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 תקציר

הראשון של הילד, אולם למעשה  מעל דפים אלה ארצה לחקור את השנה השישית בשביעון

אין מדובר בנקודת זמן מדויקת אחת. כל ילד מביא אתו קצב שונה של התפתחות, ועל כן 

גיל  -ההתייחסות לילדים הגדולים של הגן היא בעצם לשליש האחרון של השביעון הראשון

כבר  הילדים עדיין בתודעה של השביעון הראשון, אבל הם גם 5.5חמש וחצי עד שבע. בגיל 

בתהליך הפרידה ממנו. המסע מלידה לבגרות הוא מסע של התעוררות בשלבים. ככל 

ערים יותר. היום בתרבות שלנו אנו  -שהילדים גדולים יותר בגן כך הם גם מה שנהוג לקרוא

מאיצים את תהליך ההתעוררות, וכך גם את תהליך ההיפרדות, ולכן לא נדיר לפגוש ילדים 

ערות היא ערים יותר בהשוואה לגילאים אלה בשנים קודמות.  בני ארבע, חמש ושש, שהם

. הילדים יותר חשופים, והכוחות האינטלקטואליתלא רק בחוש העיניים או ביכולת הקליטה 

הם יותר כתוצאה מכך הלא מתאימים שבאים במגע איתם חודרים אותם יותר במודע, 

ם מעטפת של טבע ותנועה, זמן מגיבים לסביבה, יותר זריזים. תפקידנו כמחנכים ליצור לה

שהוא לא לחוץ, לתת להם להרגיש שזה הזמן שלהם, ולתת להם תעסוקה אמיתית, להראות 

להם לאן הם יכולים להתפתח במובן של דברים אמיתיים. קשה להם להוליד מתוך עצמם, 

 ולכן טוב נעשה אם ניצור סביבה שבה עבודה אמיתית יכולה להתרחש. 

השיניים הילד הוא יישות של חיקוי, פתוח לגמרי לעולם, אבר חישה מלידה ועד התחלפות 

אחד גדול, תופס את הסביבה שלו לא רק דרך עיניו או אוזניו, כי אם בכל ישותו. התחלפות 

השיניים היא הביטוי לסיום של הכוחות המעצבים האתריים על הגוף הפיזי. תהליך לידת 

רון של השביעון הראשון הילד חווה שינויים הגוף האתרי מתרחש בשלבים, כך שבשליש האח

 יש לא מעט אנשים שאומרים שיש הבשלה או בשלות מהותיים והצרכים שלו משתנים.

האם הילד בשל את השאלה רק ואנחנו המחנכים לא יכולים לשאול  מוקדמת לבית ספר,

ההתפתחות היא מורכבת,  בית הספר בשל לקבל את הילדים.האם גם אלא  לבית הספר,

המשך ההבשלה של הילד. בכל מקרה אל לנו להתפתות למקום אמור לתת ספר גם ובית ה

 להפוך את הגן להכנה לבית ספר. 

תפקידנו כמחנכים לחדד את אברי ההתבוננות שלנו בכדי לזהות את השלב ההתפתחותי בו 

נסה לעמוד על השינויים שעובר הילד וכיצד ניתן אצא ולתת לו מענה ראוי התומך בו. הילד נמ

 לתמוך בו בדרכים שיזינו אותו במעבר העדין הזה. 
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 מבוא

להתעמק בנושא שלשמו התכנסנו ברצוני לספר למה בחרתי לעסוק בעבודה זו  בטרם אתחיל

השלישית שלי בעבודה בגן ולדורף, גן בוגרים, והשנה  בשנהבגיל שש. הכל התחיל 

לי בעבודה עם ילדים באשר הם. עבדתי שנתיים קודם לכן כבר בגן, ראיתי שני השלישית ש

מחזורים של בוגרים מסיימים את הגן ועולים לכיתה א', אבל למה שקרה בשנה הזאת, 

 תשע"ה, לא הייתי מוכנה.

אחד עם השני בתוך רק שמשחקים , כאלה טובים מאוד חברים שמונה בגן הייתה קבוצה של

. אני לא יודעת אם יצא לכם להיתקל בשמונה הצהרייםאחרי  אחד עם השני נפגשיםגם הגן ו

ח שאין לזלזל בו... מתוך הבוגרים ושעובדים ביחד, אבל הרשו לי לספר שזהו כ בנים

ב'חבורה', וכן, הם קראו לעצמם 'חבורה', היו שלושה מנהיגים, שלושה ילדים חזקים 

קשה הייתה . הדינמיקה בניהם הקבוצה של שנלחמים, במודע או שלא במודע, על ההובלה

להכלה, גם להם עצמם. אנחנו הגננים מצאנו את עצמנו, משלב כלשהו בשנה, מתעסקים כל 

לתכנים של חלקם בית מיפה חשב, במה הם משחקיםהאם הם משחקים, הזמן סביבם. 

להתפשט בגן כמו אש בשדה  הלשהתחיבשפה הלא נעימה  -לגן, ובהתאם פחות מתאימים

הגן התחיל להתחלק ל'חבורות', וגם ילדים נוספים התחילו הנושא החברתי בגן בער,  .קוצים

 .'חבורה' ומי לאאיזו מי נכנס ללעסוק כל הזמן ב

"קטן עליהם". הם לא מצאו אולי בשלב כלשהו התחלתי לחשוב שהגן כבר לא מתאים להם. 

שגור בפיהם, אנחנו לא הצלחנו לעזור להם, התסכול  את עצמם, "משעמם לי" נהיה ביטוי

היה רב. התחלתי לחשוב שאולי מה שנאמר על ידי רודולף שטיינר לפני מאה שנים כבר אינו 

 שלהם.      "סופר סטרייקה"רלוונטי כל כך לימינו, לילדים הערים של היום, ול

של רודולף הקביעה אם לברר שוב האולי יש מקום  -ועל זה רציתי לעשות את העבודה שלי

אולי יש ילדים שכן  ?21-שטיינר לגבי גיל הכניסה לבית הספר רלוונטית לילדים של המאה ה

של הרצאה סביב אותה תקופה זכיתי להיות נוכחת ב? בגיל שש כבר מוכנים לחינוך פורמלי

, כשהיא מדברת על שלב שם בכנס גננים של מעגל הגננים הארצי. *לואיז דה פורסט

את מה שקרה אצלנו בגן, עד  להפתעתי בדיוק רב היא תיארההתפתחותי ייחודי לגיל שש, 

 לרזולוציות הכי גבוהות, כולל השימוש בצמד המילים "משעמם לי". 

זה הדהים אותי, כי לא ידעתי בכלל שיש שלב התפתחותי נפרד שמוקדש דווקא לגיל הזה. 

 ?ששגיל אז מה בעצם קורה סביב 

*Louise de Forest-  ממייסדי בית ספר וולדורף הראשון בוורמונט, וההכשרה הראשונה של חינוך וולדורף לגיל

, ולאחר מכן ניהלה בית ספר לחינוך וולדורף IASWECEנבחרה לייצג את ארה"ב בארגון  2006הרך במקסיקו. ב

 וך וולדורף ברחבי העולם.מייעצת, מלווה ומרצה בהכשרות חינ 2011במנהטן ניו יורק. מ 
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לידת הגוף האתרי, בין הלידה  לפנירודולף שטיינר התייחס לעבודה החינוכית שאנו עושים 

להתחלפות השיניים, כתומכת ומשלימה את עבודת הכוחות השמימיים שעובדים על הגוף 

חושי, להיות -לצפות בכוחות הללו, המגיעים ממלכת העלכמחנכים האיץ בנו שטיינר הפיזי. 

עדים לעבודתם, מיום ליום, מחודש לחודש, ומשנה לשנה, ולראות כיצד עבודתם זו נושאת 

 את הילדים דרך יצירת גוף אינדיבידואלי שני, גוף האתר. 

(the Roots of Education) 

 שטיינרטבעו של הגוף האתרי על פי רודולף 

בשונה מהגוף הפיזי, לגוף האתרי לוקח הרבה זמן להתהוות, וזאת לאחר כמה 'מיני' לידות. 

הוא משתחרר בהדרגה עד שהוא נולד לבסוף סביב גיל שבע. הגוף האתרי הוא יותר מאשר 

ח והבנאי והפסל של הגוף הפיזי, הכשטיינר הגדיר אותו מה שמפיח רוח חיים בגוף הפיזי. 

 שבגוף, הארכיטקט. המעצב, הדייר

הגוף הפיזי מתגבש מתוך גוף האתר כפי שקרח מתגבש מתוך המים, לכן עלינו להתייחס 

לכל מה שמרכיב את הגוף הפיזי כמשהו שהתפתח מגוף האתר. גוף האתר משותף לאדם, 

לחיות ולצמחים. לאתר המתואר כאן אין שום קשר לאתר הפיזיקלי וניתן להסביר אותו הכי 

. הגוף הפיזי הוא כבבואה או ביטוי של חות, או כזרמי אנרגיה, ולא כחומרכסך הכוטוב 

הגוף האתרי. בבני אדם שני אלה הם כמעט שווים בגודל ובצורה, אך גוף האתר הוא מזוקק 

 ועדין יותר מהגוף הפיזי.  

גוף האתר הוא בעצם תבנית של כוחות, הוא מכיל כוחות פעילים, כוחות בונים, ולא חומר. 

ת שמדובר בכוחות, ולא בחומר פיזי, לפי שטיינר אנשים שפיתחו אברי חישה גבוהים, למרו

חושיים, יכולים לא רק להבין שכלית, אינטלקטואלית, את עניין גוף האתר, אלא ממש -על

, פועל בדרך בונה ומעצבת על חומרים וכוחות גוף החייםלראותו בפעולה. גוף האתר, הוא 

יא לתופעת הגדילה, לפריה ורביה ולתנועה פנימית של נוזלים של הגוף הפיזי וכך הוא מב

חיוניים. כל האברים הקשורים לגדילה, רביה ועיכול בנויים לא רק על ידי העיקרון הפיזי, אלא 

כמו  -גם על ידי הגוף האתרי. גוף החיים הוא הנושא של כל הדברים בעלי הטבע הקבוע

דיוק כפי שחושיו החיצוניים של הילד צריכים הרגלים, אופי, מצפון, זיכרון, טמפרמנט. ב

להתפתח עד לשנתו השביעית, כך גם הרגליו, זכרונו, והטמפרמנט שלו משתחררים לחופשי 

 .14בשנתו ה 

(From Kindergarten into the Grades\Ruth Ker מתוך הרצאותיו של שטיינר: חינוך ,

 הילד לאור מדע הרוח, מדע הנסתר, מסתורי הנצרות(
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 לידתו של הגוף האתרי 

מהרצאותיו המוקדמות, לרודולף שטיינר היה הרבה מה להגיד על השלכותיו המזיקות של 

שבע הילדים -של הגוף האתרי. על הסף של גיל ששבטרם עת הלימוד המואץ והקשר ללידתו 

מחפשים סמכות. כבר מתנסים בחוויה המורכבת כשהם בו זמנית עדיין מונעים מחיקוי אך גם 

כדי כסמכות אוהבת וכדוגמא ראויה למתוח את יכולותינו , כמחנכים של גילאים אלו, עלינון לכ

. אנחנו יכולים לראות את עצמנו כמעין גשר בין שני שלהם המשתנים יםצרכהלשקף את 

אנו מתייחסים אל הסף הזה בזמננו, כאשר האינדיבידואל של במיוחד אם שונים, העולמות ה

 פגיעים בכל כך הרבה רמות., כולההילדות בעצם הילד, ו

כביטוי ללידתו כוחות נפש ורוח חדשים מתעוררים לאחר השנה השביעית ניתן לראות 

כבר מתחילים להתגלות צצים ועולים ואולם יש לזכור שכוחות אלו ושחרורו של הגוף האתרי, 

שחרור מדובר בתהליך איטי של לידה ובשלב השלישי והסופי המסכם את השביעון הראשון. 

לשנתם החמישית  מתקרביםכשילדים ולא כפעולה חד פעמית שמתרחשת בסוף השביעון. 

כעת לפעילויות אחרות.  כוחות האתר, שעד עכשיו בנו את הנשימה ומחזור הדם, מתפנים

כמו כן, עד להתחלפות השיניים כוחות האתר ישתחררו, ולאחר שהשלימו את משימתם 

כשכוחות אתריים באזור החזה מופיעים ככוחות רוח ו ם.במערכת המטבולית הופכים למיותרי

ניתן  להיות ממושמעים לנוכח דברי תוכחה ומגיבים לסמכות. בהדרגהונפש ילדים מתחילים 

לפני כן הם לא מסוגלים להבין מה הם לראות במקרים מסוימים שהם ממש מבקשים אותה. 

צריכים או לא צריכים לעשות התנהגותית, הם יכולים רק לחקות התנהגות. אך לאט לאט הם 

גם את כמובן מחפשים את הגבול שלהם ובתוך כך, הם מפתחים את היכולת להקשיב. 

 שנה הגבול שלנו, המבוגרים הסובבים אותם. אצל הילדים הגדולים בגן ניתן לראות מדי

לעיתים הם שוב בני הארבע הנהנים  -בלתי פוסקת בין הצרכים המשתנים שלהם תנועה

ונמצאים לגמרי בשלב החיקוי,  , מתחפשים, משתובבים, בונים בהנאהממשחקי דמיון

ולעיתים הם כבר צריכים פעילות אחרת, חיצונית, שתגרה אותם למשחק והם כבר מגיבים 

ההתפתחות מתרחשת בקצב שונה אצל כל ילד. כמובן שיש לסמכות, אם כי לא ישירה עדיין. 

, ואצל ילדים אחרים הצורך בגן ילדים שמחפשים את הסמכות כבר בתחילת שנתם כבוגרים

במהלך השנה. לעיתים ניתן לראות את החזרה מחופשת הפסח כקפיצה  יתעורר מאוחר יותר

שכן הילד חד כיווני,  . המעבר אינו חד ובטח לא חד משמעי אומשמעותית בהתפתחות הזו

דרך  שלו ויראה לנו את הצורך בשנתו האחרונה בגן יחפש את השביל שלו למעבר הזה

התנהגותו. אברי ההתבוננות שלנו צריכים להיות מכוונים וחדים בשלב זה. כמובן שאיננו 

. איש חינוך שאינו מוכן להתאמץ, להיות יצירתי ולפעמים גם להיכשל בשלב חפים מטעויות

להתבונן עלינו כים, . השלב הזה יכול לאתגר אותנו כמחנאינו עושה חסד עם תפקידו הזה,

מה הפעילות הנכונה להבין ולנסות שוב ושוב להתאים את עצמנו לשלב שבו כל ילד נמצא, ו

 שתתמוך את התפתחותו ותיטיב עמו. 
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לפי התחלפות השיניים. תהליך במעבר בין תקופת החיים הראשונה לשנייה אפשר לחזות ב

שלו הוא  אחד הסימנים החיצוניים הבולטיםורק , פנימי הוא שמתרחש תהליךהשטיינר 

הכוחות שקשורים לדמיון מופנים עוד ועוד להתקשות פנימית של הגוף  .נשירת שיני החלב

הפיזי בתקופת החיים הראשונה. פעילות זו מגיעה לשיא בהתחלפות השיניים לקראת גיל 

ישירות לאותם כוחות המייצרים את הסט השני של השיניים. אלה הם שבע. חיקוי קשור 

כוחות החשיבה, היכולת ליצור תמונה פנימית, והבנת העולם שמסביבנו. לכן הכוחות 

הקשורים לחשיבה תיאורית הם גם הכוחות הקשורים להתפתחות הפיזית. אלה הכוחות 

 היוצרים את מה שמניע את הילד לחקות.

ב ושוב את אותו גוף אתרי, ומתייחסים ללידה שלו, לשחרור שלו. אם כן אנחנו מזכירים שו

לוקח מרחק ממנו.  בהחלט זה לא שהוא לא קשור יותר לגוף הפיזי, אבל הואשחרור ממה? 

אחראי על השיקום זה ה, בטח בלילה, כשהוא לגוף הפיזיעדיין מאוד קשור הגוף האתרי 

בשעות הערות, משום שהגוף הזה אך לים בו. שביעון שגדואנחנו מתייחסים גם לוהגדילה, 

עצמאי, הוא מאפשר לנו, למבוגרים ולסביבה להתחיל לעצב אותו ולחנך אותו. הוא השתחרר ו

הוא בעצם פנוי, הוא מתפנה, הוא פחות עסוק כבר עם הגוף הפיזי. ואז השאלה היא מה 

בשל לחינוך מבחוץ. הילד  -עושים עם איכות כזאת שמתפנה? וזה הרגע ששטיינר מדבר עליו

אפשר להתחיל לעבוד איתו בצורה  -לעצמאות כלומר עצם זה שהגוף האתרי משתחרר

  ישירה. הילד מתחיל להיות בשל לתהליכי למידה.

כרח שלשם האם זה שהילד מתחיל להיות בשל אומר בה השאלה המתבקשת היא כעת

זה  , האם5.5הם בגיל ניים מתחילות לנשור לשהשיילדים יש  אנחנו צריכים לקחת אותו?

מוכנים לחינוך פורמלי? הזכרתי בתחילת הפרק  אומר שהם מוכנים כבר לעבוד על האתרי?

את השלכותיו המזיקות של הלימוד המואץ וכך ראוי שנתייחס לניצני שחרורו של הגוף 

בסך הכל היא ו ,14אורך כל השביעון השני, עד גיל נשירת השיניים מתרחשת ל האתרי.

. הנשירה , מה המסע שלו ומה הצרכים שלוהילדעל סממן. יש להסתכל בראייה מקיפה יותר 

שיני החלב  -שיש רצון להשתחרר מכוחות תורשה ,אומרת, מעבר לזה שהילד פנוי ללמידה

לא מודעת  ,יש אמירה פנימית , על כן, הן שייכות לזרם התורשהשל הילדהם לא השיניים 

 אינדיבידואליות. להתחיל לפגוש את ה ,כמובן

בכיתה ב' או בתחילת כיתה ג', שהתחילו גם אפשר לראות ילדים ש * מספרעוז ענבר

הוא מוסיף להתחלף להם השיניים בקצב סביר, אבל עדיין אין להם ממש בשלות ללמידה. 

א' וב' היא עדיין למידה בתמונות ובחוויה השלמה ולא בחוויה כיתות הלמידה בואומר ש

 9רק בגיל זאת אומרת ש .בחוויה המופרדת ותחימתחיל לומעלה כבר  9גיל המופרדת. ילד מ

הגוף  14עד גיל  9מגיל  לומד משהו. ואבכלל קולט שה ילדהלמידה נעשית בצורה שה

עד שהוא יוצא לעצמאות לקראת סוף  , גם הוא בהדרגה,האסטרלי מתחיל להשתחרר
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כך גם  .בקצב שלוהשחרור מתרחש כל ילד אצל . תחילת השביעון השלישי -השביעון השני

הרבה  גם חלק מהסיבה שאנחנו רואים הבדלים בין הילדים. ישזאת ועם הגוף האתרי, 

, כמו טכנולוגיה, מדיה ןזמהטרם גורמים חיצוניים שמאיצים את השחרור של הגוף האתרי 

 מקדימים.    או יש ילדים שמאחרים ותמיד  ,גם לקבוצה יש את הכח שלהותזונה. 

שנים בבית הספר היסודי בזומר רמת גן ושותף  13בוגר לימודי חינוך וולדורף בדוד ילין, מחנך מזה  -*עוז ענבר
בניהולו. מלווה מורים ביוזמות וולדורף חדשות. מלמד בהכשרת המורים בסמינר זומר )מסלול הוראה וידע 

  האדם(.

(From Kindergarten into the Grades\Ruth Ker עוז ענבר, מתוך הרצאותיו , ראיון עם

 (soul economy, the renewal of educationשל שטיינר: 

 

 עבודה של האני על הגוף הפיזי

כל ילד מגיע עם הציר הביוגרפי שלו עצמו ועם הציר הגנטי שהוא מקבל מההורים. העבודה 

ים השנים הראשונות היא להביא את שני הצירים לעבודה משותפת. איזון שני הציר 7של 

עובד על הגוף ומכוון את הצורה  "אני"האלה הוא מה שמביא לילד בריא )לואיז דה פורסט(. ה

של התנועה לתנועה מכוונת מתוך כאוס. העבודה הנוספת על הגוף היא להפוך את התכניות, 

, לעשות טרנספורמציה על האברים "אני"ים למותאמים ליה"שרטוטים" הארכיטקטונ

הפנימיים כדי שיהיה בסיס יציב לחיים. אפשר להסתכל על זה כמו בית חדש, כאשר קונים 

אותו הוא מתאים בערך, יש לו פוטנציאל. כדי שהוא יתאים בדיוק לצרכים ולאופי של הדיירים 

ת בדיוק. שטיינר מתאימים את הבי -החדשים עושים בו שיפוצים, מוסיפים קיר, מורידים דלת

דורות לפני ההתגשמות שלנו כדי להיוולד לגוף המתאים לנו,  30אומר שאנחנו עובדים 

 -כישויות רוחיות אנו בוחרים את אבותינו כך שיתאימו לזרם התורשה שלנו. אבל בכל זאת

הגוף לא מתאים לנו בדיוק. גם אחרי הלידה יש עבודה להתאים את הגוף לאני, להפוך אותו 

 שתומך באינדיבידואל. לגוף 

 . "אני"הפיזי דרך ההשנים הראשונות? מעצבים את הגוף איך משנים את הגוף בשבע 

למשל דרך מחלות ילדות. החום במחלה משנה את הגוף מבפנים. אחרי חום  .1

תמיד נמשך לחום וכך הוא  "אני"הילד מפתח יכולות חדשות שלא היו לו קודם. ה

 יכול לעשות שינויים. 

הילד מקבל  -משנה את הגוף הפיזי היא דרך רשמי החושים "אני"בה ה עוד צורה .2

רשמים מבחוץ והם נקלטים ללא הבדלה. הילד מקבל הכל ללא סינון, שלא כמו 

מבוגר שיכול לחסום רשמים. רעש הגננת ורעש המטוס נקלטים באותה חשיבות. 

כד' למח(. לא רואה, הוא מקבל רשמים דרך הגוף )מהעיניים, האוזניים ו "אני"ה

מעצב את הגוף הפיזי. בשבע השנים הראשונות  "אני"המידע שמתקבל על ידי ה
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השינויים האלה מתעצבים בגוף בצורה הגדולה והמשמעותית ביותר. הפלט 

שיוצא הוא ההתנהגות של הילד, כך אנו יודעים מה התקבל. ההתנהגות היא 

תנועה אתרית ההשתקפות של העיכול הפנימי של הרשמים. במשחק למשל יש 

בונים, ושוב  -ובסידור יש כאוס. לאט מתוך הכאוס נותר סדר שוב. כך גדל הילד

קפת תמפרקים, ושוב בונים. הרשמים נכנסים, הרצון נאחז בהם וההתנהגות מש

 כך ניתן לראות דרך כל דבר שהילד עושה איפה הוא נמצא בהתפתחות. -החוצה

 

 פתחאיך אנו כמבוגרים יכולים לתמוך בילד המת

שטיינר טען שהדרך להגן על הגוף האתרי בשבע השנים הראשונות היא לאפשר את תקופת 

כדי לטפח מר בהרבה מאוד מהרצאותיו שוזר ואוהדגירה הזאת ללא הפרעות. בנוסף הוא ח

יש  ,סביבה נכונה ותומכת לילד, המאפשרת לאתרי להמשיך במשימתו לעבוד על הגוף הפיזי

 . ודוגמא החיקוי, ריתמוס, חזר דרךלתת לגוף הפיזי להבשיל 

 חינוך הגוף הפיזי

לפי התיאורים של שטיינר במהלך כל החיים הגוף האתרי נמצא ביחסים מאוד אינטימיים עם 

וחד והתפקיד שלו הוא לעצב אותו. הגוף הפיזי, אבל בשביעון הראשון הוא קרוב אליו במי

החושים יעצבו את גופו הפיזי, ממבנה הסביבה שבה הילד נמצא, וכל מה שהוא יקלוט דרך 

המח שלו, ההליכה, המבנה של הפנים, ועד הצורה של האוזן. כוחות האתר עובדים ומעצבים 

 אותו גוף שקיבל מהוריו בתורשה.  את גופו של הילד,

ורואה. יש חשיבות רבה למי שאתה בנוכחות הילד, למה שהילד שומע בתור מחנך, או הורה, 

הוא מוקף באנשים טובים. ילדים מחקים את הסביבה שלהם.  טוב כאשרהילד יהפוך לאדם 

עד התחלפות השיניים הילד הוא יישות של חיקוי, פתוח לגמרי לעולם, כל ישותו היא אבר 

 חישה אחד גדול, תופס את הסביבה שלו לא רק דרך עיניו או אוזניו, כי אם בכל ישותו. 

שחשוב מהלידה ועד השנה השביעית. זה  מה היאתשומת לב לכל מה שקשור לגוף הפיזי 

כולל התפתחות הרמונית של האברים על ידי השפעה על החושים של הילד. הגוף הפיזי הוא 

אינם בעלי משקל בגיל זה,  ,דברי תוכחה והתחכמות, מה שאנחנו מחנכים. איסור והכתבה

 .ם ליד הילדאנחנו עושים ולא עושי. עלינו לשים לב לכל מה שהחשיבות היא לדוגמאלכן 

טבע גופי שני כמו פסל המעצב  יש צמיחה לתוך צורה, הנפש עובדת עלבשביעון הראשון 

זה תהליך פנימי לא מודע של עיצוב. הדרך היחידה דרכה ניתן להשפיע על התהליך  ,אבן

את מה שאנו עושים. כל מה שאני עושה, כל מחווה  לאפשר לילד לחקותבצורה חיצונית היא 

ברת לתהליך הבניה של נפש הילד, ואותה תנועת יד מייצרת פעילות מעצבת של הידיים עו

 בלתי מודעת שצומחת להיות צורה. 
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ולדורף, בתקופה של הגן, יש ורי נושא את גוף ההרגלים. בחינוך כבר הזכרנו שהגוף האת

. דרך הריתמוס, בעבודתו העמוקה, הריתמוסהנחיה למבוגר לעבוד על גוף ההרגלים, הוא 

נבנה הגוף הפיזי של הילד. כמבוגרים בסביבתו של הילד אנחנו עובדים עם גוף ההרגלים 

שלנו על הגוף הפיזי של הילד, משום שהגוף הפיזי הוא הפנוי לחינוך, משוחרר ועצמאי מרגע 

הגוף הפיזי הוא הלידה. אמנם כל הגופים קיימים אצל הילד כבר בשביעון הראשון, אבל רק 

 הגוף החופשי לעבודה מבחוץ.  

המשימה שלנו היא לעבוד מסביב לילדים, עד למידה שבה אנו שולטים במחשבותינו 

וברגשותינו, כך שילדים יוכלו להפוך לישויות המחקות טוב, אמת, יופי וחכמה. כשאנו חושבים 

הופך להיות חלק מהחיים  חיים זורמים לתוך האינטראקציה שלנו עם ילדים. חינוך ,בדרך זו

אינו משהו שאנחנו עובדים עליו דרך חינוך אם כך ת עם הילדים. דרך האינטראקציו ,האלו

. ילדים מתפתחים בדרך הנכונה בגדילתם משהו שחיים אותופעילויות מבודדות, אלא 

 לבגרות רק כאשר החינוך חי איתם ולא נכפה עליהם. 

הילד עד לשנה השביעית. בזמן הזה איננו יכולים  עלינו להדגיש את ההתפתחות הפיזית של

 שלא דרך חינוך ער, מכוון, הכרתי להשפיע על הגופים העליונים דרך שיטות חינוכיות, ולבטח

. ניתן להפעיל את החוש הטוב אצל ילדים דרך שהואמשפיע על הגופים דרך מי  מחנךישיר. ו

בזכות עצמו, לחשוב על המחנך להיות אדם שלם העומד החוש הטוב שלך עצמך. 

 מחשבות טובות וגבוהות כשהוא נמצא בנוכחות ילדים.

 (From Kindergarten into the Grades\Ruth Ker :מתוך הרצאותיו של שטיינר ,

education of the child ,Early lectures on education ,במסתרי הנצרות ,The 

essentials of education ,The renewal of education ,Education- teaching and 

practical life) 
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 התבוננות על התפתחות הילד

להמשיך ללא הרף לזקק את ושטיינר קרא למחנך לפתח עיניים לראיית הילד השלם, 

תזכורת תמידית למחנכים לשאוף בהתמדה לקחת צעדים  . זוהזו ההתבוננות והמיומנות

 לפתח אברי חישה אלה.  של כל אחד, ביותרלפי ההיגיון הפשוט ומעשיים, 

התבוננות מעמיקה על התפתחות הילד צריכה לכלול בתוכה תמיד גם את השלב המקדים 

 שממנו הוא מגיע. לשם כך נתבונן מעט גם על השנים המקדימות את השנה השישית.

ך הילד מספר לנו בעצמו כל הזמן על המקום בו הוא נמצא בהתפתחות. אם נסתכל על הדר

בה הוא משחק, מתנהג, מבצע פעולות שונות בחיי היום יום, ואפילו על שינויים בגוף הפיזי 

 שלו נוכל לקבל רמזים על השלב ההתפתחותי שלו.

עד גיל שנתיים וחצי/ שלוש הילד לא משחק בדמיון. יש חזרה,  התפתחות דרך המשחק:

בחזרה על דברים שהוא זה הוא החיקוי הפרקטי. הרצון מאוד חזק בתקופה הזו  -חקירה

אה ולמשל הוא משחק במטבח את מה שהוא ר ., בלי מודעות למה הוא עושה את זהרואה

בבית. הוא שופך דברים, זורק למטה, מנסה להבין את החוקיות הטבעית של כדור הארץ, 

איך דברים עובדים, הוא ממוקד בלמידה. אין לו מושג לגבי חוק הגרביטציה, אז הוא זורק 

תינוק שלו כל דבר שמניחים מולו. עד שהוא מבין שזה תמיד נופל למטה, שתמיד יש מכיסא ה

 רעש מסוים, או אולי חפצים שונים מפיקים רעש שונה. 

סביב גיל שנתיים וחצי הילד אומר לראשונה "אני". זו המודעות הראשונה בין אני לסביבה. 

דמיון, למשל אם יש ה ההיפרדות מהעולם מתחילה. במשחק אפשר לראות את תחילתו של

ומר "זה נהר!". ניתן לראות משחק דמיון לעליו ויכול להסתכל הפעוט בד כחול על הרצפה, 

זורם, פנטזיה, פעילות תמידית וטרנספורמציה. המסעדה הופכת לרכבת, אחר כך לבית, 

 אחר כך לחיות ביער, יש כאן בעבוע תמידי. 

. הוא מתחיל תמונה אינדיבידואלית פנימית משהו שונה נוצר. הילד מתחיל לייצר 5.5בגיל 

. אז לפעמים אפשר לשמוע , זה משנה את ההתייחסות שלו להכלתמונות בראשלראות לפניו 

הבאר של הדמיון  -את צמד המילים "משעמם לי!". הילדים מתחילים להשתעמם, כי הפנטזיה

התייבשה. הילדים מתחילים לתכנן ולדבר לפני המשחק. חוקים נכנסים, שיח על מה אמיתי 

ומה לא, הקבוצות נהיות סגורות יותר, הילדים ביקורתיים יותר, בררניים במשחק שהם 

וחרים לשחק ועם מי משחקים אותו. מה שהיה מובן מאליו, עכשיו הופך למשהו שצריך ב

. התמונה הפנימית היא שמניעה למשחק ולא הגירוי הילד צריך לרצות לשחקלרצות ליצור. 

החושי. לילד אין את היכולת  לשחזר את מה שהוא רואה בדמיון, אז הוא הופך את זה 

ראש? הם לא יודעים שלכולנו היכולת לייצר תמונה בראש, איך נשחזר את התמונה ב -לדיבור
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מבחינתם רק הם יכולים. הם לא מבינים מה השתנה, זה יכול להיות שלב מבלבל מאוד 

 עבורם. 

"איך הבית של סבתא  -בני השנתיים לא ידעו לענות על השאלה שינוי במבנה הזיכרון:

הם יזהו אותו. הם לא יכולים  נראה?" אבל אם הם רואים עץ שגם גדל אצל סבתא בגינה

. Localized memoryלשחזר זיכרון, אלא רק אם הוא עומד לפניהם. זה נקרא זיכרון לוקאלי 

. אם הם נכנסים לגן בבוקר Rhythmical memory -הזיכרון הופך לריתמי 2.5-5.5בגילאים 

היום  הם כבר יודעים מה יהיה בכלעומדת על השיש במטבח ורואים את הקערה האדומה 

הזה. כך מחנכים את הילדים, הקצב מחזיק אותם והם הולכים אחריו, כמעט בחוסר ברירה. 

 זה הריתמוס. 

. הם כבר מבינים מה זה אומר Time memoryהזיכרון הופך לזיכרון בזמן  5.5אחרי גיל 

חמש דקות, מה זה אתמול, ומה זה מחר. כשהם מתחילים לברך את ברכת הבוקר, יותר 

עושים דברים מהר יותר או לאט יותר, הם מתנסים ביכולת  -, או למשל במעגלמהר מכולם

 שלהם לשלוט בזמן דרך הרצון. )*לואיז דה פורסט(

התחלפות השיניים היא הביטוי לסיום של הכוחות המעצבים האתריים  :בגוף הפיזישינויים 

הראש הוא  על הגוף הפיזי. התהליך מתרחש בשלבים. בשליש הראשון, עד גיל שנתיים וחצי

 דומיננטי, הוא הכי גדול ומעוצב והגפיים הכי פחות. 

בין גיל שנתיים וחצי לחמש וחצי, הפרופורציות מצטמצמות. מבחינים קודם כל בשינוי של בית 

החזה או "המערכת האמצעית". עדיין רואים בטן עגולה וגדולה, ודומיננטיות לחלק המרכזי. 

 )*ורד שטמפר(

השלישי של השביעון, הבטן נהיית שטוחה והשומניות נעלמת,  בגיל חמש בערך, בשליש

הילד מקבל קו מותן וצוואר, כביטוי לכך שכוחות החיים השלימו את עבודתם במערכת 

הריתמית. כובד המשקל של כוחות הצמיחה עובר אל הגפיים והזרועות שמתארכות בזמן 

לגעת באוזן הנגדית, ואילו ילד הזה. זו הסיבה שילד גדול יותר יכול להושיט יד מעל הראש ו

קטן יותר, או מפותח פחות, לא יצליח לעשות זאת. הצמיחה מגיעה לבסוף אל הרגליים, 

וילדים רבים אף מתחילים לאכול יותר ולעיתים נהיים מודעים יותר לעיכול )מודעות הבאה 

אל הרגליים לידי ביטוי בכאבי בטן של חלק מהילדים בגיל הזה(. בזמן שכוחות הצמיחה נעים 

הינך המורה )מתוך "תווי הפנים הופכים ייחודיים יותר ושיני החלב מתחילות להתנדנד. 

 ה בולדווין דאנסי(רחימ-"הראשון של ילדך

מופנית למערכת הריתמית,  "אני"הפעילות של האתרי ופעילות ה שינוי ביחסים החברתיים:

גם כמערכת חברתית, אז מתחילות להיווצר חברויות. בשלבי המשחק הראשוניים משחקים 

אחד ליד השני ולא אחד עם השני. לקראת סוף השביעון מתפתחת יכולת אינטראקציה 
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חברתית. היחסים הם ארוכי טווח, יש דיאלוג, משא ומתן, לומדים להוביל וגם להיות מובלים, 

 יזון מרעיונות אחד של השני )*ורד שטמפר(.לה

למדה באמרסון קולג' באנגליה, והייתה ממקימי גן המעיין של העמותה לקידום החינוך ברמת גן,  -*ורד שטמפר
לאחר מכן הובילה גנים בעמותת אדם בירושלים. למדה בהכשרת גננות בגלוסטר אנגליה ובהמשך הייתה 

הייתה למרכזת הגיל הרך ומורה בשנת מבוא בהכשרה  1995-1996בשנים ממקימי הסמינר לחינוך בירושלים. 
בדרום אפריקה. כיום מלמדת בהשתלמויות ובהכשרה לגיל הרך בטבעון וגם מורה בסמינר מורים של הכפר 

 הירוק. 

 

, בהתאם ליכולת החדשה של יצירת תמונה פנימית, 5.5מגיל  בתחום הציור:התפתחות 

ם להתייחס לציורים שלהם כמכוערים, ומבקשים דף חדש, הרבה פעמים ילדים מתחילי

 באמרם "לא יצא לי". זה פשוט לא מתאים לתמונה שהם ראו בראש. 

בנוסף ניתן לראות את מרכיב האינדיבידואליזציה מבטא עצמו באמצעות שימוש בקו 

של אלכסוני: צורות משולשות, סולם הנשען על גזע עץ, מדרגות הנכנסות הביתה או הופעתה 

 רחימה בולדווין דאנסי(-"הינך המורה הראשון של ילדך)מתוך "קשת בענן. 

כשאנחנו מחנכים את הילד טרם לידת הגוף האתרי, עד התחלפות  מוסר:שינויים בגישה ל

השיניים, ובמידה מסוימת גם אחר כך, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את האמונה הלא מודעת 

על הטוב כמובן מאליו, זו תכונה טבעית שלו, הוא מוסר שלו שהעולם הוא טוב. הילד מסתכל 

את עצמו בטוטאליות אל העולם. אנו מחזקים לו את ההסתכלות בטוב דרך הודיה, פליאה, 

התבוננות בטבע, בהומור, בקלילות, בשמחה, תנועה, ריקוד, מוזיקה, בסבלנות ובאמונתנו 

לערער את האמונה הזאת דרך  מאוד מהר הפנימית שלנו בטוב. כמבוגרים אנחנו יכולים

יות, טיפול מזניח, חוסר סבלנות, לכן אנו מטפחים בעצמנו את התגובה החיובית לעולם תחרד

 ה להתפתחותו של הילד.  ימכיוון שאנו מודעים לחשיבות שלה כקרקע פורי

לקראת גיל המעבר רק על סף השנה החמישית  ניתן להתחיל לעורר בילד רגש של טוב ורע. 

 לזהות את שני הכוחות האלה הילד יכולמאוד חזק על הטובים והרעים. דיבור יות מתחיל לה

ח טבעי. כאן ושלילי, גם לרעים יש מקום בעולם. זה כאו מאוד, רע . רע הוא לא בהכרח בנפש

באופן מאוד בהיר. הרע את הנושא  יםמביאם מכיוון שה בדיוק במקוםבאים האגדות סיפורי 

סר או ח , חסר תשומת לבלחיות לו אמפתיה שאיןזה רבה פעמים העצלן, או הוא ה

יכול להיות סיפור לילדים שיש בגן. המותאמת . בחירת האגדות צריכה להיות בותהתחש

 עבור ילד אחד.  גם מסופר
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 6התבוננות על גיל 

בשליש השלישי של השביעון הראשון, מגיל חמש וחצי עד שבע, הילדים הגדולים של הגן 

שלא היו שם קודם. הכוחות האתריים גמרו לעבוד על העצבים,  פנימייםחיים פתאום מגלים 

מחזור  -פיתוח הרקמות הרכות, וחלק מהגוף האתרי משוחרר לעבוד על המערכת הריתמית

הדם, הריאות, ואז שלד ותנועה. הגוף האתרי משחרר את עצמו ממבנה הגוף הפיזי, הוא 

האתריים עוברים לעבוד על הגפיים  סיים את תפקידו לעצב את כל מה שהתקבל. הכוחות

והחשיבה, יצירת תמונה פנימית. בגן אנחנו יכולים לראות את בן השש מתנהג ברגע אחד 

, ורגע אחר כך הוא חוזר להיות כמו בן החמש ששוב שש לשחק. הכל "טינאייג'ר"ממש כמו 

 וצריך זמן לבסס את היכולת הזאת. ,נעוץ ביכולת החדשה שמגיעה בשלב הזה בהתפתחות

אם לא נשתנה גם  .של הילד הגדול בגן משתנים לגמרי בשלב הזה כבר ברור לנו שהצרכים

במיוחד , בתמיכה מרבית אנחנו יחד אתו, לא נאפשר לו לעבור את התקופה המבלבלת הזאת

תן מעבר הדרמתי מהגן לבית הספר. אז מה הוא בעצם צריך מאתנו? כיצד ניבתקופת ה

לתמוך במה שמתפתח בגן? והאם בשלב הזה מה שהוא צריך זה להתחיל להתכונן לכיתה 

 א'?

לא שהילדים שמגיעים מהגן שטוענים מורים בכיתה א' בתור גננים אנו שומעים לעיתים 

אבל האם זו המטרה של הגן? ואם כן, מה הם היו  או לפעמים "מוכנים מידי". "מוכנים",

 להכין אותם, ומה זה בכלל להכין ילדי חינוך וולדורף?  רוצים לראות? ְלמה צריך

 האם צריך הכנה לשלב הבא? 

מסתיימת פעילות המערכת הריתמית, חלק מכוחות חיים משתחררים מהגוף וזו  5סביב גיל 

. כמובן שהילד חושב גם קודם לכן, אבל כבר לא מדובר על חשיבה הלידה של החשיבה

 ל תנועה פנימית.שמופעלת מבחוץ, אלא היווצרות ש

בשביעון הראשון נבנית תשתית לא דווקא להתמודדויות עם השביעון השני. כדאי להבין ש*

המון מהפעילות המתרחשת בעצם מכינה להתמודדויות בשביעון הרביעי ובזקנה, מונחים 

יסודות. כל התשתית הגופנית, גם מבחינת המבנים הצורניים, וגם מבחינת כוחות החיים, 

 לכל התפקודים הרגשיים, מנטאלייםעון הראשון. התשתית הגופנית מהווה בסיס נבנית בשבי

של האדם הבוגר. ככל שאנו מושכים את הילד לחשיבה אנחנו לוקחים את הכוחות שאמורים 

לבנות את הגוף הפיזי, ומנתבים אותם בצורה הפוגעת בהתפתחות התקינה. הילדים 

הרבה שטיינר הסביר שלבגרות הם חלשים יותר.  חושבים, וחכמים, אבל בתור יסודות

 .בצורה לא נכונהומעלה קשורים לכוחות שהופנו  40מהתחלואים בגיל 

 (ורד שטמפר*)
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ן אפשר להגיד שיש נשימת יום בגההבדל בין גן לבית ספר הוא מהותי.  -מעבר לבית ספר

אבל יש לו המון זמן שהוא נע בין משחק לעבודה , מסגרת שהילד נישא בתוכה . קיימתרחבה

דרישות להתאים את עצמו. החלקים בקצב שלו. רוב היום לא באים אליו והרבה מזה ב

ך והילד מתעצב ומתחנך מתהמעגל, הארוחה והסיפור. לרוב רק הם וולדורף המובנים בגן 

ות שבאות צריך להתאים את עצמו לדרישהילד פתאום הפנימיות שלו. במעבר לביה"ס 

הספציפי שהמורה צבע את הלקחת הוא נדרש , למשל מבחוץ כל היום. בשיעור הראשי

לקפוץ, לעמוד, לשיר וכו'. הוא צריך להצטרף  לצייר משהו מאוד מסוים במחברת, ,מבקשת

מתוך רצון, להיענות להוראות ולהיות מותאם לקבוצה. בגן הגננת מתאימה את עצמה, ומלווה 

 המורים מובילים את הילד כשהוא נדרש להתאים את עצמו. בבית הספר באופן פריפריאלי ו

סיימו ומיצו את השלב שהם  ,הבשילו בצורה נכונהורד שטמפר מתארת מצב שבו ילדים, ש

רצון למלא אחר הוראות.  בהם מתעוררבאופן טבעי פועלים בו מתוך רצון חופשי לחיקוי ו

מבטם של ילדים, במעבר לביה"ס, כשצריך בגלל שאנו חיים בעולם מאתגר, מנקודת לפיה 

להפוך לקבוצה אחת ומגובשת, הקשיים האינדיבידואלים של כל ילד מתחילים לבלוט. אז 

 -ם את זההילד תזזיתי, או מופנם, או חולם, או שיש לו קושי להקשיב, ובביה"ס פתאום פוגשי

ם שהגנים לא גניכיתה. אז לעיתים בתי הספר באים בטענות לבאת האני האינדיבידואלי 

מתח ודיסוננס. אבל הפתרון הוא לא להפוך את הגן לטרום ביה"ס.  רעושים מספיק, זה יוצ

המענה של הגן בהכנת הילד לבית הספר הוא לתת לילדים המון פעילות של כוחות הרצון, 

ובתוך זה ככל שהילד גדל לתת לו עשייה מותאמת. העשייה יכולה להיות מועטה, אבל עשייה 

תהליכים הם המשמעותיים ביותר.  -, לא כמות אלא איכות, וכמובן לתת במה לתהליךלעומק

 עשייה שמכילה את כל הגוף, עד קצות האצבעות: אריגה, סריגת אצבעות ותפירה.

  -מוכנות לכיתה א'אחד הקשיים בלבחון 

 גילו ההתפתחותי של הילד יכול להיות מרוחק חצי שנה עד שנה מגילו הכרונולוגי. הגיל

ההתפתחותי נמדד על פי מידת הבשלות החברתית, הריגשית, הגופנית והתפיסתית של 

הילד ביחס אל נורמת בני גילו. אין התאמה בהכרח בין גיל התפתחותי לבין אינטליגנציה. ילד 

 בעל מנת משכל גבוהה יכול להיות איטי מבחינה התפתחותית.

 ין דאנסי(רחימה בולדוו-"הינך המורה הראשון של ילדך)מתוך "

או בראיה של הורים את חינוך  ,הממלכתיתהחינוך מערכת במקרים מסוימים, ב ,ניתן לראות

הערכה גדולה מידי לחשיבה והערכה קטנה מידי למערכת הריתמית ומוכנות הגוף.  ,ילדיהם

אם הילד מוקף בחשיבה, הגיון, אינטלקט וזיכרון המערכת האתרית לא ממשיכה לפיתוח 

מחקר על מוכנות לכיתה א' בדק את כמות *הריתמי והגפיים, כי הכוחות נשארים בראש. 

. המחקר מצא שב 2005 -ו 1972שווה בין השנים הילדים המוכנים במדינות אירופאיות וה

מהילדים היו מוכנים. ילדים היום  20% 2005 -מהילדים היו מוכנים לכיתה א', וב 80%' 72
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חכמים מאוד, הם יודעים הרבה עובדות, אבל אין להם יכולות חברתיות ויש להם תנועתיות 

ו תמונה פנימית, קל לו יותר מאוד מוגבלת. יש להם קושי לראות תמונה פנימית. ילד שיש ל

 . )*לואיז דה פורסט( לצייר

שטיינר מסביר שהשינויים סביב גיל שבע נובעים מכוחות החיים המשלימים את עבודת 

האינדיבידואליזציה של גופו הפיזי של הילד. תחילה הראש, בין הלידה לגיל שלוש, אחר כך 

והשיניים הקשות. כאשר סיימו, המערכת האמצעית בין גיל שלוש לחמש, ולבסוף הגפיים 

הכוחות האלו מתפנים לצורך פיתוח הזיכרון ועבודת בית הספר. לפי שטיינר הדרך 

המתאימה ללמד את הילד בגיל בית הספר, בין גיל התחלפות השיניים לבין תחילת 

ההתבגרות, היא דרך דימויים ותמונות. הילד נעזר במשמעות הפנימית שהוא מגלה עבור 

התמונות והאלגוריות. מה שהילד בגיל בית הספר היסודי רואה ומבין באמצעות  עצמו בתוך

עין המחשבה שלו הוא בעל ערך חינוכי מתאים יותר מאשר מושגים מופשטים. )*רחימה 

 בולדווין דאנסי(

 

 חינוך הילד תוך כדי ולאחר לידת האתרי

 התחלפות השיניים?מה באמת משתנה בישות אדם כשהיא חוצה את הסף הביוגרפי של 

, השביעון השני, אנו יכולים 14עד  7כשאנו מתבוננים על התקופה הבאה בחיי הילד, מגיל 

 6לומר שמשהו חדש מתעורר בו. אך שטיינר מתייחס לשינוי בהתנהגות של הילד כבר מגיל 

וקורא לחוויה של המחנך "חווית הסיר המבעבע". לפיו הילד יכול להיות עדיין בגן או כבר 

בכיתה א' בכל מקרה על המחנך להיות מוכן לחזות בסימנים אלו של שינוי ולספק צורך חדש 

 זה בילד. אז מה זה הדבר הזה שאנחנו בעצם רואים?

אחד מהכוחות והצרכים הבסיסיים של הילד הוא הכמיהה  15או  14ועד  7או  6מגיל 

ך חופש, היא אחת לסמכות בחייו. סוג כזה של סמכות, סמכות חיצונית, הנבחרת מתו

מהאספקטים החשובים ביותר בחיי האדם. בתקופה זו, סביב התחלפות השיניים ועד 

הבגרות המינית, הילד לא כמה כבר רק לחקות את מה שהוא סופג מהסביבה, למרות 

. משהו אחר, כבר יותר מחיקוי פשוט, רוצה 9שיכולת זו נשארת וחשובה בלימוד עד גיל 

א כיבוד סמכות. הילד מחפש בסביבתו אנשים שהם בעלי סמכות להתפתח. והמשהו הזה הו

 אותנטית.    

כאן נכנס לפי שטיינר תפקידה של האהבה בחינוך. אנו מצפים שהסמכות שלנו תתקבל ככוח 

טבעי ואפקטיבי. אך סמכות זו לא תהיה בידינו אם אנחנו לא חדורים במה שיש לנו להעניק 

אנו נושאים את הידע שלנו כעובדות יבשות אותן אנו לילד. אם בתור מחנכים בבית הספר 

משננים, אם אנו מחנכים רק כדי לצאת מידי חובה, אז האפקט על הילד יהיה שונה מאשר 
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כאשר אנו ניגשים לחינוך עם חום פנימי, והתלהבות ממה שיש לנו ללמד. אם אנחנו פעילים 

נו נושאים בנפשנו היא אמצעי בכל נימי נפשנו ומזדהים עם הידע הזה אז האהבה למה שאנח

. כך גם כשאנו פונים לילדים הגדולים עצמה לתקשורת בדיוק כמו שימוש בהדגמה או בשפה

"חומר לימודי" אנחנו חיים את החיים בגן. אנו אנו לא עושים שחמוש בגם אם  -של הגן

 ניגשים לכל עבודה, לכל מעגל, בשמחה אמתית, באהבה וחום.

עבר בין יכולת הילד לחקות את הסביבה לבין דרך מדע הרוח אנו יכולים לפתח מודעות למ

הצורך שלו בדמות סמכות שהוא יכול להסתכל עליה בכבוד. כשנצליח להבין מתי מתרחש 

השינוי אצל כל ילד, ולהבחין שהילד ממשיך לדלג בין שני הצרכים הללו, אז נוכל לראות כל 

 לדים אותה אנו מחנכים.ילד כאתגר ייחודי ליכולות החינוך שלנו בלי קשר לגודל קבוצת הי

 In The Christian Mystery, In The Assential of)מתוך הרצאותיו של רודולף שטיינר:

Education, The Education of the Child in the Light of Spiritual Science, in The 

Education of the Child and Early Lectures on Education, In The Renewal of 

Education, In Social Issues, In The Spiritual Ground of Education) 

 

 (מעשית מה ניתן לעשות בגן) איך ניתן לתמוך בילדים הגדולים

לראות תמונה בה גוף נפש ורוח שזורים זה בזה ומשפיעים זה על המחנך מעודד את  שטיינר

את התמונה הזאת אם הם רוצים לחנך וללמד  תמהם לראוזה, הוא פונה למחנכים ומבקש 

ילדים לפי צרכיהם. הוא חוזר ואומר שעלינו לפתח את העיניים שלנו בראייה על חושית כדי 

 ,לראות את הכוחות בעבודה בביוגרפיה של הילד. הוא מזכיר זאת כמעט בכל הרצאה ועדיין

ולא נאבקים כדי  ספרים והרצאותדרך  שואפים לרכוש את הידע הלימודי ,אנחנו כמחנכים

 למצוא תובנה שיכולה לבוא מהתבוננות.

(In the foundations of human experience) 

אבל כן אפשר  כזה שנוכל לנעוץ אותו כפתרון קסם.כמובן שאין פתרון אחד, לפחות לא אחד 

בכל גיד שלפני שאנחנו נותנים איזשהו מתכון, אנחנו נזכרים לתת את הבמה להתבוננות. לה

פעם שאנחנו עומדים מול שאלה גדולה כזו, או לא בטוחים בדרך החינוכית או בפעולות שלנו 

רודולף שטיינר חוזר בהרצאות שונות על חשיבות תצפית . אנחנו עוצרים ומתבוננים מול הילד

יש מגוון דרכים לערוך  הילד ועל מתנת ההשראה למחנך שבעקבותיה. קבועה ומסורה על

תצפיות, כאלה עם נקודות להתייחסות, מעמיקות, כלליות, וכל מחנך יכול לבחור את הדרך 

סוג התצפית יהיה שונה מילד לילד. אפילו לבחור ששבה הוא עורך תצפית על הילדים, ואולי 

 .(דוגמא לתצפיות בנספחים*) בילדים כל הזמן. הדבר החשוב הוא להמשיך להתבונן ולצפות
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שעובר על הילד על  הבלתי נראה הזהבפלא בכדי לחזות שלנו איך נוכל לאמן את העיניים 

 בעקבותיו? מתרחשתרנספורמציה שובט סף סיום השביעון הראשון

 התייחסות לצרכים המיוחדים של הילדים הגדולים של הגן

 אעלה מספרנכון שאין דרך אחת לתמוך בשינוי, ולכל ילד צרכים שונים בתהליך, ובכל זאת 

אפשר  איךאז  דרכים מעשיות... לדבר עלנקודות להתייחסות, הרי לא הגענו עד לפה בלי 

זה מצריך מהגננים לעזור לילדים המשועממים? צריך לחשוב על משהו מעניין לעשות! 

מחשבה יצירתית כל הזמן. העשייה הכי מעניינת שקורית בגן מתחילה תמיד בילד משועמם. 

וזה בכלל לדמיין ולייצר עבודות מעניינות או משחקים מקוריים. הדבר מחייב אותנו כל הזמן 

הוא זה שיעלה אצל הילד  בתקווהלא משנה אם הרעיון שיעלה לנו יתקבל כמשחק, אבל 

ילדים אוהבים את העובדה כשאנחנו מתאמצים הילדים פורחים. רעיון משלו. בכל מקרה 

  . 21ו 14, 9משפיע גם על גיל ום שצעד עצ מוכנים להתאמץ. זהשאנחנו מרגישים לא בנח ו

דרך עשייה וחיקוי ולא  להם השאיפה שלנו בגן היא לעזור לילדים לקבל את המזון המתאים

 לרוץ עם ההתעוררות החשיבתית. 

, באופן כזה 6הדבר דורש מאתנו פעילות פנימית, עוד הרבה לפני שהילדים מגיעים לגיל 

  :ודרך מה שלגן יש להציע פעילות מההזנה דרךשגם כשהחשיבה מתעוררת היא נהנית 

 

יש על הסף בין השביעון הראשון לשני  לנסות לעשות דברים חדשים, ללמוד יכולות חדשות.

סמכות מתוקף היותו של איש הסמכות היא לא חינוכית, אלא  .מעבר בין חיקוי לסמכות

טפס על מישהו שיכול לחיות את החיים, לאמץ את הקשיים ולחיות דרכם. למשל להחינוך 

צריכים לדעת שהם יכולים לעשות את מה שנדרש מהם, לעבוד הילדים החליף נורה. סולם ול

הרגשה שהם נזקקים על ידי הקהילה שלהם, למשל לקבל את הטוב, להיות אנשי רנסנס. 

מחזור או כל דבר אחר שהגן יכול להציע שהוא עבודה אשפה ללמיין  ,להאכיל תרנגולות

לא לתת הכוונה היא יכולים לתרום. ו נחוצים ומועילים הרגיש שהםרעבים ל הילדים. אמתית

זה  -למשל לדפוק מסמרים, רק כדי לדפוק מסמרים -להם לעשות משהו רק כדי לעשות

 שלעבודה שלהם יש תכלית.הם צריכים להרגיש מזלזל בהם. 

אם כן  דמות גברית ללמוד ממנה, אלאלבנים בגן אין  .מיוחד לבנים בגניםהקושי להתייחס ל

עדיין הרוב המובהק של אך דבר שאנחנו פוגשים יותר ויותר בגנים,  -יש גנן גבר בגן

הבנים נמצאים במובן הזה בחסך יותר גדול מהבנות, כי אין המחנכים בגיל הרך הן נשים. 

להם דוגמאות. יש משהו לא מגדרי בילדות, אבל יש מקום פנימי של בניית הזהות, והבנים 

 גמאות מעוררות השראה, ובנוכחות גברית בגן. סובלים מחסך בדו
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 יםדילמקום שה . העשייה היא גםולא רק מטבח ותפירה העשייה צריכה להיות רבגונית

יכולים לפגוש את האתגרים הפיזיים דרך המלאכות. אפשר ליצור בעץ, בחימר, לעשות גינון 

ה יוולדורף יש נטימשמעותי, בנייה בחומרים טבעיים, מגמה שהיא יותר עמלנית. לחינוך 

להיות מעט רך מידי, החינוך צריך להיות אמיתי ולא "ספוגי". אפשר לשחק בקשתות וחיצים 

כל השנה ולא רק בל"ג בעומר. למשל לתת לילדים לגלף לעצמם את החיצים, ולהגדיר בחצר 

כל יום בחצר.  -אזור לשילוח חיצים שהם יכולים ממש להשתמש בהם. לייצר שולחן נגרות

: להביא חומרי גלם, ענפים, וליצור חיות ודמויות, תליונים מעץ ופריטים קטנים אחרים גילוף

 מעץ. 

בסביבת המשחק צריך להסתכל אם יש מוטות, קרשים, חבלים, ציוד  -משחק טוב ועשיר

בנייה שהם יכולים לעשות בניות קונסטרוקטיביות. דברים כבדים וגדולים שהם יכולים לסחוב 

שמאתגרים אותם גופנית. מצד שני שיקוף דמויות  נגישים רי גלם, חומבהם ולהשתמש

, למשל להכין כתרים וחגורות ולבנות , דימויים שידברו לבניםןלהזדהות איתיוכלו מהדמיון ש

ניתן להבין מזה איפה הם  -במשחק שלהם הם מגיעים לגובהכאשר  שיתאימו לאנשי יער.

גם אם הולכים למקומות לא נוחים.  נמצאים בהתפתחות, הם מראים לנו שהם נמתחים,

 כדאי לא לשמור דברים למחר, אלא לפרק ולבנות מחדש בכל יום. -הילדים מאוד מבקשים

 לפחות לפעמים... אם הם מרגישים בנוח במקום של דיבור, גם אנחנו יכולים להרגיש בנח.ו

שהילד היה לא דרך מתן הוראות, אלא שההוראות יעשו מתוך זה  . עבודה עם הילדיםחיקוי

בחיקוי. חיקוי בא מהתמסרות, ולילדים יש קושי להתמסר. לתת אמון בחיקוי, לא לדבר כל כך 

 . להיות חדורים במעשים. UNDOINGהרבה. הרבה מהעבודה היא 

להיות בהווה ולא בעתיד. הרבה פעמים רואים בגן  .אלא בתהליך ,לא להתרכז בתוצאות

להשאיר את הפליאה,  -שהילדים מתחילים עבודת יצירה הם כבר יודעים מה זה יהיה

בעצם מה שהילדים זקוקים לו זה להיות עדים  סקרנות, להתחיל מהפתוח לא מהסגור.

ש מעט דוגמאות של לתהליכי חיים. מכיוון שהעולם שלנו היום הוא כה מכני ומעובד, לילדים י

 את הכל קונים ורוכשים בחנות.מכיוון שתהליכי חיים, 

למשל טאטוא, ניקוי שולחן, שיוף, שפשוף. כדאי להכניס  -תנועות שחוצות את קו האמצע

 למעגל.גם תנועות כאלה 

צריך להבין מה קורה איתם,  6בשינוי של גיל  -להבין אותם -אחד אחרון וכה חשוב ועוד דבר

לתת  אפילו לפעמים נדמה לרגע שהם בכלל טינאייג'רים... נעימים לפעמים.למרות שהם לא 

  רצוי להשתמש הרבה בהומורכדאי ו להם הרגשה שזה בסדר להרגיש ככה, זה יעבור.
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 סירה של גמדים -עבודה אומנותית

את השנה האחרונה ביליתי בגן בניסיון מה לעשות. בהחלט אז החדשות הטובות הן שיש 

, על האינטראקציות בניהם, על התבוננתי המון. הסתכלתי על הילדיםכל  להבין מה. קודם

המשחק שלהם, על התקשורת שלנו איתם. ניסיתי להבין מה הם צריכים, מה הם מבקשים. 

עבדתי המון בשיטה של ניסוי וטעיה. דוגמא לכך היא שני ילדים שהיה נראה לי שצריכים 

רשות  הם קיבלו לתקופה מסוימת. סידוראוורור כלשהו בין משחק הבוקר בתוך הגן לבין ה

יציאה פרטית לחצר קצת לפני הסידור, מן עוד נשימה כזאת. כשהרגשתי שזה כבר יותר מידי 

 כך עבדתי במהלך כל השנה. בדקתי. ובדקתי שוב. בשבילם עברתי למשהו אחר.

החלטתי שאנחנו לוקחים על עצמינו פרויקט. לקחתי בול עץ שהיה בחצר והתחלתי בנוסף 

לנסר אותו. לא ידעתי מה זה הולך להיות. חשבתי שאולי אנסה לבנות כיסא לבובה. ניסיתי 

לחשוב על הדבר הכי פשוט שאפשר להכין. אז הילדים החילו להתעניין, מה את עושה? ומה 

אני "לי נדע תוך כדי. בול העץ יספר לנו. ואז ילד אחד אמר: זה יהיה? לא יודעת, עניתי. או

ברגע שהוא אמר את זה ראיתי את הסירה בעיני רוחי, הבנתי מה  "יודע! סירה של גמדים!

צריך לעשות, איפה לשייף, ואיפה לנסר, ואיפה לפסל. אז אמרתי, טוב. זאת תהיה סירה של 

 גמדים.

 

 

            

 שנבחר לעבודהבול העץ             
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 את העבודה התחלנו בנובמבר, חודשיים אחרי תחילת השנה. והיא התקדמה בשלבים.

 

קודם כל ניסרנו את בול העץ, היינו צריכים לנסות כל מיני פוזיציות כדי להבין איך הכי נח 

 לנו לנסר.ובטוח 
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העבודה הוגדרה כעבודה 

של הילדים הבוגרים של 

הגן, אבל לא כחלק 

מפעילות הבוגרים. לא 

הוקצה לה זמן קבוע, ורק 

מי שרצה לקחת חלק 

 השתתף. 

 

 

 

 

 

 

כמובן שהרבה 

מהילדים הצעירים 

בצפייה בילו את זמנם 

בעבודת הבוגרים 

ובתהייה מתי גם הם 

 יוכלו לעבוד.
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תוצר לעבודת הניסור היה 

לוואי שהילדים התעקשו 

נסורת!!  -לאסוף בעקביות

ממנה אפשר להכין 

תבשילים, עוגות ושיקויי 

 קסמים נהדרים.

 

 

 

 

לשייף את גוף הסירה, לחפש  צריךבכל פעם שההתלהבות שככה, ייצרתי עבודה חדשה, 

, את בטן הסירה , לחצוב בעץ בעזרת מפסלת ופטיש, לקלף ולשייף גם אותורןתומקל ל

 לתפור מפרש. התפקידים היו רבים ומגוונים. 
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 כשהילדים הראו התלהבות ידעתי שאנחנו בכיוון הנכון.

 

 

 ואפילו חלק מהגננים נדבקו  בהתלהבות 
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 סירה של גמדים
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 דוגמאות לתצפית: -נספחים

 דוגמאות לתצפית שאנו עורכים אצלנו בגן.  2מצורפות 

 

רצוי להתחיל מתחילת השנה, להתבונן בשולחנות העבודה והאוכל,  -1תצפית 

 נקודות להתייחסות :במשחק החופשי, לכתוב כמה נקודות כל פעם ולאסוף מהגננים. 

 איך כל ילד נכנס לגן?

 ה/עבודה במטבח?נפרד בקלות/טקס/נכנס מיד למשחק או לשולחנות עבוד

 

 משחק חופשי:

 עם מי משחק? ילדים קבועים/משתנים? חבר אחד או קבוצה גדולה? עם עצמו? 

 אילו איכויות הוא מביא למשחק החברתי שלו?

 האם הוא מוביל/פאסיבי? משתף פעולה עם ילדים אחרים?

 

 במה הוא אוהב לשחק?

 משחק קבוע/משתנה? משחק לטווח ארוך/קצר? משחק בחצר?

 

 הילד אוהב בזמן פעילות מובנית?  מה

 החיקוי במעגלים? בסיפור? אוריתמיה? יכול לשבת בשקט?

 

 איך מתמודד עם תסכולים/קשיים?

 בכוחות עצמו/בעזרת גננת?

 

 עבודה בשולחנות עבודה:

במה אוהב לעבוד? האם ניגש לבד? יושב זמן ארוך? זמן קצר? האם אסוף בזמן 

 העבודה או צריך עזרה? 

 

 ות למוטוריקה גסה, שיווי משקל, תנועתיותהתייחס

 

 איך אוכל בשולחן האוכל?

 אוכל מגוון? טועם דברים חדשים? נצמד לתפריט קבוע? האם יש קשיים מסוימים? 

 

 -ריתמוס במשך היום

נקודות משבר? קשיים במקומות מסוימים? איך מתמודד בשעת קושי? 

 עייפות/ערנות.
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ספציפי, לבחור ילד בגן, להתבונן בו שבוע או שבועיים, התכווננות לילד  -2תצפית 

תיאור אובייקטיבי  -אחר כך בישיבת צוות כל גנן משתף את פרטי ההתבוננות שלו

 בלבד, ללא שיפוטיות או הסברים. להתמקד בארבעה פרקים:

תיאור מבנה גוף, צבע שיער, צבע עיניים, גובה, יחסים בגוף, סימטריה  -גוף פיזי .1

(. להתבונן בזמן מוגדר ולא יותר משעה. הדברים המיוחדים לילד )לא תנועה

 -שאפשר להעביר לאנשים שלא מכירים את הילד. נקי אובייקטיבי, מדויק -הזה

 צבעים, צורות, יחסים. 

אם עד עכשיו התייחסנו להופעה של הילד במרחב עכשיו מתייחסים  -גוף אתרי .2

שיחה עם ההורים  ה האיטית.להופעה ולהשתנות שלו בזמן, בהתפתחות, בתנוע

יכולה לעזור, על ההריון והלידה, אכילה, זחילה, הליכה, שינה, מחלות, תאונות, 

 אירועים משמעותיים, מצב משפחתי.

איך הולך, קופץ, עולה ויורד במדרגות,  -תנועה. במוטוריקה הגסה -גוף אסטרלי .3

ת או המכחול, איך מחזיק את הכפי -יציבות, תנועות גפיים. במוטוריקה עדינה

איך תופר, תנועות קטנות. תנועות סיבוביות )האם מסובב את הראש או את כל 

הניגון ולא התוכן. לתאר את הילד בסיטואציות של  -הגוף?(. תנועת דיבור

משחק, במהלך היום, בתוך הגן, בחוץ, מה המשחק הטיפוסי לו? אם יש דבר 

ניגש לילדים, איך ניגש  איך -תנועה חברתית -כזה. עוד תנועה במישור אחר

 למבוגרים. מה הוא פוגש אצל האחר ואיך.

אחרי שכל אחד משתף את התיאור שלו )נעזרים  -לגלות את החידה של הילד .4

אחד בשני כדי להיצמד לתיאור אובייקטיבי בלבד(, כולם עוצמים עיניים לשתי 

רים דקות. זה הזמן להקשיב למשהו שעולה מבפנים, אחרי שפינינו את כל הדב

האחרים. לפגוש את הילד ממקום חדש. אולי ברכה לילד, איחול, לכתוב לו מכתב 

או לצייר לו ציור. אפשר פשוט לחכות עד שעולה תמונה, או מילה וזו המתנה 

לילד. כל זה עוד לפני חיפוש טיפולי לילד. העיסוק בו בדרך כלל כבר משפיע 

 ונחווה על ידו כתמיכה.


