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 מבוא .1
 

על מעין  -הן ממוקמות לרוב בפינות בולטות. מהוות מוקד מרכזי בגן פינות הטבע בגני הוולדורף

 . חפצים מיוחדים ודמויות שהוכנו במיוחד לכבודן, פרחים, מקושטות בשלל צבעים, במה מכובדת

בחרתי להתמקד בנושא זה בעקבות התנסותי כסטודנטית לחינוך וולדורף בגן וולדורף בשנת 

בתחילת השנה קיבלתי על עצמי משימה שנראתה פשוטה למדי אך לא כך , כשנכנסתי לגן. 'הסטאז

שלל צבעים , בובות, הוצאתי בדים -ללא הרבה ניסיון או רעיון ברור. בניית פינת הטבע -היה הדבר

בניתי , ניסית ופירקתי, וטקסטורות נפרשו לפני וכמו כל ילד שעושה פעולה בפעם הראשונה

כשסיימתי את המלאכה שאלתי לדעתה של אחת הגננות והיא שינתה את בדי , סוףלב. ושיניתי

רק אז התחלתי להבין כמה חשיבות  -המשי אותם בחרתי לשים הוסיפה כמה פרטים והחסירה

עוד לפני שידעתי שאכתוב את , וכך. ניתנת לפינת החמד הזו שמקבלת בכל בוקר את פני הילדים

צילמתי אותן ובעיקר , עקבתי אחר פינות הטבע המתחלפות, לדורףעבודתי על פינות טבע בגני הוו

חג  ת הטבע התחלפה בין לילה כאשרנהנתי מתגובות הילדים שהגיעו בבוקר והופתעו לראות שפינ

הגעתי לגן ללא התנסות קודמת בגנים ומבלי שראיתי . עברה חלפה לה עונהכשאו עומד בפתח 

משנה את הלך רוחו , יחד עם פינת הטבע, איך הגן כולותמונת גן בעבר ותוך כדי תנועה הבחנתי 

 !גם הילדים, המעגלים וכן, הסיפורים, השירים, הצבעים -בהתאם לחוץ המשתנה

מדוע פינת הטבע היא מקום כה  -פינת הטבע משכה את סקרנותי והתחלתי לשאול עצמי שאלות

החורף שאלתי עצמי מדוע  כשהגיע? מדוע אסור לילדים לשחק בבובות שבפינת הטבע? מרכזי בגן

 ?אין פינה כזו בבית הספר היסודי מדוע? דווקא הגמדים תופסים מקום בפינת הטבע

 

הם בגלל שבחינוך וולדורף הקו המנחה את התכנית הלימודית לילדים הוא השלב ההתפתחותי בו 

, בהתאם לפסיכולוגיה ההתפתחותית של שטיינר: ניסיתי לבחון בעבודתי את השאלה ,נמצאים

 ?מהי חשיבות פינות הטבע בגני הוולדורף

 

 .ענף היוצא מגזע האנתרופוסופיה, את העבודה בחרתי לפתוח במתן רקע על חינוך וולדורף

 

בוחן את המאפיינים השונים של הילד בשבע השנים  -"שביעון ראשון: "הפרק השני בעבודה

 .הראשונות

 

בקשר , החינוך לאחדות קוסמית עוסק בחשיבות" אחדות האדם והקוסמוס: "הפרק השלישי

 .הגופני של האדם לקוסמוס והקשר הרוחני העמוק ביניהם שנמשך משחר ההיסטוריה

 

 .הממחישות אותםמהגן בפרק הרביעי הסברתי על מאפייני פינת הטבע וגם הצגתי תמונות 

 

בע פינת הט ה שלן לבין תמיכתבשביעון הראשוהפרק החמישי עוסק בהלימה בין התפתחות הילד 

 .בהתפתחות זו
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 ?מהו חינוך וולדורף .2

 רקע 2.1

שטיינר ייסד את החברה האנתרופוסופית  (.וכמהח= סופיה , אדם= אנתרופוס)האנתרופוסופיה 

המיועד להדריך את הרוחי שבאדם , שביל של הדעת"והגדיר את האנתרופוסופיה כ  3930בשנת 

רק אותו האדם ... צורך של חיי הרגש, היא מתעוררת באדם כצורך הלב. שבעולם לקראת הרוחי

אשר מוצא בה את מה שהוא בעצמו מחפש מתוך דחף של חייו , יכול לקבל את האנתרופוסופיה

לפיכך יכולים רק אלה להיות אנתרופוסופים אשר מרגישים שאלות מסוימות על טבע . הפנימיים

." י של חייהם באותו האופן שהם מרגישים את הרעב ואת הצמאהאדם והעולם כצורך אלמנטאר

 (. 9' עמ, 3903, שטיינר)

חוקר את הרוח באדם ובעולם כפי שמדע הטבע חוקר את החומר באדם , מדע הרוח אם כן

אמנות , מתוך חקר רוחי זה  צמחו ענפים בתחומים שונים כגון חקלאות ביו דינמית. ובעולם

 .חינוך וולדורף ועוד, ( מרפא)חינוך מיוחד , אדריכלות, הרפוא, (אוריתמיה)התנועה 

עולם הראשונה בעיר בית ספר וולדורף הראשון הוקם על ידי שטיינר עם סיום מלחמת ה

" אסטוריה -ולדורף"הוקם בעיקר עבור ילדי פועלי בית החרושת לסיגריות  בית הספר. שטוטגרט

 .ומכאן שמו

לא ניתן . הילד מקורו בעולמות הרוח -ראשית. מנחים נותבבסיס הגישה החינוכית מספר עקרו

 .הנחה זו את ידע האדם ללא לחדור לעומק

כזו שתפנה ותחייה את , חינוך -בבסיס העקרון השני קיימת השאיפה שמדע החינוך יהיה לאמנות

תספוג ותצא אל עבר הלימוד האמנותי , שהיא היסוד החי באדם, הנפש. נפש האדם ואת הרגש

בשל כך חינוך וולדורף שם דגש על . לומד הילד עם העולם אותו מתוך חיבור הרמוניאותו אליה 

נעים בצורה אמנותית ועוסקים , מציירים, בכל יום כמעט הילדים שרים, האמנות בחינוך

שרק כשהלימוד יעבור דרך הרגש סופו להתממש כתנועת רצון כההנחה היא  . במלאכות יד

  1.לם מתוך האדםהיוצאת אל העו

. לפיה קים קשר הדדי בין חלקי האדם, החשיבה החינוכית האנתרופוסופית הינה הוליסטית

מבנה . החלקים זהים בחשיבותם ובכדי להצמיח אדם בריא וחופשי עלינו להכירם תחילה ולטפחם

הישות האנושית מורכבת מארבעה , לפי האחת. הישות האנושית מתואר בשתי דרכים עיקריות

, דרך נוספת לתיאור המבני הוא החלוקה לגוף. גוף הנפש ואני, גוף החיים, גוף פיזי -פים השוניםגו

החלקים אינם יכולים לחיות בניתוק זה מזה  .(בעזרתם קושר עצמו האדם לעולם) נפש ורוח

רק במבוגר מגיעות שלוש המערכות של האורגניזם "וקיימים בשלבי החיים השונים אך 

 (.28' עמ, 2335, ודהרו." )לבשילותן

זה מתבטא יפה בעקרון המטמורפוזה ,  האנתרופוסופיה תופסת את האדם כישות מתפתחת

באותו אופן  . שגילה חוקר הטבע גתה בצמחים  ואימץ שטיינר לגבי התפתחות הישות האנושית

כוחות שנמצאים בילדות עוברים , שעלי הצמח הירוקים גדלים והופכים לעלי הכותרת הצבעוניים

הפסיכולוגיה  בנויהעל פי עיקרון זה . ות ואיכויות אחרות עם ההתבגרותהתמרה והופכים לכוח

מתפתח בילד  "שביעון"המכונות בכל שבע שנים . התפתחותית של שטיינר המחולקת לשביעונים

יש להיות קשובים אל . כוח עיקרי שבשביעון הבא יקבל צורה של כוח שונה או של איכות אחרת

                                                           
1
 8' עמ, 1991, שטיינר 
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קיימת הלימה בין השלב , על כן.  את האיכויות שמתפתחות בושמבקש הילד בכל שביעון ולהזין 

 .ההתפתחותי בו נמצא הילד לבין התכנית החינוכית בגן או בבית הספר

 

 

 שביעון ראשון 2.2

 

בסוף . ושה שביעוניםניתן לחלק לשלושה חלקים או שלבתקופת הילדות של הילד  ההתפתחותאת 

שמתפתח מרכזי אך עד אז בכל שביעון יש חלק מרכזי או כוח משלו " אני"הילד  מפתח זו  תקופה

 .בילד ומהווה את הבסיס לכוח שעתיד לצמוח אחריו

אפשר לאפיין ( 3-5)המתחיל בלידה ומסתיים עם התחלפות השיניים  -את השביעון הראשון

, (5-34)תקופה שנמשכת על הבשלות המינית , בשביעון השני. הגוף הפיזיובניית בהתפתחות 

לבניית  הכוחות שבנו עד זמן זה את הגוף הפיזי משתחררים. שתחררים אצל הילד כוחות חייםמ

י נמשך עד השביעון השליש. בתהליך ההיפרדות של הילד מהעולם" קפיצה"ומתרחשת  עולם פנימי

מופנים לחשיבה ו התודעה חודרים את כוחות החיים כוחות(. 34-23) עצירת הגדילה

 2.האישיות העצמאיתאינטלקטואלית ולפיתוח 

 

זו תקופת , אין ספק. דבר בהמשך החיים לא ישווה להתפתחות הילד בשבע השנים הראשונות"

לא נתנסה בחוויות כה רבות , לעולם לא נלמד שוב כה הרבה. העיצוב העיקרית עבור כל החיים

 (40' עמ, 2333,הרווד." )לא נפתח הרבה כשרים, ובעיקר

חייב  אך עתה גופה של האם היה הגורם המתווך לעולם הפיזי והוא סיפק את צרכיו , בזמן ההריון

ולם הגוף צריך לעבוד קשה כדי להתגשם בע  3.הגוף לתפקד בכוחות עצמו על פי חוקי העולם הפיזי

  4.והיא אינה מורגלת בחיים ארציים  צמה בשבע השנים הראשונותובע הרוח מפעמת בילד. הארצי

אחדותו של בע מתוך החיקוי הינו אינטואיטיבי והוא נו. חיקוידרך ה הילד לומד את הכשרים

חושיו פתוחים  .כפי שמכנה שטיינר" אבר חוש" הילד בשנים הראשונות הוא. הילד עם העולם

בתקופת הגיל הרך ובייחוד . עד שהוא חווה את העולם בכל גופו וישותו, לגמרי לקראת העולם

 הוא  5.לגמרי לסביבתו ואין ביכולתו לדחות או לסנן רשמים המגיעים אליובינקות התינוק חשוף 

 . כל כולו משתתף בחוויה החושית 6.. טועם, מריח, רואה עם כל ישותו

 .מה שנמצא בחוץ נמצא גם בפנים הילד ןבשביעון הראשון העולם הפנימי אינו יציב עדיין ועל כ

מו לראי של הרשמים התינוק הופך עצ, וןרשמי העולם החיצ בגלל הטוטאליות והאחדות עם

, הוא לא יחשוב אם עליו לחקות את הגננת כשהיא נעה בזמן השירה 7.חיקויה הנקלטים דרך יצר

 .הוא פשוט יעשה זאת

                                                           
2
 160' עמ, 2001, הרווד 
3
 29' עמ, 1963, שטיינר 
4
 1' עמ, 1924, שטיינר 
5
 65'עמ, 2006, גרשוני 
6
 58'עמ, 2008, גולדשמידט 
7
 59'עמ, שם 
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על גוף האדם לבצע על עצמו תפקיד השונה באופן מהותי מן התפקידים של כל "בתקופת חיים זו 

; מותהפיזיים מוכרחים לעצב עצמם בתקופה זו בצורות מסוי םהאורגני. תקופות החיים האחרות

 (. 29' עמ, 3900, שטיינר." )טבעם המבני מוכרח לקבל מגמות וכיוונים של קבע

לבין  בגופו של הילד שטיינר מתאר את תקופה זו כתקופת מאבק בין כוחות התורשה ששולטים 

בחרה להתגשם בגוף שהוא תוצר של רוח הילד , לפי התפיסה הרוחנית .האינדיבידואל של הילד

קשה לה לאחוז בגוף התורשה ובמשך שבע השנים  ,אך משנכנסת הרוח לגוף, תורשת ההורים

 8.שנבנה עם תום התחלפות השיניים ,האינדיבידואלי, הראשונות היא מעצבת את הגוף השני שלה

רק . "מתאימה סביבה פיזיתעלינו כמחנכים ליצור עבורו , בכדי שהגוף הפיזי ייבנה בצורה בריאה

הסביבה הפיזית המתאימה פועלת על הילד באורח כזה שהאברים הפיסיים מעצבים את עצמם 

כמחנכים נצטרך לחשוב לאילו רשמים כדאי שייחשף הילד  (.03' עמ, 3900, שטיינר" ) באופן נכון

, לים יישמעבתקופה זו חשוב מאוד לשקול אילו צלי. במחשבה שרשמים אלו ייעצבו את אבריו

 .אם אילו משחקים כדאי שישחק ומאילו חומרים יהיו עשויים, אילו צבעים

 

 0-3גיל 

 9.דיבור וחשיבה, הליכה: שלוש מיומנויות בסיסיות סוף השנה השלישית מפתח הילדני לפ

תקופת ההתפתחותיות שהילד יעבור ב" תקפיצו"מיומנויות אלו מהוות מיניאטורה של ה

  10.הילדות

השליטה על   ,מערכות גופו מבשילות ומהר מאוד מגיע לעולם כשהוא תלוי לגמרי בסביבתו הילד

באופן  להזדקף וללכת הוא מסוגל בסוף השנה הראשונה לחייוש עד מתפתחתוגפיו  תנועותיו

  .כמעט עצמאי

הדיבור מעיד על . את ההליכה, מיומנות הדיבור תתפתח לאחר שהילד כבר רכש את התנועה

להבנת תחושותינו ותחושות  ,ככלי לביטוי עצמי משום שהוא משמשרגשית  -התפתחות נפשית

לאחר  .הדיבור נרכש עד סוף השנה השנייה לערך 11.מו בא התינוק באינטראקציההזולת ע

הדמיון והיכולת להתמצא במרחב , כרוןיהזאיתה מתחזק חשיבה ומתעוררת ה, שהדיבור נרכש

 12.ובזמן

הוא מגלה לראשונה את . "שמות האינדיבידואליות בילדהתגב מתרחשת קפיצה סביב גיל שלוש

, 2330, גרשוני." )ישותו נפרדת אפילו מאמו, עצם היותו ישות נפרדת מכל מה שמקיף אותו בעולם

   (80' עמ

 

 

 5-4גיל 

אפשר  .אך הוא עדין חצי ישן 13עולמו הפנימי מתעורר ,הילד בגילאים אלו כבר הרבה יותר עצמאי

חזקים בתקופה זו וניתן לראות זאת  הדמיוןכוחות . לומר שהילד שרוי במעין תודעת חלום

מעצבת  פעולה זו של הדמיון"את הדמיון ומשחקי הדמיון יש לעודד משום ש  .םילדיה משחקיב

                                                           
8
 10' עמ, 1983, שטיינר 
9
 http://www.antro.co.il/papers/EDU_development.html  
10
 49' עמ, 2001, הרווד 
11
 http://www.antro.co.il/papers/EDU_development.html  
12
 שם 
13
 11' עמ, 2008, גולדשמידט 
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במשחקי  ולדורף משחקיםבגני  ילדיםעל כן (. 02'עמ, 3900, שטיינר" )ובונה את צורותיו של המוח

 -חומרים גולמייםומ, בחפצים בעלי כיוון עיצוב מסוים אך לא מוגמר, ( משחק חופשי) דמיון

את העולם " מוציא"דרכו הוא , המשחק הוא העשייה של הילד .מיונו של הילדשישאירו מקום לד

נוסף  ביטוי .שחווה הילדחוויה הריתמית הוצאה זו של העולם היא חלק מה .שהוא סופג בחושיו

על משחקי הילד מבקש לחזור שוב ושוב  -העמוק לחזרותא הרצון לחווית הריתמוס אצל הילד הו

קיימים ימי פעילות קבועים , בגן .שירים ועל מפגש עם אנשים וחברים קבועים, סיפורים, דמיון

הבוקר  ארוחת, ( 'מתי יוצאים לטיול וכו, הילדים יודעים באיזה יום הם מציירים בצבעי מים)

השירים . כפי שמכנים הילדים -"יום קינואה"או  " יום הקוסקוס" -והצהריים בימים קבועים 

מספק לו שמחה וביטחון , הריתמוס בונה את הילד .והסיפורים חוזרים על עצמם בכל תקופה

 .פנימי והוא חשוב להעמקת הרצון המתפתח בתקופה זו

 

 

 האדם והקוסמוסאחדות  .3

 

, התבונה: בא לידי ביטוי באבחנה אחת -אחד מביטויו לפחות -המשבר של האדם המודרני"

את מקומה אך לא תפסה , ערערה את האמונה בהתגלות האלוהית, שהוכתרה כמנצחת בידי המדע

 (יונס." )בהדרכת האדם

 

 שהותירה את האדם עם ידע "אינטלקטואליות של העולם הנאור"נגד ה גם הוא שטיינר יוצא 

שחורצת את  התיאולוגית תפיסההוא גם לא מסתפק ב 14.מופשט בלבד על העולם  וחסר ידע עצמי

יסת האדם ולתפשל אחדות קוסמית  הוא קורא להבנה רוחית עמוקה  .גורלו של האדם ללא חופש

הכרת ישותו הוא טוען שתנועות הקוסמוס משקפות את תנועות האדם  וש 15.כמהלך בתוכו

הקריאה  16.ת לכלול בתוכה את מיקום האדם בקוסמוס מבחינה רוחיתהשלמה של האדם חייב

 :להבנת היקום דרך ידע האדם מתבטאת יפה בורס של שטיינר

 

 ,חפש בתוך עצמך ותמצא את העולם"

 ,חפש במרחבי תבל ותמצא את עצמך

 שים לב לפעימת המטוטלת בין העצמי לעולם

 ולך תגלה עצמה

 עולם -ישות אדם

  ."אדם -ישות עולם

 

והבנת ( כפי שמייצגת הגישה המדעית)בהבנת החומר , ההתעסקות הזו בקשר של האדם והעולם

 :העסיקה את האדם מאז ומתמיד( שמשתקפת במיתוסים ובתיאולוגיה)הרוח 

. ף ונפשגו -שמשחר תרבותו חילק את הווייתו לשניים, האדם הינו הייצור היחיד על פני הארץ"

יחסי הגומלין בין החומר לבין . סיס הכרתו ותרבותו של האדםהינו ב... שות מפוצלתהצורך בי

                                                           
14
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15
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16
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הדתות והמדעים כשאלת מפתח להבנת האדם , הרוח תופסים מקום מרכזי בכל הפילוסופיות

 (02'עמ, 3995, נסיהו." )בכלל ואת עצמו בפרט

 

את גופו נפשו ורוחו וכדרך  -אפרט על חשיבות הבנת העולם כדרך להבין את האדם, בפרק זה

 .להעניק לו משמעות קיומית

 

 בהקשר החינוכי  3.1 

שעזבה את , הוא להחזיר את האנושות( נפש התודעה)אחת ממטרותיו של שטיינר בחינוך בעידן זה 

צריכים , בכדי לעשות כן .אינדיבידואלי וחופשי עמה, מחודשלקשר , הרוח לטובת המטריאליזם

יינר מציב את ההתנגדות לאנוכיות שט .המחנכים לגרום לילדים לחשוב אחרת על העולם

 ההתוודעות לעולמות הרוחאת , בתקופתנו כמטרה חינוכית האנושית שהביא המטריאליזם

אין מסוגלים " 17. הפיזי כהמשך של קיומנו הרוחי התממשותנו ביקוםוהבנת (  מקום מוצאנו)

ורק כשניתן לתפוס את הקשר של ; כיום לתפוס את הקשר של האדם היחיד עם היקום כולו

 . (23' עמ, 3955, שטיינר" )נוצרת אידאה על ישות האדם בתור שכזו, האדם היחיד עם היקום כולו

השניים  -קוסמוסל, אפשר לומר שהגישה החינוכית של שטיינר לא מפרידה בין האדם לטבע

הכוחות את יש רצון לחדור את חומר העולם ולהבין את משמעותו העמוקה ו. תקפים זה בזהמש

  .של האדםמעות הפנימית הפועלים בו כמו גם את המש

העיקרית היא לצאת כנגד התפיסה הצרה של סיבה ותוצאה מיידית ( של שטיינר)שאיפתו "

חבויות באדם להתקדם אל הוא רואה את האפשרויות ה. השולטת בהשקפה ובמחקר המודרניים

הפנייה שלו היא תמיד למאמץ הולך וגדל של ההכרה ... מעבר למגבלות הנוכחיות של ההכרה

 (34'עמ, 3959, אדמונס..." )בהתבוננותה בטבע ובהיבטים השונים שלו

ההתבוננות בטבע . עבור האדם ר כי שטיינר מתייחס לקוסמוס כמחנךאפשר לומ, בהקשר החינוכי

וגם את  נפשו ורוחו, את גופו -והבנת הכוחות והתהליכים החלים בו תסייע לאדם להבין את עצמו

, חופשי, מבוגר חזק  להיות חנך את הילדמוקה של האדם והעולם תחדירה למשמעות הע .האחר

 .יתהרי הוא חלק מתכנית קוסמ -בעל משמעות קיומית ראויה

 

 

 פיזיבהקשר   3.2

לראות  דרך הוא מציע, בפן הפיזי. לעולם סביבהקשורה נר מתאר את האדם כישות קוסמית ישטי

 .שהתעצבו מתוך הקוסמוסהאדם כצורות  שלושת מרכיבי את

ואז כדור קטן , אחר כך כדור קטן יותר, המקיף את העולם כולו, האדם הוא קודם כל כדור ענק"

 (330' עמ, 3995, שטיינר." )בצורתו מתוך העולםכך נבנה האדם ... עוד יותר

צורת . הקוסמוס, הוא תמונת הכדור השלמה -כולו גלוי לפנינווצורתו עגולה       -(חשיבה) הראש

, שם." )כל הנמצא בראש יוצא מתוך הראש" -קים נסתריםהכדור גלויה לפנינו וכמעט שאין בה חל

 (332' עמ

מערכת החזה  -והחלק האחר נסתר רק חלק מהכדור נגלה אלינו      צורת סהר  -(נפש) החזה

 .מערכת הגפיםכוללת גם את מערכת הראש ו

                                                           
17
  14' עמ, 1991, שטיינר 
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רק חלק זעיר ביותר ממה שאנו מהווים הופך להיות "   מהווים חלק קטן מהכדור  -(רצון) הגפיים

 הן .אדם כבני, נושוב עבוראמנם חלק קטן מגופינו אך להן תפקיד חהן  -(שם" )גלוי לעין בגפינו

לעבר גורלנו מזיז אותנו  ת העולם וכך העולםהרגליים דוחפות א –לעולם ולתנועתו  קשורות

 -משמעות הגפיים היא לעשות משהו ביקום. (לנוח, לעצור את העולםתמיד בניגוד לראש ששואף )

 . האיבר העיקרי המבדיל אותנו מהןגם  והן משימה שמייחדת את האדם מעולם החיות

 

 18.הצומח והמינרלים נוכל למצוא בגופינו, החי: גם את ממלכות הטבע, רות הקוסמיותבנוסף לצו

אך שאיפתו , וב הצורה של האדםהוא אמנם אחראי על עיצ -הראש משקף את ממלכת החיות

אפשר לראות זאת בדמיון של ראש האדם לראש החיה וגם  -19תית לעצב אותנו כחיההאמ

מתרחשים , לעומת זאת, בחזה .מאפיין את עולם החיות -בריכוזיות של איברי החושים בראש

זכירים במהופך את תהליך הנשימה והעיכול מ .תהליכים הדומים לתהליכים בממלכת הצמחים

אדי קלט בריאות וחמצן אשר ננכנס , נשימהתהליך הב -לדוגמא. זה בצמחיםתהליך הפוטוסינת

 .וךואילו בצמח מתרחש תהליך הפ נפלטים ופחמן דו חמצני מים

השלד  -סופגת אליה מערכת הגפיים אך כדי שלא נהפוך למינרל, את המינרלים שאנחנו אוכלים

 . חרורםבאופן תמידי לש ומערכת השרירים פועלים

 

" מאכלסות"גם הגופים הקוסמיים וגם הממלכות ה -אנו יכולים לראות כיצד כל העולם, למעשה

החיצוניים והפנימיים שלנו מעוצבים ופועלים על פי האיברים . נמצא בתוך גופנו הפיזי, אותו

כאילו הציל  -המציל נפש אחתכל " –ל "לא סתם אמרו חז .אותם החוקים של הקוסמוס השלם

 ."עולם ומלואו

 .לידי ביטוי גם בתיאוריה החינוכית של שטיינר בא רעיון עיצוב האיברים על ידי הסביבה

בייחוד בשביעון הראשון לבין בה חי האדם סביבה לקשר בין הס חשיבות רבה מייח הוא

רק הסביבה הפיזית המתאימה פועלת על הילד באורח כזה שהאברים : "התפתחות צורתו הפיזית

התרחשויות ורשמי על כן גם  (.03' עמ, 3900, שטיינר" )נכוןהפיסיים מעצבים את עצמם באופן 

ידולים וריחותיהם בעונות מי הגטע, צליליו, צבעיו, תהליך ההשתנות שלו מעונה לעונה -הטבע

 .בשביעון הראשוןואבריו המפתח את גופו על האדם ובפרט על הילד באופן פיזי  השונות ישפיעו

 

 

 .בהקשר רוחני 3.3

עובר דרך גורם  השונות הקשר הרוחני של האדם לקוסמוס מצאתי כי לאורך התרבויות האנושיות

 . הוא האל ולפניו האלילים -נוסף המתווך בין האדם לטבע

 ":לוח השנה לנפש" -פרקי המדיטאציהורס מתוך שטיינר רומז על קשר  ראשוני זה ב

 

 

 מבדידותה יצאה עצמותי"

 ומוצאת את עצמה כהתגלות קוסמית

 .והחלל-הזמן-בתוך כוחות
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 העולם הקוסמוס

 -כמקור אלוהי-

 אתר ואתר מראה לי בכל

 את אמיתות היותי

 ( במאי 32-38, שבוע שישי." )ההשתקפות שלו

 

 . מקור אלוהי, כיר שטיינרמהורס כי לעולם הקוסמוס שמז ניתן להבין

קשר , או יותר מזה -הטבע ברצוני להוביל לקשר המובהק שקושר שטיינר בין האלוהים לבין

 .והקוסמוס, (מיתכהתגלות קוס -עצמותי)רוח האדם , משולש בין רוח האל

מאז ומתמיד בני האדם  .אלוהים: רוח העולם מכונה בידי בני האדם בשם, כפי שאני מבינה זאת

 .שתםועל כן סיפרו סיפורים בכדי להסביר את תחו רוחני בתוך עולם גשמיכוח הרגישו 

 

 :פילוסופיההדת וה, המיתולוגיאביא כמה דוגמאות לתחושה זו מה

 

הרי געש , סופות, פרחים, כוכבים, שמש -בדמותם של איתני הטבעהאלים מופיעים  לוגיות במיתו

 :20וכיוצא בזה

אחרים חווים אותו , "מנה"בני האיים בדרום האוקיינוס השקט קוראים לכוח הטמיר הזה "

. באבנים או בבעלי חיים, בצמחים, האמינו כי הוא שוכן בראש השבט... בצורה של רוחות

"... ין'ג"ערבים חשו שהנוף מאוכלס בידי , בבוסתנים מקודשים( חותרו" )נומינה"הלטינים חוו 

כשהם מאנישים את הכוחות הבלתי נראים ויוצרים מהם אלים בעלי תכונות אנושיות הקשורים 

" הם מביעים את זיקתם לבלתי נראה ולעולם הסובב אותם, לים ולכוכבים, לשמש, לרוח

 (20' עמ, 2332, ארמסטרונג)

 

באופן היווצרות היקום ותמיד קושרת את האל ליצירת , קת בקוסמוגוניההדת גם כן עוס

 . סיפור בראשית -הקוסמוס

מיתולוגיות של השכנים במזרח  -ך שואב מההשקפות הדתיות"הכתוב בתנ, סיפור הבריאה הדתי

ך בורא את הטבע "בתנ" יהוה"ההבדל המרכזי הוא שהאל הנקרא . התיכון ועל כן גם לו אופי מיתי

 .אינו אחד מאיתני הטבע כמו האלילים הפגאניים  אלא ישות נפרדת ממנו והוא

 

תפיסת האל  בפילוסופיה מושפעת בעיקר מדת הוודות שהחלה לרמוז על כוח אלוהי אחד רם 

ההיסטוריה של אלוהים "קארן ארמסטרונג בספרה . ונישא יותר מכוחם של האלים השונים

או לספק תשובות לשאלות , להסביר את מקור החייםדת הוודות לא ניסתה :"כותבת על דת זו 

' עמ" ) תחת זאת היא נועדה לעזור לבני האדם להתמודד עם הפלא והאימה שבקיום. פילוסופיות

נכנסו רעיונות ומושגים חדשים כמו גורל וקארמה כך שלא היה מקום להאשמת האלים בלבד (  45

התפתחות האלוהות שמעבר לאלים או  זו תחילת. על פני האדמה אלא גם באחריותו של האדם

 -ינקה את רעיון קיומה של מציאות אלוהית טרנצנדנטית הפילוסופיה. והות טרנצנדנטיתאל

הות זו גורסת כי לא ניתן לחוש אלו, מדת הוודות אך בשונה ממנה ,אלוהות שקיימת מעל לגשמיות
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מטבעו על כן ניתן לתפסו רק בלתי משתנה ורציונלי , היקום הוא נייח. אלא בעזרת כוחות החשיבה

 (. אפלטון) בשכל

 

 .וחני עמוק עם הטבעעוד לפני אלפי שנים קשר ר, חש תמיד שאדם אפשר לראות

הוא אחד . הילד בשביעון הראשון חווה את הטבע כפי שהקדמונים חשו את רוחות הטבע סביבם

טוב יהיה אם נחזק את רוחו  ,לכן .הוא חש את רוח הקוסמוס סביבו, עם העולם גם מבחינה רוחית

הכוחות שפועלים  שמציגות אתפינות טבע רת תמונות בבעזואת הקשר הרוחני שלו עם העולם 

 .בקוסמוס

 

 

 טבעהפינת  .4

 .מאפיינים כלליים 4.1

 . הסממנים החיצוניים הבולטים בגני הוולדורףמפינת הטבע הינה אחד 

." על פי שאינם לומדים אותם באופן מודעהילדים הקטנים מכירים וקרובים אל חוקי הטבע אף "

(M.van Leeuwen and J.Moeskops, 1990) 

מעין שער שמאפשר , מקום בו ניתן לעקוב אחר מעגל הטבע ועונות השנהפינת הטבע מהווה עבורם 

 .וברת תהליך במהלך השנהמשתנה וע, הפינה נושמת. לחוץ להיכנס לשערי הגן

דים למעגל הבוקר פינה בה מתקבצים היל -לת נוכחות בחדרו לרוב בפינה בעפינות הטבע ימוקמ

 . ישיבתה של הגננתבדרך כלל תימצא סמוך למקום . או לזמן הסיפור

, דמות האדם, ישויות, תמונה מלאה הכוללת בתוכה רקע, תעוצב תמיד כתמונה כלשהיא היא

 (. דיולא תמיד יופיעו כולם יח)הצומח והמינרלים , יכנסו לתוכה גם ממלכות החי 

 .הצמחים, החיות, הצבעים -ה או התקופה שבטבע בצורה חיצוניתתמונה זו תנסה לייצג את העונ

 היא יכולה. 'מסיק וכו, חרישת האדמה -היא תתאר את הפעולות שמבצע האדם ביחס לטבע

תיאור הכוחות  -חלק ממחזור הנשימה של האדמה פעילות קוסמית המתרחשת בטבע כ גם לתאר

 .(2' ראה תמונה מס)באדמה דרך תמונת גמדים ואוצרות האגורים 

או ( בת פרעה מוצאת את משה הקטן -מונהראה ת)התרחשות היסטורית בחגים היא מתארת 

  .'טנא ביכורים בשבועות וכו, סביבונים בחנוכה -מהתרבות בה חי הילדסממנים 

בובות עשויות , או קטיפהכותנה , בדי משי -החומרים שיופיעו בפינת הטבע יהיו כמובן טבעיים

הילדים יכולים לגעת בחפצים בפינת הטבע אך לא ... בולי עץ, פרחים, יופיעו אבנים. קש, עץ, צמר

 .כדי ליצור תחושה של יראת כבוד -יורשו לשחק עימה

 -ראה) חשוב מאוד לבחור צבעים מתאימים בכל עונה כך שיבטאו את הלך הרוח של אותה עונה

 .(מעגל הצבעים

 . מקום ליוזמה של הילדים להוסיף מבחוץ אבן או אוצר שהם אספו באחד הטיולים יש

בוקר ובזמן חשוב להוסיף כי עם פינת הטבע המתחלפת מתחלפים גם שירי הגן בזמן מעגל ה

. וכך גם הסיפור החוזר על עצמו במפגשי הסיפורמשתנה המעגל עצמו  ,העבודות השונות

הטבע והגן כולו משנה הלך בפינת ואים הילדים לנגד עיניהם הסיפורים והשירים משלימים את שר

 .רוח ומצטרף לנשימת האדמה
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 .פינת הטבע כתהליך ריתמי 4.2

, אשר מעלה מתוכו את הצמחים, מונפש, כאל אורגניזם חי( אל האדמה)עלינו להתייחס אליה "

' עמ, 3995,שטיינר." )עצמואת החיות ואת ישותו הגופנית של האדם מתוך כוחותיו הפנימיים שלו 

3). 

 . את כוחותיה פנימה ת הסתיו ואיתה מתחילה האדמה לנשוםשנת הלימודים מתחילה בעונ

 .האדמה נשפה הכל ועכשיו הכוחות מתחילים לנוע חזרה אל בטן האדמה, הקיץ הגיע אל סופו

להשיר העצים מתחילים , ך האדמההם מתכנסים למחילות בתו -בעלי החיים מפסיקים לפעול

 (3' ראה תמונה מס)ונראה שהטבע גווע  עליהם והפירות הופכים לזרעים

עבור האנשים הפשוטים , "בני האיכרים"שטיינר מייחס את חג מיכאל שנחגג בספטמבר כחג עבור 

מיכאל אז בא עם חרבו להילחם בדרכון . שהחג עזר להם להתמודד עם המחשבה על הטבע הגווע

ומלמד את בני האדם את האומץ שנדרש לעמוד על הרגליים גם ( הפחד -השד הפנימי שלנו)

 . כשהטבע דועך

חג שהפך עם  .ובייחוד על ראש השנה מעניין להסתכל על תקופת החגים היהודיים, באותו הקשר

וקא הוא מסמל דו. כאילו מתוך צורך של האדם, על אף שאינו חג דתי השנים לחג מרכזי ביהדות

 .ת הטבעלמרות דעיכ את תחילת השנה

אפשר גם להכניס . בחזרה לעצמנו, הצבע האדום הוא צבע שתומך ונותן לנו אומץ להיכנס פנימה

  .את הכחול המלנכולי תחיל להביאצבעים כתומים או לה

אינה מציעה את "היא עוצרת בתוכה כוחות והיא , לגמרי בתוך עצמה האדמה מתכנסת -בחורף

 (0' עמ, שם." )ישותה הנפשית לקוסמוס

 בעזרת תמונת -(2' תמונה מס)שמתרחשת בבטן האדמה אפשר לתאר בפינת הטבע את הפעילות 

 .הגמדים והאוצרות בתוך האדמה

מכיל , הוא עוטף .הצבע המאפיין את פינת הטבע בתקופה זו הוא הכחול שמתאים למלנכוליות

חג , החנוכההסגול מלכותי ומתאים יותר לתקופת חג . הסגולים גם מתאימים לחורף ..מופנםו

 .אפשר להוסיף גם מעט אדום אקטיבי שמעיד על פעילות האדמה. האורים

כוחות ה .מגיע האביב והאדמה מתחילה לנשוף את כוחותיה, אחרי שהאדמה אגרה כוחות חיים

 .21ופועלים יחד עם כוחותיה בטבע יוצאים לקראת השמש

וילדי הפרחים בוקעים מהאדמה החשוכה ומחפשים את אור השמש  אדמה מתעוררתאמא 

 ורוד, ירוק חי -שנותנים חוויה של חיים הצבעים שיופיעו בדרך כלל הם צבעים. (0' תמונה מס)

 .נטה'באדמה אפשר להכניס את המג. צהוב, תכלת, קצת כתום, (בניצנים)

כוחות האדמה כמתמסרים לגמרי שטיינר מתאר את . השלימה האדמה את תהליך הנשיפה בקיץ

 .כוחות העולםנה מגלה את הכוחות בעצמה אלא מתעניינת בהאדמה כבר אי. לקוסמוס, לחוץ

כבשים ובני עדרי דבורים ו –החיות יוצאות לעולם , האדמה ממלאת את עצמה בצמחים שבשלו

אפשר גם . החם צבעים של אור השמש, הצבעים יהיו בעיקר צהובים. (4' תמונה מס)האדם איתן 

 .תכלת, להשתמש בירוק
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תוך כדי שימת לב לפרטים  עוקבים אחר פינת הטבע ,הילדים הרגישים לחוויות הריתמיות בעולם

הם  -הם נושמים יחד עם הפינה לאורך השנה כשהטיולים הקבועים משלימים את החוויה. קטנים

 פינת הטבעאל  להביא הם לא שוכחים. חווים את חום השמש ואפילו את הקור וטיפות הגשם

 ...או צנוברים קונכיית שבלול ריקה, אבן מיוחדת שמצאו, שליקטו צרור חמציצים -מתנה מהטיול

  .כל תקופה מביאה עמה אוצר אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בת פרעה מוצאת את משה הקטן                   

 

 

 

 

 

 

 .מעגל הצבעים 4.3

מעגל צבעים זה יוכל לעזור . בעמוד הבא תוכלו לראות את מעגל הצבעים ביחס לעונות השנה

בבית או בגנים והוא מלווה בתמונות של פינת הטבע לאורך השנה בגן  -בבניית פינות הטבע

לתרצה בן  -יש לזקוף לזכותן של הגננות את העיצוב המדהים, וכן) .בירושלים, "השמש" -ולדורף

 !(תודה -ואפרת אבן שמואל -יקובסקירעדי סט, עמי
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 ת הטבע בשביעון הראשוןפינ .5

 יש להבין תחילה את חשיבות, ראשוןעל מנת להבין את חשיבות פינות הטבע דווקא בשביעון ה

 .הסביבה ככוח המעצב את הילד בהתאם למאפייני הגיל

בכל המישורים השונים של ": הוא כותב על כך" עולמה של הילדות", בספרו של גלעד גולדשמידט

עלינו לזכור שמה שיהיה בחוץ יהפוך בשלב זה או , מה שעוטף את הילד בשנים הראשונות לחייו

נפשו ומחשבתו של , לאחר מכן הוא מפרט כיצד תשפיע הסביבה בגופו." אחר לאיכות פנימית

יים במידה רבה איכות החושים ועמם לבסוף תכונות הגוף והנפש יהיו תלו, אופן ההפנמה: "הילד

 ."באיכות הרשמים עצמם

למדים אנו שעלינו כמחנכים לדאוג לסביבה המתאימה ביותר עבור הילד בשבע השנים , מכאן

 .הראשונות

בפרק זה ארצה לבדוק מדוע פינת הטבע מספקת סביבה בריאה ועשירה שתשפיע בצורה חיובית 

 .על הילד בהתאם למה שמתפתח אצלו

 

 

  .החושיםשפת  -שפה משותפת 5.1

 

 , שטיינר מתאר את הילד בשבע השנים הראשונות כאיבר חישה  כלומר

 כל אשר יחוש . ישות בעלת רגישות גבוהה לרשמים של העולם החיצון

 .הילד ישאיר חותם על כל גופו ונפשו

 

עובר  דרכוהם מהווים נתיב   -(3930, שטיינר" )החושים חדורים בחיים והחיים זורמים דרכם"

או המיקרוקוסמוס לבין העולם , בין חיי האדם למעשה הם מתווכים 22.האדם מידע מהסביבה אל

  .את העולם" לתפוס"בעזרתם מתאפשר לאדם . או המקרוקוסמוס

 

הוא מחלק את . בניגוד לתפיסות אחרות המונות חמישה חושים, שטיינר מתאר שנים עשר חושים

מתפתחים וחשובים מאוד במהלך השביעון )ם פיזיים חושי: החושים לשלוש קבוצות עיקריות

, בעזרתם אנו מעמיקים את הקשר עם העולם)חושים נפשיים , (מלמדים אותנו על גופנו, הראשון

, מתפתחים בגילאים מאוחרים יותר)וחושים רוחניים .( העולם נכנס אל הנפש עם חווית החושים

 .(מסייעים לנו להבין את העולם ביחס לעצמו

 

ילדים . "יבנו את האורגנים הפיזיים שלהם, הרשמים שאנו מעניקים לילדים -הפיזית ברמה

שבילדותם נחשפים לפחות מידי רשמיים חיים ובעיקר ניזונים מטלוויזיה עלולים לפתח בגיל 

בטבע למשל צפונה חכמה ... מאוחר יותר בעיות פיזיות ומגוון של פגיעויות באורגנים הפיזיים

 23."ת החושים אל הטבע מזינה את הנפש באופן ישיר עם חכמה זוחשיפ. אלוהית בכל

 

                                                           
22
 65'עמ, 2006,גרשוני 
23
 http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/608/382.html  

http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/608/382.html
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כמו בתמונות )היא אינה רק העתקה קפואה של הטבע , "חיה"בפינות הטבע התמונה היא תמיד 

היא מעוצבת כך שהיא שואפת  להתקרב לממשות החיה של העולם ולחוקיות (. על מסכי הטלויזיה

 . שלו

 

הוא מביא דוגמא להתפתחות העולם הפנימי ותפיסת העולם , גוף נפש רוח -בספרו של שטיינר

הוא אומר שאדם שאינו יכול לקלוט בעיניו את כל הצבעים וראוה רק . הפנימית לפי החושים

המקרה  וזה, יפתח תמונת עולם שונה מאדם הקולט בעיניו את מגוון הצבעים, גוונים אפורים

קיימים בה הרבה סוגי . וון חושי רחבפינת הטבע מספקת מג, בהקשר זה. ביחס לכל החושים

חים בילד תשומת לב תפאשר מ (הכחול החורפי לא יהיה כמו הכחול הקייצי)צבעים על גווניהם 

והמון בובות ..( עץ ,לבד, כותנה, משי, קטיפה)יש בה מגוון טקסטורות . ורגש מיוחד לצבעים

דים בוחנים את התמונה עד היל. ופרטים קטנים הפורשים תמונה אחת גדולה ושלמה בפני הילד

הם מפתחים תשומת לב . הפעמון שעל צוואר הכבשה, קונכיות, הזרעונים -פרטיה הקטנים

 .מיוחדת לפינת הטבע וכך גם לסביבתם

, כשאני חשה אני חשה כאן ועכשיו, כלומר -אמנם קיימים בהווההחושים שלנו  -ברמה הנפשית

רה זו נבנה העולם בצו. רת את החוויה בזכרוןאך הנפש לוקחת את אשר חווה הגוף בהווה ומשמ

אני חושבת שפינת הטבע מעודדת יצירת עולם פנימי המלמדת שהעולם הוא , ברמה זו. הפנימי

, כמו כן. הילדים חשים באסתטיות בפינת הטבע ומשליכים אותה על העולם. מקום יפה וטוב

תמונה . הצומח והאדמה, ותהחי, תמונת פינת הטבע תתאר הרבה פעמים אינטראקציה בין האדם

 .כל ישויות הקוסמוס פועלות יחדיו ומקיימות עולם טוב ויפה -כזו תבנה עולם פנימי הרמוני

  

הוא חושב על הנתפס על ידי : "גם מחשבתו של האדם ורוחו מתעצבת מהנתפס על ידי החושים

בחשבו על ; בריםבחשבו על מחישותיו הוא קונה דעת על הד. ועל מעשיו -על מחישותיו -החושים

משום . האדם מכופף את עצמו לחוקי החשיבה... מעשיו הוא מכניס רציפות והיגיון אל תוך חייו

." והיא מערכת הרוח. עולם גבוהה מזו שאליה הוא משתייך על ידי גופו -כך שייך הוא למערכת

 (23' עמ, 3900, שטיינר)

כאן רמה שהיא  יש. על העולם מאפשרים לנו לגלות את האמת אפשר לומר שהחושים הרוחיים

  .מעל חושי החיות

ובשיפוטכם אתם מחברים , עשר מרכיבים נפרדים -העולם מביא לפניכם את חוויותיכם בשנים"

צורת העיגול אינה חפצה להיות צורת ; משום שהפרט אינו רוצה להתקיים כפרט, את הדברים יחד

צבע אינו חפץ להיות צבע בלבד כפי שחשה וה, עיגול בלבד על פי האופן בו הגיעה אל חוש התנועה

הדברים לוחצים עליכם לחבר אותם בפנימיות ואתם יוצרים את המוכנות הפנימית . אותו העין

, 3939,שטיינר." )זוהי ההסתכלות אל משמעות עמוקה ביותר של קשרינו עם העולם... לחברם

 (98'עמ

בפינת הטבע תמיד יהיה קשר . אני מרגישה שפינת הטבע מעודדת אצל הילד יצירת חיבורים אלו

" כבדים"בדי הקטיפה ה -'לדוג)החומרים בהם השתמשו כדי ליצור את תמונת האוירה , בין הצבע

. יצירת התמונה כרוכה בהרבה מחשבה על האמת שבעולם(. לא יופיעו בקיץ שמאופיין בקלילות

 . עמוק לעולםרוחני שיהם קולטים זאת ובכך יוצרים קשר הילדים בחו
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הוא מזמן ... טעמים ועוד, אור וחושך, טמפרטורות, מרקמים, ריחות, עולם הטבע גדוש בצבעים

הטבע מספק לנו רשמים מעוררי פליאה בהם צפונה חכמה אלוהית . חגיגת חושים בלתי נדלית לנו

החשובה כל כך אצל הילד בשביעון  וח החושילפית( עתרתי משמ)אין קרקע פורייה ממנו , ועל כן

 .הראשון

 

 

 .חווית הריתמוס  5.2

 

בנשימה ... הנשימה היא החשובה ביותר, מכל הקשרים אשר האדם נתון להם בעולם החיצון" 

 (30' עמ, 3939, שטיינר." )מצויה כבר כל מערכת שלושת המרכיבים של האדם הפיסי

כל . הנשימה מפעמת בנו עם כניסתנו לחיים הפיזיים. מה באדםמדגיש את חשיבות הנשישטיינר 

נשימה היא בגדר לקיחת העולם החיצון אל תוך העולם הפנימי ואילו הנשיפה היא לקיחת הפנים 

 .והוצאתו לעולם

 (.האדם התלת מערכתי עליו מדבר שטיינר)הנשימה קשורה לשלוש מערכות פיסיות באדם 

 -לב, לרגש)למערכת הריתמית , (למוח, לתהליכי החשיבה)חושית  -היא קשורה למערכת העצבית

 (. עיכול וגפיים' מע, רצון)ולמערכת חילוף החומרים ( ריאות

הפעילויות והשיעורים בגנים ובבתי . היכולת להכניס ולהוציא מהעולם ואליו אינה פשוטה לילד

 . הנשימה, מוסספר וולדורף נבנים על ידי עקרון הרית

הכוונה היא , קיימת התכוונות לחנך את הילדים כך שתיווצר אצלם איכות של נשימה נכונה

המערכת הריתמית מאופיינת בכך . ני אל תוך רוחו של הילדנטילת העולם החיצו -לנשימה פנימית

ה נשימתנו אינ. הלב שלנו ממשיך לפעום בכל אותו זמן בו אנו חיים -שאינה מתעייפת לעולם

ניצור חוויה מלאת , אם נעבוד עם הילדים באופן ריתמי, לפיכך. אף לא בשינה, פוסקת לעולם

בגן הוולדורף הילדים  -לדוגמא .התכנסות לעצמי ויציאה לעולם, של זרימה, חיים בקרב הילדים

הריתמוס בונה . מתכנסים למעגל וסופגים אליהם סיפורים ואחר כך יוצאים למשחק החופשי

מעגל הבוקר בגן חוזר על . לחזור על המוכר והידוע יםאוהב ילדים .ביטחון ויציבות ושתבילד תח

גם הפעילויות . כך גם הסיפור בהתכנסות השנייה ביום, עצמו שוב ושוב למשך חודש ימים בערך

, הילדים כבר זוכרים באיזה יום הם מציירים בצבעי מים -בגן חוזרות על עצמן במשך ימי השבוע

 .החזרה בונה את הילד ואת כוחות הרצון שלו.. מתי אופים חלות, לטיולצאים באיזה יום יו

נרצה לקרב אותו אל הטבע , אם את חיי הריתמוס אנו שואפים לפתח אצל הילד בשביעון הראשון

כשהילד יראה במשך שנותיו בגן . (4.2כפי שהראיתי בסעיף ) שנושם וחי במחזוריות כל שנה מחדש

מעגל הצבעים יחזור על עצמו בכל שנה , קמלה ומתחדשת בכל פעם מחדש -את פינת הטבע משתנה

זה יספק לילד תחושה שהעולם הוא מקום  -וגם הישויות שפועלות בו יתעוררו וירדמו שוב ושוב

שי משתנה אך אני בנפש נו גם היא נושמת ומשתנה בדיוק כפישהאדמה שתחת רגלי, יציב ובטוח

 . איתן מול העולםעדיין ניצב  עם זאת

 

אשר מקורו , הוא מגלה כי מהותו היא העתק. האדם מרגיש קשר עם היקום ומחזור העונות"

הקולט דרך החושים את המתרחש , האדם יכול להרגיש כי אותו חלק של מהותו... ביקום, בעולם

, לעומת זאת. שהוא מלא אור וחום, ת הקיץמשקף את עונ -החלק החושי -בעולם הסובב אותו

יכול הוא לחוש כעונת , להיות מושתת בפנימיותו ולחיות בתוך העולם של מחשבותיו ושל רצונו
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לעומת חיים בתוך , כך מתרחש באדם בצורת ריתמוס של חיים קולטי עולם חיצון מחד. החורף

מתוך ההקדמה ". )יץ וחורףמה שמופיע בטבע במהלך הזמן בצורת ק -עולם הפנים שלו מאידך

 (3980, לוח השנה לנפש ,שטיינר, למהדורה הראשונה

תוביל לידי הכרה , שטיינר מוסיף שקרבת האדם לריתמוס הטבע ולרשמים שהוא מביא עמו

הוא יזכה לחוות את נפשו יחד עם חיי האדמה המשתנה וכמו  האדמה . פנימית אמיתית של נפשו

יוכל האדם לנשום עמה ולמצוא גם בעצמו , ם של צמיחהשנשימתה מתבטאת בכוחות מחודשי

 .כוחות מחודשים המחזקים אותו מבפנים

 

 

 המוסרי חיקוי העולם 5.3

 

ילדים פחות . בשבע השנים הראשונות הילד ממש חש את העולם החיצוני כאילו היה עולמו הפנימי

. גם הוא יתחיל לבכות, אחר בוכה על ידו יראה ילד כילד -עצמם וחווים המון את העולםחווים את 

ילד בשנותיו הראשונות לא , על כן. הילדים רגישים מאוד לסביבתם וחשים בגופם את הסביבה

מאוד " הוא"ל  "אני"ההפרדה בין  -אלא ידבר על עצמו בגוף שלישי, "אני"יקרא לעצמו 

מתוך האחדות הטוטאלית של הילד עם סביבתו הוא מחקה את כל אשר  .מטושטשת בשביעון זה

 . יראה סביבו

מלא עדיין באותה "לתקופת הלידה ועל כן הוא , הילד נמצא בשלב שהוא הרבה יותר קרוב לרוח

הוא מגיע לקיום הפיזי , עם זאת (330 'עמ, 3995, שטיינר." )התמסרות שניתן לפתח בעולם הרוח

את ההרגשה הזו אנו . כשנטועה בו התחושה הקדם ארצית החזקה שהעולם הוא מקום מוסרי

מאמין שהעולם הוא מקום ד היל. טוב ושמחה, זו תחושה שמביאה המון שקט -רוצים לשמר בילד

  .נשאף לחשוף אותו לעולם טבעי זה, ובשלב שהילד כול מחקה את העולם מוסרי

שהם מהווים גזע של האנושות המאמין , זהו הנשגב ביותר והגדול ביותר בראיה של הילדים"

 (335' עמ, שם." ) מאמין שצריך לחקות אותוומשום כך , במוסר של העולם

ות מציאפינה שהיא השתקפות גשמית של , נת הטבעאני סבורה שילד שיראה בכל יום את פי

את , הוא יחוש את האמת  בטבע. יגדל להיות מבוגר בעל תחושת קיום ראויה,  24 ית מוסריתרוח

 .היופי ואת המוסר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24
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 סיכום ומסקנות .0

 

 -הינה גישה רוחנית, שיצאה מתוך האנתרופוסופיה, הגישה החינוכית של גנים ובתי ספר וולדורף

קיימת השאיפה להיות קשובים לצרכי האדם המתפתח ולענות עליהם בכדי להביא . הוליסטית

 .נפש ורוח, גוף -את כל חלקי ישות האדם להרמוניה

פינת . נת טבע שנושמת בכל שנה ושנה מחדשמלווים לאורך שנותיהם בגן בפי, הילדים בגן ולדורף

היא ישות . ריתמוסים ואחדות עם העולם, הטבע מספקת מצע עשיר עבור הילדים לחוויות חושים

 .קרובה לליבם והיא נוסכת בהם ביטחון בקשר לסדרי העולם

 :בכדי לענות על שאלת המחקר הצגתי תחילה את העקרונות המרכזיים בחינוך וולדורף

 בכל שלב פועלים כוחות שונים בילד  -רף תופס את האדם כישות מתפתחתחינוך ולדו

 .אשר עוברים מטמורפוזה בשלבים הבאים

 יש להזין את כוחות אלו ולספק לילד את המצע הטוב ביותר עבור אותם כוחות. 

 :בחלק השני בחנתי את מאפייני השביעון הראשון

 עולם והוא אחד עמוהילד מגיע מעולמות הרוח ועל כן הוא קרוב אל רוח ה. 

 יש  .הילד לומד את העולם הגשמי ומפתח את גופו הפיזי על ידי חוויות חושיות וחיקוי

 .ליצור סביבה פיזית מתאימה כדי האיברים יתפתחו נכון

 הילד חש בעוצמה חוויות ריתמיות והוא זקוק לתחושת ריתמוס בחייו. 

 כוחות הדימיון חזקים בגיל זה ויש לתמוך בהן ולעודדן. 

הצגתי גם את . בפרק השלישי הדגשתי את הקשר העמוק הן הפיזי והן הרוחני של האדם לקוסמוס

 :החשיבות החינוכית בכך

 חינוך וולדורף שואף לגדל ילדים שמבינים את החיים ואת טבעם העמוק  -בפן החינוכי

 .תוביל לחינוך כזההבנת הקוסמוס  -ומתמודדים עימם

 כולם נרמזים בגופו של האדם  -תהליכיו וממלכותיו, רתוהעולם החיצוני בצו -בפן הפיזי

 .מכאן חשיבותו של האדם .ומשתקפים בו

 רוח האדם חשה מאז ומתמיד ברוח העולם ושמרה על קשר זה בצורות  -בפן הרוחני

 .כך חש גם הילד בשביעון הראשון. רוחניות שונות

 :דוגמאותבפרק הרביעי הסברתי על פינות הטבע באופן טכני והבאתי 

 יצירת התמונות הקוסמיות בפינת הטבע מעודדת את כוחות הדימיון בילדים. 
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 הילדים לומדים דרך החושים שהעולם הוא מקום . פינת הטבע אסתטית ועשירה בפעילות

 .  יפה והרמוני

 הטקסטורות והפרטים הקטנים בפינות הטבע מחדדים את החושים המתפתחים , הצבעים

 .בגיל זה

 גישה את הריתמוס שנוסך ביטחון בחיי הילד ומעניק לו כוחות פינת הטבע מד

 .המתחדשים יחד עם כוחות האדמה

 

הרחבתי על כמה ממאפייני השביעון הראשון ובחנתי איך פינת הטבע עשויה  בפרק החמישי

 :לתמוך בהם

  בשביעון הראשון הילד פתוח לרשמי החושים ופינת הטבע מספקת רשמים מלאי

 .הנפשית והרוחנית של הילד, ובריאים להתפתחות הגופנית חיים

 פינת הטבע מעניקה לילד חוויה ריתמית חזקה הנוסכת בו ביטחון וחוזק פנימי. 

  ופינת הטבע תספק מקום מוסרי ראוי לחיקוי" אחד עם העולם"הילד . 

 

 

 

 

 

 :לסיכום

היא מספקת עבורו . הראשון פינת הטבע היא סביבה תומכת בשלב ההתפתחותי של הילד בשביעון

 -טוב ומוסרי, הילד לומד דרכה שהעולם הוא מקום יפה. לפיתוח בריא של גופו נפשו ורוחו כלי

 .עודד את התגשמותו בעולםי, בתקווהלימוד בלתי מודע ש
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