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כי זה נושא שמעסיק אותי לא מעט הן בתור מורה למתמטיקה בהווה, למה בחרתי את נושא המשמעת? 

, וגם בתור אמא לילדה בבית ספר. מצד אחד אני מרגישה שזה נושא )אולי( הן כמחנכת ולדורף לעתיד

ראוי לחקירה ולמידה, מצד שני עצם המילה "משמעת" מכווצת משהו בתוכי. זה כביכול לא חשוב ו

אנתרופוסופי להתעסק בעניין הזה, הרי למה שהילדים הרכים האלה בבית הספר היסודי לא יקשיבו, 

יפריעו, או חלילה יתחצפו למחנך שלהם,  שבבית ספר ולדורף הוא דמות סמכותית אוהבת וכאשר 

בתוכן ובמבנה שלהם מותאמים בדיוק לצרכים של אותם ילדים חמודים? למה שהילדים האלה השיעורים 

לא יהיו מרותקים וקשובים באופן טבעי ולא מאולץ למה שקורה בשיעור ולמה שהמחנכת תצטרך להרים 

 קול שוב ושוב כדי לנסות למשוך את תשומת ליבם?

משמעת, מעצם היותו חינוך נכון ומותאם בדיוק  פשוט אין בעיות איפה האידיליה הזו שבחינוך ולדורף

ם ולצורכיהם של ילדים מתפתחים? במה ובמי זה תלוי? האם יש מורים שאצלם בשיעורים יהלמידות

באמת קורה הקסם הזה של הקשבה ושיתוף פעולה ללא מאמץ? ואם יש מורים/מחנכים כאלה אז במה 

אופי מולד או אלה הכלים שניתן ואפשר  או במי זה תלוי? מה יש בהם שמאפשר את זה? האם זה

או אולי זו שאלה של ניסיון וותק? או שילוב של כמה גורמים יחד? אלה השאלות שאני יוצאת ללמוד? 

איתן לדרך. אני רוצה להגיע כמה שיותר מוכנה לכיתה הראשונה שאזכה לחנך. אני מאמינה שידע וכלים 

 בתחום המשמעת הם חלק חשוב בהכנה כזו. 

 ירוש המילה משמעת? הנה כמה הגדרות שמצאתי:מה פ

בעלי חיים,  אותם מקיימים קבוצת אנשים או כללים היא פעולה, צורת התנהגות, או סדרת משמעת"

שבה אדם כופה  - משמעת עצמית אפשר להבדיל בין .בניגוד לנטייתם הטבעית, למטרה מסוימת לעתים

כופה את המשמעת על היחיד, בדרכים  קבוצהעל עצמו את המשמעת, לבין משמעת קבוצתית, שבה ה

 ." )ויקיפדיה(ענישה שונות, כגון

 ".ציות לחוקים וכללים "

 "ן.כוח רצו "

 disciplinaופרסוניפיקציה של משמעת. למילה הלטינית ת ילדיסציפלינה הייתה אל רומיתבמיתולוגיה ה

 יש משמעויות רבות המתייחסות לחינוך ואימון, שליטה עצמית והתמדה, תחום דעת, אורח חיים מסודר. 

משמעת פירושה, הבנה שיש מישהו מעלי. יש סמכות. יש לי מחויבות כלפי : "עוד פירוש מעניין שמצאתי

לד נולד להורים. הם הסמכות שלו וזה ברור לו באופן טבעי ללא י .גורם גבוה יותר, ולכן עלי לבצע. נקודה
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הסברים. בעומק העניין, גם המרידה שלו בשלביה השונים, נועדה לחזק אצלו את הביטחון שיש  כל

תפקידנו כהורים וכמורים, להרגיל את הילד להכניע את האימפולסיביות והדמיון בפני ...  .מישהו מעליו

 ".העניין, מטרת המשמעת היא להטמיע בילד את הכניעה לדעת, לשכל ולהיגיוןבעומק  .השכל וההיגיון

 (.2016)צביקה מור, 

שלא תהא אתה "שמשמעות הדבר, לפי פירוש רש"י, הינה:  ,"עשה לך רב" במסכת אבות: חז"ל אמרו 

כלומר, על כל אדם למצוא לו "דעת" עליונה משלו . "למד לעצמך מסברא אלא מן הרב ומן השמועה

 .ולקבל את סמכותה

בעבודה הזו, בין היתר, אני חלק מההגדרות והפירושים הנ"ל גורמים לי לזוע באי נוחות על הכיסא. 

מתכוונת לבחון איזו משמעות אני כן רוצה לאמץ למושג הזה משמעת ומכאן לחפש דרכים שמתאימות 

 להשקפת עולמי להתמודד עם סוגיית המשמעת בכיתה. 

עם המושג של יראת כבוד שיש לו הרבה משמעות וחשיבות בשבילי  יםמתכתבשני הפירושים האחרונים 

 בחינוך ולדורף.  
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בילד ישות מתפתחת  , הרואהשל רודולף שטיינר הילד התפתחות גישתחינוך ולדורף מתבסס על 

מערכת החינוך אמורה לתת מענה עמוק לצרכים . בכל גיל יםואיכויות שונומשתנה, בעלת צרכים 

 ההתפתחותיים האלה של הילד, להזין אותו ולתמוך בו בצורה המיטבית.

 .מצויים הילדים בגיל שבין התחלפות השיניים לבשלות המיניתבערך(  7-14)גילאי בבית הספר היסודי 

פעלו על  כוחות החיים, אחרי שבשביעון הראשון אתרזוהי תקופה, שביעון שני, שבה מתפתח גוף ה

מסמלת את סיומו של השלב הזה ותחילתו של התחלפות שיני החלב התפתחות הגוף הפיזי של הילד. 

כל כוחות החיים משתחררים לבנייתו והתפתחותו של הגוף האתרי הנקרא  7 סביב גיל השלב הבא.

 ות נוספים המרמזים על מהותו: גוף החיים, גוף האהבה, גוף ההרגלים, גוף הזמן. בשמ

על המערכת מיתרגמת בחינוך והוראה קודם כל לעבודה בודה על הגוף האתרי בשביעון השני, ע

פועל עליה מה שמופיע באדם כצורות אמנותיות וכפעילות מה עובד על המערכת הריתמית? הריתמית. 

מוסיקה, שירה, דקלומים, ציור, פיסול, תנועה ועוד. כל אלה פועלים באופן עדין ויחד עם זאת  .אמנותית

 עמוק על המערכת הריתמית של הילד. 

מתייחס  , במיוחד בחציו הראשון של השביעון השני,רובד נוסף של עבודה עם המערכת הריתמית

תמוס שבועי וריתמוס עונתי/שנתי. אלה קבועים בכמה מישורים: ריתמוס יומי, רי לשמירה על ריתמוסים

היו חיוניים ביותר בגן ילדים וממשיכים להיות חשובים גם בבית הספר היסודי, במיוחד בכיתות הנמוכות. 

בנוסף לעבודה על המערכת הריתמית של הילד, שמירה על ריתמוסים קבועים, על תהליכי הנשימה, 

ות פנימית לעסוק בעבודה ובלמידה מאפשרים פניורוגע, בונים חוט שדרה יציב ובטחון  בונוסכים 

 וחשובים להמשך התפתחות תקינה.

, הינו ובכיתות הנמוכות גם במעבר לבית הספר נוכחאספקט נוסף המאפיין ילדים בגן וממשיך להיות 

הילד הצעיר חי באחדות עם העולם סביבו ולכן הוא מחקה אותו, כי הוא חש את עצמו אספקט החיקוי. 

את המסע מהילדות לבגרות ניתן לראות כמסע של התעוררות, ד מן העולם, הוא העולם. "בלתי נפר

משינה ואחדות  –משינה ואחדות עם היקף העולם אל תודעת מרכז ערה ונפרדות מהעולם. תנועה זו 

ניתן להבינה "כגירוש ארוך ומתמשך מגן העדן". חיתוך חבל  –בילדות לערות ונבדלות מהעולם בבגרות 

הטבור, הפסקת היניקה, ההזדקפות, גיל שלוש בו ישנה חוויית אני ראשונית, גיל תשע המוכר במונח 

כל  –"חציית הרוביקון" בה נקרע הילד מהעולם, גיל ההתבגרות בו מועצמת חוויית ההיפרדות מהעולם 

מההיקף, אלו  הן תחנות בדרך, שפירושן מצד אחד התעוררות תודעתית, ומצד שני היפרדות מהעולם, 

  (.לידת ההיקף במרכז -התפתחות התודעה )אורי כהן, " שהינו למעשה חלק מישותי.
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המסע האנושי הוא מסע מאחדות לפרידה. הפרידה הראשונה מהאחדות מתחילה מהיציאה מהרחם. "

בהדרגה, שלב אחר שלב, נפרד התינוק מאמו, והחל מהשביעון השלישי הוא מתחיל את דרכו 

 )אורנה בן דור(. " עולם.האינדיבידואלית ב

במישור הפיזי, ואילו בשביעון השני  פרידות שעובר התינוק/פעוט/ילד הינןבשביעון הראשון רוב ה

תודעתיים. אחד התהליכים המשמעותיים של /מתרחשים תהליכי הפרדות במישורים הנפשיים/רוחיים

גירוש . לתהליך הזה יש שמות רבים: חציית הרוביקון, אכילה מעץ הדעת, 9הפרדות מתרחש סביב גיל 

כל אלה מתייחסים למהות אחת: הילד מתחיל להתבונן פנימה לתוך  . , לידת התודעה העצמיתמגן עדן

כשיו הילד חש בלתי נפרד ממנו וחי איתו בהרמוניה עצמו, נולדת תחושה של נפרדות מן העולם, שעד ע

מתרחשת פרידה מהשלמות. הילד מתחיל לראות את העולם מנקודת מבט פחות מלאה. נולדת בושה. 

אחדותית ויותר ביקורתית. כתוצאה מכך, ההורים הם כבר לא שיא השלמות בעיניו וגם מקום המחנך 

מעת עלולות להחמיר ויש לחשוב מחדש על דרכי הזה בעיות מש בשלבמתערערים. והאוטוריטה שלו 

 התמודדות איתן באופן שיתאים למקום שהילד נמצא בו. 
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 חילקתי את העבודה שלי לשני חלקים עיקריים שאמורים לענות )עד כמה שניתן( על שתי שאלות: 

 .למזער את כמותן( –מה לעשות על מנת למנוע בעיות משמעת )או בשפה יותר מציאותית  מניעה: .1

 .איך להתמודד עם בעיות משמעת כשכבר קורות תגובה: .2

. לחלק מהכלים אפרט באריכות בהמשך העבודה, אך בדף הבא מוצגת בדרך ויזואלית החלוקה הזאת

וססים בעיני על סמכות. סמכות אוהבת קרא שני התחומים מבכעת אני רוצה להתייחס לתמונה הגדולה. 

היא זאת שתעזור לה שטיינר. היא לב העניין והבסיס הבריא והחזק להתפתחות תקינה של הילד. 

 להורים ולמחנכים גם יחד להגיע, בין היתר, להתמודדות יעילה עם ענייני המשמעת.

רשימה הוא עבודה עם הורים. יש לשאת את כל הנושא השני שמשותף לשני התחומים ונמצא בראש 

הילדים ואת הכיתה כולה בשילוב כוחות בין מחנך לבין ההורים. עבודה פרטנית שוטפת עם כל משפחה 

כמו שיש עם כלל הורי הכיתה, הינם חיוניים לשגשוג הכיתה כולה וכל ילד בפרט. לשיתוף פעולה במקביל 

 ה צריך "שניים": צוות המורים יחד עם קהילת ההורים. לאחוז בילד, יש גם לאחוז בכיתה. ובשביל ז

בית ספר ולדורף במהותו בנוי כך שהוא אמור ללמד ולחנך את הילד בדרך המיטיבה עמו ועם 

תכנים ודרכי הלימוד מותאמים לגיל ולשלב התפתחותי בו נמצא הילד. כל אלה גם הם בסיס התפתחותו. 

 בעיות המשמעת. חשוב שמעצם היותו אמור למזער את תופעת 

אך במקביל פועלים על הילדים בני זמננו כוחות אחרים שמעוררים בעיות רבות, ובין היתר בעיות 

 משמעת בבית הספר. 

אנחנו רוצים שהילד שלנו יגדל להיות דעתן, בעל חשיבה עצמאית, ביקורתית. ואנחנו מניחים שכדי 

מד אותו לנהל דיון, לתת לו בחירה, להסביר לעשות זאת, עלינו להתנהל איתו מילדות בצורה כזאת ולל

ובגדול לדבר איתו כמו עם גדול. וחינוך ולדורף טוען שזו טעות. שזה לא נכון, לא בריא ולא מתאים לילד 

צעיר ומזיק להתפתחותו התקינה ועלול לגרום לבעיות עתידיות רבות )כגון בלבול גדול בגיל התבגרות, 

ן את הגיל הזה, אלא משהו מעבר לזה(. בעיות משמעת הן רק ולא מדובר בבלבול נורמלי שמאפיי

 תופעת לוואי של העדר סמכות הורית/מורית, ואילו הנזק הוא האמיתי הוא הרבה יותר רחב ועמוק. 

אז מורים מקבלים בכיתה א' ילדים דעתניים, שהתרגלו להתווכח על כל דבר, לנהל משא ומתן, להטיל 

 מנת לבנות סמכות אוהבת, המחנך יצטרך להשקיע מאמצים גדוליםספק בדברי מבוגרים. ולכן על 

 מאוד לשנות את המצב.. אם לא יהיה שינוי מצד ההורים וממה שקורה בבית, יהיה לו קשה מהרגיל
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“An ounce of prevention is worth a pound of cure.” 

הסיכוי( לפחות נפחית את )או  נמנע מראש, ובכך , ננסה לשלוט בסיטואציהיםבמקום לנסות לשלוט בילד

לדוגמא, במקום לנסות לגרום לילדים צעירים לשבת בשקט  .התרחשות של הפרות משמעת למיניהם

ובריכוז במשך שיעור שלם, נתכנן את השיעור ככה שיאפשר לילדים הפסקות של תנועה ופעילות 

 אקטיבית יותר. 

, אלא מתוך מצוקה כלשהי. עייפות, עצבנות, כעס, תסכול, *סתם*ים ילדים לא מפריעים ברוב המקר

 שעמום, כל חוסר התאמה בין מה שקורה במציאות לבין הצרכים האמיתיים והעמוקים של הילד. 

טיפול. יש להבחין בין בעיות משמעת התייחסות ואבל לא כל רעש בכיתה היא "אירוע משמעתי" שדורש 

 שיעור בריא, התנהלות טבעית של הכיתה במצב מסוים.  לבין מהלך

ותמיד יש לזכור שילדים במהותם ומטבעם אינם מרדנים וסרבנים, אלא שואפים לרצות אותנו המבוגרים, 

 לשמוע בקולנו, ללכת אחרינו. ילדים רוצים ואוהבים להיות טובים. 

 

 סמכות אוהבת

“The main emphasis must now be on authority and community. The children should 

experience something of the power and glory that surrounded the early leaders. The 

most important issue that concerns a school, therefore, is the teacher. The teacher’s 

authority must be self-evident for the children, just as what was taught by the great 

teachers was self-evident to the human soul. It is bad, it does great harm if the child 

doubts the teacher. The child’s respect and reverence must be without reservation, so 

that the teacher’s kindness and good will, which must be present naturally, seem to the 

child like a blessing.” – The Education of the Child - and Early Lectures on Education, 

Rudolf Steiner.  

 
זה מצב שבו , בהקשר חינוכי, סמכות .סמכות אוהבת מהווה לילד מקור חיצוני שהוא יכול להישען עליו

יתרון הילדות הוא לא להיות ומחליט עבורו מה נכון ומה לא נכון.  בתודעה שלוהמבוגר נושא את הילד 

ההחלטה קשורה , משום  שהילד לא נדרש להחליט בעצמו .נדרש לדעת, ולא להיות נדרש להחליט
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ן את כל הפרטים הקטנים בהקשרם לראות ולהבי, לאסוף נתונים, הגדולה ביכולת להסתכל על התמונה

וילד צעיר, בשביעון השני, אין לו את הכוחות הרוחניים לבצע את התהליך הזה בצורה בריאה  .המגוונים

הכוחות האלה אינם זמינים לו עדיין במלואם, ואם הילד נדרש לקבל החלטות מורכבות בכוחות  ונכונה.

 ות בשלב הזה בחייו לתהליכים אחרים. עצמו, זה גוזל ממנו אנרגיות שאמורות להיות מופנ

וזו נקודה שמבלבלת לא מעט על פניו, הגישה הזו מצטיירת כלא מכבדת את זכות וחופש הבחירה, 

אם נסתכל לעומק הדברים, נוכל הורים ומורים מצד אחד, אך במקביל מקשה מאוד על הילדים עצמם. 

להבין כי סמכות אוהבת וקבלת החלטות על ידי מבוגר עבור הילד, הם אלה שמאפשרים לו לפתח את 

 יכולת הבחירה ולהגיע למצב של חופש אמיתי בבגרותו. 

גם מעמדו  טבעית ובלתי מעורערת., במיוחד של האב בדורות הקודמים, ההורית הסמכות בעבר הייתה

היום . שונההיום המצב היה הרבה יותר סמכותי בעיני החברה ושל הילד בעקבות זה.  של המורה

לבנות את הסמכות שלהם ולעצב  המחנכים )במובן הרחב של המילה, הן ההורים והן המורים(נדרשים 

מצד אחד, ועדיין תיתן מענה לצרכים העמוקים של הישות  לרוח התקופה, כך שתתאים אותה מחדש

 ילד. המתפתחת של ה

ילד יכול ללמוד רק מהמורה שהוא אוהב אותו. את המשפט הזה שמעתי בכל מיני וריאציות ממורים 

ומחנכים הן בבתי ספר ולדורף והן מחוצה לה. שמעתי את זה בין היתר גם מהמרצה שלי במכללה 

 לחינוך. 

“Most naughtiness arises because the children are bored and lack a relationship with 

the teacher.” – Rudolf Steiner.  

 

המפגש בין סמכות לאהבה יוצר סמכות אוהבת ובעיניי זוהי אחת המתנות הגדולות שמבוגר יכול להעניק 

 לילד. ילד זקוק לסמכות אוהבת כדי לגדול ולפרוח. 

אך כדי שהמבוגר )הורה/מורה( יהיה מסוגל להעניק לילד את מתנת האהבה הזו, עליו קודם כל להסתכל 

פנימה, לתוך נפשו, לתוך ליבו. להכיר את מניעיו, את כאביו. כך, יוכל המחנך לגשת אל הילד מתוך 

 עוצמה פנימית ולא מתוך כוח. 

בשנה ראשונה שלו  בכיתה.  ן, במיוחדמחשבה וזמ לא מעטכדי לבנות סמכות אוהבת מקדיש המחנך 

 כות אוהבת:סמ כמה אספקטים יישומיים של



10 
 

 אנחנו אחד המושגים הראשונים שמקושרים לסמכות אוהבת הוא גבולות.  :הצבת גבולות

כהורים מציבים לילד גבולות מאז היותו פעוט. בהתחלה אלה גבולות פיזיים של ממש, שנועדו 

כך, לדוגמא, אנחנו נחזיק את ידו של פעוט קטן, לשמור על שלומו הפיזי של הילד ועל בריאותו. 

דוגמא נוספת לגבול שהוא ממש פיזי, הוא החזקה של ילד שנמצא בהתקף כדי שלא ירוץ לכביש. 

כאשר זעם ומנסה להרביץ לאחיו. אלה גבולות ששומרים על הילד מפגיעה פיזית בעצמו ובזולת. 

הילד גדל, הגבולות שנרצה להציב לו נהיים פחות ופחות פיזיים. אך המטרה שלנו היא דומה: 

לשמור על הילד, להחזיק עבורו את גבולות של מותר ואסור, נכון ולא נכון, יפה ולא יפה, כדי 

להרגיש חופשי בתוכם ולהתפתח בצורה בריאה. זה נשמע אולי כמו אוקסימורון להשתמש שיוכל 

לתפיסתי זה בכלל לא סותר, אלא להפך. הילד במילים "גבולות" ו"חופש" באותו משפט, אך 

בשביל לגדול להיות מבוגר חופשי, חופשי  הצעיר זקוק לגבולות בשביל התפתחותו התקינה.

 באמת. 

 :על המחנך להיות כן עם עצמו ועם הילדים בהצבת גבולות ובאכיפתם. ראשית, יש להציב  כנות

גבול רק אם אני כמחנך מאמין ומשוכנע שזהו גבול נכון עבור ילדים. ולא כי ככה לימדו אותי/ככה 

כולם עושים/זה מה שמצפים ממני/כד'. לילדים יש רדאר פנימי מדויק להפליא לזיופים והם ירגישו 

 אוד אם אינני שלמה עם הגבולות שאני מציבה. מהר מ

 :לכן כדאי להשקיע מחשבה רבה אם הצבתי גבול כלשהו, עליי להיות עקבית בעניין.  עקביות

לפני קביעת גבולות שאני כמחנכת בוחרת להציב לילדים. זה לא אומר שאסור למחנך לחזור בו, 

ת ו/או התבוננות בביטוי של שאסור לו לבטל/לשנות גבול שהוצב. אם לאחר חשיבה מחודש

הגבול הזה בשטח, הבנתי שאינו נכון ו/או מתאים לכיתה הזו, אז בהחלט כדאי לעשות שינוי 

וליידע את הילדים על השינוי. אבל כל עוד אני סבורה כי אלה הגבולות הרצויים, עליי להיות 

חנך פעם אחת אם המולגבי כל הילדים. בית בשמירתם וליישם אותם בכל זמן, בכל מצב עק

שסותר את מה שאמר/דרש אתמול, זה עלול לעורר אצל הילד  Yויום למחרת אומר   Xאומר 

 שאלות פנימיות וספקות לגבי סמכותו של המחנך וזהו דבר שאינו בריא להתפתחותו. 

 :המשך לסעיף הקודם, חשוב בעיניי לשמור עם גמישות מחשבתית ופתיחות, במקביל ב גמישות

ניתן להיות עקבי ובו בזמן גם גמיש  לעקביות. שני המושגים האלה אינם סותרים זה את זה. 

ופתוח. להיות מחנך זה בין היתר להיות במצב של למידה תמידית, מתמשכת. אז אם תוך כדי 

ה שכלל מסוים שלפיו הוא עבד לפני כן, אינו נכון או אינו מתאים הלמידה, המחנך מגיע למסקנ

נמצאת בו, אז רצוי מאוד לשנותו ולאמץ דרך חדשה לעבודה  יותר לשלב ההתפתחותי שהכיתה

 עם הכיתה או עם ילד ספציפי. 
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 מעבר הדרגתי מהגן לבית הספר

חלק מבעיות המשמעת בכיתות הנמוכות נובעות, לדעתי, בין היתר, גם עקב השינוי הגדול שקורה 

במעבר מהגן לבית הספר. המרחב הפיזי שונה מאוד, סדר היום גם הוא משתנה ללא היכר, דרישות 

להיות קשוב ופעיל, לשבת בשקט ובריכוז, צורך לעשות מה שהמורה אומר. כל אלה חדשים מאוד לילד, 

שונים מכל מה שהוא הכיר עד כה מהגן ששם רוב הזמן הוקדש למשחק חופשי בתוך הגן ומחוצה לו, 

כאשר הילד חש די חופשי במרחב ובמעשים שלו. ופתאום ביום בהיר אחד כל אלה משתנים והילד צריך 

ם להתאים את עצמו למסגרת חדשה עם דרישות חדשות ולא תמיד קלות לביצוע. וזה עלול לעורר קשיי

 ולגרור איתם בעיות כאלה ואחרות, כולל מה שנחווה לא פעם כבעיות משמעת בכיתה. 

לכן יש התעוררות הדרגתית לצורך לעשות את המעבר הזה מהגן לכיתה א' יותר הדרגתי, יותר איטי, 

יחד עם זה, השינויים העצומים "מה שיאפשר לילד כניסה יותר חלקה, טבעית וזורמת למסגרת החדשה. 

על האנושות מאז עיצוב חינוך ולדורף בידי שטיינר עצמו, מעלים את השאלה האם אין זה נכון  שעברו

אחרת.  לעצב את החינוך בצורה(, 1919) ולדורף הראשון היום, כמעט מאה שנים לאחר ייסוד בית ספר

נו יום ואם הילדים עצמם השתנו במרוצת המאה החולפת, הרי שעלי במילים אחרות, אם חיי היום... 

 (. 2015)גלעד גולדשטיין, מאמר תגובה,  "לראות האם וכיצד עלינו לשנות גם את בתי הספר ועיצובם.

מודל הנהוג היום בכמה בתי ספר ולדורף באירופה ולפיו בכיתות א' עד ג'  את  – "מודל הכיתה בתנועה"

שולחנות וכסאות בכיתה מחליפים שטיחים וכריות קטנות לישיבה, המשחק החופשי תופס עדיין מקום 

 חשוב ויש יציאות רבות לטבע. 

וך הבנה ששיעור בבית הספר ולדורף הראשון בכיתות הנמוכות השיעור הראשי כלל הפסקה באמצע, מת

 של שעתיים רצופות זה גדול על הילדים הצעירים. 

יותר תנועה, יותר יציאה לטבע, יותר עבודת כפיים ויצירה, פחות ישיבה והסתגרות בכיתה. יותר לחוות, 

להרגיש ופחות להקשיב פאסיבית לדברי המורה. כל אלה לכלל תלמידי בית הספר היסודי, אבל הילדים 

 הנמוכות זקוקים לכך במיוחד.הצעירים בכיתות 

 

 ריתמוסים

 סדר יום

סדר יום קבוע וידוע מראש הנו חיוני ביותר בגילאי הגן, וממשיך להיות חשוב גם בכיתות הנמוכות של 

בית הספר היסודי. סדר יום נכון ובריא מבוסס על תהליכי נשימה, על מעברים בין פנים לחוץ, בין 
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אקטיביות פיזית לבין התכנסות לעבודה פנימית, בין עבודה הדורשת ריכוז לבין פעילות חופשית יותר, 

 שמשחררת מצורך להיות מרוכז אך דורשת מאמץ בתחומים אחרים. 

כפי שציינתי בפרק הקודם שדיבר על המעבר ההדרגתי, אחת הדוגמאות לסדר יום שמותאם לצורכי 

באמצע השיעור הראשי שאורכו שעתיים. כיום בבית ספר בארץ אין הילדים הצעירים, היא הפסקה 

הפסקה שמוגדרת כ"הספקה" פרופר, אבל כן יש לא מעט מעברי נשימה במשך השעתיים האלה. 

השיעור מתחיל בפעילות גופנית בחוץ, ממשיך בפעילות ריתמית כלשהי )דקלום, שירה, עבודה ריתמית 

ימודי' ומשם לעבודת מחברת אישית ונגמר לרוב בסיפור קצר. קבוצתית במעגל וכד'(, עובר לחלק 'ל

ב' למשל ואם זה בוטל אז למה. כי -מעניין יהיה לברר האם הייתה פעם הפסקה אמיתית באמצע לילדי א'

יש הבדל גדול, הן במהות והן בחוויה של הילד, בין לשנות פעילויות ולהכניס נשימה לסדר השיעור לבין 

 ת את הילד לפעילות חופשית *לפי בחירתו ורצונו*.  הפסקה אמיתית שמשחרר

סדר יומי/שבועי שמותאם לגיל הילד ולצרכיו, שמביא לו את המזון שהוא זקוק לו בזמנים ובמנות 

המותאמים בשבילו, עשויים, בין היתר, למנוע או לפחות למזער את כמות בעיות המשמעת שלעתים הן 

 צוקה אחרת של הילד שלא מוצא את עצמו בכיתה ו/או בשיעור. ביטוי של עייפות, עצבנות, תסכול או מ

סדר יום קבוע וידוע מראש נותן לילד עמוד שדרה, קרקע יציבה מתחת לרגליים, מאפשרים לו להתפנות 

לעניינים חשובים באמת מבלי לדאוג ולחשוב מה קורה עכשיו או בשעה הבאה. היציבות הזו חשובה 

, מעבר מהחממה המוכרת למסגרת חדשה לגמרי עם כל כך הרבה במיוחד במעבר מהגן לבית הספר

 דברים חדשים, שונים ומשונים. 

ריתמוסים בריאים ונכונים על בסיס תהליכי נשימה עונים על הצרכים ההתפתחותיים העמוקים של ילדים 

ולכן גם הם פועלים בכיוון מניעת מצוקות שונות אצל הילדים ומכאן שמהווים בסיס איתן ליצירת אווירת 

עם מעט  –מציאות שיתוף פעולה ולמידה טובים בכיתה, בלי קונפליקטים ותקלות משמעת למיניהם )או ב

 כאלה(. 

 השיעור מבנה

בחינוך ולדורף מבנה השיעור הוא כלי חינוכי בפני עצמו. תוכן השיעור )קוריקולום( הינו משני. חינוך 

סק בראש ובראשונה בהתפתחות הילד. ההוראה הינה הכף ואלא החינוך הינו המזון שאנחנו ולדורף עו

 . שואפים להזין בו את הישות המתפתחת של הילד

גם כאן חשוב שתהיה מבנה השיעור מהווה בעצם סוג נוסף של ריתמוס שעל חשיבותם דיברנו קודם. 

 נשימה בין הפעילויות השונות המרכיבות את השיעור. 
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אחת מנקודות התורפה מבחינת המשמעת היא מעברים. מצד אחד, חשוב שבמהלך השיעור ישולבו סוגי 

פעילויות שונות, בפנים ובחוץ, בישיבה ובתנועה, פעילויות חשיבה יחד עם פעילויות יצירה וכד'. מצד שני, 

לים להיות טריגר מעברים בין הפעילויות האלה יכולים להיות לא פשוטים לילדים )לחלקם לפחות( ועלו

חלק מהילדים שוקעים עמוק בפעילות ואז מתקשים לעבור למשהו אחר. אחרים נוטים לבעיות משמעת. 

לא מעט  יםלהתפזר במעברים ומתקשים לאסוף את עצמם חזרה לפעילות הבאה. מהמחנך נדרש

ר מדובר בכיתות מיומנויות, ניסיון ויצירתיות, על מנת לצלוח את המעברים בצורה מיטבית, במיוחד כאש

 ילדים ואף יותר.  30גדולות של 

 תרק אתמול הם היו בגן, שיחקו ונהנו מפעילות חופשיהמעברים הם אתגר מיוחד לתלמידי כיתה א'. 

גם מבחינת המחנכים, , עם גבולות הרבה יותר גמישים, הן מבחינת המרחב והן מבחינת הזמן. יחסית

מנית עם קבוצת ילדים יותר קטנה, לעומת מחנך אחד בגן מדובר בכמה אנשי צוות הנמצאים בו ז

ילדים בכיתה א'. לכן בתחילת כיתה א', המחנך צפוי להשקיע לא מעט זמן,  30)לפעמים עם סייעת( על 

מאמץ וסבלנות בבנייה של שגרה והרגלים בריאים בזמן המעברים. הכלים שעשויים לעזור למחנך בזה, 

מחיאות סימונים גופניים למיניהם, גינה כגון פעמון או קסילופון, הם: שירים, דקלומים, שימוש בכלי נ

 כפיים, טקסים מיוחדים וכד'. 

 

 מרחב עבודה ויצירה

יותר ויותר ילדים מאובחנים היום, כבר בגילאי הגן ובכיתות הנמוכות של בית ספר יסודי, כבעלי הפרעת 

ה אמיתית או שפשוט הילדים האלה, קשב וריכוז. נשאלת השאלה האם "הפרעת קשב וריכוז" הינה בעי

על מנת להתפתח בצורה מיטבית ולהביא לידי ביטוי את האיכויות והחוזקות שלהם, זקוקים לתנאים 

ואף יותר ילדים, עם ישיבה ממושכת במשך היום, עם  30אחרים מאשר הם מקבלים בכיתה גדולה בת 

בתי ספר ולדורף, חלקם עקב אילוצים הרבה הוראה פרונטאלית? התנאים האלה, הקיימים גם בלא מעט 

כאלה ואחרים, אולי אינם אידיאלים להרבה ילדים, אבל הינם עלולים להיות הרסניים ממש לילדי קשב 

ילדים, ולהיות מרוכז וקשוב, רוב הזמן ללא  30וריכוז. הדרישה להיות במרחב סגור ודי קטן, יחד עם עוד 

כל אלה מוציאים מהילדים הללו את קשיהם החוצה. ואילו תנועה, לעתים קרובות בתנאי רעש והפרעות, 

במצבים אחרים בכלל לא היינו מדברים אולי על "הפרעת קשב וריכוז" אלא היינו מתייחסים אליה בתור 

"השראת קשב וריכוז". כי יש הילדים האלה בורכו בהרבה איכויות מיוחדות שאצל אנשים "רגילים" פחות 

רתיות, חשיבה מחוץ לקופסא, פיצול קשב בין כמה דברים בו זמנית ומכאן מפותחים, כגון: דמיון, יצי

 יכולת לקשר בין דברים שלא נראים קשורים. 
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האם יש פתרון לבעיה המתוארת? האם ניתן לספק תנאים המתאימים לילדים עם השראת קשב וריכוז, 

כך שיביאו לידי ביטוי את הצדדים החזקים שלהם ולא יחוו קשיים ותסכול שיגרמו להם להגיב 

בהתנהגויות של הפרעות ושאר בעיות משמעת? מצד אחד, הפתרון המתבקש הוא כיתות קטנות או 

תת אם רגילה לקבוצות קטנות לשיעורים הדורשים זאת. אך ברוב המקרים הפתרון הפשוט הזה פיצול כי

 אינו אפשרי עקב אילוצים מערכתיים, בעיקר אילוצים כלכליים. 

זה היא יצירת מרחב יצירה ועבודה קבוע בבית הספר, הפועל אפשרות נוספת להתמודדות עם אתגר 

הילדים שצריכים יותר פעילות גופנית  מסויםבמקביל לעבודת הכיתות, ושאליו נשלחים בריתמוס 

מבחינה תקציבית, מדובר בתוספת של מורה אחד או שניים, ולכן זוהי אפשרות יותר מציאותית  ומעשית.

 וברת ביצוע. 

קשב וריכוז וילדים אחרים עם צרכים יותר אינדיבידואליים, הינו קושי לעבוד בקבוצה. קושי נוסף שילדי 

והרי בחינוך ולדורף עבודה קבוצתית היא אחת מאבני היסוד. בכיתות הנמוכות זה בא לידי ביטוי, בין 

יתר, בכך שהכל עושים ביחד וכולם עושים הכל. שרים, מציירים, מדקלמים, עובדים במעגל, מנגנים 

בחלילית, קופצים בחבל ועוד ועוד. כל אלה מבוססים היטב כמובן על הצרכים ההתפתחותיים של הילדים 

בגילאים האלה, אך ייתכן שלנוכח המצב בשטח, כאשר מגיעים יותר ויותר ילדים עם נטיות 

ין אינדיבידואליות חזקות, אולי יש לעשות  חשיבה מחודשת ולאתגר גם את אבן היסוד הזו. מן הסתם א

כאן פתרון קסם ומרשם מדויק, אבל כן אפשר לשאול את השאלות, לראות את הילדים האלה, לראות 

אותם באמת, לא להתייחס אליהם רק כאל "מפריעים", אלא לחשוב לעומק איך נכון לעבוד איתם, מהו 

נים המזון המיטיב עבורם ועבור התפתחותם. אם נצליח לענות על הצרכים העמוקים שלהם, שאולי שו

מהצרכים של הילדים "הרגילים" ואינם מתיישבים עם תיאוריות כאלה ואחרות שלמדנו, נרוויח על הדרך 

 גם בפחות הפרעות בכיתה. 
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 ענישה

ובספרו של אחד  1919בפרק הזה אתייחס לגישה לעונש כפי שהיא מובאת בהרצאתו של שטיינר ב 

לפי הגישה האנתרופוסופית, העונש הוא טוטגארט אריך גאברט. ממורי בית הספר ולדורף הראשון בש

כלי להתעוררות המודעות לכך שנכשלנו במשהו ונדרש תיקון. דוגמאות שמביא אריך גאברט בספרו 

"העונש בחינוך העצמי ובחינוך ילדים", כדי להמחיש את זאת: גולש שלומד בנפלו להעריך נכונה שיפוע 

ו נגמרה מוקדם מן הצפוי לומד להעריך מדויק יותר כמויות הדרושות המדרון, או סוחר שהסחורה של

לפעם הבאה, או מהנדס שתכנן מכונה לא עבדה כפי שציפה והיה עליו לשוב ולבדוק תכנונים וחישובים 

שלו. המשותף לכל המקרים הללו הוא העובדה שרק בעקבות הכישלון שחווינו, ניתן ללמוד באיזו מידה 

לנו למציאות בשטח ואיך יש לפעול על מנת לתקנה. כישלונות תורמים מאוד מתאימה ההתרשמות ש

לחינוך העצמי של בן אדם, כי בזכותם אנחנו מתעוררים לטעויות שלנו, לפרטים הקטנים שחמקו 

מהתודעה שלנו לפני כן. בדוגמאות שהבאנו, האדם יכול אפילו לטרוח  ולחפש הזדמנויות לרכוש את 

וד מהטעויות, להסיק מסקנות ולהבין איך ניתן להשתפר ולהשתכלל. אם נעבור הניסיון הזה, כדי ללמ

לעונש בתחום המוסרי, המצב שונה מאוד. בן אדם לא יחפש חולשות באופיו ובאישיותו כפי שהמהנדס 

כשמדובר בבן אדם ובפנימיותו, מעורבבים בתוכנו הרבה רגשות ומניעים חיפש פגמים במכונה שבנה. 

סותרים שלא תמיד מאפשרים לנו ראייה 'אובייקטיבית' של התמונה הגדולה. הרבה יותר קל לנו להודות 

ויש צורך בתיקון. שבתכנון המכונה שבנינו נפלו  כמה טעויות, מאשר להודות שאנחנו עצמנו לא מושלמים 

נות, עצלנות ושאר החולשות האנושיים יכולים למנוע מאדם להודות בכישלון, להפיק ממנו אגו, גאוות

לפי רודולף שטיינר, עונש בחינוך העצמי נועד לעורר ים מתאימים ולפעול על מנת לתקן את המצב. לקח

, להראות לנו את הקשר בין המעשה והתוצאה את המודעות שלנו, להפנות את הדעת לתחומים שהוזנחו

 אשר נעמוד שוב בפני מצב דומה. כ

ישנו חוק התקף בעולם הילדים כמו אצל המבוגרים: כולנו חווים את תוצאות המעשים שלנו כתגובה. 

לעתים יהיו אלה תגובות נעימות ולעתים פחות. כוויה כואבת מנגיעה בתנור חם, או חתך מסכין חדה. זה 

שהי מצד המבוגר. מבוגר כמובן ינסה לחסוך שנקרא בפסיכולוגיה 'תוצאה טבעית'. אין התערבות כל

מהילד את הכאב הזה, אך אין ביכולתו למנוע אותו לגמרי. וגם אין צורך לעשות זאת. ככה הילד רוכש 

ניסיון משל עצמו, לומד בדרך פשוטה ואפקטיבית איך להתנהל בעולם. צריך לקחת את זה כמובן 

פגע ממכונית, רק על מנת שילמד להיזהר ליד הכביש. בפרופורציה. לא ניתן לילד קטן לרוץ לכביש ולהי

 אבל במקרים רבים אחרים כן ניתן לאפשר לילד לחוות את תוצאות מעשיו וללמוד מהן. 
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תפקיד המבוגר נהיה מורכב יותר כאשר אין אפשרות ל"תוצאה טבעית" למעשה של הילד. מושג נוסף 

מצב שבו כתוצאה ממעשה או   - תוצאה הגיוניתשקיים בפסיכולוגיה חינוכית הינו "תוצאה הגיונית". 

את הקשר בין המעשה  לתוצאה  ילד המבוגר כדי להמחיש ל נדרשת התערבות של  ילדשל ה  מחדל

 המתבקשת מכך.

 מאפייני תוצאה הגיונית:

 קשורים למעשה, אלא לא שרירותיים 

 עקביים 

 ידועים מראש 

  על טון ידידותי במהלך האירוע ולאחריושמירה 

  הילד אין פגיעה בדימוי העצמי של 

  אינה תלויה במצב רוחו העכשווי המורהתגובת 

  למידה ולקיחת אחריות ילדמאפשרת ל המורהתגובת 

 ילדיש התייחסות לרגשות ה 

 ילדיחסי ידידות ממשיכים ואין המשך "חשבון" עם ה 

 ילדניתן גם להציע אלטרנטיבות ל  

. על כך שהתפקיד של מציאת עונש כזה למעשיו את"ו"הענשה מרפ מדבר על "עונש צודק" שטיינר

מציג ארבעה עקרונות  1.9.1916בהרצאתו ב הרעים של הילד, הינו חשוב ביותר, גם אם קשה מאוד. 

 של עונש צודק בחינוך העצמי של המבוגר ואותם עקרונות תקפים גם כאשר מדובר בחינוך הילדים. 

לעין, כך השפעתו תהיה חזקה יותר. וזה יש לשאוף שהקשר בין מעשה ועונש יהיה כמה שיותר חי ונראה 

. על העונש לפנות לאינדיבידואליות של הילד, להמריץ אותה ולעשותה להבדיל מסולם שיטתי של עונשים

ם שונים צריכים בהירה יותר, ולהיות מותאם למודעות של הילד. ולכן, על אותו מעשה בדיוק, שני ילדי

 לקבל עונשים שונים. 

המורה צריך לפתח "רגש אובייקטיבי לצדק במקום רגשנות. עליו ללמוד לראות את כל הנוגע לילדים 

רוח, כמו איש מדע." עליו להתגבר על רגשות הכעס, גם אם הם מוצדקים כביכול. על מנת לבחור -בקור

רגיע את הסערה הפנימית. אך אין זה אומר שיש לפעול עונש הולם ונכון לאותו ילד, יש קודם להירגע ולה

בלי דאגה פנימית, בדרך שהילד עלול לפרש כקרירות וקשיחות לב ולהיפגע מכך, אף יותר מהעונש 

 ביחס לעונש ולבין אמפתיה כלפי הילד.  תיש למצוא איזון בין אובייקטיביועצמו. 



17 
 

"הוא יכול להיות רק ר והמבהיר מודעות. עקרון נוסף של "הענשה מרפאת" הוא הכאב המעורר, המטה

כאב גופני, כמו למשל מכה או סטירת לחי. ... .מתווסף לכאב הפיסי גם סבל נפשי...אפשר לקבוע 

בבירור, שאם מוותרים על פגיעות נפשיות וגופניות גסות ומשתמשים בשיטות מעודנות יותר, משיגים 

)אריך  ט, יש לכך תוצאה מקיפה, חזקה ומעוררת."תכלית משמעותית יותר לעונש. אם מביישים ילד בטק

גאברט מציג בספרו את דילמת הכאת הילדים. הינו  .ברט, "העונש בחינוך העצמי ובחינוך ילדים"(אג

"גם אם המכה ניתנת מתוך  מציג את האספקטים החיוביים של פעולה כזאת יחד עם הנזק שבדבר.

שיקולים חינוכיים נאותים, בהתחשבות מלאה, ברגע המתאים ועם תוצאות טובות )ולא רק אם ניתנת 

כי מכות גופניות פוגעות בכבוד של  הוא סייג עונש גופני כרוך בנזק נפשי." –מתוך כעס אישי וגסות( 

"אותם פצעים הנחרתים נפשו של הילד. , עלולים לפצוע עמוקות את הילד, מדכאים את הערכתו העצמית

כה עמוק באישיות חשובים אולי יותר מהצלחה רגעית. שכן התקפות כאלו על הכבוד העצמי מפתחות 

 ." ומחזקות בילד כוונות בלתי רצויות

כך שאין מקום להכאת ילדים בחברה שלנו. יותר מזה, יש לחשוב היטב גם על היום כמובן אין עוררין על 

"שיטות מעודנות יותר" ועל יעילותן בחינוך הילד. לדאוג לא רק על תוצאות מידיות שאנחנו רוצים להשיג, 

 אלא לחשוב לטווח ארוך, על איזה מבוגר אנחנו רוצים שיגדל מהילד הזה, על בריאותו הנפשית והרוחית. 

אברט מתייחס בין היתר גם לתגובתו של הילד לעונש. הילד מגיב לעתים לעונש בהתקפת כעס, בכי ג

חזק וביטוי רגשות אחרים שכביכול לא מצביעים על הבנת צדקתו של עונש. הוא טוען שאין לנו המבוגרים 

ים רק לטעות ולהסיק מהתגובות הכועסות האלה שהעונש לא היה צודק. כעס כזה מצד הילד הוא לעת

הכרה מתחילה להתעורר הבנת המעשה הרע -תגובה טבעית ראשונית לפגיעה שהוא חווה. אך בתת

ובעקבותיה מגיעה החרטה. תפקידו של המחנך כאן הוא לעזור בתהליך הזה של לידתה של ההכרה 

 מודע. לא ניתן למבוגר לעשות את התהליך הזה בעצמו או לזרזו, הוא יכול רק לסייע לו בתגובה-מתת

בעיתוי הנכון. יש לתת לילד את הזמן להירגע במקצת, לאפשר לתחושת  –הולמת ולא פחות חשוב 

האשמה לשקוע. אז יהיה הילד פנוי להקשיב ולשמוע. אספקט נוסף שיש לדאוג לו לפני שמגיעים לשוחח 

ן וחווה עם הילד על מה שקרה, זה כעסו של המבוגר. לא רק הילד צריך להירגע, גם המבוגר עצמו שייתכ

כעס ופגיעה אחרת ממעשהו של הילד. אם נדבר אם הילד לפני שהכעס בתוכנו שכך, עלול הילד שמבקש 

להיפתח, לשוב ולהיסגר שוב. רק לאחר שנרגעו הרוחות משני הצדדים, ניתן לגשת לשיחה. שיחה לא 

מועילה אומר הטפות. ההטפות זה כלי לא יעיל במקרה הטוב ומזיק במקרה הפחות טוב. השיחה ה

שלאחר העונש אינה צריכה להיות המשכו של העונש. עליה לשאת אופי מכיל ואוהב. זה לא אומר שאין 

לשוחח עם הילד בצורה רצינית על שאלות של טוב ורע, אך זה אמור להתבצע בצורה אוהבת, ללא כעס 

ור לילד לספר את וללא הטפות. מוטב יהיה אם הילד יספר בעצמו על מה שקרה או יכתוב על כך. יש לעז
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סיפורו באופן ענייני ואובייקטיבי עד כמה שניתן, כדי לאפשר הבנה בהירה. יש להיזהר ליפול 

 לסנטימנטליות יתרה, שעלולה להזיק ולהפוך ווידוי להאשמה והלקאה עצמית. 

, גאברט ועל התגובות הכועסות של הילד לעונש שקיבל של הכאת ילדים תלגיטימיועל מעבר לדיון 

היא כלי חינוכי הולם. האם התועלת שבהתעוררות באופן כללי  הענשהיך ופותח את השאלה האם ממש

חוסר חיוניות וחולשה המודעות והבהרת התודעה עולה על הנזק שהעונש גורם לילד? הוא מדבר על "

שאינם מסוגלים לעמוד בהתרגשות ובמתח הקשורים בעונש, בלי שייגרם של ילדים מודרניים, " נפשית"

להם נזק רציני." הם "אינם עושים מעשים רעים מתוך חוצפה והתרוממות רוח; הם חסרי מצפון מתוך 

חולשה, ויהיו כאלה במידה רבה עוד יותר, אם יצפו מהם שיעמדו בטלטולים  הפנימיים, בפגיעות 

יצאו מכליהם, יתפרעו, או מאידך  –והתרגשויות הקשורות בעונש. אם יטפלו בחטאיהם בתקיפות, כראוי 

הקבלה בין עולם הרפואה )מחלות( לבין עולם גאברט ממחיש את דבריו על ידי  ישקעו ברגשות נחיתות."

"פצע נרפא, אולם נשארות צלקות. חום נרפא, אך מתיש כוחות. אם האורגניזם חסר כוחות אלה, . החינוך

  יוכל לעמוד בו."עושי החום בתהליך ההבראה להזיק; האורגניזם לא 

. היום, 20-יש לזכור, שכאשר גאברט מדבר על "ילדים מודרניים", הוא מתייחס לילדי תחילת המאה ה

. ולכן עלינו המחנכים, הורים רק הולכים ומעמיקיםמאה שנה אחרי, השינויים המתוארים לעיל בילדים 

  שתמש בעונשיםלה האם ומתיאת שאלת הענישה, להיות מאוד זהירים היטב ומורים גם יחד, לבחון 

 להשפיע על הילדים. לחפש דרכים אחרותו

 

 אהבה לעומת מתירנות

להציב גבול, להגיב בצורה הולמת להתנהגות לא ראויה זה מתירנות אינה מילה נרדפת לאהבה אמיתית. 

מהות העניין היא איך לעשות זאת, באיזו דרך, ומהי החוויה  לא סותר אהבה של הורה/מורה כלפי הילד.

" שאם אנחנו Reflections on disciplineג'ון גרדנר אומר בספרו " הרגשית שיקלוט הילד מצידנו.

כאשר הילד מתנהג רע, לא נמצא את הכוח הזה אלא אם כן מחפשים יכולת לרסן/לאמן את הכעס שלנו 

חנו יכולים לצבור את כוח ריסון הכעס הזה דרך הימנעות או איפוק נצבור אותו שם מבעוד מועד. אנ

ככל שנגביל את סיפוק התאוות העצמיות שלנו, כך נחזק את יכולתנו לקבל בסיפוק יצר הגאווה שלנו. 

 ולהכיל את ילדינו/תלמידינו. 

מצד בלע עיניים. כעס זה כוח יוצר. יש בו הן מן החום והן מן החוזק. אבל הוא עיוור. כעס הוא כמו ענק 

האש של הכעס אמורים לתת נו מצב אידיאלי, חסר לו גודל וכוח. יא חכםשני, גם להיות גמד קטן, שקול ו

 לגמד החכם את העוצמה החסרה לו. 
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 הומור

"...האמנות הפדגוגית מושתת גם על סילוקה של רגזנות, ..., ופיתוח ידידות חזקה, אהבה מלווה בהומור 

)רודולף שטיינר,  שהילדים לא יראו במורה את ההשתקפות של מה שהוא אוסר עליהם."אל הילדים, כדי 

 יסודות ההוראה והחינוך בבית ספר ולדורף, הרצאה רביעית(.

פשוט אך עצמתי ביותר בעבודה עם ילדים. בין היתר הומור יכול לעזור למחנך  כלי הומור יכול להיות

ליצור אווירת עבודה  חיובית והומוריסטית יכולים, חשיבה משמעת בכיתה. קלילותהלהתמודד עם ענייני 

 כבות בין רגע מצב נפיץ או לעזור לילד לרדת מן העץ ולשמור על כבודו, ועוד ועוד. לטובה ונעימה בכיתה, 

בחכמה. קל מאוד לעבור את הגבול ולהפוך את שיעור  הומורכמו עם כל כלי, חשוב לדעת להשתמש ב

 הם מילות המפתח.  וגבולותלקרקס אחד גדול. מינונים ושמירה על סמכות 
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 .: בית ספר ולדורף עירוניבית ספר

 תלמידים.  30-, כ: ב'כיתה

 : מנוסהמחנך

הכיתה חווה בעיות משמעת לאורך זמן. הניצנים היו כבר בכיתה א', ובעיה הוחמרה : תיאור המצב

שיעור  קייםלקשיים על קשיים משמעתיים,  מדווחיםבמהלך כיתה ב'. הן המחנך, והן מורי מקצוע נוספים 

שיג קשב ושיתוף לה ניסיונות חוזרים ונשניםוקדש למזמן רב מכל שיעור כאשר בצורה רגועה ויעילה, 

 ולה מהתלמידים. פע

: דיבורים בלתי פוסקים, התפרצות לדברי המורה, הצקות מילוליות להפרות משמעתספציפיות דוגמאות 

ופיזיות לילדים אחרים, התחצפות ודיבור לא מכבד כלפי המורים וכלפי המבוגרים בכלל, חוסר שיתוף 

 קימה ותנועה בכיתה במהלך השיעור, ועוד.פעולה, 

 : בדיקה עצמית האם מתקיימים התנאיםלהתמודד עם המצב על מנתצעדים שננקטו על ידי המחנך 

האופטימליים לחינוך ולמידה מיטיבים? מה שקראנו לו משמעת מניעתית, כגון: סמכות אוהבת, יראת 

 האם המחנך מכיל את הילדים אךכבוד, ריתמוס מתאים, עבודה פנימית של המחנך, עבודה עם ההורים. 

 בו בזמן גם מציב להם גבולות ברורים ואוכף אותם? 

המחנך יזם פגישות עם הורי הכיתה, הציג את התמונה מנקודת מבטו, תיאר את הקשיים. הוא הזמין את 

ההורים לחשיבה משותפת על העניין, שאל אם הם מרגישים ושומעים הדים של המצב מהילדים בבית. 

ה, המעטפת ההורית שהיא זקוקה לה. המחנך ביקש את הועלתה הסוגיה של ישות הכיתה והתמיכ

תשומת ליבם של ההורים לעניין, לתמיכה וגיבוי מצד ההורים במה שקורה בבית הספר. הודגש עד כמה 

למשל, לשים לב בבית ליחס חשוב שהילדים יקבלו מסר אחיד וברור מהמבוגרים המשמעותיים בחייו. 

מההורים להקפיד על כללי הופעה חיצונית הולמת גיל  מכבדים. בקשה כלפי המבוגרים, שפה וטון

 והולמת תקנון בית ספרי. 

המחנך הביא הסבר על השלב ההתפתחותי שבו נמצאים הילדים והכיתה כולה. הילדים מקדימים 

ד'. כבר -במקצת את השלב ההתפתחותי שלהם, מתנהגים בהרבה מובנים כאילו הם כבר בכיתה ג'

גיל חציית הרוביקון, לפחות אצל חלק מהילדים. התעוררות מוקדמת לעולם  רואים בבירור את מאפייני

הכיתה החיצון, קריעה של המעטפת המגינה וחדירת החוץ בצורה חזקה מדי ולא הולמת את הגיל. 

באופן כללי חזקה בתחום האינטלקטואלי, אך מורגש פער בין היכולת האינטלקטואלית המפותחת וערות 

לבין העולם הפנימי הרגשי הפחות מפותח שלא תמיד יודע להתמודד ולעכל את כלפי העולם החיצון, 

 הראש רואה ויודע, והקשיים שזה יוצר. 

כצעד נוסף, עורב רופא אנתרופוסופי שצפה בכיתה במהלך תקופה ולאחר הצפייה הוא הציע צעדים 

לו תאמו את מה מסקנות הצפייה ששלדעתו עשויים לסייע להתמודד עם הקשיים שהתעוררו בכיתה. 

ציאות מבחוץ בצורה לא הולמת. כמו שראה גם המחנך, בין היתר לגבי התעוררות מוקדמת וחדירת המ

 כן, הוא ראה כי הרבה ילדים מושפעים לרעה באופן ניכר מצפייה במסכים למיניהם. 
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 הם כדלקמן: הצעדים שהוצעו על ידי הרופא

 ;הגבלת צפייה במסכים 

  ת ופעילות מחוץ לבית באופן כללי;גופניהגברת תנועה ופעילות 

 .)נוכחות הורית בבית, להיות עם הילדים כאן ועכשיו, עם כמה שפחות הסחות דעת )ע"ע מסכים 

, בין היתר על ההפרדה החזקה מדי והמוקדמת מדי את הנושא החברתי בכיתהבנוסף, המחנך העלה 

על מנת לחשוב על דרכים לתמוך בעניין.  והצורך לחזק את התחום והזמין את ההורים בין בנים ובנות,

לתמוך בצורך להגביל מסכים וגם לחזק את הקשרים החברתיים בכיתה, סוכם כי לא יהיו מסכים בזמן 

 עם חברים, ובין היתר גם משחק מחוץ לבית. ישירה  אינטראקציהשל אירוח חברים מהכיתה. עידוד 

במקביל לעבודה ולחשיבה קולקטיבית עם הורי הכיתה כולה, המחנך עובד באופן פרטני וישיר עם 

 המשפחות של ילדים שאיתם הוא חווה אתגרים מיוחדים בתחום המשמעת. 

בנוסף, המחנך יזם לערב גם יועץ חינוכי חיצוני על מנת לקבל זווית ראייה אובייקטיבית למתרחש בכיתה 

היועץ החינוכי )מחינוך ולדורף כמובן( אמור לעבוד עבודה עם הכיתה בצורה מיטבית. ומשם גם רעיונות ל

 ע להם כלים נוספים שיכולים לסייע. הן אישית עם המחנך והן עם הורי הכיתה ולהצי
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שעבדתי על העבודה הזו, הגעתי להבנה פנימית שלב העניין בנושא המשמעת הוא אחרי כמעט שנה 

אחרי כל המסע שעברתי בעקבות בנושא זה.  הכיתה סמכות אוהבת, ועבודה משותפת של מחנך והורי

על נפל לי אסימון בנוגע למה שהמחנכת של הבת שלי כל הזמן מדברת באסיפות הורים. הפרויקט הזה, 

מה במחנכת ובבבית המלאה הנדרשת התמיכה על , של המעטפת ההורית של הכיתהחשיבות הגדולה 

גם ברמה  על חשיבות האחידות במסרים, על חזית אחידה כלפי הילדים. וזה תופסשקורה בבית הספר, 

יומיומית על פני השטח וגם ברמה עמוקה יותר )גם כשהילד לא שומע, הוא מרגיש וסופג את הפרקטית ה

גם לפני זה הבנתי (. מבלי לשים לב, בתת מודע, במחשבות, בשפת גוף ועוד מעבירים המסרים שאנחנו

עד כמה בריא לילד לחיות בסביבה  זה חשוב. ועד כמה מדועתבהר לי את כל אלה, אלא פתאום זה ה

שהמבוגרים יודעים מה טוב בשבילו ועושים את הדבר הנכון הזה ואין דילמות, אין חילוקי דעות, הם 

 דואגים לי ואני יכול להיות רגוע ופנוי לגדול ולהתפתח בשקט ובשלווה.  הגדולים

שסמכות בלתי מעורערת היא לא רק יכולה להביא לכך שיהיה לי הבנתי בתור מורה,  הןבתור אמא ו הן

, אלא שזה באמת מה שנכון לילד בגילאים האלה של עם תלמידייאו  ילדיינוח וקל יותר להתנהל עם 

ושני )ברמות משתנות כמובן(. שזה חשוב ותומך בהתפתחות שלו לא פחות מתוכן  שביעונים ראשון

לי לפעול ממקום עמוק  עזוריכולה לההבחנה הזאת השיעורים ומדרכי ההוראה שאנחנו לומדים עליהם. 

 יות זה לא בא ממקום אנוכי שמחפש חיים קלים, אלא מדאגה ואהבה אמיתלהבין ש, ממקום אוהב. ושקט

 רכים עמוקים של הילד. והבנה של צ

כל גיל, כי מן הסתם יש להתנהל בדרך בהאמנות היא באמת למצוא את השביל המדויק הזה לכל ילד ו

 . עשרלעומת ילד בן  שבעשונה עם ילד בן 

, ולא ממקום של וחיובי אוהב אופןכשמבינים את זה בצורה מדויקת ועמוקה, קל יותר לעשות את זה ב

, אלא מתוך אהבה וחכמה. מתוך בטחון ושקט פנימי. וזה אולי ניותך כעס וכוחכוח ואגרסיביות. לא מתו

המודרניים, מחפשים. השינוי צריך לבוא מבפנים, ממניעים שלנו  והמורים השינוי שאותו אנחנו, ההורים

 והתכווננות שלנו. 
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