדל
כה גבוה שראשו יגיע לשמים ,וכאשר יטפס אל
קצה המגדל יוכל לגעת בירח .ובכן ,שלח המלך
לקרוא לנגר המלכותי ,ומשהופיע ציווה עליו
המלך לבנות את המגדל .הנגר נענע בראשו.
“מגדל כה גבוה עד שראשו יגיע אל הירח?
הוד רוממותך ,זה בלתי אפשרי .איננו יכולים

64

לעשות זאת”“ .בלתי אפשרי?” צעק המלך“ .אין
מילה כזאת ’אי-אפשר’ בממלכתי .חזור לכאן
מחר השכם בבוקר עם תוכנית לבניית המגדל
שלי” .בלילה ההוא התהפך הנגר על משכבו,
הרהר והרהר ,ולבסוף מצא פתרון לבניית
המגדל ושקע בשינה .בבוקר הלך הנגר אל
המלך ואמר לו כך“ :הוד רוממותך ,אדוני המלך.
הדרך הטובה ביותר לבנות את המגדל אל הירח
היא לאסוף ארונות עץ ,מאות ואלפים של
ארונות ולהציבם זה על גבי זה ,עד אשר יגיעו
אל השמים .הרעיון מצא חן בעיני המלך .הוא
הורה לכל נתיני הממלכה לתור אחר כל ארון
או ארונית בבתיהם ולהביא את כל הארונות
החזקים והיציבים אל הארמון באופן מיידי .ואם
יסרב מישהו? ובכן ,יש די מקום בכלא המלכותי
עבור כל הסרבנים כולם .מובן מאליו שכל

האנשים מיהרו להביא את הארונות והארוניות
שהיו ברשותם אל המלך .בחצר הארמון נערמו
אם כן כל מיני סוגים של ארונות – גדולים
וקטנים ,מגולפים ,צבועים ,מצוחצחים וסתם
ארונות .אז ניגשו הנגר ועוזריו למלאכה .הם
הניחו ארון על גבי ארון .ערמת הארונות הלכה
וגבהה ,ולא חלפה שעה ארוכה בטרם ניצב מול
הארמון מגדל גבוה .ואולם ,כשכל הארונות היו
במגדל הוא לא הגיע אפילו עד לגובה העננים.
המלך פנה אל הנגר“ :הכן עוד כמה ארונות!”
ובכן ,הובא עץ מן הנגרייה המלכותית ,והנגר
ועוזריו חתכו וניסרו והרכיבו ובנו ארונות
נוספים .הם הוסיפו אותם אל המגדל ,הניחו
אותם בזהירות זה על זה ,ואט אט הלך המגדל
וגבה .אבל כאשר כלו כל הארונות הגיע המגדל
רק עד לעננים .המלך פנה אל הנגר :הכן ארונות

חזרה לתוכן
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נוספים!” “אין עוד עץ ,הוד רוממותך” ,ענה
הנגר“ .אם אין יותר עץ ,כרות עצים .כרות את
כל העצים והכן עץ לארונות” .אמר המלך .הנגר
הניד ראשו“ .את כל העצים! הו לא ,אדוני המלך,
זה בלתי אפשרי ,אסור לנו לעשות זאת .אינך
מתכוון לכך“ .”...האם שמעתי אותך אומר
’בלתי אפשרי’? האם אינך זוכר שאין מילה כזו
בממלכתי?” אמר המלך“ .צא מייד לכרות את
כל העצים .מייד!” ובכן ,כל העצים בממלכה
נכרתו – העצים הישישים ועבי הגזע והאילנות
הרכים שאך זה נשתלו ,עצי הפרי ועצי האגוז
והאילנות שעמדו בפריחתם – כולם עד אחד
נכרתו ונחתכו לקרשים ארוכים ,שמהם הוכנו
ארונות .עוד ועוד ארונות נערמו לפני הארמון,
והארונות הושמו האחד על גב רעהו .המגדל
הלך וגבה ,גבה והלך ,וכאשר תמו כל הארונות

עבר המגדל את העננים והגיע אל הרקיע.
התבונן המלך אל המגדל בקורת רוח ואמר:
“הגיע השעה שאעלה במגדל הגבוה הגבוה
שלי ואגע בירח” .אז החל לטפס ועלה מעלה
מעלה ,עד שלבסוף הגיע אל ראש המגדל,
ועמד ממש בקצהו של המגדל הגבוה הגבוה
שלו .הוא פשט את שתי זרועותיו ,אולם לא
הגיע ממש עד הירח .עמד המלך על קצות
אצבעותיו ומתח את זרועותיו עד כמה שיכול.
הוא היה כל כך קרוב ,קרוב לירח עד כדי נגיעה
כמעט ,אבל רק כמעט .המלך הפנה את ראשו
כלפי מטה וצעק“ :העלו לכאן עוד ארון! ארון
אחד בלבד ,זה יספיק!” הנגר התבונן סביבו .לא
היו עוד ארונות ,לא היה יותר עץ להכין ממנו
ארונות ,לא נותר אף עץ אחד בכל הממלכה
כולה .הוא הפנה את ראשו כלפי מעלה וקרא:

“הוד רוממותך ,אין יותר ארונות .”...המלך
השיב בקול צעקה“ :אז קח ארון אחד מתחתית
המגדל והעלה אותו למעלה” .הנגר נדהם“ .הרי
אי-אפשר להוציא ארון מתחתית המגדל ,עם
כל הרצון הטוב ...המלך בוודאי איננו מתכוון
לכך ברצינות .”...אבל אז שמע את המלך
צועק שוב“ :האם אינך שומע? תוציא אחד
מתחתית המגדל! מייד!” הנגר קימט את
מצחו ,משך בכתפיו ועשה כאשר צווה .הוא
משך ארון אחד מתחתית הערמה .יכולים
אתם לשער בעצמכם מה קרה לאחר מכן .כל
המגדל הגבוה הגבוה התמוטט וקרס לו עם כל
ארונותיו הרבים ועם המלך בכבודו ובעצמו,
בעודו מעלה סביבו ערמת אבק ענקית .וזה היה
סופו של המלך שהכול נעשה בדברו ,ושרצה
יותר מכול לגעת בירח.
65 2010
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אוכל טוב
הבעיה של הבמבה בזמן
שבישראל שוב מחלקים מסכות אב"כ ,טוב להזכר מהי
יוטקה הרשטיין

הסכנה האמיתית לבריאותנו

בישול הוא עניין אינטימי מאוד .כשאנחנו
רוצים לספק מישהו יקר ,אנו מבשלים לו ארוחה
טובה .ואם הארוחה מאוזנת ,מתוכננת בצורה
כזאת שיקירנו יחווה בצלחת עושר של צבעים
וצורות ,ובה בעת הרמונית ולא מעמיסה על
מערכת העיכול שלו כמה סוגים של חומרי גלם
– אז הוא ירגיש מסופק ,קליל ,מוזן ,והאירוח
סביב השולחן יכול להפוך לבלתי נשכח.
בסוף הארוחה יקירנו יכול להתרווח בכיסאו
ולהשתתף בשיחה אינטימית במלוא כושר
הריכוז שלו מחמת הסיבה הפשוטה :מערכת
העיכול שלו שמחה ומשוחררת מעבודת
יתר! יקירנו יכול לחשוב ולהרגיש בחופשיות.
ומנגד ,כשמערכת העיכול שלנו אינה שמחה,
אחרי שאכלנו אוכל רע (ג’אנקפוד) ,היא
לוקחת אנרגיה מהראש (הבית של המחשבות)
וממערכת הלב והריאות (הבית של הרגשות)
כדי להתמודד עם החומר הזר שקיבלה.
עיכול הוא מאמץ רציני עבור כולנו ,אף
על פי שאנחנו לא חושבים עליו כי הוא נמצא
מחוץ לתודעה שלנו .ברגע שאנחנו בולעים
את המזון ,אנו עוד יכולים לחשוב אם הוא היה
טעים או לא ,אם אהבנו אותו או לא ,אבל מיד
אחר כך אנו מאבדים קשר עם האוכל .אבל
בשביל הגוף ,העבודה הקשה של פירוק המזון
למרכיבים שבנו אותו מתחילה רק עכשיו.
האוכל נבנה מכוחות קוסמיים (השמש ,המים,
האוויר והמינרלים של האדמה ,ואם אוכלים
בשר – גם מהנפש של החיה) ,שבאוכל שלנו
נהפכים לחומר פיזי .בתהליך העיכול האני
שלנו הופך את האוכל חזרה לרוח ,וזו עבודה
קשה שדורשת הרבה אנרגיה .ניתן לראות
כי אנשים חולים ,זקנים או נמצאים במצב
לא מאוזן חלשים מבחינה פסיכולוגית ,ואף
נעשים חלשים במערכת העיכול שלהם ,כי רוב
האנרגיה שלהם הולכת לפתרון בעיות פיזיות או
נפשיות .במצבים כאלו ,התיאבון נחלש.
אוכל רע לדעתי הוא אוכל מעובד ,מעוכל
מראש (אין צורך לפרק במבה כי היא כבר
מפורקת ומעוכלת מראש!) .כשילדים אוכלים

אוכל רע ,הכוח שנוכח בגופם במטרה לפרק את
האוכל שנכנס מתוסכל בגלל חוסר מעש .אם
האנרגיה שיש בתוך הילד לא באה לידי שימוש
במערכת העיכול שלו ,היא תתפרץ בצורות
שונות של התנהגות :היפראקטיביות ,דיכאון,
תסכול ,אלימות ועוד .הילדים שלנו כיום עוברים
את כל זה לא רק בגלל שיצרנו להם עולם
מכוער ,ללא משמעות ,הנשלט על ידי מכונות,
אלא גם מכיוון שהם לא אוכלים טוב .ומנגד,
אם אוכלים אוכל טוב ,כוח חיים חדש וחזק
ישתחרר בתהליך של פירוק האוכל ,והוא בסופו
של דבר ייהפך לאנרגיה אמיתית בתוך הילד.
העבודה הקשה של העיכול תחזק את הילד.
העולם מתחיל להתעורר לכל זה .ממשלות
באירופה מסבסדות ארוחות צהריים בריאות
בבתי הספר ,ויש יותר מודעות לבעיית האוכל.
ועדיין ,זאת משימה קשה להילחם בחברות
המזון הגדולות ,שמכניסות למוצרים שלהן
חומרים נוראיים אבל טעימים ובאמצעותם
מושכות את הילדים .אותן חברות נוהגות
להכניס סוכר למזון שהן מוכרות ,וכך הופכות
את הילדים למכורים למזון זה .חשוב לזכור
כי מטרתן של חברות המזון אינה להזין את
ילדינו ,אלא להשיג את כספנו .בישראל ,עם כל
התרבות הגדולה של אכילת סלטים ,לא צריכה
להיות בעיה “להחזיר את ילדיך הביתה” .אך
לשם כך חשוב שנבין שמה שאנחנו אוכלים
הופך לגופנו ,ושהאויב האמיתי אינו אחמדינג’ד
אלא הרגלי האכילה שלנו .אנחנו שופכים יותר
כימיקלים לתוך גופנו מאשר סדאם חוסיין
היה יכול לעשות אי פעם! אז במקום לחלק
(שוב!) מסכות אב”כ ,בואו נפתח את עינינו,
את תודעתנו ,ונתחיל לבשל ארוחות בריאות
למשפחתנו ,וכך גם נשמור על עצמנו וגם נתרום
ליצירת עולם בריא יותר דרך הרגלי אכילה
בריאים ומאוזנים.
יוטקה הרשטיין היא מנהלת מסעדת הרדוף ,מתמחה
בתזונה מנקודת מבט אנתרופוסופית .מוציאת הספר
“בישול מלא חיים”.

בלינצ’ס תרד או עלי

מנגולד עלי התרד והמנגולד
הם עלים שגדלים בחורף בשפע.
מנה קלילה שמתאימה לימים
החמים שעוד לפנינו.
 )1הבלינצ’ס  1.5כוס קמח
מלא אורגני או קמח כוסמת
(אפשר לטחון גרעיני כוסמת
במטחנת קפה!) 3 ,ביצים3 ,
כוסות מים ,מלח ,קצת שמן
חמניות.
הכנת הבלינצ’ס :בקערה מערבבים
את הקמח ,מלח וביצים .מוסיפים
את המים והשמן בהדרגתיות
ומערבבים בעזרת מטרף לעיסה
אחידה .את הבליל שנוצר יוצקים
למחבט משומנת בעזרת מצקת.
 )2המילוי  3בצלים גדולים
חתוכים דק ,חבילת עלי תרד
או מנגולד שטופים ,וחתוכים
דק 200 ,גר’ ברוקולי טרי בלי
גבעול – מפורק לחתיכות קטנות,
 0.25כוס שמן זית 200 ,גר’ גבינה
בולגרית או טופו ,אגוז מוסקט
טחון במטחנה הכי דקה.
הכנת המילוי :מאדים את העלים
ואת הברוקולי .מטגנים את
הבצל עד שיזהיב .מוסיפים
את אגוז המוסקט .מורידים
מהאש ומוסיפים את העלים ,את
הברוקולי ואת הגבינה או הטופו.
 )3הרוטב אפשר להכין רוטב
פסטה עשיר בירקות או שמנת
חמוצה.
 )4ההגשה ממלאים את
הבלינצ’סים ,שופכים עליהם את
הרוטב ואופים כרבע שעה בחום
בינוני .מגישים עם סלט גזר אקזוטי
או סלט סלק.
לתוכן
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מלאכות

ורד סבילה כהן

..................................................................................................................................................................................................

יצירה בחום המגע
בחוץ סוער וקר ,בבית פעילות שקטה ,של מגע חישה ולישה ,מרגיעה ,מחממת

כדורי פלסטלינה ,סנ אי ו שבלול מחמר טבעי

חורף ,העונה הקרה .בחוץ – סופות
גשמים ואפילו שלג במקומות הגבוהים.
אך בתוך האדמה הדברים האמיתיים
מתרחשים – גמדי האדמה עמלים למציאת
אוצרות ,פקעות החורף מקיצות משנתן
העמוקה ,תינוקות זרעי האדמה מתחילים
לאט לאט להקיץ משנתם.
אנרגיה ירוקה מופיעה בשפע על
פני האדמה ,כמו שמיכה ירוקה המכסה
ומחממת את אמא אדמה .שדות שלמים של
נבטי חיטה פורצים את תלמי האדמה בירוק
זרחני ומאיר.
וכמובן ,גם חיות החורף כבר לגמרי כאן,
בינות לירוק-ירוק הזה :חלזונות ,שלשולים,
חשופיות ועוד.

60

אצלנו בבית יש אהבה גדולה לפיסול,
במיוחד בחורף ,כשאנחנו רוצים לחמם את
כפות הידיים ואת הגוף.

למה חשוב לפסל?

• פיתוח החושים .המגע העמוק עם
החומרים מפתח את חוש המגע והתחושה.
• פיתוח יכולות המוטוריות .חשוב לתת
את האימון וההזדמנויות הרבות לחיזוק
שרירי האצבעות והידיים .היום אני פוגשת
ילדים רבים עם אצבעות "חלשות" – והדבר
מתבטא בכל עשייה פשוטה .ככל שניצור
את ההזדמנויות הנכונות ללישה ,יצירה,
הפעלת האצבעות בדרכים יצירתיות ,נעזור
לילדים לחזק ולפתח את היכולות שלהם.
• פיתוח הדמיון .עבודה בתלת מימד

מפתחת את הדמיון ופותחת לילד מרחב
חדש של יצירתיות.
• פיתוח כוחות הרצון .בעבודה עם
שעווה וחימר טבעיים (ראו להלן) צריך
הילד להשקיע אנרגיה כדי לחמם את
החומר ולפסלו כרצונו .דבר זה מפתח את
כוחות הרצון של הילד.

באילו חומרים נשתמש?

פלסטלינה – לגיל הרך .הפלסטלינה רכה
במידה המתאימה לגילאים הצעירים ,צבעונית
ומתערבבת לבסוף לצבע חום אחיד.
שעוות דבורים טבעית – לגילאים
הבוגרים יותר .חומר טבעי ,צבעוניות רכה
שאינה מתערבבת .שומרת על חום כפות
הידיים והגוף ,מתרככת על ידי לישה או
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בגילאים בוגרים יותר ( 4ומעלה) – היכולות
המוטוריות מתפתחות .שרירי האצבעות
וכף היד מתחזקים ,תאום הפעולות של
שתי הידיים יחד ,בשילוב עם הדמיון החי,
מאפשרות יותר הגשמה בחומר כיד הדמיון.
ניתן ליצור ,למשל ,קיפודים ,משפחות של
חלזונות ,חיפושיות ,גמד על פטרייה ,ועוד
ועוד ...ניתן ורצוי גם להוסיף כל מיני חלקים
– ספלולים ,ענפים ועלי כותרת של פרחים.
מה עושים עם ילדים שקשה להם לגעת
בחומרים?
לפעמים העבודה עם החומר קשה לחלק
מהילדים .במקרה כזה ,יש לראות איך אפשר
ליצור יחד איתם ולעודד אותם לעשות
דברים פשוטים .מצד שני ,יש ילדים שמאוד
נהנים מהמגע עם החומרים ,אך קשה להם
ליצור משהו מוגמר .גם שם הם זקוקים
לעזרה ,תמיכה וליווי שלנו.
סיום – כשאתם מרגישים שיש עייפות
ומיצוי של הפעילות ,כדאי להניח את
מה שהכנתם על ענף יפה ,גזע עץ ,או כל
מקום אחר שבו אתם רואים את יצירתכם
במהלך היום ,ויכולים ליהנות ממנה .הילדים
מחוברים ואוהבים לראות ולהשתמש במה
שהם מכינים.
זה יכול גם להפוך למשחק:
משפחה של חלזונות שזוחלת לה בדרך
ואת מי היא פוגשת?
"חילי ,חילי ,חילזון,
הוא זוחל בלי חיפזון,
עוד מחוש ועוד מחוש,
זהו כל החילזון "

מ שפחת שבלולים

זוג קיפו דים מ שעווה טבעית ו ספלולים

מ שפחת חיפו שיות וגמ ד על פטרייה
מ שעווה טבעית

חימום קל מעל נר .מאפשרת את הפעלת
שרירי האצבעות בצורה מאתגרת ומפתחת
יותר .כשמסיימים היא מתקשה והצורה
נשמרת לאורך זמן .אם רוצים ,ניתן ללוש
שוב וליצור מחדש .
חימר טבעי – גם לגילאים הבוגרים יותר.
חומר טבעי שומר על חום כפות הידיים והגוף,
לעומת החימר הרגיל שהוא קר ולוקח חום
מהגוף .חימר טבעי מתרכך תוך כדי לישה או
חימום קל מעל נר .המגע שלו יותר "חומרי"
ומאתגר את חוש המגע .כמו השעווה,
כשמסיימים הוא מתקשה ונשמר לאורך זמן.
אם רוצים ניתן ללוש שוב וליצור מחדש .

שיהיה חורף חם ויצירתי,
שלכם,
ורד

מה מפסלים? תלוי בגיל.

בגילאים הצעירים ( )4-2חשוב המפגש עם
החומר דרך מגע .לישה ,הפרדה לחתיכות
קטנות ,הכנת עיגולים ,נחשים ושבלולים.
גם בעזרתנו ההורים ,נבנה משפחות של
אבא ,אמא ,ילד גדול ,בינוני וקטן – הילדים
מוקסמים ומרותקים לכך .

ורד סבילה כהן ,בעלת
גן אנתרופוסופי בהוד
השרון ,מקימת "ידיים
– הורים וילדים יוצרים
יחד מהטבע" ומועדון
"ממלכת האמהות".
http://vered.leap.
co.il
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הולך נגד הרוח

דודו בן-זקן

..................................................................................................................................................................................................

משא הסברה
מה זה אוריתמיה? למה כיתה א' רק בגיל שבע? למה אתה מתכוון "פעילות היא מתה"? אלה
הם חלק מהשאלות אליהם נדרשים הורי ולדורף בחוג המשפחה הרחב .דודו מציע :אל תנסו
בכלל להסביר ,פשוט תשקרו

לפני כמה ימים נדרשתי שוב להסביר,
במה שונה חינוך ולדורף מחינוך "רגיל".
מכיוון שאינני נמנה על הבכירים שבמערך
ההסברה האנתרופוסופית ,ואת היקף
הידע שלי בתחום הזה ,אפשר לתאר
כמעורר רחמים (בימים טובים) ,אני
נוקט בגישה חמקנית ומתוחכמת :אני
ממציא שטויות .נכון ,אינני עושה כך
נפשות לאנתרופוסופיה בישראל .אבל,
בהן צדק ,אין לי שום כוונות זדון! עם
זאת ,גם אין לי כוונות לשעמם את עצמי
למוות ולמען האמת ,כמה פעמים אפשר
לחזור על אותו הסבר? אז לפעמים אני
מכניס קצת אלמנטים פיקנטיים להוויה
הסמי-אנתרופוסופית שבה אני נתון ,מאז
גייסתי את בנותיי ללגיון הזר של חינוך
ולדורף .למשל ,מישהו שאל אותי ,מה זה
אוריתמיה? אז אמרתי בלי למצמץ – שזה
ריקוד טקסי ,המסמל את שורשיה הפגאניים
של הסגידה לשמש ולירח ,ומבוצע לאורו
של ליקוי חמה ,על-ידי כל בני הקהילה –
 300אלף איש ,בערך .בעירום מלא ,כמובן.
על השאלה ,מדוע אנו מונעים מילדינו את
מנעמי הטלוויזיה – עניתי שכידוע ,הוריו
של רודולף שטיינר נחטפו ,בצעירותו,
ואולצו להשתתף בשעשועון הגרמני
המפורסם דאז" :המרוץ ל(שישה) מיליון",
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ואנו מכבדים את זכרם .מישהו בעבודה
התלונן כי אנתרופוסופים לא מחסנים את
ילדיהם" .קשקוש!" ,התרעמתי" ,בוודאי
שמחסנים .בתמציות הומאופטיות – ישר
לווריד!".

"תעביר את סלט הולדורף בבקשה"

נודה על האמת ,חינוך ולדורף הוא
מוצר קשה לשיווק .תרגום עקרונותיו
לעברית מדוברת ,נהירה לכל צולע ופוזל,
היא משימה שמעל לכוחותיי – נאור,
משכיל ויפה תואר ,ככל שאהיה .אלא
שבצוק העתים ,גם אני נקרא לדגל .כלומר,
כשאשתי לא בסביבה ,ואין לי למי להפנות
את השואל .סצנה מהסוג הנ"ל מתרחשת,
בקביעות ,יש לומר ,במפגשים משפחתיים.
מעטות המשפחות המונות בעלי
סגולה בלבד ,דהיינו ,אנשים שבעורקיהם
זורם דמו הטהור של שטיינר אבינו .לרוב,
אילן היוחסין מערב את בני האור ובני
החושך (הקורא יחליט מי זה מי .קריצה
רבת משמעות) .כאילו אין מספיק עילות
לסכסוך :אשכנזים מול ספרדים .שמאל מול
ימין .אלה שכל הזמן בדיאטה מול אלה שלא
דופקים חשבון .עכשיו נוסף ענף תחרותי
חדש – חינוך ולדורף נגד שאר העולם.
הורה ולדורף יגיע למפגשים המשפחתיים

כשלרכבו רתומה עגלת הצדקנות ,עמוסה
כל טוב .הוא יעיף מבט מתחלחל בדרדקי
השבט ,שהוריהם חסרי האחריות ,שליבם
גס בהם ,השליכו אותם למטחנת הבשר
הממלכתית ,ויצקצק בלשונו הכי חזק
שאפשר .ילדיו ,לבושים ברישול מוקפד,
על פי צו האופנה של פרוסיה הקיסרית,
ינעצו עיניים משתאות בטלוויזיה .זהו,
אגב ,המבחן האולטימטיבי לכוחות
הוולדורפיאנים הפועלים במשפחה.
דיספונקציונליוּת אנתרופוסופית נמדדת
במידת המשיכה של הילד למסך ,ביחידות
של מאיות השנייה .מכשול נוסף בפני
הורה ולדורף הוא האוכל .נודה על האמת,
האוכל שלנו לא טעים .באמת ,הגיע הזמן
לשים את העדשים על השולחן :כל הקטע
הזה של לאכול בריא ובתמורה לחיות יותר
שנים ולסבול פחות ממחלות – לא שווה את
המאמץ .האוכל הוא הסוס הטרויאני של
החוויה האנתרופוסופית בכלל ,וקטגוריית
המשנה שלו ,חינוך ולדורף ,בפרט .הורה
ולדורף ,אנתרופוסוף-לייט ,במקרה הטוב
ביותר – גם אם זנח את כל שיקוצי העולם
הישן ,מימי הטרום-נאורות שלו ,לעולם
יזכור את טעמו של אוכל אמיתי .צדו
האפל של המטבע הוא סוגיית הכמות .כאן
אנחנו מפסידים בנוק-אאוט :המפגשים
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בתמונה :סלט ול דורף .לא נ גרם כל נז ק לתפוחים בהכנת הכת בה

המשפחתיים ,כידוע ,נועדו לאפשר לבני
המשפחה לדחוס לגרונם כמות אדירה של
אוכל ,כאילו אין בדעתם לאכול עד המפגש
הבא ,חודשים רבים לאחר מכן .אנחנו,
לעומת זאת ,טועמים כזית ואוכלים בכל
ארוחה כשליש מכמות הקלוריות המומלצת
ליתוש .עם תום הארוחה ,המשפחה
הוולדורפית האומללה עומדת כעת כששתי
מׂשוכות קשות ביותר כבר מאחוריה – אוכל
וטלוויזיה .אבל ,האפרודיזיאק האמיתי של
הערב עוד לפנינו .כטוב ליבו ביין ,ישאל
אחד הדודים :מה לעזאזל הילדים שלכם
לומדים בבית-ספר אנתרופוסופי?
כאן המחנות נחלקים לשניים:
אנתרופוסופים אסלים והורי ולדורף.
הראשונים יגידו בפשטות שהילדים לא
"לומדים" ,הם מתהווים ,ויעברו לקינוחים.

הורה ולדורף ,שזה עתה הציץ לפרדס ויצא
בשן ועין ,יפצח בהסברים ארכניים אודות
נשמת הילד ,קורותיּה בכל שביעון בחייו
ויכולות התקשור שלו עם פיות .זהו ,כמובן
מעשה מטומטם .בסופה של ההרצאה,
כל בני המשפחה יביטו המומים בחבר
הכת המטורף שפלש להם לסלון ,עיניהם
תרות אחר ילדם ,לוודא שאינו מתרועע
עם האיימישים הפסיכים האלה .לפיכך,
אני חוזר וממליץ בחום – שקרו! זה נשמע
אמין באותה מידה כמו האמת ,ובינינו ,אין
לכם שמץ של מושג למה הילדים צריכים
שיעור שנקרא" :רישום צורות" או מה
ההיגיון בחלוקה לתקופות .אם אתם ממש
מוכרחים להיות נודניקים ,לפחות לכו
על הגרסה הסולידית ושבחו את הכיתות
המרווחות והיפות או את ההתנהלות

השקטה והבטוחה של המורה .אבל ,למען
השם ,אל תפטפטו על שיעורי הנגינה
בלירה ,החשיבות שבהטלת כידון או ,כמובן,
אוריתמיה .גם ככה כולם בטוחים שאתם
אוגרים נשק בחווה אורגנית בנגב ומחכים
להוראה מלמעלה להשתלט על המדינה.
בהזדמנות זו ,אני רוצה להזמין את
כולכם ל"חג חודש" בבית ספרנו (נא לבוא
בבגדים לבנים) .ננגן ,נשיר ונקריב בתולה –
ככל שיותיר לנו הזמן!

דודו בן-זקן גר בקריית טבעון ושולח את שלוש
בנותיו לבי"ס ולגן 'שקד'
benzaken.dudu@gmail.com
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אתר אדם עולם ,מגזין אדם עולם ,עיתון הילדים אדם צעיר –
מה שהורה צריך כדי לשפר את איכות חייו ומשפחתו.
להצטרפות לחצו כאן

