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 מבוא

 

 רגש שעולים באדם כתגובה לסביבה. מוכרים לנו כתיאורים של ואנטיפתיהסימפתיה 

בנו רצון לחיבור, רגשות חמים ורצון להיות שותף ואלו הם  חלק מהסיטואציות מעוררות

 רגשות  בנו סלידה, או תחושת ריחוק ואלו הם סיטואציות המעוררותסימפטיה. ויש רגשות ה

מעצבים את הם וכחיבור או התרחקות, רגשות אלו מניעים אותנו לפעול בעולם,  אנטיפתיה.ה

 יים.דרכינו, ואף הם הסיבה לבחירות שאנו עושים בח

 

את כוחות הסימפתיה והאנתיפתיה ככוחות מעצבים  מציגדורף, שטיינר, הוגה חינוך וול

קורא לראות בהם מהלכים גדולים יותר המעצבים את דרכינו בעולם. הוא מחבר ומרכזיים, 

אף ווקושר אותם לעולם הרצון והחשיבה. אותם לעולם הרוח והחומר שבניהם האדם מתנהל, 

. ך בפיתוח מתמיד של שניהםציג קשר של תלות אחד בשני וצורמיותר מכך, שטיינר 

 רק עבודה עם שניהם תוביל לאדם שלם. לתפיסתו, 

 

חי באופן פרקטי ביום יום. ובעצם אפשר להגיד קיומם של הסימפטיה והאנתיפתיה 

 שההבדלים בינהם הם בין מה שאני יודע לבין משמעות עמוקה יותר של הדבר.

למשל שתלמיד נכנס לכיתה ורואה אדם עומד, העין שלו ראתה את התמונה וסיווגה אותה, 

בהקשר הזה כמורה. העין מייצגת את התהליך האנתיפתי בחיינו. כוח שמשתמש בתמונה 

 ומסווג את הדברים תוך שימוש בכוחות הזיכרון.

אלי, האוזן מפעילה  לעומת זאת, שאני בכיתה ולא רואה מי מולי, אבל אני שומע קול שמדבר

כוחות עמוקים יותר, חשיבה מה זה הקול הזה למי הוא יכול להיות שייך, חשיבה עמוקה 

 ותהייה ובעצם שימוש בכוחות הדימיון. אלו הם כוחות הסימפטיה.

 :למעשה החלוקה ששטיינר מצביע עליה היא

 האוזן, השמיעה כמייצגת כוחות הדימיון וביטוי לכוח הסימפטיה

 אייה כמייצגת כוחות הזכרון וביטוי לכוחות הסימפטיההעין, הר

המשמעות של כך שסימפטיה ואנטיפתיה הם כוחות בעלי השפעה רבה על אנשים בכלל, 

 ומורים בפרט בהתנהלות אל מול העולם.

 

רגשות סימפטיה ואנטיפתיה בחינוך קיימים בכמה רבדים בעבודתו של המחנך, החל מהאופן 

בו אנו נושאים את הילדים בליבנו, ובהמשך ככוחות מעצבים הבונים את האינדיוודואל ואת 

, ועליו להיות בעל ידיעה והבנה וולדורף מחנך הכיתה הוא דמות מפתח בחינוךהכלל בכיתה. 

חשיבה, דרך הביטוי היומיומי שלהם, באמצעות סימפטיה הצון ורהעמוקה של כוחות 

הרוחי התפתחות הילד לפי חינוך וולדורף עוסקת במזון נכון לומר כי  הזה יהיואנתיפתיה. 
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הם חובתו ככוחות מאוזנים , ופיתוח כוחות הרצון והחשיבה ובזמן הנכון לקבל שעל הילד

 מורה בבואו לחנך כיתה. כל הראשונה של 

 התמודדות מול בעיות דרך  הוא , סימפטיה ואנטיפתיהעבודת המחנך עם כוחות לנוסף  ביטוי

זה כוחות על המורה להביא בכדי לקדם את הילד האינדיבידואל שעולות בכיתה, ואי חברתיות

 ואת חברת הילדים כולה.

 

וחשיבה, בעבודה זו אנסה להצביע על הקשר בין רגשות סימפתיה ואנתיפתיה, ככוחות רצון 

 לעבודתו של המורה, וכיצד כל מורה יכול להשתמש בהם בכדי לפתח אדם שלם.

על ידי היכרות והבנה עם , וניתובם אלוהשימוש בכוחות הוא בעיני, האתגר הגדול בחינוך 

 מחנךשהיא זו שצריכה להנחות את ה דולה, ראיית התמונה הגתהליכים גדולים, ובעצם 

ר לכל איש חינוך בעבודתו, הוא זיהוי והבנת הכוחות איתם התפקיד החשוב ביות בעבודתו.

הוא פועל. לאחר ומתוך כך עליו לאזן ולהוציא את הכוחות הנכונים בזמן המתאים על מנת 

 לעצב אדם שלם. 

 

נושא זה חשוב עד לאין שיעור בעבודתו של המחנך כיום, ואני חושבת כי יש להדגיש היבט 

ראשוני ובסיסי. רק מתוך תפיסת התמונה השלמה יהיה זה של עבודת המחנך בכיתה ככלי 

ראייה פנימית עמוקה והבנה של כוחות הרצון עם אפשר להביא לתהליכים משמעותיים, ורק 

בעיקר  אתייחסוהחשיבה נוכל לעצב ולהשפיע נכון על נפשו של הילד. לכן בעבודה זו 

 דתו של המורה.למשמעות הפרקטית של שימוש בכוחות הסימפטיה והאנטיפתיה בעבו

 

שאלת המזון הרוחי  .קרוב לליבי בשנים האחרונות, מאז התחלתי לחנך כיתהנושא זה 

לל ולכל ילד בתוכה כפרט עולה בכל הקשר, דווקא היכרות עם המתאים לכל כיתה ככ

כשאלה את הרגש התמונה הגדולה יחד עם הבנת הכוחות שיש בידי להשפיע עליהם, מעלות 

בי, ואת העבודה הפנימית אותה אני עושה על כך. מה תפקידי שהילדים עצמם מעלים 

 כמורה, ואיך עלי להצליח לעשות זאת באופן שווה ומיטיב עם ילדי הכיתה.

אנסה להראות שעבודה עם כוחות סמפטיה ואנתיפתיה יכולים להביא את הילד לבריאות 

 נפשית וגופנית במקום להתנוונות רוחית ונפשית. 

 

ימפטיה והאנטיפתיה כמקדמים חשיבה ותהליכים פנימיים, ואתייחס כוחות הסאציג את 

 שיהיו למחנך  כיתה בעבודתו. וראוי  אליהם ככלים שכדאי
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 פרק ראשון

 מהם סימפטיה ואנטיפתיה

 

עלינו להבין תחילה את הכוחות  בכדי להבין את ההשפעה של כוחות הסימפתיה והאנתיפתיה

 אותם הם מעצבים ועליהם הם משפיעים בנפשו של האדם.

רוח, המקיימים בינהם יחסי -נפש-מציג תפיסה הוליסטית של אדם המורכבת מגוףשטיינר 

. גומלין. סימפתיה ואנתיפתיה מתקיימים בגוף הנפש של האדם, הלוא הוא העולם הרגשי

 לשני מישורים: לדימוי ולרצון. ,של האדם מעשה עולם הרגש, ולמחלק את חיי הנפששטיינר 

היא תמונה שעולה מהחיים הטרום לידתיים שלנו, ולמעשה השתקפות  הדימויתמונת 

היא תמונה לעתיד  הרצוןהפעילות המתבצעת על ידי הנפש בעולם הרוחי.  ואילו  תמונת 

 ות. שלנו, ולמעשה הגרעין הקיים בתוכנו למה שיהפך בנו לאחר המו

הוא מבחין בין השניים ומגדיר את הדימוי כתמונה ואת הרצון כנבט, כאשר הדימוי הא דבר 

על מציאות. שני המישורים מתקיימים באדם, -הקיים במציאות ואילו הרצון הוא דבר הקיים ב

רבדים של רגש,  2כל אדם מחזיק  והם באים לידי ביטוי בחוויה הפיסית של האדם בעולם.

רגש שעולה בעקבות המציאות והוא תוצר של הדימוי שעולה בעקבות התמונה שמולנו. ואילו 

הרובד השני הלא הוא הנבט, והוא טומן בתוכו את הרצון העתידי, שאינו בעל מימוש 

 מציאותי.

 סימפתיה ואנטיפתיה. על אלו פועלים כוחות ה

 הסימפתיה והאנתיפתיה הם בעצם כיווני השפעה שלהם.המובן התהליכי של פעולת 

הירידה מהרוח אל האדמה, אל הפיסי, ובעצם מאפיינת את  כוחות האנטיפתיה מבטאות את

כוחות הסימפטיה  ואילו את ההתגשמות של המציאות כתמונה ממשית בעולם.תמונת הדימוי,

 בט.ת את כוחות הרצון, את הנוומתאר  החיבור בין הפיסי לרוחי הם
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או אין אנו מודעים לכוחות אלו באופן ישיר, הם קיימים בנו ופועלים בנו באופן בלתי מודע, 

בעצם ניתן להגיד כי התנהלות שלנו בעולם מורכבת רצוני, והם מכוונים את הרגש שלנו. 

מהיחסים בין הסימפטיה והאנטיפתיה אל מול ריתמוס החיים שלנו, וזה מה שיוצר ובונה את 

חיי הנפש לדימויים, והסימפטיה משנה את חיי לם הרגש שלנו. האנטיפתיה משנה את עו

 הנפש ומביאה לרצון הפעולה שלנו.

 

 אז מה זה אומר בעצם? 

, הגורם לנו ל"זרוק" את הדימוי האנטיפתיה במהותה היא זיכרון, המעלה בנו רגש של דחייה

א המאפשרת לרצון יהסימפטיה, הוכך להנכיח אותו. ובעצם מאפשר את יצירת המושג. 

להתקיים, אנו רוצים את הקשר עם הרוחי, כערגה למשהו שהיה קיים בנו בעבר, ולכן אנו 

, כלומר תהליך אימגינציהמאפשרים לו קיום. ולמעשה כך נוצר הדמיון היצירתי, המוביל ל

 על החושים.רת דימויים על העולם החיצוני. תהליך זה אחראי בין היתר יצי

 

 וחשיבה מושג-זכרון-יפתיה)דימוי(אנט

 כיוון הפעולות הוא אל תוך האדם פנימה )מערכת העצב השואפת לחומר(

 

 תפיסה חושית-אימגינציה-דמיון-סימפתיה)רצון(

 כיוון הפעולות מתוך האדם החוצה )מערכת הדם השואפת לרוח(

 

תלות. לכל פעילות פעילות רצון לפעילות דימוי קיים קשר של בין בין סימפטיה לאנטיפתיה, 

 רצון קודמת פעילות דימוי.  ולכל פעילות דימוי קודם רצון .

האדם מופרד מהעולם, וניתן לראות זאת דרך רגשות האנטיפתיה שלו, אם היה הוא מחובר 

לעולם ברוח, הוא אינו היה מבחין בהבדלים בינו לבין העולם. האדם מודע לרגשות אלו רק 

חייה, כלומר מתרחשת אצל האדם הגברה של כל החושים, לאחר שהוא הגיע לתיעוב או ד

ויש תגובה על הרושם החיצוני הנקלט. אם האדם היה שלם ואחד יותר עם העולם שסביבו, 

 יותר ברגשות של סימפטיה, היה הוא פחות דוחה אותו. הוא היה 

תיה כוחות הסימפטיה מזמינים חיבור, לכן בהכרח אנחנו תמיד רוצים את הרצייה. האנטיפ

נשלחת למעשה עצמו ומפרידה אותו מהרצון. ולכן מעשים מלווים ברגשות היא זו ש

 אנטיפתיה. רק מעשים מלאי התלהבות וחדווה הם טהורים מאנטיפתיה, והם כולם סימפטיה.

מנת להתפתח התמונה שעולה היא, שיש צורך בשני הכוחות, סימפטיה ואנטיפטיה על 

 ולהגיע למהלכי חיים שלמים.
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 פתיה ואנטיפתיה בחינוךסימ

 

 חינוך הרצון, סימפתיה, לעומת חינוך הדימוי, האנטיפתיה.  קיים הבדל בין 

הבחירה בחינוך היא לעולם מבקשת התערבות בחייו של הילד. לכל היבט בהתנהלות נו, 

החל מהאופן בו אנו מתהלכים בכיתה ועד לאופן בו אנו מביאים את פנימיותנו, יש לו השפעה 

מכל מהלך  חות הילד. נפשו של הילד הרכה בגילאי בית ספר מושפעת ונבניתעל התפת

הווה את הבסיס לחייו כמבוגר. לכן, עלינו כאנשי חינוך להיות הנפש, היא זו הת, ווהתנהלות

מודעים לאופן בו אנו משפיעים על הילד. וכל לימוד או התערבות צריך להתחיל בשאלה 

 יר בילד ולחזק, ובאיזה אופן נכון לעשות זאת. ובמחשבה אלו כוחות אנו רוצים להע

עלינו לדעת  בחינוך וולדורף, המתייחס לאדם הוליסטי המורכב משילובם של גוף נפש ורוח, 

לכאן נכנסים כוחות הסימפטיה ובדיוק כי לכל מהלך יש השפעות רוחיות נפשיות ופיסיות. 

 פתיה. והאנטי

למעשה הפשטות שעוברות דרך הזיכרון ורגש לימוד בכיתה דרך מושגים מופשטים, שהם 

תהליך של  חיים הטרום לידתיים. הפשטות רבות יגרמו לילד מה , ומגיעותהאנטיפתיה

לימוד באמצעות תמונות  ובעצם מיון, נוונות. לעומת זאת הכנסת כוחות דהתקשות הגוף והת

יחה צמלילד שמירה על כוחות שיפנו אותו ל יאפשרו, סימפטיהעבודה עם כוחות ה

 והתפתחות ושאיפה לעולם הרוח.

בגילאי הצעירים לא לימודי הגיאומטריה בוולדורף. התפתחות ך אפשר לראות בדוגמא לכ

מלמדים גיאומטריה דרך מושגים ושמות הצורות, ובעצם דרך הפשטות או דימויים, דבר 

האנתיפתיה. שיצור אצל הילד שימוש בכוחות זיכרון ועייפות או חוסר עניין. הלא הם כוחות 

אלא, לימוד גיאומטריה תוך תהליך חי,  דרך ציור ורישום צורה, ותנועה. המתייחסות לדבר 

 החי בנפש ושואף להיות הצורה ולמצוא אותה בעולם. הלוא הם כוחות הסימפטיה. 

פעילה, שמקורה עוד בחיים הקודמים  בעצם שטיינר אומר כי קיימת בנו פעילות תמונתית

ומה שנשארה קד, אנו פונים לאותה תמונה חיות ללידה. שאנו מחנכים באמצעות תמונות

ומעוררים אותה. אנו מאפשרים לילד לקלוט ולמצוא בתוכו את התמונה הקוסמית. ולמעשה, 

 שותלים בו תמונות שיהפכו לזרעים ויחזקו את כוחות הרצון שלו.  

חושית הטרום לידתית, וזהו תנאי -ר על חינוך כאמצעי להמשך הפעילות העלשטיינר מדב

 בסיסי לכל מחנך בבואו ללמד. 

 

 "אתה עובד על האדם כולו:

 כשאתה עובד בתמונות, מהדהד הדבר באדם כולו"

 (2)מתוך ידע האדם הרצאה 
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בתודעתו על מנת לדעת לאזן חנך חייב לחיות עם שני כוחות אלו, סימפטיה ואנטיפתיה המ

את התפתחותם בנפש הילד.  הילד מטבעו על פי רוב פועל מתוך כוחות סימפטיה. כוחות 

המושפעים מאהבה או רצון חזק. אך ככל שהילד מתפתח, עליו לאזן תחושות אלו עם כוחות 

 אנטיפתיה, כוחות חשיבה, כדי לפעול בחיים חברתיים למשל, או בהתנהגות מוסרית. 

ינר מציג את תמונת התפתחות האדם כדוגמת פרבולה. כאשר האדם נולד הוא מחובר שטי

לעולם הרוחי הקוסמי, עולם הדמיון ובעצם הכוחות שמניעים אותו הם כוחות הסימפטיה. 

ואילו ככל שהוא גודל ומתפתח הוא הולך ומתרחק מהחיבור ומתחיל להרגיש את ההפרדות 

אדם, האדם פועל מתוך התגשמות, הלוא הם כוחות מהעולם ולאט לאט כשהעולם חיצוני ל

, עם חציית הרוביקון, בו הילד 9גיל בדרך כלל בלב הילדות, סביב האנתיפתיה. נקודת השינוי 

שיא התהליך הוא  צא במסע העצמי לגילוי עצמו בעולם, והוא חד כוחות אנתיפתיה. יו

מונע מתוך כוחות  בתחילת גיל ההתבגרות לקראת המעבר לשביעון השלישי בו הילד

 האנתיפתיה.

 

 ניתן לראות זאת כך

 

 שביעון ראשון 

 הילד הכי קרוב ומחובר לעולם הרוחי

, הילד אינו מודע להפרדה בינו לבין העולם, היא דרך כוחות הסימפטיה בגןהעבודה 

והעבודה בו היא דרך חיקוי בריא שמח ועמל. כוחות האנתיפתיה שנכנסים בגן הם 

ולמעשה כוחות מאזנים שמטרתם לשמור על התפתחות בריאה  דרף רתמוס ושגרות,

 ותקינה של הילד.

 שביעון שני 

עם המעבר לבית הספר, נכנסים לחיי הילד חוקים וכללים )אנתיפתיה שתפקידם 

שמטרתם לאזן את  להעיר בהדרגה את הילד אל העולם, ואלו הם כוחות אנתיפתיה

הילד ולתת מענה לעולם הרגש המפתח אצלו, החושים מתחדדים ושמים לב יותר 

 לתמונות סביב הילד.

בה יש  9בשביעון זה יש כמה דרגות של התעוררות. הראשונה היא סביב גיל 

התפכחות והתעוררות של הילד, בדרך כלל זה מלווה בשאלות רבות על ההתנהלות 

כוחות אנטיפטיים נותנים לילד מענה לצורך שעולה בו,  העולם ותפקודו ודוקא

 להגדרה ולזהות. 

לקראת תחילת גיל ההתבגרות, בה הילד כבר  12התפתחות נוספת מתרחשת בגיל 

דוחה ומרחיק מעליו את העולם, והוא עובד מתוך כוחות אנתיפתיה. ודוקא שם על 

 מפתיההמחנך להביא כוחות סימפטיה שיכולים לאפשר לילד חמלה וא
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 שביעון שלישי 

הנער עובד מתוך אנתיפתיה ועל המורה להכניס כוחות סימפטיה על מנת ליצור אדם 

 שלם מאוזן ובשלום עם העולם וסביבתו.

 

תאם סכמה זו מראה לנו את חשיבותו של המחנך כמכוון משלים ומאזן את ההתפתחות, בה

 המתאים בכל שלה התפתחותי.  לילד הספציפי ולכיתה שנוצרה, וכל זה סביב המזון הרוחי

ובעצם מכאן נגזר כי תפקידו העיקרי של המחנך בראש ובראשונה הוא להפעיל כוחות 

 מאזנים על נפשו של הילד, ומתוך כך לפעול ולהניע מהלכים לטובתו. 
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 פרקטיקה -סימפטיה ואנטיפתיה בחינוך

 

מבקש מהמורה שיחזיק תמונת ידע שלמה, וראיה מקיפה של התפתחות ף רוולדופי על חינוך 

האדם. אומנם אין המורה משתמש בידע זה באופן ישיר אל מול התלמידים, אך חשוב 

 . ומשרת את התפתחות הילדתפיסה כזו על מנת שהלימוד יהיה פורה ומצמיח לו שתהיה 

הליך הדרגתי בו האדם בתפיסת התפתחות הילד אותה מציג שטיינר, הוא מדבר על ת

מת תעוררות שלו מתחיל עד נקודה מסוימתחיל כשהוא אחד ושלם עם העולם, ותהליך הה

אשר ממנה שוב יש חיבור חזרה לכוחות הרצון. המעבר למעשה הוא מסימפטיה לאנטיפתיה 

 וב חזרה לסימפטיה.וש

 

 המחנך בעבודתו עובד עם הסימפטיה והאנתיפתיה בכמה רבדים.

 למד את החומרמדרך בו המורה הו אופן הלימוד 

כולו נמצא בסימפטיה, לכן מחובר לעולם הרוח ונמצא עון הראשון הילד בבשיבתחילת דרכו, 

ודרך עולם הרצון בו נמצא הילד. המעבר  כל העבודה בגן וגם בבית נובעות מכוחות פנימיים,

סקרנות הטבעית ללימוד ול תעוררמוהכניסה לבית הספר הילד  7לשביעון השני, סביב גיל 

אז על המחנך לפעול דרך כוחות הסימפטיה ולעצב את רוחו של התלמיד. הלימוד שבו, 

השימוש בכיתה פונה לנפש של הילד, וזה בא לידי ביטוי באופן בו מחנך ילמד בכיתה, 

האותיות דרך  לימוד למשל אומנות ובחוויה הוא הכלי המרכזי בו המורה מלמד בכיתה. 

ת הרוביקון ומעבר נפשו של הילד כבר ערה לקראת חצייבכיתה ב, ש. בכיתה א תמונות

, הילד מתחיל לדחות את העולם ולהרגיש ניכור. עבודת המורה  9לעולם המבוגרים סביב גיל 

סביב התעוררות זו היא דווקא להשתמש בכוחות אנטיפתיה בכיתה ואל מול הילד 

מוד הכתב והקריאה, שהם פנייה . למשל ליבמטרה ליצור את החיבור מחדש האינדיבידואל

לזיכרון ולמושג ולמעשה כוחות אנטיפתיה הפועלים לחבר את הילד לעולם ולהיות חלק ממנו. 

דבר שהילד לא הצטרך לו עד כה, כי הוא היה אחד עם העולם כאשר כוחות הסימפטיה פעלו 

ולם. בו. עם ההתעוררות כוחות האנטיפתיה, המחנך מאזן ומשלב את דרכו של הילד בע

בהמשך התפתחות הילד כוחות האנטיפתיה חשובים, כי הם אלו שיטפחו באדם את 

האינדיבידואל שהוא, את המיוחד שהוא בתוך כל האחדות, לכן בשביעון השלישי העבודה 

המחנך תהיה דרך כוחות האנטיפתיה, פנייה ישירה למושג ולצורה כלומר העיקרית של 

 זה בכניסה של שיעורי מדעים לשיעורים.  לעולם הדימוי, בלימודים ניתם לראות

לכל אורך הדרך על המורה ליצור איזון בין כוחות סימפתיה ואנתיפתיה. אופן הלימוד נגזר 

מהם באופן ישיר, והאיזון בינהם זה מה שמייחד את עבודת המחנך דווקא בחינוך וולדורף בו 

 יש בקשה לראייה שלמה והוליסטית של התפתחות הילד. 
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  השני הוא דרך מבנה וסדר היוםהרובד  

תמוס יהרתמוס היומי. ייש ביטוי לסימפטיה ואנטיפתיה בכיתה זה הרדרך נוספת בהם 

לשני כוחות אלו ומזין כל אחד מהם באופן המתאים לגיל ולהתפתחות בה נמצא פונה  בכיתה

 הילד. בתוך השיעור הראשי ניתן לראות את המעברים בין סימפטיה לאנטיפתיה. למשל,

הפתיחה בבוקר בסיפור טבע פונה היא אל כוחות הרצון, כלומר סימפטיה. בהמשך השיעור 

הדקלומים אותם מדקלמים הילדים, פונים אל כוחות האנטיפתיה אצל הילד ואל הזיכרון 

 ובהמשך לחשיבה אצל הילד.

 

 התייחסות לטבע כביטוי לכוחות אלו 

בחינוך ן לראות בתפיסת לימודי הטבע התייחסות נוספת לכוחות הסימפטיה והאנטיפתיה נית

אותה   זו למעשה תמונת האדם לצד לימודי רוח.לימודי טבע מביאה לילד את , הףרוולדו

 מציג שטיינר, והיא עוסקת בתפיסת אדם בעל גוף נפש ורוח.

הטבע הוא המקום בו נמצא האדם, ומאפשר למעשה את קיום הפיזי שלו. כאשר אנו עומדים 

כוחות מול הטבע, יכולים אנו להציג זאת בשתי נקודות מבט. דרך כוחות האנטיפתיה, 

 החשיבה ועם כוחות הסימפטיה שהם כוח הדמיון והן בעלות אופי תמונתי. 

יה, מביאה אותנו לתפוס את מה שנמצא הסתכלות על הטבע דרך חשיבה, כלומר אנטיפת

 בתהליך של מוות. האדם תופס את היסוד המת וממנו הוא מאמץ לו חוקים.

מהצד השני, הסתכלות על הטבע דרך כוחות הסימפטיה, מביאה את התמונה שעולה 

 החושים עד  לקשר עם העולם החיצון. 12מהיסוד המת ומעלה אותו לעתיד העולם. דרך 

צה לטבע, אני קולט את הטבע שמסביבי וחווה אותו, ובעצם כוחות כשאני יוצא החו

הסימפטיה שלי מעוררים את התמונה הקיימת בתוכי. כשאני חוזר לחדר וחושב ונזכר בטבע 

שראיתי, אני משתמש בכוחות האנטיפתיה דרך הזיכרון, החשיבה, המושג והחוקיות 

 ם מתעסק עם יסוד מת.צבעקבותיו. ובע

 

 ירת התקופות המורה עצמו ובח 

שבועות ובהם  4בחינוך וולדורף הלימוד נעשה דרך תקופות, כלומר כל נושא נלמד למשך 

 הילד לומד נושא אחד מרכזי. אופן לימוד זה מאפשר העמקה והתמחות בכל נושא.

למחנך יש תמונה כללית של התקופות והסדר, אך הוא חופשי להיות יצירתי באופן ובבחירת 

על המורה ו מתבטאים גם בבחירת הנושאים,  ימפטיה והאנטיפתיהכוחות הסהנושאים. 

עצמו. בבחירת הנושאים שמביא לכיתה והאופן בו הוא מעביר את הנלמד. בידיו של המורה 

מצוי כוח רב שעליו להתייחס אליו בכובד ראש, ולזכור לראות את התמונה המלא. ובעצם יש 

בו, ולתכנן את טיה והאנטיפתיה העולים בקשה מהמורה להתגבר או לעבוד על כוחות הסימפ

יותר, איזו תקופה ההוא  מה שנכון לכיתתו. הבחירה של המורה משמעותית בכיתות הגבוהות
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מביא לכיתה. בחירה זו מבקשת מהמורה להתבונן בישות הכיתה ולראות מה היא מבקשת. 

פול, בין נפשו האיזון הוא למעשה כאיזה כוחות היא צריכה עכשיו בכדי להתפתח ולהתקדם. 

 הצורך של הכיתה ועיצוב אישיותה.של המורה עצמו שאישיותו משפיע על הבחירה, לבין 

 

הכיר את בנה שבכל שלב התפתחותי עלינו להחינוך על פי עקרונות אלו מביא אותנו ל

התמונה המלאה של התפתחות הילד, ובעצם המניעיים מתוכם הילד פועל,  ולדעת לכוון 

 בהתאם להתפתחות. העיר בילד רק חלקים מסוימים, ול

כוחות אנתיפתיה חזקים מדי בגיל צעיר יכולים להשפיע על הילד אפילו במובן פיזי, במבנה 

גוף ובאופן התנהלותו בעולם. כך גם כוחות סימפטיה חזקים מדי עלולים לפתח ילד החי 

 בעולם הדימיון בכוחות רצון חזקים מדי. 

 ין דמיון לזיכרון אל מול התפתחות הילד עצמו.על המורה לאזן ב

 שטיינר מתאר זאת: 

 

 "" עליכם לגדל ולחנך כך שתהלכו לצד צרכי הגדילה
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     פרק רבעי

 כלי בידיו של המורה -סימפטיה ואנטיפתיה

 

מפטיה והאנטיפתיה ככוחות מעצבים, המשפיעים כעת, כאשר אנו יודעים על קיומם של הסי 

כל דבר שהילד יפגוש יעורר בו אחד על צמיחתו של הילד ברבדים השונים, אנו מניחים כי 

רצון לחיבור, מעין זיכרון של פגישה מחודש עם חבר ותיק. או מהצד השני, או  מהשניים. 

אלו עם הבנת הכוחות ושלבי  שניהדבר יעורר בו דחייה ורצון להתרחקות, כמעין סטירת לחי. 

ים לכלי מכוון שההתפתחות של הילד, עוזרים לנו לעצב את עבודתנו מול הילד. והם משמ

 בעבודתנו בכיתה.

 

מצא תמיד בתודעתו ן בין השניים צריך להימשיחות עם מורים ותיקים עולה כי הצורך באיזו

הרצון והחשיבה הם המובילים לצמיחה והתפתחות, וניתן לראות את . של המורה

 . ן מצד הילדים והן מצידו של המורה עצמוההשפעותיהם 

 

 מצדם של הילדים,

משפיעים ומעצבים יחד אלו ל. כל ילד מגיע עם אופי ותורשה, ולמש עבודה עם טמפרמנטים

ומכוון את המורה לעבודה את הטמפרמנט שלו. כל טמפרמנט מייצג חלק מתמונת הילד, 

נכונה ומיטיבה עם הילד. כוחות סימפטיה ואנטיפתיה הם הדרך לעבודה עם הטמפרמנט. 

 סוגי טמפרמנטים, וכל אחד מהם מבקש מזון אחר מהמורה. 4ישנם 

סינגווין ופלגמט יבקשו מהמורה רגשות סימפטיה, כלומר עבודה עם כוחות הרצון. יהיה להם 

 תחבר לעולם התמונות הפנימי, שיותירו בהם רשמים ויהדהדו בהם.קל, כל אחד בדרכו, לה

כולר ומנלכול יבקשו מהמורה רגשות אנטיפתיה, כלומר עבודה עם כוחות החשיבה והזיכרון. 

כל אחד בדרכו, יעדיף את השינון והזיכרון והריתמוס של הדברים על מנת להרגיש חלק 

לגיל, ובגיל הבגרות, על המורה יהיה  ועבודה בכיתה. כמובן החלוקה הזו תשתנה בהתאם

קא לחבר את ולהתבונן שוב בילדים ולהפוך את עבודתו ולחפש איך וכמה צריך יהיה דו

 הילדים לאינדיבידואל שלהם.

פתרון לאפשר לראות בגישה של המורה לכוחות האנתיפתיה והסימפטיה דוגמא נוספת 

ד, לפי וולדורף, עם אתגרים שונים. . כל שלב וכיתה מתמודחברתיים שעולים בכיתה עניינים

על המורה לחשוב על ישות הכיתה ולבחון זאת מול המזון שהיא צריכה לקבל. וכך ולכן 

תפתח הדרך בפני המורה, והוא יפעיל כוחות על מנת לאזן את המצב. כאשר חינכתי כיתה 

חלק מישות  א, היה לי מקרה של דחייה חברתית של ילד בכיתה. ילדים דחו אותו ולא ראו בו

נר דיבר על אחדות הכיתה הכיתה. בבחינה של הגיל והשלב ההתפתחותי, אנו רואים כי שטיי

כמחנכת כיתה יזמתי קבוצות עבודה ובחרתי העלתה רגש אחר.  הכיתהוחיבורה, בפועל 

ללכת דרך כוחות הרצון, כלומר כוחות סימפטיה שהכנסתי לכיתה. הבחירה בכוחות 
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חשבה על רצון לאחד את הילדים סביב תמונה משותפת, ולדבר הסימפטיה הייתה מתוך מ

 דרך הפנימיות ולא הראש.

בשיחה עם מורה של כיתה ו, התיאור מקרה שלו, באותו עניין חברתי שתיארתי, המחנך בחר 

דווקא להביא כוחות אנטיפתיה לכיתה על מנת לפתור את הדחייה החברתית. הוא בחר 

תוך רצון לחבר את הכיתה דרך יצירת פסיפס של שונות להדגיש את השונות והנפרדות, מ

 ואינדיבידואליות, ולא דרך האחדות.

כמובן שני החלטות אלו תלויות בגיל הילד, ובאופן בו נכון לו להתנהל, בשאלה איזה כוח אנו 

 רוצים להעיר בילד.

 

 מצידו של המורה,

חות הילד, בכדי לדעת חשוב לציין כי על המורה לשאת את התמונה המלאה של שלבי התפת

לאיזה כוחות לכוון. כל זה עומד אל מול ישות הכיתה שקיימת. ותפקידו של המורה, ממש 

 לבחור נכון לפי הצורך הממשי המבקש להתממש.כאומן, לדייק את הכיוון, ו

, הוא כזה שינסה לפנות לשני הכיוונים. באופן כללי התמונה נשמרת לפי הגיל מבנה השיעור

שית והשכלית )וזה נגזר מהיכרות עם תורת התפתחות הילד של שטיינר(, משם והיכולת הרג

על המורה לאזן את השיעור באופן כזה שיפנה לכמה רבדים. התהליך כולו בבית הספר 

מנסה להעיר את הילדים לעולם, ולחשוף אותם בקצב ובאופן שנכון עבורם. לכן למשל, מורה 

ות חשיבה וזיכרון, אנטיפתיה, יכנס. וכמה כוחות יבחר כמה דקלומים, כלומר  שימוש בכוח

 רצון, נגינה בחלילית, סיפור טבע בבוקר וכו. 

. הלמידה בוולדוף נעשית בצורה של תקופות, בריתמוס של כחודש בחירת תקופות הלימוד

ימים. בכיתות הנמוכות יש פחות בחירה של איזה תקופות לעשות, אך בכיתות הגבוהות החל 

מחנך בחירה עצמאית לגמרי לגבי התכנים שהוא מביא לכיתה. לכאן לדעתי מכיתה ד, יש ל

נכנסים כוחות האנטיפתיה והסימפטיה. גם המורה, מונע על ידי כוחות הרצון והחשיבה 

בהתנהלותו.  ועלינו כמחנכים להעלות את השאלה של הבחירה ומה היא מביאה לכיתה. 

מול הכיתה והצורך. בעיני נכון גם לבחון את השאלה אל מול  שאל אלישאלה זו צריכה לה

 עונת השנה ומה היא מבקשת מהנפש )שינה, התעוררות וכו(.
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 פרק חמישי

 ומסקנות סיכום

 

באופן כזה שמשפיע על  והאנטיפתיהבעבודה זו ניסיתי להאיר על כוחות הסימפטיה 

פרטיים, אלא כמחנכים ומורים. דבר המעצים  לות היומיומית שלנו, לא רק כאנשיםההתנה

 את החשיבות הגדולה של כוחות אלו בעיצוב התלמידים.

ם לילדים, דבר שיכול אחד הדברים ששטיינר מדבר עליהם ומזהיר בפניהם, זה מזון לא מתאי

 לפגוע בהתפתחות שלהם.יע לבשלות המתאימה בכל שלב, ובעצם העיר אותם, ובכך להפרל

 משמעותייםתר, גיליתי שכוחות אלו, הרצון והחשיבה. הם הרבה יותר כל שחקרתי יוכ

את העולם.  המניעיםוגדולים ממה שחשבתי בתחילה, ויש להתייחס אליהם ככוחות הבסיסים 

לנו, מתקופת השנה בה אנו נמצאים שמנטייה או טמפרמנט, משאלת הייעוד  מושפעיםהם 

 ועוד ועוד.

 וכיצד יכול הוא מורה,ת של הכוח הזה בידיו של את החשיבו זו ניסתי להאיר בעבודה

, וכל אחד בה אחת להשפיע ולהוביל, ולעצב את כיתתו כישות להשתמש בכוחות אלו כדי

 . כאינדיבידואל

 משימה זו, אין להקל בה ראש, מורכבת היא עד מאוד. 

כאשר אנו עומדים אל מול כיתה, עלינו לדעת ולהכיר את התמונה הגדולה, ומתוך כך לגזור 

הדבר אף יותר מורכב, כשלוקחים בחשבון את התהליך השלם שאדם על החינוך, ולא ההפך. 

 עובר בחייו, מרגשות סימפטיה אל עבר אנטיפתיה ובסיום חזרה לאנטיפתיה. 

 

יר, ולו באור קטן, את הכיוון של התמונה הגדולה, אני מקווה שבעבודה זו הצלחתי להא

וחשיבות הבחירות שלנו כאנשי חינוך. ובעיקר להצביע על כיוון העבודה הפנימית לה אנו 

 נדרשים.
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