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בהתפתחות  עוסקת  האנתרופוסופיה 

ידע,  מציעה  היא  האדם.  של  הרוחנית 

אישית,  להתפתחות  ודרך  פרקטיקות 

בעולם.  ולהשפעה  לעשייה  ומשמשת 

העולמות  דעת  קונים  כיצד  בספרו 

מרכזית  דרך  שטיינר  מציע  העליונים 

לעבודה  המכוונת  רוחנית,  להתפתחות 

זהו  עצמו.  עם  האדם  של  פנימית 

מרב  לבדו.  נע  האדם  שבו  אישי,  נתיב 

עבודה  על  מבוסס  זו  בדרך  התרגול 

ב"שפה"  מדיטטיביים.  ותרגילים  עצמית 

בשם  מוכרת  זו  דרך  האנתרופוסופית, 

"דרך הירח". 

דרך  שטיינר  תיאר  ימיו,  בסוף 

ולרכישת  רוחנית  להתפתחות  נוספת 

רוחנית  כדרך  אותה  והציב  עילאי,  ידע 

לדרך  התייחס  הוא  נוספת.  לגיטימית 

בסדרת  למשל  שונים,  במקומות  זו 

ההרצאות להתעורר בקהילה )הספר ראה 

בהרצאה  חרות(.  בהוצאת  בעברית  אור 

 GA(  1923 במרץ  צעירים  בפני  שנשא 

זה הרגש  257( אמר: "עמום ככל שיהיה, 

המתפתח בקרב צעירים כיום: "אני רוצה 

שנים  האחר".  האדם  בעזרת  להתעורר 

 Bernard( ליווכוד  ברנרד  פרופ'  אחריו, 

זו  Lievegoed, 1905 – 1992( קרא לדרך 

"דרך שבתאי", או "השביל החברתי". דרך 

זו מכוונת החוצה, אל המפגש עם האחר 

ועם העולם. מתוך המגע החברתי ומתוך 

העשייה מתעוררת אינטואיציה. 

"דרך שבתאי" הפוכה מ"דרך הירח": 

ומובילה  החומרי,  בעולם  מתחילה  היא 

חברתי,  חניכה  נתיב  זהו  הרוח.  לעולם 

שבו התפתחותו של האדם נובעת מתוך 

לאדם  ביחס  בעולם,  ופעולתו  מעשיו 

להתפתח ב"דרך שבתאי"
רונן האן ועינת ארוך

התפתחות רוחנית יכולה להיעשות בחדר המדיטציה, אך גם בחדר המורים. האנתרופוסוף ההולנדי ברנרד ליווכוד 
טבע את המונח "דרך שבתאי" ואפיין נתיב התפתחות אישית-רוחנית הנובע מתוך עשייה משותפת בתוך ארגון

הרוח  עולם  זו  בדרך  ולקהילה.  האחר 

מתגלה מתוך התופעה החיצונית. המאמץ 

על  לשמירה  קשור  זו  בדרך  ההולך  של 

לנמוך,  הגבוה  לחיצוני,  הפנימי  בין  רצף 

החזון והפרקטיקה, הרוחני והארצי. 

חלוץ הייעוץ הארגוני
כרופא  דרכו  את  החל  ליווכוד  פרופ' 

תחום  את  ייסד  ובהמשך  ופסיכיאטר, 

והיה  האנתרופוסופי  הארגוני  הפיתוח 

בהולנד.  האנתרופוסופית  החברה  מזכיר 

הייתה  לאנתרופוסופיה  ביחס  גישתו 

שהאנתרופוסופיה  האמין  הוא  מעשית: 

פעיל  תרבותי  גורם  להיות  צריכה 

הקהילה  גבולות  את  ולפרוץ  באירופה, 

שסביבה  החברה  על  להשפיע  מנת  על 

באמצעות פעילות ויוזמות חברתיות. הוא 

סבר כי פעולה זו תסייע גם להתפתחותה 

מתפיסה  כחלק  האנתרופוסופיה.  של 

תחום  את   1954 בשנת  ייסד  הוא  זו, 

הגישה  לפי  הארגוני  והייעוץ  הפיתוח 

נקרא  שהקים  הארגון  האנתרופוסופית. 

 Institute for Organizational בתחילה

 .NPI ובהמשך   Development
בעולם  קונקרטית  בפעולה  דגל  הארגון 

האנתרופוסופית,  לקהילה  שמחוץ 

החשיבה  צורת  את  להנגיש  כך  ידי  ועל 

לבתי  ייעץ  ליווכוד  האנתרופוסופית. 

באופן  ייצגו  אשר  ולתעשיינים,  חרושת 

חומריות  עולם  תפיסות  ביותר  המובהק 

האנתרופוסופית.  לדרך  המנוגדות 

בקרב  ביקורת  מעט  לא  גררה  זו  גישה 

האנתרופוסופית  בקהילה  שונים  גורמים 

עובד  שהוא  טענו  מבקריו  ההולנדית. 

להם  תשובתו  הרשע".  "כוחות  עם 

הייתה שזהו האתגר של התקופה: לשלב 

אקולוגיה אנושית גם במקומות שיש בהם 

מעט אנושיות. 

פרופ' ליווכוד היה גם דיקן הפקולטה 

בטוונטה,  הטכניון  של  החברה  למדעי 

השתתף בייסוד האוניברסיטה החופשית 

בדריגברגן, היה ממייסדי הזרם הטיפולי 

האישי שממנו התפתח הייעוץ הביוגרפי, 

ופרסם ספרים רבים בנושאי ניהול, חינוך, 

זיכו  ועוד. פעולותיו  ביוגרפיה, עתידנות 

לגבולות  מעבר  רחבה,  בהכרה  אותו 

להרחבה  האנתרופוסופית.  הקהילה 

מומלץ  ליווכוד  של  חייו  על  נוספת 

במאה  אנתרופוסופיה  הספר  את  לקרוא 

בהוצאת  בעברית  אור  )ראה  העשרים 

שקיים  שיחות  על  המבוסס  הומני(, 

עם  מוילן  דר  ון  יל  ההולנדי  העיתונאי 

ליווכוד בערוב ימיו.

דרך שבתאי, קווים לדמותה
מציבות  שבתאי"  ו"דרך  הירח"  "דרך 

ומשלימות  שונות  דרכים  שתי  בפנינו 

בעבודה  עוסקת  הראשונה  להתפתחות. 

האדם  עושה  שאותה  ואישית  פנימית 

עם עצמו; השנייה מציעה את האפשרות 

שגם בתוך העולם החומרי, היומיומי, רווי 

מאבקי הכוח והאינטראקציות האנושיות, 

יש לנו קרקע פורייה להתפתחות רוחנית. 

הארגון שבו אנו עובדים, בין אם זה בי"ס 

המזמנת  קהילה  הוא  אחר,  ארגון  כל  או 

האחר.  עם  מפגש  וגם  ופעילות  עשייה 

הזדמנויות   לנו  המזמן  חברתי  מרחב  זהו 

כל  שיחה,  כל  ולהתפתחות.  ללמידה 

קונפליקט, כל היעלבות — הם הזדמנות.

כעת נעמיק לתוך "דרך שבתאי", נדון 

שלה  הרלוונטיות  את  ונראה  במאפייניה 

לחיינו. 

ל ם ו ע מ ד
ייעוץ אירגוניא
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מאפשרת  לקארמה  זו  התייחסות  דרך 

אלמנט של חופש בחירה ולקיחת אחריות 

התייחסות  של  כזו  צורה  הקארמה.  על 

מאפשרת לנו להיות מכוונים יותר בקבלת 

החלטות, ובמיוחד התכוונות ליעוד שלנו 

למצוא  ניתן  שבתאי  דרך  על  )הרחבה 

 22 ועד  מה-11  שנתן  ההרצאות  בסדרת 

כזו  בטורקווי(. התייחסות   1924 באוגוסט 

אל הקארמה מאפשרת לנו חופש מהעבר 

בהווה.  למעשינו  מודעות  באמצעות 

רגע  בכל  לי  המאפשר  זה  הוא  ההווה 

לפתוח דף חדש. 

"דרך שבתאי" והקהילה האנתרופוסופית
גדולה  היא  שבתאי  דרך  של  המשמעות 

מאוד גם ביחס לקהילה האנתרופוסופית 

לפתח  מבקשת  הזו  בדרך  הליכה  עצמה. 

שיוצאת  כדרך  האנתרופוסופיה  את 

הציבוריים,  לחיים  לעשייה,  העולם,  אל 

שאינם  ורעיונות  אנשים  עם  נפגשת  היא 

אנתרופוסופיים ומתפתחת מתוך המפגש. 

לקבל:  גם  לדעת  יש  לתת,  לרצון  מעבר 

רעיונות חדשים, וגם ביקורת. 

בהקשר של "התפתחות מתוך עשייה", 

המשמעות היא שהאנתרופוסופיה עצמה 

בעולם,  פעילה  להיות  לעשות,  צריכה 

יישומים בתחומים השונים שבהם  לפתח 

חקלאות,  רפואה,  חינוך,  פועלת:  היא 

אמנות, אדריכלות ותחומים נוספים.

דרך  האחר,  עם  מפגש  של  בהקשר 

"העולם  אל  יציאה  מזמינה  שבתאי 

הגדול", וזאת בשלושה מובנים:

1. להעניק מהשפע האנתרופוסופי לעולם, 

לתמוך  למשל:  במעשים,  והן  בידע  הן 

בבתי ספר שאינם ולדורף;

2. להיפתח לידע חדש, הבא מחוץ לעולם  

לתפיסה  ולאפשר  האנתרופוסופי, 

להתפתח  והיוזמות  האנתרופוסופית 

בהשראתו;

3. להיות פתוחים ומתפתחים אל מול  

שאינו  מהעולם  המגיעה  "הביקורת" 

אנתרופוסופי.

התפתחות מתוך עשייה 
ההתפתחותית  העבודה  שבתאי",  ב"דרך 

שאלות  מתוך  נוצרות  הרוחנית  והדרך 

את  מקדים  המעשה  החיים.  שמזמנים 

קודם  אותה:  מוליד  ולמעשה  התיאוריה 

עושים, מתוך העשייה לומדים, מתפתחים 

בעשייה.  הבא  הצעד  מהו  מחליטים  ואז 

בניגוד ל"דרך הירח", המבוססת על לימוד 

ומדיטציה היכולים להיעשות לבד, ב"דרך 

הכרחי  הוא  האחר  עם  המפגש  שבתאי" 

ברחוב,  במעשים,  היא  ההתחלה  ונקודת 

דרך  זוהי  אנשים.  עם  בפעילות  בעבודה, 

מתוך  עצמם  את  לבטא  הרוצים  לאנשים 

הפעילות  בתוך  חשוב  מרכיב  פעילות. 

יש  "לדעת מראש" הכל,  צורך  הוא שאין 

להשיג  רוצים  שאנחנו  משהו  יש  כיוון, 

או לפתור  ואנחנו מתקדמים עם ההבנה 

מתבוננים,  צעד",  "עושים  העשייה,  דרך 

"הצעד  על  מחליטים  כך  ומתוך  לומדים, 

הבא". הלמידה וההתפתחות נבנות מתוך 

העשייה. 

התפתחות מתוך מפגש עם האחר
מתוך  הנעשית  מהתפתחות  בשונה 

"דרך  עצמו,  עם  אדם  של  אישית  עבודה 

יכולה  שההתפתחות  מציעה  שבתאי" 

עם  המפגש  מתוך  דווקא  להיעשות 

שיכול  זה  שהוא  כיוון  האחר,  האדם 

שאינם  בעצמי  חלקים  עם  אותי  להפגיש 

המפגש  לי.  נוחים  או  מובנים  מוכרים, 

עם השונה מאתנו הוא זה שמזמן לנו את 

להתפתחות.  המשמעותיות  ההזדמנויות 

ולקוח  זו  גישה  המייצג  אופייני  תרגיל 

האנתרופוסופי  הארגוני  הייעוץ  מתחום 

לשוחח  אנשים  שני  המזמין  תרגיל  הוא 

על מנת לקדם פתרון לבעיה שיש לאחד 

מהם. שלבי התרגיל יכולים להמחיש את 

צורת החשיבה:

שני האנשים משוחחים;   .1

"פתור"  שאינו  אירוע  מעלה  אחד   .2

מבחינתו, בעיה או שאלה שיש לו;

לארק  היא  ההקשבה  מקשיב.  השני   .3

לתוכן, אלא גם לרגש ולכוונה העמוקה 

מה  להבין  לנסות  יש  הדברים.   של 

עומד מאחורי הסיפור; 

מספר  מגיב:  עכשיו  שהקשיב,  זה   .4

אילו  הבין,  מה  שמע,  מה  לראשון 

שאלות ותובנות עלו בו; 

אולי  ששמע.  לדברים  מגיב  הראשון   .5

הסיטואציה  את  מבין  הוא  עכשיו 

משהו  מבין  הוא  אולי  אחרת.  בצורה 

חדש על עצמו; 

6. מתוך ההבנה החדשה, שנבנתה בעזרת 

על  לחשוב  מתבקש  הראשון  האחר, 

הצעד הבא. מה הוא יכול לעשות מחר 

בבוקר? 

תרגיל זה מאפשר להיעזר באחר לשם 

סיטואציה  או  בעיה  על  מעשית  עבודה 

על  משהו  ללמוד  כך  ובתוך  קונרקטית, 

עצמי. הלימוד העצמי יאפשר לי להתנהג 

אחרת גם בפעמים הבאות. עצם השיחה 

ושואל  אחרת  דברים  שרואה  מישהו  עם 

שאלות על מה שבעבורי הוא מובן מאליו 

מאפשרת לי לבחון מחדש את האמונות 

מרגע  שלי.  העולם  תפיסות  את  שלי, 

שלי  והאמונות  חדש  משהו  מבין  שאני 

משתנות, גם העשייה שלי בעולם יכולה 

להשתנות. 

עניין נוסף הקשור להתפתחות מתוך 

הוא  שבתאי  בדרך  האחר  עם  מפגש 

לדרך;  שותף  להיות  חייב  לא  שהאחר 

שגישתו  אדם  עם  מודע  פעולה  שיתוף 

עשוי  לה,  מנוגדת  ואף  משלי,  שונה 

לתרום להתפתחותי בצורה משמעותית.

 

התפתחות מתוך קארמת העתיד   
הקארמה   את  במרכז  שמה  שבתאי  דרך 

באופן כזה שאני לא רק מבין את חיי עד 

כה דרך הקארמה, אלא מעצב את עתידי 

מתוך חופש ובחירה מודעת, ובכך משפיע 

על הקארמה העתידית שלי. אגב, בשפה 

הסנסקריט משמעות המילה קארמה היא 

"עשייה". ליווכוד מפנה את תשומת לבנו 

להרצאות שנתן שטיינר ב-1924  שבהן הוא 

העבר(  )קארמת  ירח  קארמת  על  מדבר 

עתידית.  קארמה  שהיא  שמש,  וקארמת 

רונן האן, מלווה ארגונית בתי ספר ולדורף וארגונים אחרים, מלמד עבודת צוות בסמינר זומר, מרכז את הסניף הישראלי של IMO, מוסד 
ronen.hahn@gmail.com .בינלאומי לייעוץ ארגוני

עינת ארוך הינה ממייסדי ומובילי תוכנית מפרש-לקידום יזמות חינוכית בבתי ספר, משתתפת בהכשרת "מנהיגות אופקית. 
einataroch@gmail.com


