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 מהלכה למעשה –דאגה אכפתית  - 1פרק  

 הקדמה

דאגה הציבה לראשונה את המושג "   (Nel Noddings)נל נודינגסהפילוסופית האמריקנית 

דאגה אכפתית: גישה פמיניסטית כעקרון מנחה בחינוך בספרה פורץ הדרך  (Caring) "אכפתית

הכרחית לחינוך אתי ומוסרי, מפני  הדאגה האכפתית, לפי נודינגס 1(.1984) לחינוך אתי ומוסרי

יכולתו הגוברת להגיב בדאגה היחיד ולשל מוסרית ה ולהתפתחותם נאימתווה את הת אשהי

גיות ס משאר הפדגוגמה שמייחד את רעיון הדאגה האכפתית של נודינ. ובאכפתיות לצורכי הזולת

בין היחסים ש –מערכת יחסים אתיקה של דגש על  שימתהוא  של החינוך ההומניסטי המוסרי

 המורה לתלמיד. 

גישה חינוכית שעבורה י בלבד. למעשה, יש ניסחה נודינגס אינו תיאורטשהעקרון החינוכי אולם 

חינוך חינוך ולדורף. בעבודה זו אראה כיצד  –זהו לא רק עקרון מנחה אלא פרקטיקה של ממש 

ידי -, כפי שנוסח עלאל החינוכי של דאגה אכפתיתיאת האיד הלכה למעשהמתרגם  ולדורף

של עיקרון הבנוסף, אראה כי יש חשיבות רבה ביישום  .לפרקטיקות של הוראה ולמידה נודינגס,

זאת בניגוד לגישה הרווחת בציבור, ואפילו בקרב אנשי  דווקא בחינוך מתבגרים. דאגה אכפתית

חינוך, שחינוך אנתרופוסופי מתאים לצרכיהם המיוחדים של פעוטות וילדים, שזקוקים באופן 

ת חינוכית נוקשה יותר שתכין אותם אל טבעי לדאגה אכפתית, בעוד שמתבגרים זקוקים למסגר

"החיים האמיתיים" ואל הדרישות החיצוניות של מערכת החינוך הרשמית. כפי שאראה בהמשך, 

היא חיונית עבור הפרקטיקה של דאגה אכפתית, כפי שזו באה לידי ביטוי בחינוך ולדורף, 

זיות, הרגשיות התמורות הפיזה. המאפיינים הייחודיים של גיל מתבגרים, דווקא בגלל 

והקוגניטיביות של גיל ההתבגרות מחייבות גישה חינוכית שתתייחס אל התלמיד כמכלול גוף 

צרכים הבגלל ונפש, ותעודד אותו ליצור יחסי דאגה אכפתית עם הזולת והעולם הסובב. 

יכול לטפח במתבגרים יכולות למידה  חינוך ולדורףמיוחדים של גיל ההתבגרות, דווקא ה

                                                        
1 Noddings, Nel. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of 
California Press, 1984. 
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חזק את ההערכה העצמית שלהם, ולהפוך אותם לאנשים קשובים לזולת, שלמים עצמאית, ל

 ים.יוחופש

 

 אכפתיתטיפוח יחסים של דאגה  1.1

את הגותה החינוכית של נודינגס הוא שימת דגש על בניית מערכת יחסים של  המייחד כאמור,

תכונות טובות . מחנכים ברוח נודינגס אינם מנסים להטמיע תלמידבין המורה לדאגה אכפתית 

בתלמידיהם, אלא מטפחים אותם דרך מערכת יחסים דואגת ואכפתית, כמו זאת שבין הורים 

היא  טבעיתדאגה טבעית ואתית. סוגים של דאגה:  שני  טובים לילדיהם. נודינגס מבדילה בין

, והיא אינה מצריכה מאמץ אתי. של הורים לילדיהם טבעית תגובה הנובעת מאהבה או נטייה

ומתוך  ,חיינו כאנשים דואגים ואכפתייםלהוביל את  מתוך בחירה מודעתנובעת  אתיתדאגה 

גה אתית ביחסיהם על אנשי חינוך לטפח דא ס,גודיננלדברי . טובים אדםהצורך שלנו להיות בני 

 ,ויפעלו ליצור עולם טוב יותר ,אנשים בעלי דאגה אכפתית שילמדו להיות על מנתעם תלמידיהם 

 שבו המוסר מוביל את מעשיהם.

המקבל  צדו, (one-caring)  מפגין דאגהשאחד  צדים על מבוסס אכפתית-יחסים של דאגה אתית

נשוא לשאול את מוטל הדואג הצד על ביחסים אלה, . (cared-for) יחס של דאגה אכפתית

מביע. זה צד האמיתיים ש הצרכיםבכדי להבין את  –" ?עובר עליך"מה  הדאגה שאלה מהותית:

משקע עצמו במה  ידי כך שהוא-על ,(engrossment) התעמקותהמקשיב עושה זאת דרך 

מעביר האחר, ועושה זאת באופן פתוח, כן, אמיתי וללא שיפוט שקורה אצל האחר ובמסרים ש

 motivational) העברה של הנעהזה, חווה הדואג צרכים רור יכתוצאה מב (.69 :1984 נודינגס)

displacement) – וכלפי הצרכים שמביע הזולת אנרגיה הזורמת לעבר הזקוק לתמיכה . 

זה שאכפת לו החובה של הדואג לפעול. לפי עיקרון זה, הוא של דאגה אכפתית מאפיין נוסף 

ובמשאבים העומדים לו שסופק תוך כדי שימוש במידע של האחר  צרכיםלמילוי ה לפעולצריך 
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למרות שהאתיקה של דאגה אכפתית אינה מספקת הנחיות מפורשות מה לעשות, על  .לרשותו

 ת.דאגה האכפתיך ביחסי הומיתהדואג לפעול באופן ש

דיאלוג, : דאגה אכפתיתנודינגס מציעה ארבעה עקרונות מנחים לחינוך אתי המטפח יחסי 

המשמעותי והבסיסי ביותר , הינו המרכיב דיאלוגהראשון, העיקרון  ואישור. אימוןהדגמה, 

על מחנכים . לפי עיקרון זה, באתיקה של דאגה ואכפתיות, והוא מהווה יסוד מרכזי בחינוך מוסרי

עם התלמידים, להקשיב להם ולבנות אתם מסגרת התייחסות הדדית מתמיד  בדיאלוגלהיות 

צעות דיאלוג שאנו דואגים לו, ובאמצרכיו של מי  מהםדיאלוג אנו לומדים האכפתית. באמצעות 

שמש דוגמה לתלמידים לעל המחנך  ,הדגמה לפי העיקרון השני,אנחנו מגיבים לצרכים אלה. 

מתייחס לכך שעל המחנכים   אימוןולהתייחס אליהם ואל אחרים בצורה דואגת ואכפתית. 

להתנסות בפעולות של עזרה, תמיכה ושירות לזולת ולקהילה. ולבסוף, על מחנכים לגלות את 

תרבותי הרקע יהיה אשר יהיה ה את החיובי והייחודי שקיים בכל אדם, ולאשרהטוב שבאחר 

 . שלו חברתיהו

זה מבוסס חינוך רט כי אלפברכה  נתטוע דאגה אכפתית של נל נודינגס",המושג במאמרה על "

של  צרכים הממשייםלוקא ודולאו  ,ים אותםתופשצרכי התלמידים כפי שהמחנכים ומותאם ל

מורים הזמן המועט ש ,תים קרובותשלע ,טוענת אלפרט (.236 :2014 )אלפרט דיםהתלמי

כאשר בוחנים דאגה  לדבריה,לפיתוח יחסי אכפתיות ואמון.  אינו מספיקותלמידים מבלים יחדיו 

אכפתית בתחום ההוראה, מסתמן שחלק גדול ממה שאנחנו עושים כאנשי חינוך תלוי באקלים 

ל ספרי נעשה "מקצועני יותר", במובן הסוציולוגי ש-הבית שהאקליםהמוסרי שאנו פועלים בו. ככל 

הדאגה  וליישם את העקרונות האתיים של אקלים של אכפתיותהמילה, כך יהיה קשה יותר ליצור 

 .האכפתית בחינוך

הצורך בפרקטיקות של דאגה אכפתית נתפש לעתים קרובות כדבר מובן  ,בחינוך היסודי הפורמלי

 , לעומת זאת,חינוך ולדורף. יסודי-בחינוך העלבא לידי ביטוי כמעט שאינו עיקרון זה אך  ,מאליו

גם בחינוך יסודי וגם בעבודה עם  ,ביישום פרקטיקות של דאגה אכפתיתרבה רואה חשיבות 
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בלים זמן ניכר במגע ישיר עם ממורים בחינוך היסודי עוד שב. מתבגרים, כפי שאראה בהמשך

מתוך ריחוק כלפי התלמידים,  שלעמדה לא פעם  נוקטיםיסודי -עלהבחינוך המורים תלמידיהם, 

ביסודי טובים ם מחנכי כילחשוב  נהוג ,כךבהתאם למקנה להם הכרה מקצועית. שזה  מחשבה

ם. ימרוחקים ומקצועי צריכים להיות, ואילו מורים בתיכון "אימהיים"מים וטיפוסים ח צריכים להיות

גברים מורים הגבוה של  םמספריסודי נובעת גם מ-הילת המקצועיות של המורים בחינוך על

 כ"טיפולעיניהם ב נתפשנוטים לזלזל ביחס אכפתי, שבאופן שגוי שלעתים קרובות  ם,בתיכוני

קשה יותר ליישם אתיקה של  של נשים". לכן, מבחינות מסוימות,"עבודה כ ", ולכןבילדים

טוענת כי אין בהכרח סתירה בין דאגה אכפתית ס גאכפתיות עם תלמידים בוגרים יותר. נודינ

 .(61 :1984 )נודינגסהמקצוענות היא שצריכה להשתנות"  "הגדרתמקצוענית. לדבריה, לגישה 

 

  מוסריותהוראה המטפחת  1.2

אישית -דאגה אכפתית ביןכונן ל עליהם מוטלת האחריות, הואיל ומורים הם הצד המעניק דאגה

בבית הספר. נודינגס  אכפתיותשל  אקליםבשגשוג  שיתמכותנאים  יצורולעם התלמיד ישירה 

מתוך תהיה  הנעה ללמידה. 1: קובעת חמישה תנאים לקיום פרקטיקה של דאגה אכפתית

בהכשרתו, על המורה . 3בדאגה אכפתית,  תתמוךתכנית לימודים  .2הצרכים של התלמיד, 

. מורים ותלמידים 5. הערכת התלמיד תעודד למידה משמעותית, 4, להיות איש אשכולות רנסנסי

ה החינוכית יהעשי, מתקיימים הללותנאים חמשת הכאשר  לדברי נודינגס, .איכות יחדזמן יקיימו 

אנושיות ודאגה אכפתית , אידאלים של מוסרהופכת משמעותית, מפני שהיא שמה במרכז טיפוח 

עיקרון שישי, שבולט  יש להוסיף בפרק הבא אראה כי לחמשת העקרונות של נודינגס .איש לרעהו

 .וקיים בחינוך אנתרופוסופי למתבגרים, והוא תקשורת של חמלה
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 של התלמיד מתוך צרכים פנימיים ללמידה הנעה 1.2.1

בקבלת החלטות פדגוגיות. מורים אוריות הנעה )מוטיבציה( המנחות ית שתימנגידה בין נודינגס 

יה יהשנאילו , ושל התלמיד פנימייםהרצונות לצרכים ול דגש על היענותשמה הראשונה הגישה 

ועונשים.  תגמוליםהנאכפות באמצעות , את הדרישות החיצוניות של המערכת מהתלמידמדגישה 

ההוראה היא מאבק מתמשך שתכליתו  אחרונה,ה המלמדים בגישה עבור רבים מן המורים

מנע. לעומת זאת, חסידי התיאוריה ילגרום לתלמידים לעשות דברים שמהם היו מעדיפים לה

בני אדם מתוך הכרה והבנה שזאת  – ניע?""האם אנחנו מוכרחים לה :תחילה שואליםהראשונה 

אוריה זו מחזקת ימורים אלה שואלים, "כיצד עלי לכוון את ההנעה הקיימת?" ת. טבעםמנעים ּומ

של  זהות את גורמי ההנעההם ללסייע שיומבקשת ממורים קשב  ,אישית-ביןאת האכפתיות ה

כוון את התעניינותם כך, המורה הקשוב מתבסס על ההנעה הקיימת בתלמידים, ומ .תלמידיהם

 לעשייה לימודית ראויה. 

גורם מכריע  מקבלת משנה חשיבות ומהווההידברות עם תלמידים בגישה הראשונה,  ,לאור זאת

חלק משמעותי מהנלמד בכיתה יהיה תוצר של יעדים בתהליך הגדרת נושאי הלמידה. כך, 

ית רצינית מצד המורה, עבודה מקצועשמדובר ב ,חשוב לציין תלמיד.-שהוגדרו בשותפות מורה

כל  לפיהדוחה שיטה  ההוראה הייחודית של המורה האכפתיכפתי מתירני. אין המורה האו

מוחלט בחירה חופש  הדוגלת במתןמראש, ובו זמנית דוחה שיטה  מטרות הלמידה נקבעות

 כתתוצר של תהליך הידברות מתמש ןמטרות הלימוד הינתלמיד בנוגע למטרות אלה. ל

מגוון רב . כך התלמיד ימצא עצמו בכיתה בה עמיתיו קוראים וחוקרים עם התלמיד ואינטליגנטית

על הפעילות , אלה לעולם לא תשתלטנה שעל התלמידים לרכוש מיומנויותל אשרב .נושאיםשל 

המורה ילמד מיומנויות אלו מתוך דגש על חשיבותן לביצוע שלבים  הכיתתית. במקום זאת,

 . מתקדמים של עבודת התלמידים
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 כפתיתהמאפשרת דאגה א תכנית לימודים 1.2.2

בבחירת  כפולה. מצד אחד, הם נדרשים להיות גמישים מורים אכפתיים צריכים להפגין גמישות

 שני, על המוריםצד לה יתאימו להבדלים בין תלמידים. מבכדי שא ,שיטות ההוראה שלהם

כאן נשאלת ם. יסטנדרטימבחנים עמידה באילוצים המוכתבים מבחוץ, כגון להתמודד עם 

ובו זמנית להתייחס לסטנדרטים השאלה, איך ניתן לתת מענה לצרכים הפנימיים של התלמיד, 

תלמיד -יחסי מורהאת  יםם גורמים לאובדן שמחת ההוראה והלמידה, מערערלא פעחיצוניים, ש

יתכן כי ילפי נודינגס, יונים טובים? צאת מטרות החינוך להצלחה בבחינות ולהשגת  יםומפשט

את המחויבות הכפולה של אנשי חינוך מחדדת . נודינגס הדילמה הגדולה של הוראה בימינו והיז

לפעול  ומאידך, עליהם ,תלמידיםתיות כלפי לנהוג באכפ , עליהם: מצד אחדאכפתיים בימינו

רבים,  דאגה האכפתית. בעיני אנשי חינוך ולדורףאת שגשוגה של ה שיאפשרום תנאים ודילק

 )נודינגס טיזציה של מערכת החינוך הפורמלית מערערת את המחויבות הכפולה הזוהסטנדר

1984: 180.)  

 

  אשכולות-רבמורה  1.2.3

בעלי תחומי עניין שונים ומגוונים, על המורים האכפתיים לא רק לדעת הם בידיעה שתלמידיהם 

מצד אחד, ים במגוון תחומי עניין ודעת. אוליישם מגוון שיטות הוראה, אלא גם להיות אנשים הבקי

סיפורים וחומרי לימוד, עם מודעות לשאלות עליהם להיות אנשי מקצוע בעלי רפרטואר רחב של 

עדיפות לחשיבה לתת האסתטי ו את התחום להעריך עליהם קיומיות ממשיות, ומצד שני

היסטוריה, הד אודות פתיים צריכים להיות כשירים ללמשמורים אכ ,ביקורתית. נודינגס מסבירה

להיות קשובים  על מנת. הידע שלהםאפיסטמולוגיה של תחומי האסתטיקה והסוציולוגיה, ה

אכפתיים המלמדים מדעים, לדוגמה, צריכים לצרכים הגלויים והסמויים של תלמידיהם, מורים 

 ,וכדומהמנות, היסטוריה ידע כמו דת, פילוסופיה, אלהיות מסוגלים לשלב בשיעוריהם תחומי 
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א נקודות חיבור בין החומר הנלמד ם למצוהולאפשר לתלמידי הוראתםמטרה להעשיר את ב

  לגלות תחומי עניין חדשים. ועם זאת תחומי העניין שלהם,ל

מפני , ם של תחומיםלעומק רדתלבהכרח  אינה מחייבתשהכשרת המורה  משמעות הדבר היא,

קוראת למורים , נודינגס ם. במקום זאתלצורכי הוראתתועלת בכך  לא תהיהשסביר להניח ש

רחבה  ובכך להיות מורים בעלי השכלה את הכשרתם בדומה לאנשי הרוח של הרנסנס,לכוון 

)נודינגס  דם משכילשל א יפלינרי המהווים לתלמידיהם מודלדיסצ-המסוגלים לשלב ידע רב

נלקח שלמידי תיכון ללמוד חומר לדרוש מת אפשראיך , טוענת נודינגסל, והכ יאחר(. 177: 1992

לא תמיד גם זה תחום ידע אחד בלבד, וים באבזמן שמוריהם בקי ,שונותדיסציפלינות מכמה 

 ?בהצטיינות יתרה

 

  למידה משמעותית והערכה חלופית  1.2.4

ולעתים תכופות אף פתיות, י אכטוענת שחלוקת ציונים פוגעת בגיבושם ושימורם של יחס נודינגס

אף ו ,לצד הממצא שהרדיפה אחרי הציונים מחלישה ,. זאתעצמם ביחסים בין התלמידיםת פוגע

 ,שליליות נוספות לחלוקת ציונים יש השלכותסקרנות אינטלקטואלית אמיתית.  ,עלולה להרוס

נטייה של התלמידים לעבוד רק על מנת לקבל ציון י, תדירוג כיתוצע ציונים לממבלבול בין  כגון

 . בלבד , וגיבוש ערך עצמי המבוסס על ציוניםרצון להשכילמספק ולא מתוך 

על התלמיד לשאוף להיות בו ש של עולם טיפוחואישית פועלים ל-כפתיות ביןמורים הדוגלים בא

. בכדי לבסס עולם כזה, מורים אכפתיים מחפשים דרכים חלופיות מבחינה ערכיתאדם טוב 

ה לדרוש מתלמידיה לתקן מטלה מסוימת לדוגמה, מורה עשוילהעריך את עבודות תלמידיהם. 

כאחד, ובכך לשמר תלמיד המורה והכדי להביאה למצב המשביע את רצונם של במספר פעמים 

 . נה לבין התלמידיםכפתיות ואמון בייחסי א

 להתאים את יעדי כיצדובודק  ,תלמידיו מטפח את יכולת הלמידה שלמורה בעל דאגה אכפתית 

, מורה שכזה סבור שלתלמידים פרוגרסיביהחינוך הבדומה לאנשי יד. לצרכי התלמשלו ההוראה 
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. מורים אלה ליעדים ראויים יד המורה הינו לכוון מוטיבציה זוושתפק ,מוטיבציה טבעית ללמודיש 

ה ישירה של הדגש תוצא נההי והכרה זו ,מבינים שתלמידים שונים צריכים ללמוד דברים שונים

בהתאם  המורה לתלמיד מאפשרת לו לעצב חוויות למידהכפתיות. הקשבת המושם על יחסי א

המורה האכפתי  ,בכך .הרשמיר הלימודים מחושל בנוסף לדרישות  ,התלמידשל עניין הלתחומי 

נמשך שמסע מוסרי "אה כמאפיינת את ההורנודינגס אחראי לצמיחת התלמיד כבן אדם שלם. 

ים הגדולים ביותר שלה" )נודינגס הלמידה והתמיכה בה הן בין האתגר תהערכו, חיים שלמים

2008: 66). 

 

 ספרית-הבית משפחהזמן איכות עם ה 1.2.5

ם אותם התלמידישאר עם ינודינגס ממליצה ליצור בבתי ספר תנאים שיאפשרו למורים לה

, כפתית מעמיקה. זאת בכדי לאפשר להם לבנות מערכת יחסים אכמה שניםברציפות, למשך 

. (248 :2008 אלפרט) איש את רעהומאפשרת זמן לדבר, לשוחח וללמוד המבוססת על דיאלוג ו

בעצמם, מכיוון שהם כפתיים להיות אממקור ראשון כיצד אפשר לתלמידים ללמוד יזמן זה פרק 

שבית הספר צריך  ,נודינגס מדגישה וגמאות של גישה זו ביחסיהם עם מוריהם.חוו דעצמם 

, על המורים אי לכך . (66: 1992 )נודינגס "קהילה אכפתית"וכמו , ו ביתלהיות באופיו מקום כמ

כנס לדיאלוג כן ואמיתי עם תלמידיהם וליישם אסטרטגיות הוראה יכפתיים, להללמוד להיות א

לתלמידים הזדמנויות לדאוג איש לרעהו. בכדי לעשות זאת, בתי הספר צריכים לתפקד  שיספקו

 י אופי משפחתי. בעל ,יםולטפח יחסים יציבים וחזק כמו משפחה

לפי נודינגס, כאשר מיישמים את חמשת התנאים הללו מתאפשרת עשייה חינוכית אתית, 

 המטפחת בתלמיד ערכים של מוסריות, אנושיות ודאגה אכפתית כלפי הזולת באשר הוא. 

עובר מתבגר וכאשר התלמיד  ,, אולםרגילים התנאים הללו מתקיימים בחלקם בבתי ספר יסודיים

יסודי, הצורך בקיומם הופך אקוטי לרווחתו הנפשית והחינוכית, בעיקר בגלל הבלבול -לחינוך על

עונה על הצרכים  ולדורףך חינוכפי שנראה בפרק הבא, . את גיל ההתבגרותוהמצוקה המאפיינים 
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ויוצר עבורו אקלים של  , מפני שהוא שם דגש על חיי הנפש של התלמידהייחודיים של המתבגר

  גה אכפתית.דא
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 אנתרופוסופיות בעינייםגיל ההתבגרות  - 2פרק 

 הקדמה

תפישה הבגלל בעיקר עבור מתבגרים צעירים, רבים יש יתרונות בולטים חינוך ולדורף ל

בגלל הדגש שהיא שמה על היותו וכמכלול של גוף ונפש, התלמיד  הרואה את וההוליסטית של

ולמעשה ממלאים תפקיד  ,מפגינים דאגה אכפתיתשל בית הספר מקום כמו בית, שבו המורים 

 של משפחה תומכת, שהמתבגרים כה זקוקים לה.

המילה  ייחודה של הגישה החינוכית האנתרופוסופית בא לידי ביטוי כבר במשמעות המילולית של

 האנתרופוסופיה מדברת על האדם כעל ישות. "ידע האדם"או  ,"תורת האדם" –אנתרופוסופיה 

הפסיכולוגיה  תו החינוכית את ששם במרכז תפי ולדורףחינוך . נפש ורוח, המורכבת מגוף

 ה'פיאז ז'אןשל לזו  בקוויה העיקרייםדומה  תורתו של שטיינר. רודולף שטיינר ההתפתחותית של

(Piaget) , היא בכך ש - תפתחותיות מרכזיות בחינוךות השתפי – קולברגלורנס אריקסון ואריק

 בפניואת הילדות כפרק זמן משמעותי ובעל ערך , קודם כל כישות מתפתחת רואה את הילד

 מזו של פסיכולוגים התפתחותיים יותר הוליסטית באופיה חינוך ולדורף שלהתפישה . עצמו

תוך , כאחד פשיונ גופניבאופן  נועד להזין את הילדתהליך שהחינוכי מעשה והיא רואה ב  ,בכלל

 נטועה ,ה החינוכית הנובעת ממנהשוהתפי ,פילוסופיה זאתבלב  .ינבעו הרוחהתחשבות בט

יו על – בכדי לדעת את עצמוו ;על האדם להתבונן פנימה ,האמונה שבכדי ללמוד על העולם

ידי -זאת מוגדרת עלההדדיות  (,2000) מדיטציות ואמרות התבוננותבספר  .להביט אל העולם

כ"פעימות מטוטלת בין העצמי לעולם", המקשרות בין "ישות אדם עולם ישות עולם אדם" שטיינר 

(132 .) 

אמנות ומוסריות , ה חינוכית הומניסטית המשלבת מדעשבתפימדובר  בחינוך ולדורף, אם כן, 

שעם סיום , ומכוונת לכך יהאדם השלם והחופש על של חינוך זה הינה-מטרת ,לכן .עמוקה

 מתוך רצונם שלהםחייהם  בדרכם ובמטרתיוכלו לבחור בוגרי חינוך ולדורף ימודיהם, תלמידים ל

 שלהם, םילהגשים מטרות אלה בעזרת מיטב הכוחות הרוחניים והפיזיו -כל תלמיד ותלמידה  –
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, מנותא , דרךם אשר פיתחו ורכשו דרך חינוך ולדורףיכישורים הקוגניטיביהבאמצעות ו

ומחזק  חינוך ולדורף מפתחכך,  .פה-ופרזנטציה בעל ,עיצוב, דרמה, המלאכ, שירה, אסתטיקה

, והופך אותם, כפתיותהתמדה וא, כוחות של יכולת(, מוטיבציה)כוחות רצון  בקרב התלמידים

 .יםם וחופשימי, שליםאדם מוסריבני בהתאם לעקרונותיו האתיים, ל

 

 חינוך ולדורף: מהגיל הרך ל"לב הילדות" 2.1

 –האנתרופוסופית, מחולקים חיי האדם לתקופות של שבע שנים על פי תיאורית ההתפתחות 

כנית וחינוך ולדורף מתאים את ת ייחודיים לו,גופניים ונפשיים ן מאפיינים ֹועבְ ּש  נים. לכל ֹוְבעּׁש  

  .(Petrash,2002) שלושת השבעונים הראשוניםכל אחד מהלימודים שלו למאפיינים של 

הגישה לפי מאופיינות בלמידה המהירה והרבה ביותר. אדם של  חייובשנים הראשונות ה

 אחריות הטילמ עובדה זוהאנתרופוסופית לחינוך, בגיל הרך עיקר הלימוד נעשה מתוך חיקוי. 

שיש לתת מקום  תם החינוכית,תפישזאת מתוך  .גיל הרךל ולדורף מחנכישל  הםה על כתפירב

יכולות  יתפתחוהבסיס הבריא שממנו  , מפני שזהו7עד  0גיל מ של כבוד לשבעון הראשון,

בשל הילד  7בגיל . קוגנטיביות, אינטליגנציה רגשית ויכולות חברתיות בגילאים מאוחרים יותר

 (. 230: 2008טד)גולדשמי הספרבית  –להמשיך לשלב הבא 

מכונה גם "לב הילדות", מכוונים הלימודים בבתי ספר ולדורף ה(, תקופה 8-14עון השני )גיל בשב

חיזוק יכולותיהם החברתיות. הלימוד נעשה באמצעים ללפיתוח עולמם הפנימי של הילדים ו

חוויה . זאת מתוך תפישה שמתבצעת הלמידה והמרכזי שדרכ וםואמנות היא המדי ,תייםיחווי

לטפח בילד  הוא דרך המלךאמנות ועיסוק בדי, היא הדרך הטובה ביותר לקלוט ולזכור חומר לימו

 .בילד חוש אסתטי ואף מוסרי טפחמגוון רחב ביותר של יכולות, לפתח יצירתיות ודמיון עשיר ול

אמור מחנך הכיתה באופן אידיאלי, חינוך ולדורף הוא העובדה ש לשמאפיין בולט וייחודי נוסף 

-בד ממקצועות הלימוד. הליווי ארוךחלק נכלמד אותם לו ,את התלמידים מכיתה א' עד ח'ללוות 

ילד מפגש משמעותי עם עבור המעמיקה בין המורה לתלמיד, ויוצר  כרותיהטווח מאפשר ה
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 Edmunds) לימודי בית הספר היסודילאורך כל שנות המלווה אותו באהבה  ,מבוגר סמכותי

2004: 33). 

 

 התמורות והמהפכות של גיל ההתבגרות 2.2

הילד, כלומר בין הגילאים  מתפרש בדרך כלל על שבע השנים השלישיות בחייגיל ההתבגרות 

ניתן להשוות תקופה זו של הילדות למעבר מימי הביניים לעת החדשה בהתפתחות  .14-21

תקופה המתאפיינת ביחסים חדשים לחלוטין עם העולם. התמורות המתרחשות  –האנושות 

שעל כל העומדים בקשר  ,מרחיקי לכת ורוחניים יבייםקוגניטבתקופה זו כוללות שינויים גופניים, 

דווקא הללו,  שינויםה לנוכחלהביא בחשבון. הורים או מחנכים, מדובר בעם מתבגרים, בין אם 

. העובדה שחינוך ולדורף מתבגרים לצרכים המשתנים של מענה יכול להציע חינוך ולדורף

לגוף ונפש כמכלול, במקום חינוך פורמלי שבו הדגש הוא על פיתוח יכולות קוגניטיביות,  מתייחס

התמורות  לאור וחיזוק הזהות העצמית יכולה לסייע בהשבת האיזון וההרמוניה שהתערערו

 . זה החלות בגיל

מערערים את בערך,  12או  11גיל ו כבר בהחלבשבעון השלישי, השינויים הגופניים שכאמור, 

מתרחשים בדרך כלל  שינויים בגופו של המתבגריזון וההרמוניה שאפיינו את הילד עד כה. ההא

הוא נובע מן ו ,ו באופן כללימוקדם יותר אצל בנות מאשר אצל בנים. חוסר האיזון מאפיין תקופה ז

 המקדימה את ההתפתחות הפסיכולוגית והרוחנית.  המהירה, הצמיחה הגופנית

מתרחקת  חשיבתובתקופה זו:  צורת החשיבה של המתבגר משתנהלצד השינויים הפיזיים, גם 

להתפתחויות אלה יש מחשבה תיאורטית ומופשטת. עבר גה מן הקונקרטיות ומתקדמת לבהדר

ן, פחד חוסר איזו התמורות הפיזיות והקוגניטיביות הללו גורמות לתחושות שלגם צד שלילי: 

יוצר  המאפיין תקופת גיל זו  – פנימי וחיצוני כאחדחיפוש  – מתמידהש חיפוה . כמו כן,וחרדה

בעלי עוצמה ועם זאת  ,נאבק עם רגשות ותחושות לא מוכרים , והואפנימי שקט-אימתבגר ב

 מפחידה ובלתי ניתנים לשליטה. 
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, ישות "הגוף האסטרלי"יסוד שהוא מכנה  חודר לגוף הפיזיבשלב התפתחותי זה,  ,לפי שטיינר

ו של שינויים הדרמטיים באופיזה אחראי ל שלב 2.(1905 ,ארמה והפעילות של האדם )שטיינרהק

דות וילדים, לאחר הבגרות המינית. שטיינר השווה את התפתחות הגוף האסטרלי אצל יל הילד

, שכן הגוף האסטרלי הנקבי בקרב בנות השפעה חזקה יותריש לגוף האסטרלי ש הגיע למסקנהו

כתוצאה מכך, בנות משוחררות  .(Steiner, 1921) הגוף הזכריזה של מיותר  מורכב בנוי באופן

יותר מבנים, והן נינוחות יותר בהתנהלות שלהן מול העולם. הן מתאפיינות באומץ, מודעות 

אינם סופגים את האגו באופן  ים, לעומת זאת, הגופים האסטרלייםעצמית ואופי חברותי. אצל בנ

חברות, הם ליצור קשרי ים נסם מאשר בניכה חזק, ולכן הם פחות משוחררים ויותר סגורים. כ

האסטרלי, מוכיחה כי מרכזיותו של הגוף צריכים להסתיר את המחשבות והרגשות שלהם. 

לדורף חינוך וש . זאת מפניעבור שלב התפתחותי זהנחוצה מתמיד ולדורף  הגישה של חינוך

בגיל  בנים ולבנותהבדלים הפיזיים והפסיכולוגיים בין למתייחס ו נפש,-רואה במתבגר כמכלול גוף

 קריטי זה.

 

 בדידות הנפש 2.3

של  ומודעות ,13-15הנפש בדידות רבה. בין הגילאים בגיל ההתבגרות חווה  לפי שטיינר,

גבוהה במיוחד. מצד אחד, למתבגרים באשר הוא הקיומית של האדם  והמתבגר ביחס לבדידות

הם  מאידך, .בעולם כולו שבמסגרתה הם מאמצים את אחיהם ואחיותיהם ,תודעה מיכאליתיש 

אך  ,חשים לעתים קרובות את הבדידות הכרוכה בהיות אינדיבידואל. הם כמהים לאינדיבידואליות

המתבגר זקוק יותר מכל לתמיכה והדרכה. התמיכה מצד  ,חשים את ריקנותה. בתקופה זו

תפקיד מפתח עבור המתבגר בתקופה זו. נוצרות חברויות בין  ,לפיכך ,קבוצת השווים ממלאת

בגיל זה, לראשונה, מתעורר ו ;המיניים אינם ממלאים תפקיד מרכזישבהן ההיבטים  ,בנים ובנות

   .כמובן מאליו ת הקשרים הקיימיםבמקום לקבל א ,ליזום קשרים באופן אקטיביורך הצ

                                                        
 זוטריות" למידע מפורט אודות הגוף האסטרלי בשלב התפתחותי זה, ראה הרצאתו של דניאל זהבי "יסודות הא  2
.zehavi.co.il/lectures/nf_l_ga93a2.asp-http://www.daniel 

http://www.daniel-zehavi.co.il/lectures/nf_l_ga93a2.asp
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 שאלת הזהות העצמית 2.4

במהלך גיל ההתבגרות, המתבגר מתחיל להטיל ספק בכל: בעצמו, בעולם, בסמכות ההורים 

– מקצת השאלות המטרידות את המתבגרוהמורים, במשמעות הגורל ובערך החיים. אלה הן רק 

חיפוש זה חייב לעבור שאלות הדוחפות אותו להתחיל בחיפוש אחר זהות עצמית חדשה. 

 את כל מה שהרכיב את זהות הילד עד לנקודה זומעליו דוחה ראשון שלב ב, שספציפיבמסלול 

(Edmunds, 2004). אחרות, אי אפשר ליצור ולגבש זהות עצמית חדשה ללא  במילים

ות כפי שאראה בהמשך, חינוך ולדורף רואה בכינון הזה התקוממות וסלידה כלפי הזהות הישנה.

העצמית החדשה הזאת ערך חשוב, ותופש כאחריות גדולה של המורה האכפתי ללוות תהליך 

 .זה

 אידיאליזם 2.5

חשובים, כוחות  וחינוך ולדורף רואה בהםפת גיל זו, תקועניין ואידיאליזם הם מרכזיים ב

על מנת ליצור קשר חדש ובוגר  המשמשים לשאוב את המתבגרים מעולמותיהם האינטרוברטיים

עם סביבתם. אידיאליזם, השכיח כל כך בגיל ההתבגרות, מוכר כקשור להתפתחות חשיבה 

  ולחיפוש העצמי אחר זהותגדולים, , חשיבה המתמקדת באידיאלים ורעיונות מופשטת

(Steiner, 1921) .לות היא כמיהה לגבתקופת גיל זו תחושת האידיאליזם הגוברת , במהותה

מטרות ואפשרויות נעלות יותר.  אודותפנימי  חלוםתה מתעורר שהעולם מבוסס על אמת, ויחד א

שלונות של המבוגרים סביבם, והופכים ובכ המתבגרים מבחינים בפגמים בשלב התפתחותי זה,

רגישים יותר ויותר לפער בין מילותיהם ומעשיהם של המבוגרים. לצד הביקורת שמביאות איתן 

 ההבנות הללו, מתעורר הדחף לבנות מחדש ולתקן. 

 התפתחות הגוף האסטרלי 2.6

ע, והגוף היה פעיל במיוחד מהלידה ועד גיל שב פיזיבעוד שהגוף הפי האנתרופוסופיה, -על

תו האגו, הגוף האסטרלי, ואשעשרה, מקובל לומר -מגיל שבע עד ארבע -האתרי )גוף החיים( 
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בה שאת השנים שעד הבגרות המינית כתקופה  נולד במהלך גיל ההתבגרות. שטיינר תיאר

ת האתריים נמצאים במאבק עם הכוחות האסטרליים של מודעות ּוכוחות הצמיחה והחי

מכיון שכל התאוות והיצרים של האדם טמונים בגוף האסטרלי, סוף תהליך ודיפרנציאציה. 

 ,Harwood) מסמן את הבגרות המינית של הילד. ,עון השלישיבשב ,גוף הפיזיה לאחדירתו 

2001.)  

אמונה. האמונה, גוף האסטרלי להתפתחות ה"אני" והה האנתרופוסופיה רואה קשר ישיר בין

אנוש משהו לאחוז בו, ואם כמיהה זו אינה באה על סיפוקה, אשר חיה בכל אדם, נותנת לבני 

, היאחזאין במה ל לרגשות של אמונהאשר שכ ,מזהיר מצוקה נוראה. שטיינרחווה הנפש ת

מחלישים את י מקורות נואף גורמת לגוף הפיזי לחלות. ש ,מאבדת נפש האדם את בריאותה

מדע המטריאליסטי שה עודב אינטלקט.יתר על ה-המדע המטריאליסטי ודגש :אמונת האדם

מולעט  אינטלקטיאחז בהם, הלה שניתןדברים להם ספק יש ביכולתו למטעה בני אנוש להאמין ש

. כתוצאה מכך, גם זה וגם זה מותירים את האדם ללא מזון לנפש. מכיון שהגוף בידע מרובה מדי

לצורך ח ולחיות. האסטרלי הוא המקור לאמונה באדם, עליו לקבל מזון ראוי בכדי שיוכל להתפת

 (. Steiner,1911;GA127) כך, מבקש הגוף האסטרלי רעיונות ותמונות נפש מעוררות רגש

של צורך הלענות על  אכן נועדהדגש של חינוך ולדורף על אמנויות ופיתוח החוש האסתטי 

  .המתבגר בתמונות נפש מעוררות

 

 משמעויות חינוכיות -ולדורף וגיל ההתבגרות חינוך  2.7

העקרונות שהתווה . השלם הבנת האדם בניגוד לחינוך הפורמלי, חינוך ולדורף מתבסס על

שטיינר, והמאפיינים הייחודיים של גיל ההתבגרות, מוכיחים כי הבסיס של הבנת האדם הוא בעל 

 שאנו למה בהתאם להיות צריכה השיעורים בניית אמנותזו,  ת גילבייחוד בתקופחשיבות עליונה. 

של  החשיבהשעוברת צורת התפתחות ההמקור הרוחני של הילד הצעיר. בגלל ל יודעים ע

אלגברה, הנמקה אותו מחשיבה קונקרטית למופשטת, דווקא בתקופה זו יש ללמד  ,המתבגר
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גם תהליכים בהתפתחות יש ללמד לוגית ורציונלית, תחביר, היסטוריה )בנוסף לסיפורים, כעת 

שימוש אשר לאמנות ולבראשונה את המדעים המדויקים. האנושות(. כמו כן, בגיל זה מלמדים ל

הילדים מפסיקים לעבוד בצבע ופונים לשחור ולבן. זהו מדיום של  ,צבע, עם ההתבגרות המיניתב

של אור  –מולו ניצבים עתה המתבגרים ניגודים חדים, המתאים מאין כמוהו למאבק הפנימי 

 וחושך, קונפליקט והתרה. 

יצור יחסים ו להות, שהוא משמעותי כל כך למתבגר, חשוב לכתוצאה מן החיפוש אחר ז

גרים אלה ממלאים עתה מורים. מבו וביניהםמשמעותיים ועמוקים עם המבוגרים הסובבים אותו, 

המכבד את ההתעוררות הפנימית של המתבגר. סמכותם של  ,את תפקיד המנטור והיועץ

המבוגרים חייבת עתה להפוך לליווי והדרכה נקיים משיפוט. יחד עם זאת, חשוב לציין כי 

דעותיהם של המבוגרים הסובבים את המתבגר הן בעלות חשיבות עליונה עבורו, שכן המתבגר 

ציג את המתבגר, על המבוגרים לה מחפש במבוגרים אלה את זהותו. לפיכך, כאשר מדברים עם

עותיהם באופן ברור ותמציתי, ובלהט ששטיינר כינה "שוונג" רעיונותיהם, אמונותיהם וד

(Schwungאך להשאיר למתבגר ,)מקבלים או דוחים את הרעיונות הללו.  הםלהחליט אם  ים

דמיון, שכן מעל לכל אל ה ניםלהט או התלהבות המכוובגיל זה, על המורים להביא לתלמידיהם 

יות פיתוח היכולת לשפוט נולד מתוך כוחות הדמיון. דברים אלה תואמים את אחת ההנח

על מנת ולא  ,עצמםכוחות ים לחשוב בתלמידולדורף: עידוד ההחשובות ביותר בחינוך בשיטת 

 . הקיימות להתאים עצמם לנורמות החברתיות

שיקיף את המתבגר ויציג  ,ליצור מעגל של מנטורים ובתיכון, ישחטיבת הביניים חינוך ולדורף בב

 לשחיפוש אחר זהות כאשר נותנים למתבגר דוגמאות ו בלו השקפות ברורות. אפשר לסייע ל

שבעצמם היו עסוקים בחיפוש אחר זהות עצמית מוגדרת היטב. דמיוניים, והיסטוריים אישים 

סים לחיים ברצינות. הם כמהים תלמידי תיכון משתוקקים לפגוש אנשים אותנטיים אשר מתייח

לפגוש אנשים מבוגרים אשר חיים לפי עקרונותיהם ואמונותיהם. בכיתות ז' וח' מתאים ללמד 

 שכן כל סיפור המתאר התגברות על מכשולים מעניק למתבגר כוח.  ,ביוגרפיות
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ם מאחר שכה חשוב לעורר עניין אצל המתבגר, תהליכי הלימוד חייבים להיות באמצעות שיעורי

-מרתקים ומעוררי מחשבה. דרך אחת לעשות זאת עם מתבגרים, לפי המלצת שטיינר, היא על

, בנוסף לכךחשיבה בכל שיעור. מעשית ותרגילי פעילות  שילוב שלידי שימוש בחידות, וכן 

רגשות בתהליך ההוראה. כאשר מתעוררים רגשות, הדבר תורם של מעודד שילוב  שטיינר

דרך  ,למשל ,ה צריכה לשים דגש על טיפוח ערכים שיוגשמו בפועלההורא ,כרון. בשלב זהילז

טחון, אלא גם מפתחת את היכולת לעזור ילא רק בונה ב מסוג זהפעילות התנדבותית. פעילות 

 לאחר, דבר שתלמידי תיכון משתוקקים לו. 

ללא שונות, ש, המתבגר עלול להיגרר להתנסויות זהבשל חוסר האיזון המאפיין שלב התפתחותי 

החוויה החינוכית חייבת להיות חוויה  ,עלולות לפנות לכיוונים וערוצים מסוכנים. לכן – פיקוח

משמעותית, חוויה הנובעת מצרכיו של המתבגר עצמו. מתוך ההבנה הזו, על מחנכים להעניק 

למתבגרים חוויות חיוביות יוצאות דופן, בצורת פעילויות גופניות תובעניות, טיולים ומסעות, 

סיון לספק יבנמעוררות מחשבה. כל זה הורט אתגרי, עבודה משמעותית וקבוצות שיחה ודיון ספ

  .(Petrash, 2002: 94) ולא אדישות ושעמום ,שביסודן עניין וסקרנות ,פעילויות מלהיבות

הופכת את שמה דגש על המשמעויות החינוכיות של גיל ההתבגרות, והגישה האנתרופוסופית 

כפי שאראה בהמשך, עקרונות אלה מקבלים משנה  .ם של שטיינר לפרקטיקההעקרונות החינוכיי

 מתבגרים.חינוך מוסרי לחשיבות כאשר מדובר ב
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 של מתבגרים לחינוך מוסרי : מורה דרךחינוך ולדורף – 3פרק 

ביל בנט, בעשורים האחרונים.  אנשי חינוךלא מעט סוגיה המעסיקה  אחינוך מוסרי היהשאיפה ל

חינוך השל מערכת עגומה תיאר תמונת מצב הברית, -של ארצות עברשר החינוך לש

ואקלים בית , במבחנים ועבודות גניבות, העתקותבמקרים רבים של  האמריקאית, המתאפיינת

נת יהמאופי תלימודי הסביב של תמונה הציגבנט  אלימות נפשית, מילולית ופיזית.ספרי של 

ששת לנקוט וחבראשה העומדת הנהלה , בעוד שההתחצפות למוריםשפה גסה ובשימוש ב

אנו רואים דור של בוגרים שאינם  ,ביעות משפטיות. כתוצאה מכךתל חששמ ,עמדה מוסרית

מתקשים להבדיל בין טוב לרע ו אוניברסליים,ים ישל סטנדרטים מוסר םמאמינים בקיומ

(Bennett, 1999: 524).  

, חינוך מוסריצריך שותפים לאמונה שרבים ואנשי חינוך הורים לנוכח תמונת מצב עגומה זו, 

זהו בדיוק המקום שבו חינוך ולדורף  ובכל תחום דעת. בכל גילת תצריך להיות מוש ושחינוך כזה

.  , פרקטיקות של חינוך מוסריהלכה למעשהולהראות כיצד ניתן ליישם,  יכול להתוות את הדרך

וחינוך  ,בלבד סברים והוראותהמתן על  נשעןכל עוד הוא  ’משמעותיכול להיות  חינוך מוסרי אינו

הוא שם  ככזה, ונוך ולדורף הוא היישום של האנתרופוסופיה בתחום החינוךיח. ולדורף מכיר בכך

החינוכי המתאים ביותר לשלב " מזון"ומנסה בכל שלב להגיש לו את ה ,את הילד במרכז

הגותו ומחקרו של פרי , תיאורית ההתפתחות האנתרופוסופית .ההתפתחותי שבו הוא נמצא

המורים . כניות הלימוד במוסדות חינוך ולדורףמהווה את הבסיס הרעיוני לת ,רודולף שטיינר

ליישם מודל שואפים  ,תלמידיהם להתמודד עם שאלות מוסריותסייע לל נקראיםה ,במוסדות אלה

בזמן שבבית  .כפתיתמוסרית וא יהימניעה לעשש ,הכולל למידה קוגניטיבית ורגשית ,מדימ-תלת

כפתי דרך סיפורים על דמויות נשגבות וך ולדורף נחשפים לחינוך מוסרי אספר יסודי תלמידי חינ

אם במסגרת , לדמויות שכאלה ותישיר  נחשפים גבוהות המתבגריםכיתות הב, הראויות לחיקוי

שאיפה ה הוא ,וון העומד בבסיס מסגרת חינוכית זקריהע. ואם מחוצה לה, כיתתית ובית ספרית

עשייה כולל  . פוטנציאל זהעצמםהם מון בטלכוון תלמידים למימוש הפוטנציאל הגבוה ה



- 20 - 
 

אלים אלה אינם יעל מחנכים לוודא שאיד . לכןאהבה וחמלה ,אומץ, מצפון, לב-נת בטובייהמאופ

 (.Petrash, 2002: 88)עוסקים  עצמם יומית שבה הם-יה היוםימנותקים מהעש

תרופוסופי. עם זאת, כאשר נל נודינגס אינו קשור במקור לחינוך האנעקרון הדאגה האכפתית של 

עולה בבירור דמיון רב בין השניים.  ,לעומקם את העקרונות החינוכיים האנתרופוסופייםמבינים 

בנוסף לכך, בחינת הפרקטיקות של חינוך ולדורף לאור עקרון הדאגה האכפתית שניסחה 

להדגשת ערך זה, לא רק בבתי ספר יסודיים של חינוך מראה כי יש יתרונות חשובים  ,נודינגס

 יסודי. -רף, אלא, ואולי בעיקר, בחינוך עלולדו

להתפתחות מוסרית המבוססת על  מכווןקרון הדאגה האכפתית כאמור בפרקים הקודמים, ע

חינוך כיצד  זה יפרטפרק . יכולתו הגוברת של היחיד להגיב בדאגה ובאכפתיות לצורכי הזולת

אל החינוכי של דאגה אכפתית לפרקטיקות של הוראה ימתבגרים מתרגם את האידולדורף ל

 פיוני הוראה אכפתית, כפי שתוארו בפרק הראשון.בהתחשב בא ,ולמידה

 

 משמעותית ללמידה הנעה 3.1

בכדי להבין כיצד מיישמים הנעה ללמידה בחינוך ולדורף, חשוב להבין את תמונת האדם 

ממדית, ומתייחסת -היא תלת תפישת האדם בחינוך ולדורףהמשמשת כבסיס לחינוך זה. 

 גונית. ראשית, בחינוך ולדורף מאמינים-כישות ייחודית, רוחנית ורב –לשלושה היבטים באדם 

הינה לפתח, החינוך  מטרת, ניתנת להשוואה. אי לכך אינהש ,ייחודיתישות אדם הינו כל ש

כי  ןטועו ,ישות רוחניתאדם רואה ב חינוך זהולממש את הייחודיות שבכל תלמיד. שנית, לטפח 

תנאים ה כך שיתקיימויה החינוכית יולכוון את העש ,מחנכים להכיר בניצוץ אינדיבידואלי זההעל 

רואה  ,לפי תפישה זו, הממד השלישיתלמיד לבוא לידי ביטוי. ל הת שואינדיבידואליל המאפשרים

, מסכימים מחנכי ולדורף ל אלהלאור כ .רביםבעלת כישורים ויכולות  גונית-ישות רבאדם ב

מטרת החינוך לכן ועמוקה.  , אלא שמדובר בישות רבת ממדיםרק ישות שכלתניתשהאדם אינו 

ידי כך שכל התלמידים מתנסים ופועלים בכמה -על אפשריים להתפתחותהיא לפתוח כיוונים 
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בלבד  באחד ולהתמקצע את תחומי העניין לסגור , במקוםשיותר תחומים של ישותם

 (.30: 2013 ט ד)גולדשמי

ים מעשיים במסגרת חינוך ולדורף למתבגרים. לאור היבט ממדית של האדם יש-לתפישה התלת

התלמידים, לחזק את  לפתח ולטפח את חשיבתם המופשטת שלנדרשים המורים תפישה זו, 

שאין לנתק תהליכים אלה  ,הבנה מתוךבעיות. כל זאת  תורולפלוגיים קשרים  יכולתם ליצור

גוני ככל -לכן חינוך המניע ללמידה משמעותית חייב להיות חינוך רב. משאר תהליכי גוף ונפש

צדדים חדשים בעצמם ובעולם ולחוות תהליכים  הניתן, חינוך המאפשר לבוגרים להכיר

 משמעותיים בתחומים שונים.  

של סדנאות מלאכה, עבודות כפיים בבית ספר תיכון ולדורף מתנסים המתבגרים במגוון רחב 

כגון: נפחות, קדרות, קליעת סלים, צורפות, צילום, פיסול, ציור, רישום, שירה ונגינה.  ,ואמנויות

 –ומדעי החיים  קיםלים מקצועות הומאניים, מדעים מדויהכול ,כל אלה לצד לימודים עיוניים

המלווים לרוב בפרויקטים מעשיים, עיוניים ואמנותיים. המקצועות לרוב משולבים זה בזה 

 (. Harwood, 2001: 172ונלמדים סביב נושא )"תקופה"( מסוים )

נושאי החקר הידברות מתמשכת בין מורה ותלמיד מהווה חלק משמעותי בתהליך בחירת 

שלא כל נושאי ומטרות  ’מכיר בכוג זה . דיאלמשמעותית למידהוביצועם של פרויקטים לצורך 

מורי ולדורף  ,בכךצריכים להיות תוצר של הידברות והכוונה. אלה וכי  ,הלמידה נקבעים מראש

 ידי השאלה:-המכוונת על ,ת ההנעה של נודינגסיאורייתל פועלים למעשה בהתאמה מפתיעה

: ישיתא-האכפתיות הבין מחזקת את. שאלה זו ?"בתלמיד "כיצד עלי לכוון את ההנעה הקיימת

 הקיימים בתלמידיהם,גורמי הנעה אותם  על מנת לזהות אתמורים קשב המ דורשתהיא 

 עשייה לימודית ראויה. להציע  ובהתבסס על אלה,
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 תחומית-רב תכנית לימודים 3.2

ככל האפשר  גונית-ורבחינוך ולדורף מבוסס על תכנית לימודים המנסה להיות רחבה, מאוזנת 

ולא לאופקים חדשים, את התלמיד 'לפתוח' שואפת  לימודים זו (. תכנית 26: 2013ט ד)גולדשמי

כל , לפיו . היא מדגישה איכויות אנושיות ומעבירה מסר חינוכי ברורלתחום אחד לסגרו או לצמצמו

דרך מגוון ישותם תפתח בכל תחום ולהביע את לעשות כל דבר, לה מסוגליםידה תלמיד ותלמ

מתחומי אמנויות מקום לא פחות משמעותי לניתן , "בלדוגמה, מכיתה א' ועד י. תחומיםרחב של 

ניתן מקום  באותה המידה,דגש רב.  מקבליםתנועה ופעילות גופנית , ושיעורי הלימוד העיוניים

 תהליכי עבודה יצרניים. לת כפיים ומלאכמובנה ומשמעותי ל

ללמד על העולם בצורה  מורים הרעיון שעלת על תתכנית הלימודים בבית ספר ולדורף מושת

תלמידים , לכן .ההתפתחותי של התלמידהתואמת את השלב  ,צירתית ומלאת רגשחוויתית, י

זאת לצד כל הכשרה אמנותית. ובוממושכת בסדנאות יצירה קיפה עוברים הכשרה מבתיכון 

  ים עיוניים מגוונים.למידה מעמיקה בתחומ

עוברים קפיצה התפתחותית משמעותית  מתבגריםבת הביניים, הבגיל התיכון, לעתים כבר בחטי

בשלב של אדם בוגר.  ותמקרבת אותם ליכולות קוגניטיבישלהם, וזו ביכולת החשיבה והמודעות 

התנסות בפתרון חשיבה מופשטת, על קשירת קשרים ו על הלימודים העיוניים מתבססים ,זה

, מדעים מדויקים, מדעי הרוח ותחומים תלמידי התיכון לומדים מקצועות הומאנייםבעיות. 

 (.(Petrash, 2002: 88נים חברתיים והתנהגותיים שו

 ך לאורך כל שנות התיכון.נמש ,האיזון בין למידה אמנותית, עבודת כפיים ולימודים עיוניים

חינוך ולדורף למתבגרים מפתח אין תלמידי התיכון מתמקצעים בתחום מסוים.  ,כתוצאה מכך

 המשקפים את ערכי מערכת החינוך ,יםידי למידה מעמיקה ותכנ-חשיבה על יכולות

בכך, חינוך ולדורף למתבגרים ממלא את ארבעת המטרות : אמת, יופי וטוב. יהאנתרופוסופ

, בדו"ח שפרסם בעת שכיהן כשר בויר ארנסטידי -על נוסחוקריות של לימודי תיכון, כפי שיהע

 (:1983) החינוך האמריקאי
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 ,פיתוח היכולת לחשיבה ביקורתית ותקשורת אפקטיבית( 1)

 ,אנושות כולהל חוויות אנושיות המשותפים , אותןאנושיתהמורשת וה( למידת המסורת 2)

 הכנה ללימודי המשך תוך כדי מתן בחירה בין תחומים המפתחים מגוון יכולות וכישורים,( 3)

 .כניות ערכיות התנדבותיותת ,במסגרתחויבות חברתית ואזרחית ( חניכה למילוי מ4)

כינון וקידום יכולות  מטרות אלה, חינוך ולדורף למתבגרים שם בראש מעייניו לא רקבהתמקדות ב

  טיפוח דאגה איכפתית.המהווה את התשתית ל ,רגשית ליגנציהפיתוח אינטאלא גם  קוגניטיביות

במטרה להבין כיצד הם רואים את  ,בישראל חקר בוגרי חינוך ולדורף (2013) שמידטדגולגלעד 

מצביעים שפרסם הממצאים  הם מתמודדים עם החיים לאחר סיום הלימודים. וכיצדבית הספר 

 מוכניםו בוגרים, בשלים, שלמים עם עצמםכשהם חשים יוצאים לחיים על כך שהבוגרים 

מהבוגרים  50%-כ לחברה הסובבת: ניכרת הנכונות של בוגרים אלה לתרום ,בנוסף .לאתגרים

 . סיירות ויחידות עיליתבבצבא לשרת רבים מתנדבים ו ,שירות-יוצאים לשנתשל חינוך ולדורף 

 . רגש ורצון מלאי כוחות הבוגרים ,שירות-גם בשנתוגם בצבא ש ,המחקר מראה

היה עם זאת, במסגרת ראיונות המחקר שערך גולדשמידט, העלו הבוגרים גם קשיים. אחד מהם 

לקראת  צורת הלימודבין ל ושיטות ההוראה שהורגלו בהםין תכנית הלימודים תאמה בהחוסר ה

הם אינם מאמינים למידה ש אופן תיארובגרות, הבוגרים יחסותם להכנה ליבהתהבגרויות. 

לימודים  –שבו הורגלו  הלימודיםאופי חוסר הלימה בין  הם תיארו. בנוסף, בנכונותו או נחיצותו

שיטת לימוד המושתתת על לבין  – המאופיינים בפתיחת החשיבה ובדיאלוגעיוניים מעמיקים 

ט תואם את טענתה דשמידהמצב שתיאר גול. ם אלהצמצום, רידוד ומזעור החומר לקראת מבחני

דרישות החיצוניות לבין ה ,מצד אחד ,כפתימובנה בין חינוך אקיים מתח , כי (2008) נודינגסשל 

כנה לידי ביטוי בה מתח מובנה זה בא ,ישראליסודי ב-העל חינוךב מצד שני.לסטנדרדיזציה 

ולדורף  וריומ ,בכללדילמה המעסיקה אנשי חינוך אכן, דיסוננס זה מהווה  .למבחני הבגרות

 בפרט.
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 כפתיהמורה הא 3.3

כי מורה זה פועל  ,(1998)בבואו לנסח את המאפיינים של המורה האכפתי, קבע פארקר פלמר 

בכדי ש ,ת חינוך ולדורף הואשבתפי יסוד קרוןעחשיבה, רגש ורצון.  –בו זמנית בשלושה ממדים 

ת, על המורה להיות דמות יכפתלדאגה אערכי ומוסרי בו חינוך שבל ,מדימ-מודל תלתלהנחיל 

 הפועלת באופן חשיבתי, רגשי ופעיל. מופת, 

, שיתופית ומלאת תיתיחוויהופכת לבו החשיבה שהמורה החושב מלמד באופן  ,חינוך ולדורףב

ית (, מאפשרת התנסות לימוד"בעד כיתה י )מכיתה ו'כל שנתיים הצגות  העלאתלדוגמה,  .דמיון

אחר נלמדים תוך כדי תיה כלפי ההבנה ואמפערכים של משמעותית של תקופת זמן אחרת, שבה 

המורה החושב מעורר את דמיונם וסקרנותם של תלמידיו, הוא המחזת דמויות שונות. כאשר 

סובביו דרך דיאלוג ושיח מפרה ושוויוני בינו פתוח ללמוד מבכך שהוא  ,עצמו הופך לתלמיד

 תלמידיו.ל

ה יאת הטוב בתלמידיו בכל עת. השהי המחפש ,כפתירגשית הוא מורה א-פעילהמורה ה

 בחטיבה עליונה ותיכון( "בי-וכיתה ט' ,יסודיח' ב-)כיתה א' הממושכת של מחנך עם תלמידיו

-תחושה של דאגה ואחריות בלתימעודדת , המעמיקה ומשמעותיתמערכת יחסים  מאפשרת

 .(Petrash, 2002: 115) ורהמתפשרות  מצד המ

דרך להנחיל תוכן רגשי במהלך  הוא מציאת ,מדים בפני מורי ולדורףהאתגרים הגדולים העואחד 

מאשר כגון ספרות והיסטוריה, הומאניים מקצועות יותר לעשות בקל דבר ש –שיעורי הכיתה 

כולת להתחבר יחוש דמיון עשיר, המורה מ יםנדרש ,. לצורך כךמתמטיקה ואסטרונומיה ישיעורב

נוגע למשמעת, כאן על המורה יכולת לחדור לעולם הרגש של התלמיד. ברגשית לתוכן הנלמד ו

 כנה. והגינות והבת, כזאת המשלבת עדינות עם צדקרגשית להפגין סמכות א-הפעיל

 ךכיתה לאוראת אותה ההמלווה  מורה שהינו מכוח העובדה .אינו חדל ללמוד הפעיל-המורה

. מורה המלווה כיתה לאורך זמן למידה מתמשכתל מגיל הילדות עד לבגרות, הוא נדרש ,שנים

הממוחזרים מדי סמסטר או  רובר במערכי שיעודהרי לא מנדרש ללמד חומר חדש מדי יום, ש
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דמות החינוכית, המורה כ ו שלות( בנוגע לכשיר2008תה של נודינגס )שבהתאם לתפי שנה.מדי 

, ועליהם להיות רנסנסהרוח הגדולים של ה אנשיתחומיים ברוח -הינם מורים רב מחנכי ולדורף

שחי  ,מודל לחיקויבים ומגוונים. מחנך ולדורף למתבגרים מהווה רבקיאים בתחומי ידע ואמנות 

 על מנת  בעשייתו החינוכיתבהוראתו ו שוזרהוא שאותם  ,םיפי מוסר ועקרונות הומאני-ופועל על

תלמידים את ה שמטרתה לחשוףהוראה שיטת ידי -על המורה עושה זאתתלמידיו. להנחילם ל

בנוסף, שוכנים בקרבם. החומי העניין נקודות חיבור עם תחומי עניין חדשים, תוך כדי מציאת לת

שלהם נמשכת מורי ולדורף לעולם אינם מפסיקים להתפתח מקצועית. ההכשרה המקצועית 

חלק בלתי . הפעילה שלהם ולאורך כל שנות ההוראה ,םיפורמליה לאחר סיום לימודי ההוראה

עמיתים המאפשר למידה מתמשכת בין  ,המוסדיהוא המערך  ,נפרד מבתי ספר ולדורף

נמרוד המורים שואבים כוחות ומתחדשים מקצועית ונפשית.  שממנו ,מפגש שבועיבאמצעות 

טיפוח האישי והמקצועי של בלמידה המתמשכת של המורה תנאי הכרחי לרואה  (2005אלוני )

  תרבות הומניסטית בית ספרית. לפיתוחו המורים

 חוברים –חשיבה, רגש ורצון  –מדים של המורה האיכפתי כשהם משולבים יחד, שלושת המ

  .בזהות אישית איתנהביושר ו דמות חינוכית המאופיינת לעצב

 

 תהליכי הערכה חלופייםמשמעותית ולמידה  3.4

. מנותקים מהתהליך החינוכי אותו הם אמורים להעריךיכולים להיות תהליכי הערכה נכונים אינם 

היחס ו, בכיתה אווירת הלימוד, הלימוד דרכיגם כמו  –הליכי הערכה במסגרת חינוך ולדורף ת

לשלב  תלהיות תואמ לפיו הערכת התלמיד צריכהקרון ימבוססים על הע – ילדהאכפתי כלפי ה

 .  שבו הוא נמצאההתפתחותי 

 לולע ,כיתות הנמוכותלומדים בנכון לשמתאים ו ,כלי הערכה מסויםש עובדהחינוך ולדורף מכיר ב

 נעשה מאמץ מתמיד לאורך שנות הלימוד לכן,. ךלהפו, אבד כל משמעות בכיתות הגבוהותל

. ולגופילד כל לאפילו ו ,תתלמידים מסוימלקבוצת , הספציפיתערכה לכיתה הלהתאים את כלי ה
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 התאמה אישית המאפשרים ,גמישיםו הליכים וכלי הערכה דינמייםנעשה שימוש בת ,לצורך כך

 .שכזאת

את ישות  והמורים רואים ,ולדורף מתייחס לתלמידיו בצורה השלמה והרחבה ביותר חינוך

על מנת לתת זו,  חינוכית השתפילפי . הכוללת בתוכה צדדים רבים ושונים ,ד כשלמותמילתה

אלה תהליכים . םיחלופיתהליכי הערכה שיש בכל תלמיד, יש להשתמש ב מקום לאיכויות השונות

 לתת תמונה שואפים, אלא יכולת התלמיד להפנים מידע ולעבדו כראויאת  רק לשקף מנסיםאינם 

 .שונים מן המקובל , ולא פעםעמוקיםו נם אישייםישלעיתים ה, ריםמגוון מישו לבחוןו מקיפה

יכולת בתחומי עבודת , מנות שוניםשרון בתחומי אייכולת וכ: הלדוגמ, כלולמישורים אלו יכולים ל

לצד התבוננות נבחנים  מים שונים. כל אלהיצירה חופשית בתחובו מלאכהבסדנאות  ,היד

בחינת לצד , בחברה אופן שבו אלו באים לידי ביטויוב התלמיד צדדים המוסריים שלבמעמיקה 

את העשייה מורי ולדורף מתווים המצפן האתי, שלאורו  .יוזמה וכוח פעולההוא מפגין  השב הדרך

על  ,נבנו בחינוך ולדורף ,לאור גישה זו .עולם טוב יותרשל  טיפוחלהחינוכית שלהם, מכוון אותם 

, דרכי עבודתולאמור להתאים שאותם המורה  ,גווניםכלי הערכה רבים ומ ,מסגרותיו השונות

  3.וכמובן, לתלמידים עצמם ,בהן הוא משתמש הוראהות המתודל

 לופיות אלה כוללות:דרכי הערכה ח

ה מקום חשוב כחלק מתהליך הערכה מתמיד, לדיאלוג ז –א. דיאלוג מתמיד בין המורה לתלמיד 

 ספריים.-כי ההערכה הביתבתהלי

ניתנת על עבודות, פרויקטים, מחברות ויצירות  והערכה איכותנית ומפורטת ז –ב. הערכה בכתב 

 בתחומי האמנות והמלאכה.

שיחות אלה מתקיימות בתדירות גבוהה, ומגיל  –הורי התלמיד כיתה עם הג. שיחות מחנך 

 לשיחות אלה.מלא שותף הינו בה התלמיד יהחט

                                                        
מידע מפורט אודות כלי הערכה חלופיים בחינוך ולדורף ניתן למצוא באתר הארגון  3

http://www.waldorf.co.il/waldorf_grades.htm 

http://www.waldorf.co.il/waldorf_grades.htm
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כחלק מסיכום כל תקופת והן נבדקות  ,באופן קבועעבודות אלה יש להגיש  –ד. עבודות עיוניות 

 י מקבל משוב.טתלצד הפן העיוני, גם הרובד האס ד.)נושא( לימו

תחומים אלה כוללים: ציור, פיסול,  –מעשיים -ה. עבודות גמר בתחומי הלימוד האמנותיים

-בעלעל ביצועיו הערכה התלמיד מקבל מהמורים ו ,המוזיקה, שירה, מלאכות יד וסדנאות מלאכ

 .כוללת משוב עצמי של התלמידים . בתיכון, הערכה זופה ובכתב

עם ו ,מד ההתפתחותי של התלמידמעל הדגש  מתוךאלה נכתבות  –ו. תעודות סוף השנה 

 .תחומית ככל האפשר-התייחסות רב

תה של נודינגס בנוגע שאת תפי בפועלמיישמים דרכי ההערכה בחינוך ולדורף באופן מפתיע, 

 הערכהה ,. בחינוך ולדורףמדיתמ-רואה את התלמיד כישות שלמה ורבה ,להערכה כוללת

משך המהווה ה ,הינה מסע מוסרי י ההוראה וצרכי התלמיד. הערכה זומתבצעת בהתאם ליעד

 ם,יתלמידהעם של המורה יה המבוססת על קשר יעש – ה הפדגוגית של המוריםיטבעי לעשי

 :Edmunds, 2004אדם שלם )הנבנה על יחסים אכפתיים ושם דגש על התפתחות התלמיד כ

50.) 

 

 ספרית-הבית זמן איכות עם המשפחה 3.5

מושם דגש רב על , בבית ספר תיכון ולדורף, כמו החינוך האנתרופוסופי בבתי הספר היסודיים

נמשך, בדרך כלל, שנים ארוכות, . קשר זה יצירת קשר עמוק ומשמעותי בין המחנכים לתלמידים

בתיכון ולדורף מתקיים ליווי  הורים.וי והדרכה של דמות בוגרת, בנוסף לבסיס לליו מהווההוא ו

שכל  על מנת . זאתידי המחנך ומורי המקצוע השונים-עותי של התלמידים עלמאינטנסיבי ומש

. העומדים בפניהם קותמצולהתלבטויות וללמצוא אוזן קשבת לאתגרים,  ותלמיד ותלמידה יוכל

ולשיחות של כל תלמיד, שעות מיוחדות לליווי אישי מערכת הלימודים מקדישה באופן פרגמטי, 

בין המורים  – דיאלוגהוא  עמוד התווך של הסביבה הלימודיתכאמור, אישיות וקבוצתיות. 

שים גופהם  לדמויות מופת שונות, שאותן, ובין התלמידים לתלמידים, בין התלמידים עצמם
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מתבגרים את התחושה הלעורר בקרב של סביבה לימודית זו נועדו תנאים הבמסגרת לימודיהם. 

חשובים עצמם ון שהם ומכי ,כפת מהם, ושלסובבים אותם אמקשיבים להםשרואים אותם ו

 ומשמעותיים. 

התנאים הללו לא רק מבטיחים את הנוכחות המשמעותית של מורי ולדורף עבור תלמידיהם, אלא 

( הקורא 1984בובר )מרטין  שהגה הפילוסוף החינוכילמעשה מיישמים להפליא את המודל 

בובר, נוכחות משמעותית של המורה היא תולדה של  . לפישל מורה נוכחות משמעותית ומחנכתל

 ,תלמידיםהמתייחס לקניית אמונם של  אישי-אמון בין. ואישיות אידיאליזם, אמוןשלוש איכויות: 

מתייחס להכוונת  תרבותי אידיאליזםלטובתם. להם ופועלים דואגים כי מוריהם כך שיחושו 

התלמיד לא להתפשר על הבינוני, אלא לדרוש מעצמו סטנדרטים גבוהים של משמעות ומוסריות. 

ית ונלהבת של מורים יכולה להניע תכונה דומה בקרב שנוכחות אידיאליסט ןבובר מאמי

מתייחסת להתנהגות מחנך המפגינה נוכחות רגישה, הגונה, נבונה ושקולה.  אישיותתלמידיהם. 

 הוא משיג, פועל מתוך כוונה מודעת לחנךאינו המורה כאשר דווקא עם נוכחות אחראית שכזאת, 

 . את ההשפעה הגדולה ביותר

יה לקיים מערכת אנושית הבנולנוכחות משמעותית של מחנך נועדה חינוך ולדורף השאיפה של 

, הנותנת לתלמידים בעלת אופי משפחתיחינוכית ומערכת  ,על קשרים חמים, כנים ואמיתיים

משתתפים  לדוגמה, בתיכון ולדורף .כפתיתולהפגין דאגה א לרעהוהזדמנויות לדאוג איש 

החל ) יוצאים לשבוע עבודה כל שנה ון הצגות ומופעים,התלמידים בפרויקטים קבוצתיים כג

 משמעותיותוסף חיוביות -חוויות ת המעניקהטיולים מאתגרתכנית לוקחים חלק בו (,מכיתה ט'

(Edmunds, 2004: 50.)  

 

  תקשורת של חמלה 3.6

 ,מרכז את דמות המורה האכפתיבעד כה מניתי את הפרקטיקות שבאמצעותן חינוך ולדורף מציב 

פרקטיקה יש להוסיף  לכל אלהאני טוענת כי , חינוך מוסרי. הלכה למעשה, צליח ליישםמ ךבכו
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. לפי פרקטיקה זו, הדיאלוג בין בחינוך מתבגרים משנה חשיבות כאשר מדובר תשמקבל, נוספת

. תקשורת של חמלה המורה לתלמיד צריך להיות מבוסס לא רק על קשב ואכפתיות, אלא גם על

הראה כי הצורך בתקשורת של חמלה הוא תולדה טבעית  ,למתבגרים ולדורףמחנך  ,קובי טוך

טוך מלמד בתיכון שקד בטבעון, והוא ממקימי בית ספר ולדורף  של אידיאל המורה האכפתי.

מאפיינת פעמים רבות את תקשורת של חמלה שוך ט דגישה 4בראיון שערכתי עמו,בהרדוף. 

. תקשורת של חמלה, הנקראת גם תקשורת לא ולדורף תלמיד בתיכוןבין מורה למערכת היחסים 

ידי הפסיכולוג האמריקאי מרשל -על הפותח ,(Non Violent Communication - NVCאלימה )

תקשורת  יותר חמלה ובהירות.ורת ביניהם תקשהוסיף לשים לואחרים, כדי לסייע לאנ רוזנברג

הקשבה עם חמלה  זוהיבמהותה, . אמפתיהמביעה היא ו ,ריביטוי עצמי כן וישבתמקדת זאת מ

  (.Nonviolent Communication”, 2013“) עמוקה

 (observation) או תצפית ( התבוננות1: )תקשורת לא אלימה מושתתת על ארבעה כללים

הצורך בירור  – צורך (3, )באותו הרגע רגשות שלנוהתמקדות ב –ש רג( 2נטולות שיפוט ערכי, )

 יכול לסייעזה מודל  .ובלשון חיובית ,בקשה ברורה בזמן הווההבעת  – בקשה( 4, )מניע אותנוה

המטרה היא כש, שיחנו בני כלפי יםאו מרגיש יםחושבאנו נו מנסים לברר מה אאשר גם כלנו 

 פוטשימוש בשיללא  נוהוא היכולת לבטא את עצמ ,של חמלהעקרון מפתח  .איכות הקשרשיפור 

 ,דגש על ביטוי של רגשות וצרכיםתקשורת של חמלה שמה  ".לא נכון /נכון"ו "רע/טוב"של ערכי 

  (.Cunningham, 2002: 2) ת ושיפוטיותורתיוביק אמירותבמקום 

לכינון כהכרחיים נודינגס נל שקבעה לתנאים  עולה דמיוןתקשורת של חמלה מהכללים לקיום 

, ובראשם הכלל הקורא להתעמקות בין המורה לתלמיד יםיאכפת-םייחסים אתי

(engrossment) . מקיימות,  של חינוך ולדורףהמוסריות פרקטיקות הלאור זאת, אני טוענת כי

רק את אידיאל הדאגה האכפתית של נודינגס אלא גם את העקרונות לקיום  , לאהלכה למעשה

                                                        
 , "אני עולם: חינוך ומציאות בגיל המעורים" . ר' גם מאמרו של טוך2015פברואר  21-נערך ב  הראיון עם קובי טוך  4

http://www.waldorf.org.il/Waldorf/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=458. 
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מסייעת למורים, תלמידים והורים לעצב תקשורת של חמלה  ף,בחינוך ולדור. תקשורת של חמלה

בין מפגש ההורים בטוחים שו ,ים ללמוד, מורים אוהבים ללמדתלמידים אוהבמרחב חינוכי שבו 

ולמידה. בבתי ספר הדדי טחון, כבוד יצרכים הכוללים ב –תלמיד ימלא את צרכי ילדיהם ורה למ

ת הפחתתחושת ביטחון לאור מאופיינת באכן ירה הכוללת והאו ,בהם מיושם סוג תקשורת זה

כבוד וביחסי  ,תלמידיםבקרב מורים והן בקרב הן  ,ב מפותחותיכולות גישור וקשבקונפליקטים, 

מאפיינת ה ,תקשורת של חמלה(. Rosenberg, 1999) די בין כל באי המרחב החינוכיהד

לארבעת נוסף משמשת נדבך למעשה את פרקטיקות ההוראה של חינוך ולדורף למתבגרים, 

ת: הנעה, תכנית הלימודים, כשירות המורה והערכה הדרושים לקיום דאגה אכפתי התנאים

של תקשורת בדומה לארבעת התנאים של נודינגס, גם קיום . חלופית לצורך למידה משמעותית

ים שרואים אותם בה התלמידים חשש ,עיצוב סביבה חינוכיתהוא תנאי הכרחי ל חמלה

למתבגרים, מאפשרים מהם. תנאים אלה, המוטמעים בחינוך ולדורף אכפת לסובבים אותם וש

בפרק  .כאיש אחד בניית אקלים חינוכי מוסרי בו תלמידים ומורים לומדים, מתפתחים ופועלים

הבא אראה כיצד פרקטיקות ההוראה של חינוך ולדורף לא רק מיישמות חינוך מוסרי, הלכה 

 למעשה, אלא עשויות להראות את הדרך  ליצירת תרבות הומניסטית של ממש בבית הספר.
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 כפתיתדאגה א חינוך הומניסטי המטפח – למתבגרים ולדורףחינוך  – 4פרק 

 חינוך הומניסטי

אלוני טוען  בבואו לנסח את היסודות החינוכיים החיוניים ליצירת תרבות הומניסטית בית ספרית,

נטיות ויות כגון אוטונומיה מחשבתית, אותלטפח איכצריכה לשאוף  המסגרת החינוכיתכי ( 2005)

דאגה עקרון הנושקות לשבאופן מפתיע,  ,איכויות –ית תמימוש עצמי ורגישות אמפ אישית,

( מימוש היכולות 1: )יסודות חינוכייםשלושה  נשען עלשל אלוני אכפתית. החינוך ההומניסטי ה

( טיפוח תרבותי באמצעות 3( חניכה לאזרחות פעילה ואחראית, )2הטמונות באישיות התלמיד, )

 רתית. למידה מחשבתית ויצי

כיום, המציאות בבתי ספר רבים בארץ היא ההיפך הגמור מזה, והיא משמרת למעשה תפישות 

המהפכה התעשייתית. התפישות  שלם ימודרניהספר הבתי חינוכיות השייכות במהותן ל

 ערכיאת  ות, משקפ19-וה 18-במאות ה החינוכיות של מוסדות אלה, שהוקמו לראשונה

לא מוצר כ דימוי הילד יה וניהול;יה מדעית של תעששתפיף להמעשה החינוכי כפו: תםתקופ

הצבת ו רכי נוקשהריהניהול  יעול;יהמוניות לצורך צור, בקרה והערכה; יהמצריך תהליך י מוגמר

הדאגה עקרון היסודות החינוכיים שניסח אלוני, כמו גם פרמטרים כמותיים לצורך הערכה. 

 ים, קוראהחינוך ההומניסטי של ג'ון דיואי ומרטין בובר רוחב שנוסח ,האכפתית של נל נודינגס

כפי שהראיתי עד כה, פרקטיקות אלה . לפרקטיקה חינוכית שתציב אלטרנטיבה באופן אקטיבי

 מתקיימות, הלכה למעשה, בחינוך ולדורף. 

 שים בבית הספר משמעותייםכל התהליכים המתרחלטענתם של הוגי החינוך ההומניסטי, 

על לכן, . הבות בליצא, אלא נמתה החינוכיעשיית מהומנותק אינן העל שלהם-מטרותו ,עצמםכשל

רק  במקום להיות, להיות משמעותי עבור תלמידיו ולענות על צרכיהםההומניסטי בית הספר 

על בית  ,הצלחה אקדמית ורווחה כלכלית. בנוסף כגון ,תמטרה עתידיהשגת בדרך ל "תחנה"

טרם העתיד -רבים ממקצועותבה שהספר להכין את בוגריו לעתיד שאינו ודאי, ולמציאות 

 הומצאו. 
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אתגרים ת התלמידים לעמוד בשרכידי ה-על להשיג ניתן החינוך ההומניסטיאת מטרות 

 לשלב ההתפתחותי של התלמיד בהתאמהמשימות שונות בדרך למימוש עצמי, וכל זאת בו

לעצב את  שמה לה למטרה שה פרוגרסיבית זוהמשתנים. תפיוהעמוקים צרכיו למתוך קשב ו

שיפרצו לעצמם נתיבים חדשים, במקום ללמד אותם  ריםצעים של בוגרים החברה בדמות

מציבה חינוך ולדורף למתבגרים  של . הגישה החינוכית ההומניסטיתהקיימים תנאיםל להסתגל

תהליכים חינוכיים היא לעצב את  ם שלוהיא: האם מטרת ,שאלה מהותיתבפני אנשי החינוך 

לעודד את התלמידים התרבות הקיימת ודרישותיה, או שעליהם בגר לאור תדמות התלמיד המ

? דאגה אכפתיתומוסר, שוויון, כבוד הדדי  שתקדם ערכים שללשאוף לתרבות חדשה, 

הומניסטי ברוח זו, , שהפרקטיקות שלו מיישמות חינוך חינוך ולדורף (. 110: 2013טד)גולדשמי

 אנשי חינוך אלה.יכול כיום להתוות את הדרך בשאלות המהותיות שבהן עוסקים  הלכה למעשה,

 

 חינוך ולדורף בישראל 

חינוך . מדינות 60-כב ,גנים 2,000-בתי ספר ו 1,000-מ כיום למעלהמונה העולמי ולדורף חינוך 

 5מתוכם ), בתי ספר 23 ים מוסדותיו וכיום מונ ,השמוניםבתחילת שנות לישראל ולדורף הגיע 

תלמידים  6,500-כלומדים בישראל פי ההערכות, השנה -על. גנים 100-ויותר מ (עם תיכון

הכוללת  ,תלמידים אלה מתחנכים ברוח הומניסטית .האנתרופוסופי השונותחינוך ה מסגרותבמ

ספרית -תרבות ביתיצירת מגדיר כחיוניים ל( 2005)שאלוני  יסודות החינוכייםאת שמונת ה

 :   במרכזנמצאים ומימוש הפוטנציאל האינדיבידואלי של התלמיד   כפתיתדאגה אבה  ,מוסרית

חדוות חיים ומעורבות  פיתוח של ן השאר,יב ,הכולל ,צדדי של אישיות התלמיד-טיפוח רב ( 1)

שיקול לצד  ;פתיות אמפתית ומכבדתכשירויות רגשיות של אכ חטיפו ;אישית בעשייה חברתית

חיזוקה ו ;מחשבה עצמאית ואחריות אישיתעידוד  ;דעת, וחשיבה רפלקטיבית, ביקורתית וערכית

 .  עמדה אותנטית הנובעת מהנעה פנימיתשל 
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 ;רגשי ונפשי ןטחוין השאר: תחושת בב , הכוללאקלים חברתי של מוגנות והגינותקיום ( 2)

כבוד הדדי ושל אכפתיות לרווחת ונורמות של  ;יחס אישי מהמוריםקבלת הרגשה משפחתית ו

 הזולת ולצדק חברתי.

אישית המעצימים את -המתייחס לשיח פדגוגי ותקשורת בין –דיאלוגים על העצמה קיום ( 3)

אישיות התלמידים. שיח זה כולל תקשורת המפתחת רגישות אכפתית ואמפתית ביחסים עם 

שוויונית מקבלות נוכחות התלמיד בהם אישיות המורה ו ,תוך כדי מפגשים כנים וקשובים ,הזולת

 .מלאהו

לות ועו תקןהכוללת אזרחות פעילה במטרה ל ,גישה קהילתית ומעורבות חברתיתעידוד ( 4)

 חברתיות.

עת, וללא על ההבנה שללא דעת אין שיקול ד יםהמבוסס יתרבותוידע השכלה כללית טיפוח ( 5)

טיפוח . טוב יותר עתידלעצב לא נצליח לעמוד בפני אתגרי ההווה ו -היכרות עם תרבויות העבר

הכוללת ידע של השקפות עולם ומורשת  ,השכלה רחבהמתן ן השאר: יהשכלתי זה כולל, ב

ים, יקישורי חשיבה רפלקטיב ;ידע במקצועות המרכיבים את תכנית הלימודים  ;תרבות

פילוסופיה המטפחת אכפתיות חינוך לאור  ;יביקורתיים, בעלי גמישות ויצירתיות ושיקול דעת ערכ

 . וננות ויצירה בתחומי אמנות שוניםואוריינות אמנותית של התב ;כלפי האמת והצדק

כאמצעי המשרת  הרואה בלימודחינוכית ה שיישום תפי  –"עץ הדעת" המשמש כ"עץ החיים"  (6)

הוראה  ;העל של הכשרה לאמנות החיים, של אנושיות מפותחת וצמיחה אישית-את מטרת

  מורים ;ד ובו זמנית לאקטואליה חברתית ותרבותיתיהתלמ המתחברת לעולם ,משמעותית

גישה הוליסטית  ;המבטאים עמדה רגשית של אכפתיות נלהבת כלפי גילויים של אמת, צדק ויופי

 יכולותיהם של התלמידים. ודרכי הערכה המתייחסות למכלול ;י אינטיליגנציותהמעודדת ריבו

 ים ומסבירי פנים.יאסתטשתית פיזית ומרחב לימודי בטוחים, תפיתוח של ( 7)

דוגמה ומופת לאנשים משכילים, כך שיוכלו להוות  ,אישיותי ומקצועי של סגל המורים( טיפוח 8)

 ם ורגישים.יהגונים, ערכי
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 -מודעים לערכים האנושייםאכן חינוך ולדורף  בוגרימהארץ ומהעולם מצביעים על כך שמחקרים 

חווית בוגרי ולדורף רבים ציינו כי . ת החינוך שלאורה התחנכושם אשר בלב תפייהומניסטיה

שלהם התאפיינה בערכים הומניסטים מרכזיים, ביניהם, קבלת והכלת האחר, לימודי התיכון 

חיי ו מודעות חברתיתלצד  התפתחות עצמית ופש ואמת פנימית,ה מתוך מקום של חבחיר

כרונות המובילים של בוגרי חינוך יהז בין היו. יסודות חינוכיים אלה איזון ושלמות, תחושת קהילה

אשר ערכים הולדורף,  ניבוגרי תיכומחקרים אלה הוסיפו כי לדברי . וולדורף מתקופת בית הספר

כמרכיב חיצוני אלא היו מושתתים בעצם הפעילות, המפגש והליווי לא הוצגו בבית הספר ספגו 

 . Research Institute of North America, 2007) ;2013ט, דגולדשמי). ממוריהם אשר קיבלו

שחינוך ולדורף למתבגרים מהווה  ,זאת את הטענה המרכזית של עבודהמחזקים ים אלה ממצא

של דאגה את עקרונות החינוך המוסרי וההומניסטי,  המיישמת, הלכה למעשה,מסגרת חינוכית 

 .ומימוש הפוטנציאל הייחודי של כל תלמיד ותלמיד אכפתית

 

 סוף דבר

השיב כי אידיאלים אלה מותאמים חינוך ולדורף,  האידיאלים שלעל שטיינר כאשר נשאל 

החינוכי אל יהאיד ,גיל הרךמוסדות חינוך ולדורך לב .שרואה תפישה זו שלושת שלבי החינוךל

מטרתנו  ,בית הספר היסודיגיל ב ;העולם מושתתאת הטוב שעליו לפעוט הראות שואף ל

מטרתנו להראות את האמת שעליה בנוי  ,ובגיל ההתבגרות ;להראות את היופי שעליו בנוי העולם

בכך לכן, הסביר שטיינר. , אלים הטמונים בעולם ובאדםיהעולם. טוב, יופי ואמת הינם איד

, הם מסייעים לתלמידיהם לגלות את עצמם אלהאידיאלים מטפחים בחינוך ולדורף  מחנכיםשה

  (.Edmunds, 2004: 91) ייחודילקראת מימוש עצמי  אותםמובילים ואת העולם, ו

הוא  ,של טוב, יופי ואמתאלים יאידלאור הההצלחות של חינוך ולדורף מוכיחות שחינוך הומניסטי, 

 הי, אמפתהפועלים באופן אקטיבי לקידום ערכים של אנושיותאזרחים בר מימוש. אפשר ליצור 

אם מניחים את היסודות החינוכיים הנכונים. ההצלחות של ולדורף, , ת זה כלפי זהאכפתידאגה ו
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-מאשר היה ביום היווסדו בכיום רלוונטי ופחות נחוץ  אינו זהשחינוך  ובעולם, מוכיחותבישראל 

דרך בשאלות המהותיות המעסיקות כיום את -לשמש מורה , חינוך ולדורף יכוליתרה מזו. 1919

והומניסטי יבטיח את כינונה ואת כל אלה המבינים כי רק חינוך מוסרי  ,אנשי החינוך ההומניסטי

 של חברה אנושית טובה יותר, הפועלת למען טובת הכלל. 
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