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 מבוא .1

זהו . הוא סיפור שקשה להתעלם מקיומו, ב"המופיע בספר בראשית פרק כ, סיפור עקידת יצחק

האווירה הייתה מותחת ודרמטית בעיקר בשל . אחד הסיפורים שנחרטו בזיכרוני עוד מילדות

. מיד לאחר קבלת הצו האלוהי, המסע האילם של האב והבן כשלושה ימים אל עבר הר המוריה

כיצד הוא ? ואברהם. הליכתו אל עבר הלא נודע -דאות לגבי גורלו של יצחקישנה תחושה של אי ו

 ? פועל כך כלפי בנו יחידו אשר אהב

פרשנים . של ציות עיוור, שאלות של מוסר -רבות מהן, שאלות רבות עולות מקריאת הסיפור

אמנים עסקו באספקטים שונים בה , מסורתיים כתבו אין ספור השערות ומדרשים על העקידה

 .וגם לגישה האנתרופוסופית יש צד בנושא

חינוך לאור רוח ) הסיפור העסיק אותי בהקשר החינוכי כסטודנטית לחינוך וולדורף

שאלת המחקר בה . כשתחום ההתמחות בלימודיי הוא מקרא ותרבות ישראל( האנתרופוסופיה

סיפור  הביא אתכיצד נכון ל, לאור הפסיכולוגיה ההתפתחותית של שטיינר: "אעסוק בעבודתי היא

ובשנית ' הילדים נפגשים עם סיפור העקידה לראשונה בכיתה ג ".?'ח-בכיתות ג ועקידת יצחק 

אילו שאלות מהדהדות ? כיצד הם תופסים את הסיפור בשלבי ההתפתחות השונים. 'בכיתה ח

 ? בנפשם

רם שהוא אחד התחומים בז, בחרתי לפתוח את העבודה בסקירה היסטורית של חינוך וולדורף

 .האנתרופוסופיה

 .בוחן מאפיינים שונים של גילאים אלו -"השביעון השני וגיל ההתבגרות: "הפרק השני בעבודה

בפרק השלישי הצגתי את סיפור עקידת יצחק דרך פרשנות מסורתית ומנקודת המבט 

 . הבאתי טעימה קטנה של סיפור העקידה ברובד האמנותי, בנוסף. האנתרופוסופית

גילאי השביעון השני וגיל  -'ח-ו' מדגים את הוראת סיפור עקידת יצחק בכיתות גהפרק הרביעי 

 . תוך מתן מגוון רעיונות ללימוד הסיפור, ההתבגרות
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 חינוך וולדורף  .2

 רקע 2.1

היכולים מתוך עצמם להעניק כיוון ומשמעות , שאיפתנו העליונה היא לפתח בני אדם חופשיים"

 (.שטיינר" )לחייהם

חינוך וולדורף הוא אחד התחומים בזרם . משמעותה ידע האדם" אנתרופוסופיה"

בית (. 7867-7031)ר רודולף שטיינר "המחנך והפילוסוף ד, אותו יסד ההוגה, האנתרופוסופיה

, בעיר שטוטגרט שבגרמניה" אסטוריה -וולדורף" לייצור סיגריות הספר הראשון הוקם במפעל

מאז . ספר לילדי הפועלים ברוח רעיונותיו-שטיינר להקים בית בעקבות פניית מנהל המפעל אל

 . קמו בעולם מאות בתי ספר הפועלים ברוח משנתו של שטיינר

. חינוך וולדורף שם במרכז תפיסתו החינוכית את הפסיכולוגיה ההתפתחותית של שטיינר

 (לדות ועד בגרותמי)נפש ורוח , כישות שלמה של גוף תית זו רואה את  האדם פסיכולוגיה התפתחו

בקווים  פייןומאכל שביעון ". שביעונים: "שנים המכונות 1ומחלקת את חייו לתקופות של 

 ,מתוך תפיסה זו. וישנם קווים משותפים שניתן להכלילם עבור רוב הילדים, התפתחותיים כלליים

יוכלו כיצד : שאלתם החינוכית של מחנכי וולדורף מופנית אל השלב ההתפתחותי בו הילד נמצא

אילו תכנים ודרכים הולמות את הילד בשלב ההתפתחותי ? לפגוש את הילד במקום בו הוא נמצא

כל אלה  -הגישה לילד, סביבת הלימוד, המתודיקה, (הקוריקולום)תכניות הלימודים ? בו הוא מצוי

  .ועוד מכוונים לתת מענה לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד

בחיזוק ובניסיון , חינוך וולדורף רואה את שליחותו בטיפוח, בדומה לזרמים הומניסטיים אחרים

אל עולמו הפנימי והאינדיבידואלי של כל , הפנייה היא פנימה. לעורר את ישותו הפנימית של הילד

ת רגשותיו וכוחו, גופניותו, זאת מתוך הנחה שטיפוח נכון והרמוני של פנימיות הילד. ילד וילד

החשיבה שלו יכינו אותו בצורה המשמעותית ביותר לחיים עצמאיים ומלאי תוכן בכל חברה 

 1. וסביבה בה יגדל ויתפתח

הגישה . בעלת איכויות וצדדים רבים ומגוונים, רבת פנים, האנתרופוסופיה רואה בילד ישות שלמה

גוון הרחב ביותר של יש ניסיון מתמיד לעורר ולפתח בילד את המ: החינוכית מותאמת לתפיסה זו

כך זוכה תלמיד . פ דגשים המותאמים לשלב ההתפתחותי בו הילד נמצא"ע, האיכויות השונות בו

בבית . המלאכות ובתחומי הלמידה העיונית, בית ספר וולדורף לעבודה נרחבת בתחומי האמנות

ל זאת כחלק סורגים ומפסלים וכ, רוקדים, מציירים, שרים, הילדים מנגנים, למשל, הספר היסודי

 2. בלתי נפרד מהעשייה החינוכית

 

 

 

                                                           
1
 עקרונות ויישומים: חינוך וולדורף 
2
 שם 
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 :וגיל ההתבגרות( 11-7)השביעון השני  2.2

כל מה שקורה בעולם : הילד הוא ישות של חיקוי, 1עד גיל , בשנות חייו הראשונות של הילד

' עמ, 7080, שטיינר) נפשו ורוחו, הוא חש אותו וסופג אותו אל תוך גופו: שסביבו פועל עליו ודרכו

חווה הילד גם הוא בפנימיותו , כל מה שמתרחש בעולם אשר בחוץ: אחד הם -הילד והעולם .(70

 .שלו

. בתנועת הרגש, חשיבה זו חיה ברגש: השביעון השני בחייו של הילד מתאפיין בחשיבה עצמאית

כוחות הגדילה הבאים . (06' עמ, 3337, הרווד) תמונתית ואינה ביקורתית-היא חזותיתחשיבה זו 

 -נפגשים במערכת הריתמית -העולים מן הגפיים, וכוחות התודעה המתעוררת, מן הראש

וכוחות התודעה העניקו ; כוחות הגדילה פעלו לעיצוב הראש, 1עד גיל . בתווך, הממוקמת במרכז

במישור הרגש והדמיון ובמישור  -הם פועלים במערכת הריתמית, במפגש ביניהם כעת. את הרצון

לבנייה וטיפוח של , בעצם, שביעון זה מוקדש (.13' עמ, 3337, הרווד) התהליכים הריתמיים בגוף

 .החוויה והדמיון, עולם הרגש -עולמו הפנימי

מתבטאת בדמיון עשיר בנפשו של הילד בגיל שבין התחלפות , אם כן, פעילות המערכת הריתמית

פעילות דמיון (. החייםגוף )גדל ומתפתח הגוף האתרי , בגילאים אלה. השיניים להתבגרות המינית

והדרך הטובה ביותר להגישה לילד היא , חזקה היא הפועלת באופן העמוק ביותר על הגוף האתרי

בבואנו לספר  .(06' עמ, 7060, שטיינר) דרך מראות ומשלים בעלי תיאורים מוחשיים וציוריים

אשר יעוררו  עלינו לזכור שאנו מציגים בפניהם מראות חיים, לילדים סיפורים בגילאים אלו

 . (08' עמ, 7060, שטיינר) בנפשותיהם רגשות הערצה וימריצו אותם לעשייה

, 3337, הרווד) "חיים ללא רגשות הינם חסרי משמעות, עבור ילד בתקופה אמצעית זו של הילדות"

אכזבה , התלהבות, שמחה, נפש הילדים ודמיונם בתקופה זו משתוקקים לחוויות של עצב. (12' עמ

כשמספרים להם . ון מצבים נפשיים אשר מעוררים את נפשם ודמיונם ומניעים את נפשםועוד מגו

טעות תהיה להשמיט את הפרטים הקשים והעצובים מהסיפור במטרה לשמור על  -סיפורים

הן של הנאה והן של , עצמה נפשית צומחת הן מחוויות של אושר והן של צער. "אושרם

 .(12' עמ, 3337, הרווד)"כאב

 :0גיל 

 גיל זה מהווה שלב של(. נהר הרוביקון שחצה יוליוס קיסר על שם" )חציית הרוביקון: "מכונה גם

 . שמות אלה באים לתאר ולהמחיש רגע בחיים שאין ממנו דרך חזרה. חציית גבול, נקודת מפנה

, הוא נפרד לאיטו מחוויית האחדות עם העולם, בין השנה התשיעית לעשירית בחייו של הילד

אל המבוגרים , בין היתר, צצות בקרבו שאלות רבות המופנות. ש מתגלה בתוכוומשהו חד

תחושת . אלא התבוננות ביקורתית מן הנגד, כבר אין חיקוי של המבוגרים. הסובבים אותו

הילד שואל פעמים רבות האם )אך יחד איתה תבוא בקשה לאהבה גדולה , הבדידות הולכת וגדלה

ומצפה שיידע את , הוא נושא עיניו אל המבוגר (.06' עמ, 3373, ששון) (למשל, אוהבים אותו

, הרווד) ובתמורה מצפה לקבל חכמה וסמכות, הילד נותן אמונו במבוגר. התשובות לשאלותיו

 .(06' עמ, 3337
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 :גיל ההתבגרות

, במקביל. מתחילים כוחות הגדילה לפעול במיוחד על השלד התחתון והגפיים 72בסביבות גיל 

, למשכן החשיבה, יותר מן הלב, הופך הראש, עתה. התודעה המתעוררת אל הראשמגיעים כוחות 

, מתפתחת ביקורתיות, יחד איתה. ומתחילים להתגלות מאפייני החשיבה האינטלקטואלית

 3.(מסיקה-טסלר) ווכחנות וציניות אל מול אידיאלים מופשטים ושאלות קיום עמוקות

שבותיו המורכבות ולדעותיו בחייו הפנימיים מוצא המתבגר את המקור למח, בגיל ההתבגרות

כשהוא מבין לראשונה שהוא בעל עולם , זהו שינוי אדיר בתפיסת הילד את עצמו. בתוך עצמו, שלו

עולם . (767-763' עמ, 3337, הרווד) פנימי עשיר של מחשבות ורגשות אשר הם אוצרו הייחודי שלו

אשר מעצימות את , יות של משמעות ומוסראצל המתבגר עולות שאלות פנימ. הרגש הולך ומעמיק

מה ? כיצד נכון לחיות? מי אני: שאלות כמו. החוויות הנפשיות הקיימות בעוצמה בכל מקרה

 4(.מסיקה-טסלר) ?מוסרי ומה לא

, 3337, הרווד) אלא מבקש לעצב דעותיו בעצמו, המתבגר אינו מוכן עוד לקבל את סמכות המבוגר

 (.06' עמ

וזהו , זה פתוח אל העולם החיצוני(. גוף התחושה)נולד הגוף האסטרלי , עם ההתבגרות המינית

כוח , השלב הטוב ביותר לקרב אל הנער המתבגר מבחוץ כל מה שיכול לפתח בו דימויים מופשטים

זהו הזמן בו האדם בשל לערוך את שיפוטו העצמי אודות . שיפוט ופעילות שכלית עצמאית

 .(13' עמ, 7060, שטיינר) עברהדברים שלמד ב

אלא גם , ביקורתי בלבד -בני הנוער זקוקים ללמידה הנובעת ומכוונת לא רק אל הכושר השכלתני

היא כזו הנוגעת , למידה הפונה אל הלב ופותחת בפני המתבגר אפיקים חדשים. אל המימד הרגשי

 5.(מסיקה -טסלר) בחיים, במציאות

חינוך הרצון יבסס יסודות  -6(מסיקה -טסלר) יא הכרחיתפנייה אל הרצון בגיל ההתבגרות ה

העבודה על הרצון צריכה להיות בעלת טבע פנימי אמנותי שתניע את הרגש . עמוקים בעתיד

דרך הרגש , דרך החשיבה: דרכים 0-אל הרצון ניתן לפנות ב. ותפעיל את כוחות הרצון באופן עמוק

מסוימים לאידיאלים מעניקה לנפש הילד כוח  הפיכת רעיונות: דרך החשיבה. ודרך הרצון עצמו

דרך . סיפור יצירה משל עצמם/ הילדים יכתבו שיר -עבודה אמנותית: דרך הרגש. חיים ממשי

המחנך יפעיל בתוכו כוחות של התפעלות והתלהבות אשר יציתו את נפשו של הילד וימלאו  -הרצון

 . תיותאאותה בחדווה ולא באפ

 

 

                                                           
3
 http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat01.html 
4
 http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat01.html  
 
5
 01.htmlhttp://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat  
6
 http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat02.html 

 

http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat01.html
http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat01.html
http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat01.html
http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat02.html


7 
 

 :ט"י-'א' פס, ב"כ פרק, בראשית: עקידת יצחק .3

 רקע 3.1

ה, ַוְיִהי א" ת, ְוָהֱאֹלִהים, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ֵאָליו; ַאְבָרָהם-ִנָסה אֶּ ר , ַויֹּאמֶּ ַאְבָרָהם ַויֹּאמֶּ

ר ַקח ב.  ִהֵנִני ת-ַויֹּאמֶּ ת-ָנא אֶּ ר-ִבְנָך אֶּ ת, ָאַהְבָת -ְיִחיְדָך ֲאשֶּ ְך, ִיְצָחק-אֶּ ל, ְלָך-ְולֶּ ִריָ -אֶּ ץ ַהמֹּ רֶּ ; האֶּ

ָהִרים, ְלעָֹּלה, ְוַהֲעֵלהּו ָשם יָך, ַעל ַאַחד הֶּ ַמר ֵאלֶּ ר אֹּ  ...".ֲאשֶּ

סיפור על . זוהי פתיחתו של הסיפור אשר הפך במסורת היהודית סמל לנאמנות ומסירות אין קץ

עושה  -וזה, עליו להקריב את בנו יחידו אשר אהב: אב היוצא למסע לאחר שהאלוהים ניסה אותו

, הוא חובש את חמורו: מתחיל אברהם ברצף פעולות מהיר, כבר למחרת היום. זאת ללא היסוס

, אב ובנו, אברהם ויצחק. בונה את המזבח, מעמיס את העצים על יצחק בנו, לוקח את שני נעריו

. ודבר אינו נאמר ביניהם, ימים אל הר המוריה 0הולכים הליכה משותפת וארוכה משך 

השתיקה . ודבר זה נותן לסיפור אופי מתוח ודרמטי, םמחשבותיהם ורגשותיהם אינם נשמעי

ה, ִהֵנה ָהֵאש ְוָהֵעִצים": טעונת הרגשות נשברת בשאלתו התמימה של יצחק לאביו ָלה, ְוַאֵיה ַהשֶּ  "ְלעֹּ

ה: "לאחר תשובת האב(. 1' פס) ה ְלעָֹּלה-ֱאֹלִהים ִיְראֶּ אין שום תגובה מצד ( 8' פס" )ְבִני, לוֹּ ַהשֶּ

האם יצחק מבין את גורלו ? מה משמעות ההליכה יחדיו. הם פשוט ממשיכים ללכת יחדיוו, יצחק

 ?כיצד חש אברהם לאחר שאלת בנו? כיצד חש לאחר תשובה זו? ומקבלו בשתיקה

 :פרשנים מסורתיים על עקידת יצחק 3.2

 אינו התרחש במציאות אלא בתוך נפשו , ם"פ תפיסת הרמב"ע, סיפור העקידה :ם"הרמב

כל אלה דימה בנפשו אברהם מתוך  -האיל הנעקד, ההליכה המשותפת. של אברהם

, קול אלוהים וקולו של השטן: שני קולות שכנו בנפשו של אברהם .הנבואה שקיבל

 . (23, 01' עמ \3336, אבן חן) המצביעים על מאבק פנימי שהתרחש בנפשו של אברהם

הוא בעל שלמויות (: א"המדרגה הי)אברהם היה נביא בדרגת הנבואה הגבוהה ביותר 

הוא היה , כשהוא נענה לקול האלוהי להקריב את בנו. המוסר והכוח המדמה, השכל

וכששמע את קול המלאך שהקנה לו , הוא התקדם במדרגות הנבואה. בדרגת נבואה נמוכה

, שם) הוא הגיע למדרגת הנבואה הגבוהה ביותר -רצון האלוהים את ההבנה החדשה על

משקפת את ההבנה האמיתית של " אל תשלח ידך אל הנער: "קריאת המלאך. (20' עמ

 (.21, שם שם) זו שמנעה ממנו לעקוד את בנו, הצו האלוהי

הוא הדוגמה להתמסרותו הטוטאלית של האדם לרצון , ם"לפי הרמב, המסר של העקידה

והיראה ממנו לאיזה גבול , יתעלה' ה-להודיענו גבול האהבה ל"עקידה באה ה. האל

ידעו כל בני אדם "כי על פי אברהם ', נכונותו של אברהם היא דוגמה ליראת ה". מגעת

 .(11' עמ,שם שם) "מהו' יראת ה
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 " ת  :"ַאְבָרָהם-ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה אֶּ

 :אברבנאל .1

האלוקים "אבל ו, כדי שידע האל מה שלא היה יודע, הזה אין ענינו הבחינה הנסיון... "

, עומד לנס עמים' על הנפלא הזה שעשה אברהם בדבר הוכי הפ" נס"הוא מגזרת " נסה

 !"ויביטו אחריואליו גויים ידרושו , כדגל רם ושנא

 :ד"כ' ם מורה נבוכים ג"רמב .2

הניסיון מגיע . 'ה-ונתו של האדם בכל ניסיון המופיע בתורה בא לראות מהו גבול אמ

 .שילמדו ממנו, במטרה לשמש דוגמה

מיד יצא למלא את הצו האלוהי : והוא עמד בו, הניסיון שעבר אברהם היה גדול מאוד

 .ללא שאלות או היסוסים

 רבי יוסף אלבו -ג"פרק י' ספר העיקרים מאמר ה .3

מטרת . האדם נבחן באמתשם , הניסיונות הבאים על האדם מגיעים במצבי לחץ וקושי

(: 'כ' מלכים א" )אל יתהלל חוגר כמפתח. "'התחזקות האמונה ואהבת ה: הניסיונות היא

" חגור", על אף שהוא מוכן, אין הוא ראוי להתהלל -מי שלא עשה את מעשה הגבורה בפועל

 .עליו לצאת לניסיון ולפעול. כלי מלחמה

 (7017', ליבוביץ)

 

 "ת-ַקח תִבְנָך -ָנא אֶּ ר-אֶּ ת, ָאַהְבָת -יִחיְדָך ֲאשֶּ ְך, ִיְצָחק-אֶּ ל, ְלָך-ְולֶּ ִרָיה-אֶּ ץ ַהמֹּ רֶּ  7"אֶּ

ְך": בו היה עליו לנטוש את ארץ מולדתו, הראשון של אברהם וניסיונהניסוח מזכיר את  -לֶּ

ַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ל, ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִממוֹּ ץ-אֶּ ךָ , ָהָארֶּ ר ַאְראֶּ , בפסוק זה. (7 ,בראשית יב) "ֲאשֶּ

אל עבר  -בית אביו, מולדתו, ארצו של אברהם: ישנו פירוט בסדר עולה של הקושי בנטישה

גם בסיפור העקידה ישנו פירוט בסדר עולה המדגיש ". הארץ אשר אראך" -עתיד לא ידוע

 . אשר אהבת, יחידך, בנך: האהבה והקושי בפרידה מהבן, את הקרבה

 "ה ה ְלעָֹּלהלוֹּ -ֱאֹלִהים ִיְראֶּ  :"ְבִני, ַהשֶּ

שחט יפ שהבין יצחק שהוא הולך לה"אעו. בני -ואם אין שה לעולה, יבחר לו השה 'ה :י"רש

 . והובלב ש" וילכו שניהם יחדו"

 "ל ל, ְנָעָריו-ַוָיָשב ַאְבָרָהם אֶּ  "ְבֵאר ָשַבע-ַוָיֻקמּו ַוֵיְלכּו ַיְחָדו אֶּ

 פרשה נו  ראשית רבהב .1

ללמוד  (בנו של נוח) אביו שלחו אצל שם: רבי ברכיה בשם רבנן דתמן? ויצחק היכן הוא

, כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות: כך אמר אברהם.. ממנו תורה

 (7017', ליבוביץ))ך איני רוצה שתזוז מזרעי לעולם לפיכ

 

 

                                                           
7
 341' עמ, בראשית: ך"עולם התנ 



9 
 

שנים כדי להירפא  0הוא הגיע לגן עדן למשך : 8אגדה למקום הימצאו של יצחק .2

שם , עדן-והמלאכים הוליכוהו לגן: "מהפצע שחתך בו אביו כשהחל את השחיטה

 "בשעת העקדה חבורה שעשה בו אברהםהלרפאותו עבור אותה , שנים' שהה ג

 (:תפיסת חסידות אשכנז)? האם פחד יצחק 

בחור אני וחוששני שמא יזדעזע גופי , אבא: בשעה שביקש אברהם לעקוד יצחק בנו אמר לו"

. 9"אלא כפתני יפה יפה, ושמא תפסל השחיטה ולא תעלה לך לקורבן, מפחדה של סכין ואצערך

הוא חושש שגופו יזדעזע . במדרש זה מתואר יצחק כאדם השותף לתכנון מותו בקור רוח

נשמתו יודעת . לא נשמתו, חששו של יצחק הוא שגופו יזדעזע. מפחד כשרגע המוות יתקרב

, אבן חן) וגופו הפיזי יוקרב על המזבח, היא תעלה השמיימה -שהקורבן הוא רצון שמיים

 .(30' עמ, 3336

נשמתו של יצחק פרחה  -10"כשהגיע הסכין לצווארו מיד פרחה נשמתו מרוב פחד" :אלעזר' ר

כשהתמונה שלנגד עיניו היא , הוא מת מבועת מפחד ואימה. מגופו עוד בטרם הופעת המלאך

וכשהנפש שמע אל : "המשך המדרש מעניק תקווה. של אביו המניף את המאכלת לשחטו

עמד על רגליו וידע יצחק שכך עתידין לחיות ופתח , חזרה נפשו לגופו והתירו, תשלח ידך

נשמתו של יצחק חזרה לגופה עם  -"אלוהינו מלך העולם מחייה המתים' רוך אתה הב: ואמר

 .(03' עמ, 3336, אבן חן) במותו' שהבהיר את רצון ה, הישמע קול המלאך

  

 אייה אנתרופוסופית עקידת יצחק בר 3.3

מייצגת  היא שכל דמות ך"דמות בסיפורי התנ לגבי כל, באופן כללי, התפיסה האנתרופוסופית

 ך מייצג טרנספורמציה קוסמית ושלבי אבולוציה"וכל מאורע בסיפורי התנ, תמונת אנושות שלמה

 . (31' עמ, 3331, בוק)

בעידן הירח הקדום . התקופה השלישית, סיפורי בראשית מתרחשים באמצע התקופה הלמורית

בתקופה , כעת. קשה הירח והאדמה היו כיחידה אחת, (התקופה שקדמה לתקופה הלמורית)

והיא , את כוחות ההקשחה, האדמה השליכה מתוכה את הירח: הם נפרדים זה מזה, הלמורית

: שלה האנושות מגיעה לשלב האנושי, בתקופה זו. (20, 23' עמ, שם) מצאה איזון בין השמש והירח

היא מתקדמת , ועם כניסת התקופה הלמורית, עד כה הייתה האנושות קיימת בספירות רוח ונפש

 . (30' עמ, שם שם) ויית קיום אנושית בהתגשמות ארציתלהו

את ההנהגה לקחו על עצמן , האימפריות הגדולות, בתקופה בה בבל ומצרים חי אבינו אברהם

בבבל מוצא אברהם את עצמו מוקף על ידי . (776' עמ, שם שם שם)התרבותית של האנושות כולה 

לא רק כדי להגן על  -הוא עוזב את ביתו. (778' עמ, שם שם) תרבות גדולה המתמסרת לחיצוניות

ומגיע , י האל"את ייעודו שניתן לו ע, אלא גם כדי למלא את שליחותו, עצמו מעולם חיצוני זה

 .(738' עמ, שם שם) לארץ ישראל
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, אברהם היה בן מאה: כמעט בדרך נסית, יצחק נולד לאברהם בדרך של הפרת החוקים בטבע

שהתקדמו עם התפתחות  (כוחות שמש) יצחק היו פעילים כוחות עתידבנפשו של . ושרה בת תשעים

מדוע ? מה משמעות הדבר מצד אלוהים. ציווה את אברהם להקריב את בנו יחידו' ה .האנושות

 ? לאחר שזה הגיע כמעט בדרך נס דרש אותו בחזרה

ר היה זה את, באותה תקופה. בהמשך, אברהם הקריב את יצחק במקום שבו תיבנה ירושלים

אברהם הרגיש רצון חזק להקריב את יצחק . אשר היה שליח השמש, המיסטריות של מלכיצדק

של  בנפשו, נוסף על כך. באתר מיסטריות השמש של מלכיצדק וחש שהייתה להן זכות על כך

  .(713-710' עמ, 3331, בוק) אברהם שכנה רוח גבורה וצייתנות להקרבה

פרחה נפשו של יצחק , כשנגעה החרב  בצווארו: דולעבר יצחק תהליך רוחי ג, במהלך ההקרבה

. חזרה הנפש אל גופו של יצחק -"אל תשלח ידך אל הנער: "ועם השמע קול מלאך האלוהים, ממנו

יצחק  (.710-712' עמ, שם) מוות של התקדשות והתעצמות החיים, יצחק חווה תחייה מהמתים

היה עליו להתנסות  -הללו בעתיד  כדי לממש את כושרות השמש. הביא עמו טבע שמשי רב מדי

הפך יצחק לדמות , מאז מאורע ההקרבה על הר המוריה. זה היה ייעודו .בויתור, בהקרבה הגדולה

 .כמעט פאסיבית, מאופקת, שותקת

ת": על דמות האיל ֱאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו, ַאַחר, ַאִיל-ַוַיְרא ְוִהֵנה, ֵעיָניו-ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ ַוֵילְֶּך ַאְבָרָהם  ;נֶּ

ת ָלה ַתַחת ְבנוֹּ , ָהַאִיל-ַוִיַקח אֶּ  -האיל בסיפור אינו נתפס בדמותו החומרית( 'יג' פס" ).ַוַיֲעֵלהּו ְלעֹּ

, קרניו היו סבוכות בין ענפי העץ. אלא כחיזיון שהופיע בנפשותיהם של אברהם ויצחק, ארצית

 .ות האיל הצטיירה בתוכהבשמש ודמנדמה היה כאילו צפו . והוא אפוף היה בהילת אור
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 עקידת יצחק באמנות 3.1

, כל אמן התמקד בנישה אחרת לחלוטין מתוך הסיפור. עניין בסיפור העקידהאמנים רבים מצאו 

לו 'ציור של מיכאלנג: שונות זו מזו בפרק זה אציג מספר יצירות. ובחר לייצגה בדרכים שונות

 .ושיר של חיים גורי; ציור של מרדכי ארדון; מנשה קדישמןפסל של ; ו'קראוואג -מריסי דה

 (:שמן על בד) 7630, ו'קראוואג-לו מריסי דה'מיכאלנג, עקידת יצחק 

 

 

    

 

  
 

 

 

 

אל תשלח : "הרגע בו אומר המלאך לאברהם: ו בחר ברגע השיא של סיפור העקידה'קאראוואג

 ".ידך אל הנער

ובידו השנייה מצביע על , אברהם העומדת לשחוט את בנוהמלאך תופס את ידו של , ביצירה זו

הנראה , ובידו השנייה אוחז בפניו של יצחק בנו, (במאכלת)אברהם אוחז ביד אחת בסכין . האייל

 11.מתגלה האייל, מעל ראשו של יצחק. בציור זועק באימה חסר אונים
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 פלדת קורטן, 7083,מנשה קדישמן, עקידת יצחק: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כשם שאולי , היא חלק מן הביוגרפיה שלי ושל בני דורי. עקידת יצחק אינה סמל מופשט בעיניי"

קדישמן התייחס לנושא העקידה כסמל ( קדישמן." )תהיה גם חלק מהביוגרפיה של ילדיי אחריי

 .למחאה פוליטית כנגד מלחמות וכנגד מלחמת לבנון בפרט

פניו של יצחק המת , האייל -ב משלושה חלקיםהוא מורכ. אביב-הפסל מוצב ברחבת מוזיאון תל

, פניו מביעות עצב. והוא ניצב מעל ליצחק המת, האייל הוא הבולט ביצירה. ושתי נשים מקוננות

, הנשים ניצבות בצד. אך גם רוע הניכר בעיניו המחודדות ובזוויות הקרניים המתעקלות מעלה

גורלו של יצחק ביצירתו של קדישמן  .צופות ביצחק המת ובוכות כשהן חבוקות זו בזרועות זו

ניתן לראות זאת בפניו החלולות . אלא מת, הוא אינו ניצל: שונה מגורלו בסיפור העקידה

והחליף אותו , הדמות הבולטת ביותר -קדישמן הוציא מהפסל את אברהם .המוטלות על האדמה

: משמעות כפולההאייל הוא ישות בעלת . ההופך לדמות השולחת את הבנים אל המוות, באייל

בדמותו מתגלמים . אך גם מבכה אותם, הוא חורש רעה כשהוא שולח את הבנים אל המוות

 12.המדינה והאבות
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 שמן על מזוניט, 7021, מרדכי ארדון, שרה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחיו ובני משפחותיהם , זמן קצר לאחר שגילה כי הוריו, 7021-ב" שרה"מרדכי ארדון צייר את 

שאינה משתתפת כלל בסיפור המקראי הופכת להיות הדמות הדומיננטית  ,שרה. נספו בשואה

, יצחק שכוב בקדמת היצירה. פניה חשוכות והיא בוכה על בנה, ידיה מורמות בתנועת קינה .בציור

אברהם . יצחק מסמל את העם שהוקרב(. צבע גופו הלבן וידיו השלובות על חזהו)מאופיין כמת 

שבור המוטל ( המקשר בין האדם לאלוהים)אונים ליד סולם   קטן וחסר, מתואר משמאל מרוחק

ארדון רואה את היהדות כקורבן המוטל . העקדה בציור זה מסמלת את אסון השואה. על האדמה

13.ואת שרה כאם נצחית, על המזבח  
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 ְיֻרָשה / חיים גורי

ן דְוֹלא ָיַדע ַאְבָרָהם ִכי הּוא . ָהַאִיל ָבא ַאֲחרוֹּ ב-ֵראִשית, ֵמִשיב ִלְשֵאַלת ַהיֶּלֶּ רֶּ מוֹּ עֶּ נוֹּ ְבֵעת יוֹּ .אוֹּ  

תוֹּ ִכי ֹלא ָחַלם ֲחלוֹּם ְוַהַמְלָאְך ִנָצב . ָנָשא רֹּאשוֹּ ַהָשב לֶּת ִמָידו –ִבְראוֹּ ֹּ.ָנְשָרה ַהַמֲאכֶּ  

ת ַגב ָאִביו ֻהַתר ֵמֲאסּוָריו ָרָאה אֶּ ד שֶּ .ַהיֶּלֶּ  

ֲעָלה ָקְרָבן, ַכְמֻסָפר, ִיְצָחק ב, הּוא ַחי ָיִמים ַרִבים. ֹלא הֹּ ר ֵעיָניו ָכָהה, ָרָאה ַבּטוֹּ .ַעד אוֹּ  

ֱאָצָאיו ִריש ְלצֶּ ת ַהָשָעה ַהִהיא הוֹּ ת ְבִלָבם. ֲאָבל אֶּ לֶּ ָלִדים ּוַמֲאכֶּ .ֵהם נוֹּ  

 

על : האמצע, החלק השני. אברהם והילד, מספר על האיל: חלק ראשון: חלקים 0-השיר בנוי מ

הוא , "הילד"הוא כבר לא )הסוף מדבר על יצחק . הילד שהותר מאסוריו וראה את גב אביו

, ביצירתו של גורי(. וכעת שווה במעמדו לאביו, מעבר, אולי עבר מעין טקס התבגרות". יצחק"

אך את הרגע ההוא על הר . היו לו ילדים רבים, הוא חי שנים רבות. יצחק אכן אינו עולה קורבן

כל הגנום הלאומי . צוואתו לצאצאיו, וזוהי ירושתו. לעולם לא ישכח -השעה ההיא את, המוריה

הציפייה לחיים שקטים במדינת ישראל לאחר . כל יהודי נולד עם מאכלת בליבו. שיצא מצאצאיו

שאמור , האיל. כיצחק" נעקדים"עדיין יהודים רבים נהרגים ו. הטבח הנוראי בשואה לא התממשה

הוא ממחיש את . לאחר מעשה ההרג והאובדן, בא אחרון -בסיפור המקראילסמל את ההצלה כמו 

14.חוסר ההצלה של עם ישראל  
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 סיפור העקידה בחינוך וולדורף .1

וילדים ' עמדתי על הקווים המאפיינים של ילדים בכיתה ג, שביעון שני וגיל ההתבגרות -3.3בפרק 

האנתרופוסופית כי על המורים לפנות אל הילד מתוך התפיסה (. גיל ההתבגרות)' בכיתה ח

קיים שוני בין הוראת סיפור העקידה לילדי כיתה , לפגוש אותו במקום בו הוא נמצא, שלו" שפה"ב

 .ולהציע הוראת שיעור להבנתי, אנסה לעמוד על הבדלים אלו. 'וילדי כיתה ח' ג

 הוראת הסיפור בכיתה ג 1.1

  (.האבותסיפורי סיפורי הבריאה ו) ך"פת תנבמסגרת תקו' סיפור העקידה נלמד בכיתה ג

נפש הילדים (. 3.3ראה פרק )זה בגיל  תנועת הרגש החזקהאחד ממאפייני השלב ההתפתחותי הוא 

שהסיפור  על אף. ובסיפור העקידה הדבר מוצא ביטוי היטב, משתוקקת לתמונות מלאות רגש

קשה להתעלם מן הסערה  -(לבטים, רגשות, מחשבות) תיאורי עולמן הנפשי של הדמויותממעט ב

ת בנפשו של יצחק ובנפשו של אברהם המוצאות ביטוי באמצעים ספרותיים הנפשית המתחולל

בסופו ישנה כאשר , ניתן לדמות את תחושת המתח בסיפור למין גרף עולה בצורה חדה  .בסיפור

 .מלאך אלוהיםהצלתו של יצחק על ידי  -רגיעה

הכנות אלה מתוארות . ובבוקר שלמחרת הוא מתחיל בהכנות למסע, אברהם נענה לצו האלוהי

לוקח עצים ויוצא אל , לוקח את נעריו ואת יצחק, חובש חמורו, קם בבוקר: כרצף מהיר של פעלים

פעלים  רצףרק  -אין תיאור של מחשבותיו, אין השתהות בין פעולה לפעולה. עבר הר המוריה

עקידת יצחק " -0.0כפי שמתואר בפרק ) הצייתנית ונחישותו הגבוהה לפעולה רוחוהמעיד על 

תוַ ":(בראייה אנתרופוסופית ר ַוַיֲחבֹּש אֶּ רוֹּ -ַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֹּקֶּ תַויִ  ֲחמֹּ ְשֵני ְנָעָריו ִאתוֹּ ְוֵאת -ַקח אֶּ

ְך ָלה ַוָיָקם ַוֵילֶּ ל ִיְצָחק ְבנוֹּ ַוְיַבַקע ֲעֵצי עֹּ רַהָמק-אֶּ  . (0' פס" )לוֹּ ָהֱאֹלִהים-ָאַמר-וֹּם ֲאשֶּ

מה קורה במהלך ימים . ימים 0-אברהם לוקח את יצחק והם הולכים יחדיו בשתיקה מוחלטת כ

האם אברהם נחוש עד  ?על מה חושב כל אחד מהם? על מה, ואם כן? האם הם כן משוחחים? אלה

 -המסע יוצר תחושה של מתח כמעט בלתי נסבל עבור הקוראים ?כדי כך ואין בו חרטה ולו לרגע

איה השה " -גם לשאלתו התמימה של יצחק? כיצד אביו לא מספר לו דבר? מה יעלה בגורל יצחק

אשר  (8' פס" )אלוהים יראה לו השה לעולה בני: "עונה אביו תשובה סתומה( 1' פס" )?לעולה

 .מותירה את הקורא מבולבל עוד יותר

יחידו אשר , את בנו עליהם מניח, אברהם עורך את העצים: קידה עצמהממשיך אל העהסיפור 

. ועומד לשחוט את בנו -זהו רגע השיא בסיפור -מניף את המאכלת לכיוונו ,עוקד אותו ,אהב

: מהשמיים' עם הישמע קול מלאך ה. (0.0פרק ' ר)נפשו של יצחק פורחת ממנו  .הדרמה בשיאה

רגע  -התחייה מהמתים, חווה יצחק את חזרת נפשו אליו -(73' פס)" אל תשלח ידך אל הנער"

תמונת הקרבתו של יצחק והצלתו על ידי המלאך . (0.0פרק )ההתקדשות אותו היה צריך לעבור 

 . מביאה עמה אנחת רווחה גדולהאך , שה ומותחתק

ניקה קול המלאך המסתורי הקורא לאברהם פעמיים בסיפור מוסיפה רובד מיסטי לסיפור ומע

 (.3.3פרק ' ר)מחפשים מאוד  0דבר אשר הילדים בגיל  -שמירה עליונה וחמלה, תחושת דאגה

, חרדה, מתח: סיפור העקידה מביא עמו תנועה מגוונת לרגשות הילדים: לסיכום מאפיין זה

וכפי שהוזכר , אשר יזינו את נפשם (?אולי על אלוהים? אולי על האב)כעס , הקלה, שמחה, תהיות
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אל לנו להשמיט את הפרטים הקשים מהסיפור כדי  -שביעון שני וגיל ההתבגרות -3.3בפרק 

סיפור טוב עבורם הוא כזה עם פרטים ומצבים רגשיים . על רכות נפשם של הילדים" לשמור"

  .כזה שיניע את נפשם לפעולה, מגוונים

 -כדי לפתח בילדים את החשיבה החזותית .תמונתית -חזותיתחשיבה : מאפיין נוסף של שביעון זה

כמעט , כאלה שיהפכו את הסיפור לציורי, עלינו לספר להם סיפורים עם פרטים רבים, תמונתית

סיפור  .ומפעיל את הגוף האתרי באופן החזק ביותר, הדבר מפעיל את דמיונם היטב. מוחשי

, אילו חפצים לוקח איתו, מתואר כיצד אברהם נערך לקראת המסע: העקידה רווי פרטים ציוריים

כ מתוארת הנפת המאכלת אל עבר יצחק "אח. בניית המזבח ועריכת העצים עליו ועקידת יצחק

ל, ַוָיבֹּאּו : "ה הדרמטיתוהעציר ר ָאַמר-אֶּ ת, לוֹּ ָהֱאֹלִהים-ַהָמקוֹּם ֲאשֶּ ן ָשם ַאְבָרָהם אֶּ , ַהִמְזֵבחַ -ַוִיבֶּ

ת ד; ָהֵעִצים-ַוַיֲערְֹּך אֶּ ת ,ַוַיֲעקֹּ תוֹּ ַעל, ִיְצָחק ְבנוֹּ -אֶּ ם אֹּ ת .ִמַמַעל ָלֵעִצים, ַהִמְזֵבחַ -ַוָישֶּ -ַוִיְשַלח ַאְבָרָהם אֶּ

ת, ָידוֹּ  לֶּת-ַוִיַקח אֶּ ט, ַהַמֲאכֶּ ת, ִלְשחֹּ : גם הופעת דמותו של האיל מתוארת היטב. (73-0' פס" )ְבנוֹּ -אֶּ

ת " ת; נֱֶּאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו, ַאַחר, ַאִיל-ְוִהֵנה ַוַיְרא, ֵעיָניו-ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ , ָהַאִיל-ַוֵילְֶּך ַאְבָרָהם ַוִיַקח אֶּ

 (70' פס" ).ַוַיֲעֵלהּו ְלעָֹּלה ַתַחת ְבנוֹּ 

הם כבר אינם . אותו חווים הילדים 0את סיפור העקידה ניתן להשוות למשבר גיל               

, אך עדיין זקוקים לתמיכת המבוגרים, מתרחקים מעולם המבוגרים, מאוחדים עם העולם לגמרי

הקרבתו של יצחק היא שלב הכרחי עבורו , לתפיסתו של שטיינר. להכוונתם ולשמירתם

הוא מתרחק מעולם אחד . לפרידה מן העולם הקודם וצעידה אל עבר עתיד חדש, להתקדשות

( המגיעה בדמות המלאך המגונן)יחד עם השמירה האלוהית  -כוחות חדשיםומגלה בתוכו 

 .ההכוונה לקראת הדרך החדשהו

 :'מתודות להוראת הסיפור בכיתה ג

 (.7נספח ' ר)ברמת גן אותה ראיינתי " זומר"בבית הספר ' מחנכת כיתה ג, לפרק זה נעזרתי בנועה

לספר את הסיפור , בעיני, גם כאן ראוי, כמו כל סיפור אחר אותו מספרים לילדי חינוך וולדורף

 . פה עם הוספת ציטוטים מתוך הסיפור המקראי-בעל

לא  -עלינו לשאת בתוכנו את התמונה הרוחית של תהליך ההתקדשות אותו עבר יצחק, כמורים

י הסיפור תבוא ממקום שזוהי חוויה אך תפיסתנו לגב, בהכרח דבר שנעביר אל הילדים במלל

 .רוחית שעבר יצחק ולא מעשה התעללות של אב בבנו או של אלוהים בבני עמו

לא נכון בעיניי להעלות הצגה בנושא כדי לא להפוך אותו למוחשי  -מבחינת הפן האמנותי בסיפור

אחת מתוך  לצייר ציור לוח עם סצינה( 7נספח ' ר)כפי שהציעה נועה , ניתן לחלוטין. לגמרי

בהחלט הייתי מוסיפה מדרש מבין שלל המדרשים אשר נכתבו על . העקידה וציטוט הולם עבורה

" ממלא"המדרש  -(פרשנים מסורתיים על עקידת יצחק) 0.3אשר אחד מהם הובא בפרק , העקידה

בא המדרש  -תיאורים מסוימים, מחשבות, במקום בו לא מופיעים רגשות. את הפערים בסיפור

 . ומוסיף זווית ראייה חדשה על הסיפור או על דמות מסוימת, יפור במקום זהומספר ס
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 הוראת הסיפור בכיתה ח 1.2

יש . אינטלקטואלית, חשיבה ביקורתית, גיל ההתבגרות מאופיין בחשיבה עצמאית של המתבגר

. במקביל להתרחשות רגשית מלאת עוצמה -שאלות קיום עמוקות, התפתחות של שאלות מוסריות

  .יכול המתבגר לשפוט את הדברים שלמד בעבר, זו בחיים בנקודה

ניתן ורצוי לפתוח את סיפור העקידה ולהתבונן , לאחר קריאת הסיפור בכיתה יחד עם התלמידים

בפרק זה אציג מספר נקודות והצעות להוראתן להבנתי וכראות . על הנושאים השונים הקיימים בו

 .עיניי

ת, ְוָהֱאֹלִהים, ָבִרים ָהֵאלֶּהַאַחר ַהְד , ַוְיִהי: "דיון כיתתי - נקודת -(7' פס" )ַאְבָרָהם-ִנָסה אֶּ

, אלוהים בוחן את אברהם. המוצא של הדיון הכיתתי יכולה להגיע ממקום הניסיון

כאשר רוצה אדם להוכיח עצמו . 15"'ה-מהו גבול אמונתו של האדם ב"לראות , במקרה זה

עליו לעמוד במבחנים  -וימתלקהילה מס, כאחד שיכול להתקבל לחברה מסוימת

עד איזה  -אדם בעל אידיאלים נעלים אשר רוצה לפעול עבורם -או לחילופין. וקריטריונים

מה הייתם מוכנים לעשות ומה לא הייתם מוכנים לעשות כדי להוכיח  ?גבול ילך איתם

לתת את השיפוט , בעיניי, יש פה בהחלט מקום? עצמכם בפני מישהו בעל סמכות כה נעלה

פעולותיו כאדם מאמין וכאבא לילד  -ופן מבוקר ואינטליגנטי על דמותו של אברהםבא

האם ? מאיזה מקום הוא פעל -יש את המקום לתת את הדעת על דמותו של אלוהים; יחיד

האם זו  -אם זהו אכן תהליך התקדשות שעל יצחק לעבור? הוגן לבקש בקשה מעין זו

מדוע הסופר המקראי משמיט  ?שרה, יצחקהיכן אמו של ? ; הדרך הנכונה להעבירו בה

 ?את דמותה מסיפור העקידה לגמרי

שביעון  -3.3פרק ' ר)אני סבורה כי פתיחת הדיון מעודדת פנייה אל הרצון בדרך החשיבה 

גיבוש  -סקרנות ולבסוף, ביקורתיות, הדיון מעודד חשיבה(. שני וגיל ההתבגרות

עד היכן הייתי מוכן . ב התפתחותי זהדבר שנפש הילדים כה זקוקה לו בשל, אידיאלים

מה לעולם לא אעשה כדי להוכיח עצמי ? באיזו חברה אני חי? ללכת עם העקרונות שלי

 .וכדומה? לאחרים

, לימוד יחד: ומשמעותו, סוג לימוד זה נפוץ עד היום בבתי המדרש: עבודה בחברותא -

ש כלשהו או ישנה קריאה משותפת של הטקסט המקראי ונותנים מדר. כ בזוגות"בד

בסופו של , אשר מטרתו, כל אחד מעלה את טענתו ונוצר דיאלוג או ויכוח. נקודות לדיון

 . דבר היא להגיע לתובנות חדשות או לשאלות נוספות בדבר הטקסט ומסריו

פותחת את הנושא הנלמד ( תחומית -רב) הוראה אינטרדיסציפלינרית: שימוש באמנויות -

, לעולם מגוון אשר נגע בכל כך הרבה אמנים, במקרה זה, פרקים 70מפרק מצומצם בן 

בהחלט ראוי בעיניי להציג בגיל זה כמה מיצירות האמנות . 'פוליטיקאים וכו, אנשי רוח

כל , ולראות היכן העקידה פגשה את האמנים( עקידת יצחק באמנות) 0.2שהוצגו בפרק 

כדי לעורר את נפשם בדרך אמנותית ולהעיר , נוסף על כך. אחד בתחומו ובעולמו האישי

יכולים הילדים לבחור דמות אחת מתוך סיפור העקידה ולנסות להביע אותה , את הרצון

 .במדיום של חימר

                                                           
15
 .ד"כ', מורה נבוכים ג, ם"רמב 
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 ומסקנות סיכום .5

. תרופוסופיהמייסד האנ, ר רודולף שטיינר"תו החינוכית של דשחינוך וולדורף מושתת על תפי

 . נפש ורוח, גוף ושלמה של תפישה זו שמה במרכז את הילד ומתייחסת אליו כישות מתפתחת

 גיל בו חווים הילדים משבר עמוק', הילדים פוגשים את סיפורי בראשית לראשונה בכיתה ג

. סיפורי בראשית בכלל וסיפור עקידת יצחק בפרט נותנים מענה נכבד למשבר זה. "(0משבר גיל )"

ואל  כחוויית נפש הפונה אל הרגש, כחומר סיפורייפורי המקרא נלמדים בשנים הראשונות ס

 .פונה גם אל האינטלקט והחשיבה הביקורתית ההוראה, ככול שהילד מתבגר. הדמיון

כדי לענות על שאלת המחקר שהוצגה במבוא הבאתי תחילה תיאור כללי המוסר רקע ומאפיינים 

 : של חינוך וולדורף

  ר רודולף שטיינר"פי תפיסת הפסיכולוגיה ההתפתחותית של ד-וולדורף פועל עלחינוך. 

  בבתי ספר וולדורף מנסה לתת מענה לשלב ההתפתחותי בו ( קוריקולום)תכנית הלימודים

 .נמצא הילד

 ": וגיל ההתבגרות (1-72) השביעון השני"בחלק השני של עבודתי בחנתי מאפיינים שונים של גילאי 

  מאופיינים בתנועת רגש חזקה ופעילות דמיון עשירהגילאים אלה. 

  מתחילות לעלות בו שאלות לגבי . הילד כבר אינו אחד עם העולם -מתרחש משבר 0בגיל

 .אופיו ואופי הסובבים אותו

 יש חיפוש אחר , גיל ההתבגרות מביא עמו את כוחות החשיבה האינטלקטואלית

 .אידיאלים ושאלות קיום עמוקות

בראייה אנתרופוסופית וברובד , מסורתית -לניתוח סיפור העקידה בראייה פרשניתניגשתי , מכאן

 :האמנותי

 אגדות רבות נכתבו בנושא; פרשנים רבים ביארו נושאים דומים בעקידה באופנים שונים. 

 תהליך רוחי גדול , סיפור העקידה כסיפור התקדשותו של יצחק -בראייה אנתרופוסופית

 .שהיה עליו לעבור

  האמנים בסיפור העקידה מראה עד כמה פוגש הסיפור אנשים במקומות כה שונים עיסוק

 .בחייהם

 : 'וח' בפרק הרביעי הדגמתי מספר רעיונות להוראת סיפור העקידה בחינוך וולדורף בכיתות ג

 כדי לשמור על תומם " הקשים"אל לנו כמורים לחסוך מהילדים את הפרטים  -'בכיתה ג

 .לתמונות מלאות רגש וסערותדווקא הם צמאים  -כילדים

 לאתגר את הילדים ולצאת אל  -עבודה בחברותא; כדאי להוסיף פן של דיון -'בכיתה ח

 .לשאול שאלות, למתוח ביקורת, מחוץ לסיפור
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אני מוצאת בסיפורי המקרא עולם עשיר ורחב אליו יכולים הילדים לצלול ולמצוא בו , לסיכום

סיפורי המקרא מהווים . יום-ות מוכרות להם מחיי היוםסמלים מיתיים גדולים כמו גם סיטואצי

 . ובכך אני מוצאת קסם גדול וחשיבות עצומה כלי להתמודדות, מעין כלי תרפויטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 ביבליוגרפיה .6

, 30' עמ) עקידת יצחק בפרשנות המיסטית והפילוסופית של המקרא(. 3336. )א, אבן חן -

 ידיעות אחרונות וספרי חמד -משכל: תל אביב(. 713-712, 738, 778, 776, 20, 23, 31

 .חירות: חיפה. הבריאה וראשי בית האב: בראשית(. 3331. )א, בוק -

 .הומני: תל אביב. עיונים בחינוך ולדורף: טיפוח האדם בילדות(. 3337. )ס, הרווד -

 .הוצאת  רביבים.ך"ופדיה עולם התנאנציקל(. 7083-7000(. )עורך. )מ, הרן -

. בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים: עיונים בספר בראשית(. 7017. )נ, ליבוביץ -

 .המחלקה לחינוך בגולה, ההסתדרות הציונית העולמית

: ירושלים .ממלכת הילדות: אמנות החינוך מתוך תפיסת ישות האדם(. 7080. )ר, שטיינר -

 .מיקרוקוסמוס

 .מיכאל: תל אביב. אנתרופוסופיה -חינוך הילד לאור מדע הרוח(. 7060. )ר, שטיינר -

 .'פרשה נו סימן ח, בראשית רבה סדר וירא -

 .ילקוט ראובני פרשת וירא -

 .קעז' עמ, פרשת וירא, פירוש הרוקח על התורה, אלעזר מוורמס' ר -

 .06 ,(70)אדם עולם . סוף עידן התמימות(. 3373. )ג, ששון -

 .הרדוף(. 3333)ונות ויישומים עקר: חינוך וולדורף -

אנתרופוסופיה ( גרסה אלקטרונית)גיל ההתבגרות בחינוך ולדורף . ע, טסלר מסיקה -

  http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat01.html:  מ 3372למאי  73 -נדלה ב .בישראל

 .אנתרופוסופיה בישראל( גרסה אלקטרונית)הרצון בגיל ההתבגרות . ע, טסלר מסיקה -

 http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat02.html: מ 3372לאוגוסט  7 -נדלה ב

- Sacrifice of Isaac (Caravaggio) ,מ 3372לאוגוסט  3 -נדלה ב. ויקיפדיה- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_of_Isaac_(Caravaggio) 

. מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני, מנשה קדישמן, עקידת יצחק. נועם, טופלברג  -

 -מ 3372ט לאוגוס 3 -נדלה ב

http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/SacrificeofIsaac.aspx 

 -מ 3372לאוגוסט  3-נדלה ב. אמנות במקראנט, מרדכי ארדון, שרה -

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19260 

. מאת חיים גורי בזיקה לסיפור עקדת יצחק' ירושה'השיר , (ח"תשס)חלי , אברהם איתן -

 -מ 3372לאוגוסט  3 -נדלה ב

tp://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=434ht 

 

 

http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat01.html
http://www.antro.co.il/papers/EDU_Anat02.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_of_Isaac_(Caravaggio)
http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/SacrificeofIsaac.aspx
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19260
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=434
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 נספחים .7

 רמת גן -"זומר"ס "בי', מחנכת כיתה ג, ראיון עם נועה :1נספח 

 ?כיצד את רואה את סיפור העקידה המופיע בספר בראשית: ש

לא  .וזוהי התמונה הרוחית שהמחנך יחזיק בתוכו, יש פה תהליך של התקדשות שיצחק עובר: ת

 .את התמונה הרוחית הזו, כמורים, אלא רק נישא בתוכנו, בהכרח כך נלמד את הילדים

אילו שאלות חיות ? להגיש את הסיפור לילדים בגיל זה, בעינייך, כיצד נכון. 'את מחנכת כיתה ג: ש

 ?אילו תכנים היית מבליטה ואילו פחות? בהם

לא לפחד מחוויה . גם אם הוא קשה, ולא צריך לפחד מלהביא משהו עמוק. פה-לספר בעל: ת

. התבגרות, זהו סיפור חניכה. עוברים זאת בפנימיותם( הילדים)אלא להבין שגם הם , דרמטית

ישנה אגדת . שיש סוף טוב, כדאי להדגיש את דמות אלוהים ודמות המלאך ששומרים ומגוננים

(. בזקנתו)עוור וכך יצחק הת -ל שהבאתי לכיתה על המלאכים שראו את יצחק נעקד ובכו"חז

חשוב לילדים לדעת שאלוהים אוהב אותם . האגדה הביאה את המקום של החמלה ושל האהבה

הסיפורים יכולים להיות עבור הילדים כלי . ושומר עליהם כדי לעבור את המכשולים שבדרך

צריכה להיות תמיד מתוך , כמורים, והעבודה שלנו? מה נפש הילד צריכה בגיל הזה -תרפויטי

 .הזה המקום

 ?באיזו סצנה מתוך הסיפור בחרת -מבחינת עבודת מחברת בכיתה: ש

דווקא תמונת ההקרבה של . בחרתי ציטוט אחד מתוך העקידה וציור של אייל בסבך עם קישוט: ת

ריככתי בהם , בגלל הלך הרוח שאיתו באתי. האייל הייתה לילדים קשה יותר מאשר הקרבת הבן

 .יך של התקדשות עבור יצחקאת הסיפור מתוך ההבנה שזהו תהל

 ?כיצד יכול היה לעשות זאת ליצחק -אברהם, האם הילדים העלו שאלות לגבי האב: ש

אלוהים מלכתחילה לא " -ו" אלוהים רצה לנסות אותו: "הם ענו. החזרתי את השאלה אליהם: ת

מצאת אני לא נ. ילד אחד אמר שאברהם רצה להוכיח משהו לעצמו". התכוון שאברהם יהרוג אותו

אין , אלא יותר מכוונת לתחושה שאין רוע באלוהות, "?איך אבא עושה מעשה שכזה: "בדרמה של

 .שם כוונה רעה

האם שוחחתם בכיתה על . בסיפור העקידה מתוארים שלושת ימי ההליכה בשתיקה ממושכת: ש

 ?תחושותיהם של אברהם ויצחק במהלך המסע

אלו הן דמויות מיתיות ויש בהן . יומי-ה לרגש יוםלא הרגשתי שזה נכון כי זה היה הופך את ז: ת

אז , אלה תמונות ענקיות של תהליכים מעולם הרוח. יומיות-יותר עומק מדמויות פשוטות ויום

חוסר , השתיקה: ההליכה הזו היא סוג של טקס. פחות נכנסתי לאיך כל אחד מהם הרגיש

ויש משהו בנטישה והפרידה של , שנים בהר המוריה ללמוד 0יש גם אגדה שיצחק נשאר . האכילה

הוא אדם בפני  -יצחק הוא כבר לא הילד של אברהם. מעבר של גדילה, האבא שמעידים על שחרור
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הוא שלב בו  0גיל . אך אני לא נכנסת לשם עם הילדים, אמנם בהמשך חייו הוא פאסיבי. עצמו

 .פן טבעי הן חיות בילדובאו, עולות וצצות -להורים, השאלות האלה של הפרידה בין הילד לעולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


