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 תוכן ענינים

 

 הקדמה  3עמ' 

 התפתחות האדם בראי האנתרופוסופיה 4-7עמ' 

 כיצד פועלת המלאכה על הכוחות הפנימיים של הילד 8-11עמ' 

 אשונות של ביה"סמלאכת יד בגן ובשנים הר  12עמ' 

 הקוריקולום ביחס להתפתחות הילד 13-18עמ' 

 המלאכה כריפוי   19עמ' 

 ילדי הדור החדש 22-21עמ' 

 שיחות עם מורות 22-26 עמ'

 סיכום   27עמ' 

 כמה מילים  28עמ' 

 ביבליוגרפיה  29עמ' 
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 הקדמה

 

ות הרכות, כגון סריגה בבתי ספר וולדורף ניתנת חשיבות רבה לעבודה במלאכות היד השונות. המלאכ

ת הלימודים של הוולדורף, גם המלאכות ותפירה ריקמה, המלאכות הקשות )עץ( וגם פיסול. ככל תוכני

 מובאות כחלק חשוב וחיוני במערכת הלימודים המותאמת לתודעה המתפתחת של הילד בגילאים השונים.

וך מצב שבו פעילים התהליכים כאשר הילד עסוק במלאכה הוא שוקע למעין תרדמה של תודעה וצולל לת

הלא מודעים, תהליכי הגוף והאינסטינקטים. העבודה במישור זה פונה את תהליכי כוחות הרצון שהם 

 יכים חשיבתיים להם ניתן ערך רב בימינו.ים חשובים לעיתים הרבה יותר מתהלתהליכ

יותר כות שונה, הם ערים כיום נראה שחלק ניכר מהילדים המגיעים לבתי הספר מהגנים, מביאים איתם אי

בעלי כוחות חשיבה חזקים יותר ופחות נמצאים בגפיים. הקשיים הנוצרים במערך ההתגשמות שלהם 

יכולים להתבטא בדרכים שונות. ילדים עם "נטייה החוצה" יפגינו חוסר שקט, תזזיתיות,  במפגש עם האדמה

נטיה פנימה" יהיו מכונסים או מנותקים, אימפולסיביות, התפרצויות זעם וחוסר קבלת סמכות. ילדים עם "

טוב. "אדם עולם" דצמבר -)לדבר בשפת הכוכבים. תמי רוזנטל שכןונוכחותם בגוף הפיזי חלשה  מרחפים בעולם משלהם

הקושי של הילדים ליצור איזון בין פנים וחוץ מביא עימו תופעות כגון בעיות קשב, הפרעות חרדה,  (.2217

 רת.קשיי הסתגלות וקשיי תקשו

 מהתרדמה בה ישקעו בזמן העבודה.  במלאכה,נראה שילדים אלו יפיקו את המירב מהעבודה הריתמית 

במהלך עבודתי בכיתה עולות בי שאלות רבות כשאני פוגשת ילדים המאתגרים אותי כמורה: ילדים בעלי 

ות וילדים דעה חזקה, ילדים שקשה להם לשבת בכיתה שיעור שלם, ילדים הבודקים את הגבולות והסמכ

 שמבקשים שיראו אותם, שיקשיבו להם.

כשכבר הדבר אותו אנחנו רוצים לתת לילדים בשיעורי המלאכה ומדוע.  ובצאתי לעבודה זו, רציתי לברר מה

זה אפשרי,  שאלתי את עצמי האםעם מורות אחרות למלאכה, ושיחות בשיעורים תוך צפייה צעדתי בדרך, 

 ה שאנחנו רוצים לתת להם.האם במהלך השיעור הם מקבלים את מ

, אך ללא ספק היא תשאר להדהד אצלי ואצל מורים אחרים חד משמעית לשאלה הזו לא תהיה תשובה

 שאתם דיברתי.

 

 

 קריאה נעימה
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 האנתרופוסופיה התפתחות האדם בראי

 

 במרכז חינוך וולדורף עומדת תמונת האדם בראי האנתרופוסופיה. התפיסה האנתרופוסופית רואה את

האדם כישות מתפתחת. חיי האדם נחלקים לשביעונים, תקופות של שבע שנים מן הלידה ולמשך חייו של 

 האדם. בכל שביעון מתפתח אספקט אחר של הישות.

השנים הראשונות של האדם. הדרך בה יתפתחו הגופים השונים  21 –לחלוקה זו יש משמעות רבה ב 

משום כך, חינוך וולדורף מותאם לשלב  הבוגרים. במהלך שנים אלו ישפיעו רבות על האדם בחייו

 ההתפתחותי שבו נמצא הילד.

   
 הגופים הנמוכים

 הגוף הפיזי(: 0-7הגיל הרך )

 הקליפה הפיזית שלנו, לגוף זה משותפים כל החוקים הפיסיים והכימיים של העולם הפיזי המינרלי החיצוני.

זית מתחילה לפעול עליו ישירות. בשלב זה גופו עם הלידה משתחרר הגוף הפיזי מגוף האם והסביבה הפי

 האתרי עדיין מוקף במעטפת אתרית ואסטרלית כפי שקודם לכן היה מוקף גופו הפיזי בגופה של האם.

 

 הגוף האתרי או גוף החיים(: 7-41לב הילדות )

נחנו חיים. גוף זה, כשמו, נושא את החיים בתוכנו, את מה שמונע את התפוררותו של הגוף הפיזי כל עוד א

 גוף זה משותף לנו, לעולם הצמחים ולבעלי החיים.

משתחרר הגוף האתרי ומתחילה פעילותו העצמאית. לפני שהשתחרר פעל כפסל  עם התחלפות השיניים

ועתה הוא משתחרר לפעילות הנפש. הגוף האתרי האישי נבנה בהדרגה במהלך שבע  של הגוף הפיזי

גיל שבע בערך הוא מחליף את הגוף האתרי הראשון שקיבלנו השנים הראשונות וכאשר הוא משתחרר ב

בתורשה. גוף אתרי זה על אף שהשתחרר מהמעטפת האתרית שהגנה עליו נמצא עדיין תחת ההשפעה 

 של הגוף האסטרלי.

 

  הגוף האסטרלי או גוף התחושה(: 41-14גיל ההתבגרות )

בל, שמחה וכאב, דחפים תשוקות ותאוות. גוף זה נושא את כל מה שאנו מציינים כאלמנט נפשי; הנאה וס

 גוף זה משותף לנו ולבעלי החיים.

. עלינו כמורים לדאוג לכך שיבנה 7-14עם ההתבגרות המינית משתחרר הגוף האסטרלי שנבנה בין השנים 

 היטב שיוכל להתאים עצמו ליחס הנכון אל הכוחות שבסביבה הארצית.
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 ה"אני"

האסטרלי נכנס לפעולה ה"אני". האני הוא נקודת המרכז של האדם , עם השתחררותו של הגוף 21בגיל 

המצויה בתוך פנימיותו ומציינת אותו עצמו. אני זה, הוא האינדוודואל שלנו שאינו משותף לנו עם שום ישות 

אחרת. שטיינר מסביר זאת רבות ע"י כך שאין באפשרותנו לקרוא לאף דבר אחר "אני", כולנו קוראים 

 ו לפרח פרח אך באמצעות המילה "אני" יכול האדם להצביע רק על משהו בפנימיותו הוא.לשולחן שולחן א

כאשר נולד האני, הוא מתחיל לעבוד על שלושת הגופים, זוהי ההתפתחות שלנו כישות פעילה, ההתפתחות 

של הנפשות והחלק הרוחי שבנו. מרכז אישי זה הוא אשר מבדיל בין האדם לבעלי החיים, כל המרכיבים 

 של הגופים הנמוכים )פיזי, אתרי, אסטרלי( של האדם עוברים עיבוד ע"י האני.

בהתפתחות הגבוהה ביותר של האדם, כאשר האדם עובד באופן מודע והאני נעשה כה חזק, הגופים 

 התפתחות כך שהם משתנים: יכולים לעבורהתחתונים 

 היא גוף התחושה שהשתנה –  רוח העצמיות

 האתרי שהשתנה היא הגוף –  רוח החיים

 הוא הגוף הפיזי שהשתנה  –  אדם הרוח

 

 הנפשות

בתווך בין הגופים הפיזיים לגופים הרוחיים נמצאות הנפשות. עם עיבודו של ה"אני" את הגופים התחתונים 

מתפתחות הנפשות. האני שמטהר את הדחפים, הנטיות והתשוקות של הגוף האסטרלי מביא את הגופים 

התפתחותיים גבוהים יותר. האני נעשה ברור יותר ומודע יותר מנפש התחושה בה האתרי והפיזי לשלבים 

הוא בתנומה, והולך ונעשה בהיר יותר בנפש השכלית עד לבהירות הגבוהה ביותר עם המודעות בנפש 

 התודעה.

 

 נפש התחושה: 14-12

חילים לחוות הגוף האסטרלי מתפתח לנפש התחושה. בנפש התחושה מצויים הדימויים אותם אנחנו מת

באופן פנימי )האדם קולט בחושיו משהו, פרח, אך אח"כ ביכולתו להעלות בפנימיותו את תמונת הורד. 

 הדימוי הזה שעולה אצלנו הוא המקום בו מתחילה נפש התחושה(.

הגוף האסטרלי הנושא את כל הרגשות שלנו את הסימפטיות והאנטיפטיות מתחיל לעבוד עיבוד ע"י האני 

 ות סדר בתוך התחושות העולות בנו במפגש עם עולם החושים. המתחיל לעש

נפש התחושה מתפתחת כשהאני עדיין מנומנם, והיא יכולה להתקיים ולהתפתח גם בלי שתהיה חדורה 

 בחשיבה.
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 נפש הרגש או הנפש השכלית  :12-53

ה חשיבה. הגוף האתרי מתפתח לנפש השכלית או נפש הרגש. בנפש השכלית האני מחדיר לנפש התחוש

אנחנו כבר לא רק מעלים בתוכנו דימוי, זה כבר לא רגש העולה ממקומות עמוקים אלא רגש המואר באור 

 הפנימי של החשיבה ויוצר מחשבות ושיפוטים.

בנפש השכלית אנחנו כבר יכולים להבחין בנקודת המרכז בנפשנו דרכה אנחנו מעבדים את תכונות נפשנו 

 אימפולסי הרצון שלנו.כך שאנחנו נפכים לאדונים של 

 

 נפש התודעה: 53-11

הגוף הפיזי מתפתח לנפש התודעה. נפש התודעה היא מרכיב הנפש הגבוה ביותר, כאשר הנפש הופכת 

את כל מה שחוותה על העולם החיצון, גם בתחושה )נפש התחושה( וגם בחשיבה )הנפש השכלית( , לידע 

צעות נפש התודעה )מן המילה ידע( אנו מהווים אנשים על העולם. היא שואלת איך העולם הזה עובד? באמ

 בעלי ידע מודעות והכרה. 

 

 התפתחות הנפשות בגיל מאוחר יותר השפעת התפתחות הגופים התחתונים על

 נפש התודעה  -הגוף הפיזי 

את הכוחות הנכונים להתפתחותו; שמחה של החיים  7כאשר אנו מעניקים לגוף הפיזי בין הלידה לגיל 

ם ואהבה אנו מעניקים לילד את היכולת להתפתח בטבעיות ולהישאר גוף רך ופלסטי )גמיש(. פעולות הפיזיי

"...כאופי סגור, החוסם את נפשו ואינו   ליצור מכשול בגיל מאוחר יותר ותאשר יקשו את הגוף הפיזי עלול

 (. 97עמ' , ת של חיי הנפששטיינר. מטמורפוזו)מאפשר לה קשרים חופשיים ופתוחים עם כל רשמי העולם החיצון" 

בכדי שהאני יוכל לחדור את נפש התודעה וכך להיות פתוח אל העולם והידע שבו, אסור שיהיו לו שום 

 גבולות בגוף הפיזי. גוף פיזי שהתקשה יכול להיות זה שיציב לאני מכשול מלפתח יחסי גומלין עם העולם.

ת הראשונה, יכולים לפעול האני והגוף האסטרלי בנוסף, בזכות הפלסטיות של הגוף הפיזי בתקופת הילדו

וליצור שינוי בפיזיות של האדם, לוותר על חלק מ"מתנות התורשה" שקיבל בכדי להכניס כוחות שהבאנו 

 מחיים קודמים.

 

  )נפש הרגש( הנפש השכלית –הגוף האתרי 

האתרי מבחוץ. על , ניתן לפעול על הגוף 7כשהמעטפת החיצונית של הגוף האתרי מוטלת הצידה בגיל 

כאשר אנו עצמנו מהווים אנשים המורה לדעת מהם הדברים שיכולים לפעול על הגוף האתרי באורח נכון. 

נושאי אמת ועבור הילד סמכות אוהבת, אנו מהווים עבורו דוגמא אמיתית. כאשר הילד מתבונן בנו ויודע כי 

נו מגבירים את הכוחות של הגוף האתרי מה שאנו אומרים נכון ומזהה בנו אדם פעיל מבחינה פנימית, א

 המתפתחים בו.
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בגיל בו חודר האני את הנפש השכלית האדם זקוק לכוחות של אומץ ויוזמה. ילד אשר קיבל את הדוגמא 

הנכונה ימצא פחות התנגדות בגוף האתרי ויוכל להתפתח לאדם אמיץ, לעומת מי שכוחו של הגוף האתרי 

 לש עם אני חלש יותר.בו חלש יותר ולכן יהפך לפחדן וח

 

 נפש התחושה –הגוף האסטרלי 

כאידיאלים רבי עוצמה והתלהבות יעזור לו מיד אח"כ  14-21מה שניצוק לגוף האסטרלי המתפתח בגילאים 

שהוא עצמו ייצוק לתוך התמונות הפנימיות בפיתוח נפש התחושה, למה ( 21)עם כניסתו של האני בגיל 

 ירה על האופי של הנער.שלו מהעולם החושי. זו עבודה יש

 

נשארות  –הגוף הפיזי, גוף האתר או גוף החיים והגוף האסטרלי  –"...הודות לעובדה שהעטיפות האנושיות 

עדיין פלסטיות, ביכולתן לקבל דבר זה או אחר באמצעות החינוך בגיל צעיר, דבר המאפשר לאדם לעבוד 

 (.99 עמ' ,חיי הנפש שטיינר. מטמורפוזות של)" בגיל מאוחר יותר על אופיו.
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 כיצד המלאכה פועלת על הכוחות הפנימיים של הילד

 

 קוריקולום המלאכות נפתח בציטוט של רודולף שטיינר:

 "ככל שנרבה לקחת בחשבון... שהאינטלקט מתפתח מתנועת הגפיים, ממיומנות וזריזות, כן ייטב".

 (Doing)רק מאחורי קוריקולום המלאכות. למידה דרך עשיה מוטו זה עומד מאחורי כל הקוריקולום ולא 

הם שני היבטים תאומים בחינוך וולדורף. מחשבה והבנה עולות  (Making)ולמידה דרך עבודה יוצרת 

לאור העובדה שהחיים המודרניים שוללים  ובאות מתוך פעילות ותנועה. חשיבה חיה היא תנועה שהופנמה.

ת לחיקוי ותרגול תנועה משמעותית דרך פעילותן של הידיים, צריך החינוך מן הילדים הזדמנויות כה רבו

לפצות על כך, כדי שהילדים יתפתחו בצורה בריאה. עבודה מעשית יוצרת הרמוניה בתכונות הנפשיות של 

הילד, בחשיבה, ברגש וברצון של הילד, כפי שגם סיפורים פועלים אל תוך תהליכי החיים והריתמוסים 

 ותו אופן הרמוני.הגופניים בא

 

 רגש ורצון כמפתחי חשיבה

בספרו "ידע האדם" מדבר שטיינר על כך שבסיומן של שבע השנים הראשונות אצל הילד הושלמה 

התפתחותו של הראש. כאשר הילד מגיע לבית הספר עלינו לפתח בו רק את אדם הגפיים וחלק מאדם 

"המקום  לק השני של אדם החזה. מכאן, החזה כך שבאמצעות עבודה זו יתעורר אצלו אדם הראש והח

 רגשי".-שבו אנו יכולים לפעול בחינוך באופן הטוב ביותר, הוא בחינוך הרצון ובחלק מהחינוך הנפשי

במלאכת הסריגה מעורבים הרגש והרצון של הילד ישירות ותורמים להתפתחות החשיבה בשלב מאוחר 

אמצעות הידיים הממוקמות באזור הלב ומערכת יותר של חייו. הסריגה היא פעולה ריתמית ומתבצעת ב

שלב אחר שלב  הפעילות מבוצעת , אזור אשר שטיינר מכנה "העיניים של המערכת הריתמית".הנשימה

עבודה הנעשית לאורך זמן ומלווה בחזרות רבות מחזקת את כוחות הרצון. המערכת  ומלווה בחזרות רבות.

 הריתמית מערבת את הרגש.
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 ושר את המיומנות והיכולת לסרוג עם הגיון בריא וחשיבה בהירה, ולפיתוח יכולת שיפוט נכונה.שטיינר ק

התיווך בין ממלכת הרצון וממלכת החשיבה נעשה באמצעות ממלכת הרגש. מצד אחד היכולת להרגיש 

אומנותית -את החומר מאפשר בסיס עשיר לזיהוי הבדלים בחיי הרגש. מצד שני, ההתנסות האסתטית

כת את הרגשות האלו לבסיס טוב לשיפוטיות בריאה. למידה מתוך עשייה היא סוג של למידה שעולה הופ

 מהידיים למוח, שיקוף וניתוח של מה נעשה בידיים מביא הכרה לאינטלגנציה של הגפיים.

"אם נעבוד בסריגה עם ילדים בדרך הנכונה, ונכין חפצים שימושיים, נמצא עצמנו עובדים על המוח/חשיבה 

שלהם בצורה חזקה יותר מאשר כשאנחנו מלמדים אותם דברים שאנו מניחים ששיכים לתחום של אימון 

החשיבה. כפי שאמרתי אתמול, כל האדם ולא רק המוח שלו הוא יצור לוגי, כשתזכרו זאת תלמדו להעריך 

נים ילמדו זה לא היה שיגעון חולף כאשר הועלה הנושא שב. החשיבות שבתרגול מיומנות ידניתנכון את 

כשהידיים עובדות בצורה כזו יכולות נבנות בצורה כזו שהן מגבירות את  גם הם סריגה ומיומנויות דומות

 היכולת ליצור שיפוטים.  היכולת הזאת מקודמת הכי פחות כשמלמדים ילדים לבצע תרגילים בהגיון"

 (.Hauck. מתוך ספרו של 1921שטוטגרט . שטיינר)

המשלב מיומנויות ידיים הוא הכרחי לפיתוח האינטיליגנציה. לדבריו, הפעילות  גם פיאז'ה הצהיר שחינוך

החשיבתית שאנו מבצעים מתפקדת כמו שצריך כאשר מקדימה לה פעילות פיזית. לדבריו, חשיבה לוגית 

 הכוללת הסקת מסקנות, שיפוטים והבנה, הם התוצאה של לקיחת פעולות ותיאום שלהן במוח.

 ן חינוך אינטלקטואלי לבין אימון של החשיבה:יש לשים לב להבדל בי

 האינטלקט מתרכז בתפיסת עובדות מוגמרות, הוא שואף להתאים למה שכבר קיים וידוע.

אינטליגנציה לעומת זאת לא פונה אל משהו מוגמר, היא מבינה מה נמצא בתנועה, בתהליך. מתוך כך 

 נות ידנית.אינטיליגנציה נוצרת תוך כדי תהליך תוך כדי תנועה ומיומ

בתהליך הסריגה אנו מעלים עיניים על המסרגות עין אחר עין, סורגים עין אחת אחרי השנייה, שורה אחרי 

כאשר מתבוננים בילדים הלומדים לסרוג, ניתן לראות שבתחילה שורה ואיננו יכולים לדלג על שלבים. 

לישית מדלגים כאילו שאינן שם הילדים מדלגים על עיניים: העין הראשונה נסרגת, על העין השנייה והש

בכלל וסורגים את העין הרביעית ולעיתים גם נופלות עיניים בדרך. בהדרגה לומדים הילדים לסרוג בצורה 

מסודרת, יכולת הריכוז ותשומת הלב שלהם מתחזקת עד שהם מגלים בעצמם את טעויותיהם ולעתים אף 

 יכולים לתקנן בעצמם. 

ת הספר, גם הבנים וגם הבנות ילמדו לסרוג. זהו תרגול טוב למיומנות לכן, מיד עם הגיעם מן הגן לבי

האצבעות, אך כפי שכבר נאמר, גם הרבה מעבר לכך. החשיבה הריתמית, המלווה את האצבעות הסורגות, 

צומחת עם הילד הגדל, וכאשר יגדל, תהיה חשיבת המבוגר עקבית והרמונית יותר, עקב התאמנותו של 

 דיוק בזמן שחשיבתו העצמאית הראשונה נולדת.הילד במיומנות זו ב
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 הגוף האתרי כגוף נושא הזכרון

ככל שטורח האדם לפתח כושרות של , אנו עובדים על הגוף האתרי. 7-14כאמור, בגילאי בית הספר 

תשומת לב, ע"י ריכוז התעניינותו בעובדות של החיים, ככל שהוא מרכז את נפשו יותר תוך מאמץ פנימי 

לב כך הולכים ומתחזקים הזכרון וההזכרות. חינוך לתשומת לב אל תהליכים מחזקת את כח של תשומת 

 רצונם של הילדים וכן את כח שיפוטם. חינוך שכזה מעניק חיזוק לגוף האתרי.

שטיינר מציע שלאחר שהילדים למדו לכתוב שבשיטה מסוימת יש ללמד אותם לכתוב בשיטה אחרת. הוא 

א לפי סדר התרחשותם אלא מהסיום להתחלה. גם במלאכה אפשר לבצע מציע חשיבה על מאורעות ל

היפוכים ושינויים: מעבר מסריגת ימין לשמאל, העלאת והורדת עיניים, מעבר משתי מסרגות למסרגה 

 אחת, ריקמת איקסים בה לומדים לרקום מכל הכיוונים.

 גם יכולת הריכוז.מתחזקים גם כושר ההיזכרות ו ,משום שלסריגה נדרשים ריכוז ותשומת לב

כאשר אנו סורגים עין אחר עין עלינו להיות מרוכזים ועקביים, איננו יכולים לדלג על שלבים. אם נדלג על 

 ינועיניים הסריגה תיפרם, עיניים יפלו ויווצרו חורים, כך גם בחשיבה. כאשר אנו חושבים בהגיון, מחשבות

ת כתוצאה מהקודמת. אם נפרם לנו חוט בנויות כך שהן עוקבות אחת אחרי השניה ומתפתחות אח

 המחשבה באמצע התהליך לא נוכל להמשיך למחשבה הבאה.

 

 תנועתיות

 , שטיינר מדבר על התאוששות ועייפות בפעילות רוחנית או גופנית. "ידע האדםספרו "ב

עיקר החלק על הפעילות הפיזית עוסק בהתעמלות נמרצת לעומת החדרת משמעות לתנועות כמו 

ה. למרות זאת, מאחר והעבודה בעבודות היד היא תנועתית וריתמית אני מוצאת קשר גם באוריתמי

 לעבודה במלאכות היד.

 שטיינר מבדיל בין שני סוגים של פעילויות:

פעילות פיזית שמטרתה הפעלה של הגוף הפיזי בלבד וניתנת עפ"י דרישות גופו של האדם )כמו  -

 צע?(. זוהי פעילות מעייפת. התעמלות לשם התעמלות, איזו תנועה עלי לב

 פעילות פיזית הקושרת פעולה עם משמעות שהיא פעילות שאינה מעייפת באותה מידה.  -

כאשר אנו עוסקים בפעילות פיזית חסרת משמעות )מלבד הערך שאין לזלזל בו של הפעלת הגוף עצמו(, 

אשר אנו פעילים בתנועתנו אנו זקוקים ליותר שעות שינה כדי לאפשר לנו עבודה עם הרוח. לעומת זאת כ

באופן שיש בו משמעות אנו מושכים את הרוח פנימה, אנו מתקשרים עם הרוח ואז זו אינה זקוקה לעבוד 

 יותר מדי באורח בלתי מודע בשינה. 

 בנוסף, שטיינר מציין רבות את הקשר בין התנועות אותן אנו מבצעים לתנועות גרמי השמיים. 

לעולם...בו נע האדם ומשנה את עמדתו כל הזמן...לגפיים יש קשר עם  "...מערכת הגפיים נוטה יותר

התנועה של העולם...מטרתנו כבני אדם היא בעצם לחקות ולקלוט את תנועת העולם באמצעות גופנו. מה 
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אנו עושים כאן איפוא? אנו רוקדים. אתם באמת רוקדים... חיקוי תנועות שמבצעות הפלנטות והגופים 

 )שטיינר, ידע האדם(.תנועות שמבצעת האדמה"  הקוסמיים האחרים,

"מוזר לומר אך ראיה רוחית אינה פוגשת את התאורים האליפסיים אותם יכולים הנכם לראות מצוירים 

במפות אסטרונומיות. כאשר אנו עוקבים בראיה רוחית אחר שבתאי לדוגמא מתגלה לעיננו משהו אחר. 

 .(1923)שטיינר האדם העל חושי  , כעין לולאה"8יפרה בהקשר עם מסלולים אחרים מהווה הנהו את הס

כשאנו מתבוננים בתנועתיות בסריגה אפשר לראות שאנו מבצעים תנועות ספירליות לשני הכיוונים )תמונת 

מראה הנוצרת בין סריגת ימין וסריגת שמאל(. אם נתבונן מהצד בחוט הכרוך על שתי המסרגות בזמן 

)אופקי(. נראה שבמהלך הסריגה אנו מעתיקים  8ביב המסרגות בצורת העבודה נראה שהחוטים כרוכים ס

 ויוצרים את הצורות הנוצרות ע"י תנועת הכוכבים בשמיים. 

אנו גם עובדים עם פקעות של חוט ארוך מגולגל מאחר והחוט מהווה תנועה שקפאה בחלל, נתפסה לתוך 

 ת. החומר. התנועות לא נחתכות ונעצרות הן נמשכות, הן אינסופיו
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 מלאכת יד בגן ובשנים הראשונות של ביה"ס

 

מערבת את כל ישותו של הילד. הידיים סורגות, תופרות או גם מלאכת יד באופייה, הינה גם אומנותית ו

רוקמות, העיניים עוקבות והרגש מלווה את תנועת היד. בהקשר זה חשוב לשים לב שעבודת המלאכה לא 

 נית מאחר ויש לזה אפקט ממית אלא יש צורך לעורר עניין בילד.  תיעשה בצורה טכ

עבודתו ן דל רציני בין המשחק של הילד לביבהתחלה הילד בעיקר משחק, אך הוא משחק ברצינות. יש הב

של המבוגר. המבוגר עבודתו נקבעת מבחוץ ממה שהעולם דורש. משחק של ילד נקבע מבפנים, מהקיום 

הילדים מתחילים ממשחק בגן ודרך עבודה אמנותית בביה"ס מגיעים לעבודה של הילד שמבקש להתפתח. 

 כמבוגרים, כך הופכים את המשחק לעבודה.

הבסיס לכל היא העובדה היסודית שהבקשה הנלהבת של הילד היא לחקות את העבודה של המבוגר, 

לסרוג בכיתה  . לכן, זה לא קשה כמו שלעיתים חושבים ללמדפילו אם היא נעשית על ידי מסרגותא

"ממשחק דרך היופי לעבודה זהו שביל הזהב לחינוך. אם הילדים יצעדו בשביל זה  הראשונה של ביה"ס.

)שטיינר, הרצאות למורים על  המטלות הטכניות המסובכות ביותר בבגרותם לא יעוררו בהם אנטיפטיה"

 .(Hauck. מתוך ספרו של 1921אסתטיקה, דורנאך 

 יותר ויותר בתודעה משיעור אחד א' ורואים איך הם משתמשים בידיהם כשמתבוננים בילדים בכיתה

ה שנהו, איך אצבעותיהם שהיו פעם  די מגושמות נעשות מיומנות ואיך הילדים מרוצים בפעם הראשונמל

זוהי אקטיביות שתורמת את כל הקיום ישר למטה לבהונות. אפשר  ,כשהם מצליחים לסרוג כמה לולאות

בהמשך החיים לכושר והיא  תהפוך, שגורמת לידיים להיות אקטיביות באופן הרמוני, לראות שהפעילות הזו

 שלו. ומעוררת את הכוחות הרוחניים  עובדת עמוק לתוך האורגניזם של הילד

"אם תחושה אמיתית בשנים הראשונות עלינו לחנך להבנה של יופי. חלק נרחב מכך יהיה השימוש בצבעים 

ת מכניות על טבע הצבע ימשיכו להתקיים יוולדו הילדים ללא איבר לחישת לצבע לא תתעצב ואם תיאוריו

 .(Hauck. מתוך ספרו של 1914)שטיינר הצבע" 

כל דבר שהילד לומד צריך להיות קשור לחיי המעשה של האדם. משום כך, שטיינר רואה חשיבות רבה 

יים שבאים מן החיות הצמחים טבעבהם נשתמש יהיו חומרים ה שהחפצים שהילדים יכינו יהיו שימושיים.

הילדים יתוודעו למקור החומר ויפתחו כך אהבה ותודה למקור החומרים. עליהם ללמוד ולטפל  והמינרלים.

 בחומרים בעדינות ובתשומת לב.

 . מסרגותבהן אח"כ נכין  ,כפות הידיים ןהשל הילדים הראשונים  המכשירים

  מצעות מחשבת האדם.זה מאפשר לילד להתנסות בבניית מכשיר שנבנה בא

המחט היא לעבודה שהיד אינה יכולה לבצע יותר, היא המשך לאצבעות, כלי 

 עזר.
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 הקוריקולום ביחס להתפתחות הילד

 

הסוד הגדול של חינוך ולדורף, הינו ללמד את הדבר הנכון בזמן הנכון באורך כזה, שיהיה מותאם להשתנות 

עילה לגבי כל דבר שמתבצע, סוג המלאכה, תהליך תודעת המורה צריכה להיות פ התודעה של הילד.

העבודה, אופן ההדגמה, חומרים ומכשירים, כל שיכול לעלות על הדעת, עד לפרטים הקטנים ביותר, בצורה 

 כזאת שהמורה יהיה מודע לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד ורק בהתאם לכך יבנה את תוכניות העבודה.

 ללמד את הדבר הנכון בזמן הנכון.

 

 יתה א'כ

 כיתה א' מסמלת את המעבר מהגן לביה"ס, ממשחק לעבודה בדרך משחקית ואמנותית.

של  מה חדש צומח גם בפנימיותו-ק שדברהתחלפות השיניים, המתחילה בשלב זה, היא סימן חיצוני מובה

ללמוד  -הילד בן השבע. זאת התחלת התהוותם של כוחות חדשים המעידים כי הוא מוכן למסגרת החדשה 

הספר. אפשר לומר שמהירות הצמיחה הפיסית, כפי שבאה לידי ביטוי בשבע השנים הראשונות, -ביתב

-נחלשה ומעתה הנפש הולכת ומתחזקת. בן השבע מושפע מהמערכת הריתמית של גופו, ועתה, בבית

 חשוב לציין. הספר עליו לקבל מענה לתנועתיות שמביאה מערכת זו ולצורך בעיצוב תכונות הנפש החדשות

כי החשיבה אצל הילד, בגיל זה אינה הגיונית אלא תמונתית, כך שדמיון, פיתוח הזיכרון, ריתמוס קבוע, 

הן האיכויות הדרושות לו בשלב זה של  -מקצבים, חרוזים ועיצוב ההוראה באורח תמונתי ככל האפשר 

לום, שיר ומשחקי חייו. גם בשיעורי מלאכת יד, הילדים לומדים לסרוג, לתפור ולרקום דרך סיפור, דק

 אצבעות ולא דרך הסברים טכניים על אופן העבודה.

הסריגה מאמנת מודעות ומיומנות בשתי הידיים וגם מעירה ומקדמת את היכולות המנטליות של הילד  

 לתלת מימד )לדוגמא נרתיק(.  –לדו מימד )היריעה שנוצרת(  –מחד מימד )החוט(  דרך הטרנספורמציה

 חוש לעיצוב מעשי לצבעים מתאימים ולצורות פשוטות. הילדים מתחילים לפתח

הקוריקולום מציע הפרדת סיבי צמר וטוויתם לחוט, הפיכת צמר ללבד, הכנת מסרגות מיתדות עץ שיופם 

וציפויים בשעווה. סריגה פשוטה של גמדים, כדורים, תיקי חלילית, בובות קטנות וחיות. רקמה על חפצי 

 קפיצה, משרוקיות עשויות מענפים ירוקים.צמר, פתילים לידיות או חבלי 

בבתי הספר בארץ, העבודה הנפוצה היא הכנת מסרגות שהן "המשך" של הידיים, התחלה בסריגה של 

 ריבוע קטן המשמש כגלימה לבובה או גמד ולאחר מכן תיק לחלילית.

יוצרת מלבן בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד העבודה היא עדיין בהתייחסות ל"שלם" ולכן העבודה 

 שלם.
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 כיתה ב'

מה אחר. חוויית השלמות שחווה -המשך של דבר אחד, ותנועה לקראת דבר –, היא שנת מעבר כיתה ב'

  הילד עד גיל שבע כבר נסדקה, אך טרם התרחשה בו ההתעוררות של גיל תשע. 

ל היא מתחילה נפשו של הילד בן השמונה חווה עדיין בפנימיותה את האיכויות של כיתה א', אך במקבי

להיפתח אל העתיד, אל ההתעוררות שתביא איתה שנת הלימודים השלישית, כיתה ג'. ההתעוררות 

ההתחלתית של הילד אמנם גורמת לו לבלבול מסוים, אך מצד שני מבשילה אותו לראות את האספקט 

לכן, ְמשלים  הדואלי שבנפש האנושית. החלק הנמוך באדם והחד צדדי, אל מול הנעלה והשאיפה למושלם.

עם קשר לעבודה במהלך שנה זו וסיפורי צדיקים הם המזון הרוחני העיקרי בשנת הלימודים השנייה. 

הראשית עם המחנך על משלי חיות, הילדים סורגים חיות שונות. החיות נסרגות כיריעה דו מימדית 

שימוש בסימטריה. שנתפרת לעצם תלת מימדי. סוג החיה מכתיב את צורת היריעה הנסרגת כך שמתחיל 

". מסיבה זו מתחילה הילדים עדיין חווים את עצמם כחלק מן השלם אך כבר מתחילים "לראות את האחר

תנועה שהילדים עושים במהלך השנה. הצורה היא צורת העבודת מראה המתכתבת גם עם עבודת רישום 

 מראה של ימין/שמאל, למעלה/למטה. 

 

 

 

 

אחרי אות, בכיתה ב' מתחילים עם כתיבת משפטים. גם בסריגה בכיתה א' בכיתה א' הילדים לומדים אות 

הם בעצם סורגים עין אחרי עין ובכיתה ב' כבר מתחילים "סיפור". כמו ברישום שלמעלה, הסריגה מתפתחת 

לסגירת עיניים והעלאתן שוב אח"כ, זו כבר לא סריגה של עין אחר עין, זה כבר "סיפור" הדורש מהם יותר 

 וריכוז.עירנות 

אחת וזאת מאחר ושתי הידיים מאומנות בסריגה ימין  הצעת הקוריקולום היא להתחיל בסריגה במסרגה

ושמאל. בפעילות במסרגה אחת הדגש הוא על פעילות ביד הדומיננטית ואפילו הצד הדומיננטי של הגוף. 

 לד.לחילוף בין עיני שרשרת ל"עמודים" יכולה להיות השפעה הרמונית על מזגו של הי

ברוב בתי הספר עדיין אין מעבר למסרגה אחת, סורגים בשתי מסרגות. ילדים שלא סיימו את כיתה א' 

 שמאל וסגירת והעלאת עיניים. להמשיך להתאמן ולתרגל גם סריגת  מאומנים מספיק יכולים במהלך שנה זו

 

סוססריגת דוגמא:   
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 'כיתה ג

ול העולם. לפני גיל תשע הוא היה הילד חווה את עצמו בצורה תודעתית מול סביבתו : אני מ 9-12בין גיל 

 מאוחד עם העולם הסובב אותו. בגיל הזה מתחילה אצלו חווית פנימית של פליאה. 

על כיתה ב', הדגש הוא חלק עוברים לסריגה במסרגה אחת. כפי שציינתי ב בבתי הספר בארץ, זה הזמן בו

זכרתי בחלק על התנועה, בסריגה על עבודה עם כלי שתומך את הצד הדומיננטי של המוח. כמו כן, כפי שה

שיוצרת הלולאה. יש כאן ממש רגע של תנועת הצלבה  8 –במסרגה אחת ניתן לראות בבירור את צורת ה 

. 9/ חצייה הנראה לעין התומך את השלב בו נמצאים הילדים בגיל זה לקראת ההפרדה המתרחשת בגיל 

לך הסריגה , דבר המזין את התחושה הפנימית כמו כן, הסריגה היא עם ערנות גדולה, דקויות וספירה במה

של שמחה, סיפוק ופליאה בעבודה. תחושות אלו מהוות חוויה מנחמת ומשמחת שיש הרבה מה לעשות 

 .וליצור בעולם הזה שאנו מופרדים ממנו

בשנים הללו אפשר לשתול בתוכו חוש של יופי )דרך המלאכה(. אם אנו מצליחים להפוך את חוש היופי 

ודעת עבורו אז אנו מכינים את הילד לחוויית התבגרות כזאת, שבה הוא ילמד לאהוב את העולם לחוויה מ

 ויוכל לפתח כוח של אהבה.

מתחילים עם הבגדים הראשונים ללבישה. מתחילים בראש ומכינים כובעים בסריגה )מסרגה אחת או 

ם בהכנת בובות כפפה, וכדי שתיים(. הקוריקולום מציע עבודות שיש בהן מרחב גדול לדמיונם של הילדי

 של הילדים ליצירת צורה הם מתאמנים בשרטוט צורות.לקדם את היכולות 

סריגה של כובעים, סוודרים, צעיפים. סריגה של בובות כפפה. ריקמה בחוט משי כדי להדגיש את הצורה 

 ולשקף את השימוש באובייקט. גיבוש התכים הבסיסיים ותפירה.

 

 כיתה ד'

את הנהר  )חצייה מעולם הילדות אל עולם המבוגרים( וחשים את עצמם וגם את האחר.  הילדים כבר חצו

עתה הם ניצבים בעברו השני של הנהר , עומדים על קרקע חדשה וצריכים להכיר אותה ואת עצמם. רקמת 

 האיקסים תומכת בעמידה על קרקע חדשה ומחזקת את המרכז שלהם.

מת הצלבים )איקסים( כתרגול המועיל מאד לילדים בשלב זה. שטיינר מאד ממליץ ומדגיש את חשיבות רק

הסימטריה של התך בתמיכת צורה וצבע עוזרים לילדים לצבור בטחון וחוזק פנימי בשלב ראשוני זה של 

בנוסף שטיינר מדגיש שריקמת האיקסים מעלה את המודעות בדיוק כפי שעושה הפיכתם לעצמאיים. 

, 1924ההצלבה אומרת... אני מחזיק את עצמי זקוף" )שטיינר, הרצאה הצלבת הידיים באוריתמיה. "יצירת 

ועוזרת לצבור ביטחון  רקמת האיקסים תומכת מאד בשלב ההתפתחותי של הילד (.Hauckמתוך הספר של 

הסימטרית וההצלבות החוזרות ונשנות במהלך הריקמה  בעבודהוחוזק פנימי בתהליך הפיכתו לעצמאי. 

 חדש בו הם מופרדים מן העולם. אנו תומכים את המקום ה
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שטיינר  תפר הצלב הוא כלי לתמיכה בתקשורת החזקה של ההמיספרות השמאלית וימנית של המוח.

מתייחס לריקמת האיקסים באופן ספציפי, כתורמת לפיתוח החשיבה אצל ילדים שפעילות החשיבה חלשה 

 .אצלם, במיוחד כאשר הם צריכים למצוא את הסימטריה שעליהם ליצור

 התומך נושאים אחרים הנילמדים בכיתה ד'. לימוד עקרונות גיאומטריים בסיסייםזוהי התחלה של 

 מתחילה להתעורר הבנה של עיצוב בעל משמעות כדי להתאים למטרתו של החפץ.אצל הילדים 

הקוריקולום מציע רקמה בכלל ורקמת צלבים בפרט תוך שימוש במספריים, מחטים, סיכות כאמור, 

ם. הילדים יכולים להכין מתוך עיצוב שלהם כריות סיכות רקומות ותפורות או עטיפות לספרים, ואצבעוני

 שקיות לחליליות, תיקי כתף וכדומה. חיות לבד ממולאות צמר. 

דוגמא סימטרית גם מבחינת הצורה וגם  ,נוהגים בכיתה ד' לרקום בריקמת איקסים בבתי הספר בארץ

העולם, מסביב. -ראשית נרקמת המסגרת החיצונית, המסמלת היקףמבחינת הצבע שלרוב נתפרת ככרית. 

האיקס האחרון הוא ממש במרכז הריקמה, תהליך הבסוף שעד  ,הרקמה מתקדמת לכיוון המרכזבהמשך 

  אני.-מסמל מרכז

מתאים או לא מתאים, יחסים  ציאת סימטריה, אסתטיקה,רך הרקמה מתפתחת תודעה, תשומת לב, מד

 בין צבע וצורה, שילוב של צבעים, ישר ועגול, בהיר וכהה ועוד...

 

   

 

 כיתה ה'

בגיל זה יש לילדים צורך חדש בהרמוניה, נדמה שהם נחים בתוך עצמם. שיטה חדשה שיש ללמד היא 

ם של הידיים והרגליים לקבל בגדים והילדים סריגה בעיגול בחמש מסרגות. בשנתיים הבאות מגיע תור

 מכינים עיצובים משלהם המתבקשים מהשימוש בחפץ.

, הוא זמן התארכות הגפיים ומאד מתאים פרוייקט בו הילדים מתעוררים לכך. 12הגיל הזה, לקראת גיל 

ות. היא סריגה בחמש מסרגות של גרביים וכפפ הצעת הקוריקולום ומה שמתבצע ברוב בתי הספר בארץ

 הם מודדים את הגרב תוך כדי עבודה כדי לראות באיזה שלב בעבודה הם נמצאים.
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העבודה בחמש מסרגות יוצרת חלל פנימי פיזי בשלב בו בגוף הפיזי שלהם עומד להתפתח מרחב וחלל 

נפשי. בגיל זה יש התפצלות של הכוחות האתריים, חלק הולך לחשיבה וחלק למערכת הרבייה. לילדים 

פנימי. כל העבודות היוצרות חלל פנימי מהוות תמיכה במקום ההתפתחותי של הילדים. הילדים נפתח חלל 

הפרויקט הוא לפרק זמן ארוך,  חווים את החלל הזה גם במלאכות, התחזקות של האני אל מול העולם.

כת דבר העוזר לילד להבין שהחיים הם דבר תהליכי ולא משהו מיידי ומהיר. המשימה איננה פשוטה ותומ

בפיתוח מחשבה דינמית, בריאה וערנית. מעודדת חשיבה אורגנית, שבה כל מחשבה קשורה למחשבה 

 שקדמה לה )כך גם בגרביים כל שלב צומח מהשלב שקדם לו(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיתה ו'

כדי להתאים לגיל שאליו הילדים מגיעים והמוביל אל גיל ההתבגרות אפשר להכין חפצים תלת מימדיים 

צורת אנשים או על צורת בעלי חיים. בובות רכות או חיות )הצעת הקוריקולום היא שהבובות  המבוססים על

יהיו לפי תבניות שהילדים ממציאים בעצמם(. ההיבטים החשובים הם תהליך ההפיכה מבפנים החוצה 

)המקבילים לנסיונותיהם הראשונים של הילדים להראות כלפי חוץ את ישותם הפנימית(, תהליך המילוי 

 ומתן הצורה.

 

 

 

  

  

 בובות בתהליך עבודה
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 ברוב בתי הספר תופרים בובה בדמות אדם, ישנם מקומות בהם תופרים חיה אך לפי אותם עקרונות.

תהליך האינקרנציה מתבצע מראש אל הגפיים )כמו באמבריולוגיה(. גם את הבובות תופרים באותו תהליך, 

הבובות העבודה היא מהמרכז קודם הראש אח"כ בית החזה ולבסוף מחברים את הגפיים. כשממלאים את 

 )מרכז הגוף( אל הקצות הגפיים. כך העבודה היא השתקפות של מה קורה לילד בפנימיותו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיתה ז'

על פי הקוריקולום בעוד הילדים מתקרבים לבגרות גופנית אפשר לתעל אל בגדים את המודעות לצורת 

דים לעצב את בגדיהם בעצמם ולתפור אותם ביד. ידע הגוף. מכנסיים קצרים, חולצות, טוניקות. על התלמי

על החומר מתרחב ונרשם. כדאי להכין: רצועות, חגורות, פאוצ'ים. נעלי בית, סנדלים )כולל עבודה על צורת 

הנעליים ועשיית התבנית(. תפירה ידנית של בגדים פשוטים, תיקים ותרמילים. הכנת כישורי יד ולמידת 

 שיטות טוויה.

 

 כיתה ח'

ם הגעה לגיל ההתבגרות או "בגרות אדמה" התלמידים זוכים בהבנה חוויתית של סיבה ותוצאה, הבנה ע

המופנית פנימה, ועולה בהם הצורך להבין כיצד דברים פועלים. לכן הם יכולים להשתמש במכונת תפירה 

מספקת  מופעלת דוושה. עליהם להבין את מבנה המכונה ואת תפקידה. השימוש במכונה מספק הזדמנות

לאימון בתיאום קצב הרגליים )רצון(, מיומנות ידיים )רגש( וקשב )חשיבה(. הילדים מעמיקים את ידע 

החומרים ורושמים רשומות פורמליות )תיקייה, הערות בספר פרויקט וכד'( עם דגש באיכויות השונות של 

בחומרים ובתחזוקתם החומרים השונים ובשימוש בהם לשפר את המודעות לבידול. חשובים גם הטיפול 

למשל כביסה, גיהוץ, ניקוי יבש, ההבדל בין חומר טבעי לחומר סינטטי )בקשר לשיעור הראשי בהגיינה 

 ותזונה(.
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 המלאכה כריפוי

 

 בשנים האחרונות מתפרסמים מחקרים המדווחים על יתרונות בריאותיים רבים של הסריגה.

בדקה מחקרים אודות ההשפעה ו ”Knit for Peace“שנערכה על ידי הארגון הבריטי סקירה ספרותית ב

מרגיעה  סריגה נבדקים, התגלו ממצאים מעניינים. 10,222של סריגה, מחקרים בהשתתפות כוללת של 

סריגה כמו יוגה, מסיחה את הדעת מכאבים כרוניים, מורידה לחץ דם ועוזרת לפעילות קוגנטיבית. כמו כן, 

 פעימות לדקה וגורמת לירידה בהורמוני סטרס. 11ע של וצמממורידה את קצב פעימות הלב ב

מהן דיווחו שהסריגה הפחיתה  07%נשים שסבלו מאנורקסיה.  38ונערך בקרב  2229מחקר שהתפרסם ב 

 פחד ועיסוק בהפרעה ושלפעילות היתה השפעה מרגיעה וטיפולית.

, רואיינו Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences –ב  2211במחקר שהתפרסם ב 

. התברר כי מלאכת יד וסריגה הפחיתה את הסיכון לליקוי קוגנטיבי מתון או 72-89אנשים בני  1321

לאיבוד זכרון. קריאה לדוגמא לא הפיקה את אותם היתרונות. החוקרים משערים כי למידת מיומנויות 

מגדילה קשרים עצביים  חדשות כמו מלאכת יד מסייעת להתפתחות מסלולים עצביים חדשים במוח וכך

 משימות הדורשות ריכוז ותשומת מילוי במוח ומחזקת בריאות קוגנטיבית. כפועל יוצא, הסריגה מאפשרת

 לב בתחומים אחרים.

יד הן שיטות -מחקרים נוספים מפנים את תשומת הלב לכך שסריגה ותפירה בהן מתרגלים שיפור תיאום עין

 טנים לבין התמונה הגדולה מסייע למוח לשמור מידע.לשמירת תפקוד המוח. המעבר בין פרטים ק

 כמו כן, החזרתיות שבתנועות משחררת סרוטונין שהוא משפר מצב רוח ומכהה כאב.

בנוסף למחקרים שנערכו ישנם דיווחים רבים שלא נחקרו באופן 

מדעי של אנשים על התרומה של הסריגה לחייהם. אנשים 

ים שמספרים שהסריגה שמספרים על מציאת תכלית ועיסוק, אנש

עזרה להם להתמודד עם דיכאון, אנשים עם מחלות שונות 

שהסריגה תמכה בהם לאורך תקופת המחלה, אנשים שמספרים 

 שהסריגה גרמה להם לא להרגיש בודדים ועוד ועוד.

כמובן שמחקרים אלו נערכו על האוכלוסיה המבוגרת ולא על ילדים, אך בשטח ניתן למצוא עדויות רבות 

ילדים בעלי קושי בהתארגנות, בריכוז ובמוטוריקה עדינה וגסה, יכולים להפיק רבות ומתה של הסריגה. לתר

ממלאכת יד, המחזקת יכולות מוטוריות וקואורדינציה, לצד יכולות קוגניטיביות. מלאכת יד דורשת ריכוז 

 והתמקדות, יכולת התמצאות במרחב ושימוש וארגון של חומרי היצירה.

כאשר הילד עסוק במלאכה כלשהי תודעתו "רדומה". הוא נתון כולו בתוך העשייה, במצב ינתי, כפי שכבר צי

בו פועלים אינסטינקטים לא מודעים. הוא פועל באמצעות כח פיזי, פעולות השרירים, כוחות עיצוב וכוחות 

 .את אותו החיים מלאי מרץ וחיוניותנפשיים של התלהבות, שמחה, פליאה וחדוות עשייה, שממל
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 ילדי הדור החדש

 

קוראים למרות הטעות הנפוצה בה זה כבר מספר שנים נשמעים קולות המדברים על ה"ילדים החדשים". 

; ילדי האינדיגו, ילדי הכוכבים, ילדי ם הכולל "ילדי האינדיגו". בעצם מדובר על קבוצות ילדים שונותלהם בש

חדש של ילדים המבקש להביא איתו אימפולס  הקריסטל. עפ"י מחברי הספר "ילדי האינדיגו", מדובר בדור

ילדים יוצאי דופן משום שהם  אינםחדש אל האדמה. אלו ילדים שמגיעים על מנת לעורר אותנו לשינוי. אלו 

 כבר מהווים יותר ממחצית כיתה, ועל כן הם כבר "רגילים" ולא חריגים.

 תכונות אופי בולטות במיוחד: 7יש להם 

 :הילדים לעשות משהו שאינם רוצים וקשה לאסור עליהם לעשות משהו  קשה להכריח את רצון חזק

 שהם כן רוצים לעשות. 

 כאן מסתתרת דרישה של הילדים שהמבוגרים יראו בהם אנשים השווים להם.  :רגהכרה בשיוויון למבו

יש להם תביעה בולטת לחופש פנימי שבא לידי ביטוי בבחירות עצמאיות. יכולה להיות להם תודעת ערך 

צמי מלידה, הם מודעים לעצמם כאישיות ודורשים התייחסות בהתאם. בעבר היה ניתן לראות דרישה ע

 זו אצל בני נוער. כיום אנו רואים שהדרישה מגיעה כבר אצל ילדים בגיל צעיר מאד.

 גם את זה היה נהוג לראות בגיל ההתבגרות, כאשר הנערים מתחילים  :הכרה בכך שיש להם ייעוד

רוצים לעשות במהלך חייהם ומה היו רוצים להשיג. היום זה כבר יכול להתבטא בגיל מה היו לחשוב 

 צעיר מאד. 

 הילדים מעלים זכרונות ממאורעות מתקופת הינקות ואפילו מתקופות מוקדמות יותר.  :זכרון ארוך טווח

 מחיים קודמים.

 תינוקות לא יכלו למקד  יום בערך 42כבר מרגע היוולדם, מישירים מבט. בעבר עד גיל  :ערנות מלידה

 את מבטם. נראה שהם יכולים להתרכז ולהביט במשהו מיד אחרי הלידה.

 יחסים עם שותף בלתי נראה למשחקים, יכולת טלפתית, רגישות גבוהה עם  :חישה על חושית/רגישות

 חוש חד לאמת. 

 יהם. הם לא רגישים לקיום התאמה בין מעשיהם של המבוגרים לבין מחשבות  :תשומת לב ורגש לאמת

ו מסוגלים לקבל מחנך שיטען משהו שהוא לא באמת מאמין בו ושאינו פועל לפיו. ילדי הדור הקודם חש

הילדים מודעים לשוני הזה, הם לא רק מרגישים כיום  את השוני שבין המילים והמחשבות באופן רגשי.

 אותו אלא יכולים לבטא זאת במילים.

 

ביאים לנו אתגר גדול. כאשר אין לנו המבוגרים את הניסיון התכונות החדשות של הילדים החדשים מ

להתמודדות עם המצב החדש אנו שופטים אותו על פי אמות מידה ישנות. כך, ילד עם רצון חדש יתפרש 
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אצלנו כילד היפראקטיבי. ילד המרגיש שווה למבוגר כילד שאינו מקבל סמכות. ילד בעל זכרון ארוך טווח, 

 יאטרית. על ילד עם רגישות לאמת נגיד שהוא חסר נימוס.נשים עליו תווית פסיכ

אן יביא אותה הדור כל דור מביא לתרבותו שינויים מסוימים, לכן חשוב שנשאל, לאן האנושות צועדת ול

הם מגיעים אלינו על מנת להזכיר לאנושות את שורשיה הרוחניים והקוסמיים ולאזן את החדש של היום. 

ניתן לראות ששני אם אנו חושבים על ארבעת היסודות, צועדת האנושות. הכיוון המטריאליסטי אליו 

ופתנו הם אדמה ומים. זה ניכר בפלנטה שלנו שהיא בעיקר יבשות וימים, וגם קהיסודות הדומינטיים בת

 בגופנו הפיזי שמורכב מעצם ונוזלים.

ירים ויכולים לפעול ה. הם מאד ממביאים איתם הרבה אש ואוויר ילדי הדור החדשעל מנת לאזן זאת, 

את המרחב האדמתי,  ים בו זמנית. אך כאשר היסודות אוויר ואש המוגברים אצלם פוגשיםבריבוי מוקד

רבות הצפה המובילה לקשיים ואתגרים. אלו יכולים להתבטא בחוסר שקט, תזזיתיות,  נוצרת פעמים

 אימפולסיביות, התפרצויות זעם או חוסר קבלת סמכות. 

ך התחנכות עצמית בעלת תרגול של שבעה שלבים על מנת רהדור החדש, מציעים ד-דיגומחברי ילדי האינ

למצוא קשר טוב עם ילדי הדור החדש )חלקם של התרגילים יהיו מוכרים למי שתרגלו תרגילים שנתן 

רודולף שטיינר(. בספר ניתן גם למצוא דוגמאות ועצות למורים אשר מנסים להתמודד עם הפרעות בכיתה. 

רגש מטריד בתוכנו, ישיג ימי, שהיא הדרך הטובה ביותר לאזן אליו שמורה אשר מביא עימו איזון פנמובן מ

 אצל הילדים סמכות אמיתית ובכיתה ישררו יחסים אנושיים ואמון הדדי. 

 בנוסף, אני רוצה לציין כאן כמה עצות לעבודה עם טיפוסים שונים של ילדים:

חשוב לראות בו אישיות שעמה  ,ילד בעל כח רצון חזקבוגר וילד בעל הכרה של שיויון למבעבודה עם 

. נצטרך לוותר בתוכנו על הדעה הקדומה שמולנו ניצב או יהירים אפשר להגיע ביחד לפתרון ולא ילד סורר

חשוב שנבין שבילד יכולה להיות אישיות בעלת יכולות ניסיון בחיים.  ללאאדם ללא יכולת להיות עצמאי ו

 יש להגיע לפתרונות משותפים. כאלוים עם ילדגדולות. 

, עלינו לחזק את רגש הייעוד שלו. רגש הייעוד של הילד נתפס כארכיטיפ ילד בעל הכרה שיש בו ייעודעם 

עוזר להדהד  לילד אגדה ארכיטיפית שקשורה למשימת החיים שלוספר בתת מודע. הורה או מחנך שמ

 ומרפאת.לילד את משימת חייב. לאגדות כאלו יש השפעה מאזנת 

לעיתים יספר על חוויות מלפני הלידה או על יצורים בלתי נראים. אם ילד כזה  ילד עם זכרון ארוך טווח

יחוש שאנחנו איננו מקבלים את דבריו הוא יסגר וידחיק את חוויותיו. הדברים בשביל הילד הם מציאותיים 

זה הילד יאבד את הקשר אל משימת ועלינו להיות פתוחים לשמוע אותם. אם נציב איסור לקיים את הקשר ה

 חייו.

 ומבקשים להביא את חדשות הרוח אל פתחנו.-"הם התלמידים שלנו וגם המורים שלנו

 הם מדברים בשפת הכוכבים. האם נקשיב?" 

 (2217טוב. "אדם עולם" דצמבר -)מתוך: לדבר בשפת הכוכבים. תמי רוזנטל שכן
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 שיחות עם מורות

 

 :לתישאבשיחותי עם מורות למלאכה 

שונות במהלך השנים, הבכיתות  האם על פי חוויתך וניסיונך. וידועים לנו םיתרונות העבודה במלאכה ברורי

שוקעים לשקט, היותר תוססות עדיין  האם הילדים של היום, בכיתותהילדים נהנים מהיתרונות האלה? 

 יםהם חווהאם  ?היה בזמן העבודשאנחנו שואפים אל מדיטטיבית מגיעים לתרדמת הריתמיתהאם הם 

  או שזו רק תמונה שיש לשאוף אליה?  האם את מרגישה שזה קורה בפועלבשבילם? את מה שאנחנו רוצים 

את השיחות הקלטתי ובתהליך העברה שלהן לכתב, ניסחתי את שנאמר בצורה כזו שניתן לקרוא את 

 הדברים כמונולוג ולא כדו שיח.

 

 בלוםלילך 

 ניםש 17מלמדת מלאכה בבי"ס זומר 

המלאכה הרי ברור שעושה את העבודה שהיא צריכה לעשות, כי היא הרי מטבעה מלאכה סיזיפית ולכן 

מכניסה את מי שסורג למצב מדיטטיבי. באמת נכון לשאול אם אנחנו מצליחים ליצור את המצב המדיטטיבי 

לחלק את הכיתות  הזה בכיתה ברמה שהיינו רוצים. ברור שאנחנו מתקשות להגיע לכל הילדים. אולי צריך

אם מגיעים לזה ולא  איךמורות? השאלה בעיני היא  4? אולי צריך להישאר כיתה שלמה אבל עם 2 –ל 

 בזומר הכיתות מחולקות לשתי קבוצות רק מכיתה ה'.מגיעים לזה. 

אני מחפשת פטנטים איך לגרום לילדים להישאר בשקט עם עצמם בזמן העבודה. אני מחלקת פתקים עם 

משך ומשתדלת להכניס חיוך או את שמו של הילד. ולמה אני גורמת עם הפתקים האלה בעצם? הוראות ה

או שאני אומרת כל הזמן "תספרו כבשים", זה אני עוזרת להם להישאר מרוכזים עם עצמם ועם העבודה. 

 רת על זה כמו מנטרה, "תספרו כבשים", בשביל שהם יכנסוזלא רק בשביל שנדע אם נפלה כבשה, אני חו

-לספירה ואל התרדמת הזו. אלו שמדברים, גם מתחילים להסתכל לצדדים ואז הם מאבדים את הקשר עין

יד וככה מפסיקים לסרוג. אם הם יספרו כבשים הם ידברו פחות. השקט הזה גם חשוב בשביל אלו שכן 

 מסוגלים להכנס לתרדמת.

הדבר שגורם להם לאבד את ה של הילדים כשהם עומדים ומחכים לעזרה מאיתנו, זה בדיוק תחושה

התרדמה. זה מוציא אותם לגמרי מהעבודה ומה שנשאר זה התסכול של הילד שעומד ומחכה. גם כשאני 

כבר מגיעה אליהם לעזור הם כבר בחווית תסכול שקשה להם להכנס לעבודה השקטה בחזרה. לכן הרגעים 

ילדים, יש בזה משהו לא  32מול מורות  2בשקט הם כל כך מעטים. כשאנחנו הקסומה האלו של העבודה 

דק', אבל אם רוב השיעור הילד מחכה, מתי  0פייר. ללמד ילדים סבלנות אפשר כשמבקשים מהם לחכות 

, לא השגתי את מטרת השיעור עומדים ומחכיםאם הילדים הוא יעבוד? זה שיעור מלאכה! באנו לעבוד. 

 צאת את עצמי שיותר ויותר זה הענין שלי. שלי. זה נחמד ללמוד סבלנות, אבל לא כל השיעור. אני מו
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אני חושבת שכמורים אנחנו צריכים להיות מסוגלים לספק להם העבודה, לתת להם את האפשרות לעבוד. 

לכן אני כל הזמן מחפשת פטנטים איך עם המצב שנתון לי אני יוצרת יותר עבודה. כי העבודה תביא את 

 השקט.

 נוסף כמובן קשור לילדים בכיתה.  התנאים שלנו בכיתה הם דבר אחד, דבר

. היו להם פחות אני כמורה ותיקה מרגישה שבכיתות הראשונות שלי הילדים היו עם כוחות רצון יותר חזקים

הם דיברו אחד עם השני בשיעור אבל היה הסחות, ואני חושבת שזה קשור לטלפונים ולחשיפה למסכים. 

והם נכנסים לעבודה אז לעבוד  יםיודעב הילדים בכיתה רובהם משהו שידע לעבוד באופן שונה מהיום. כש

הילדים היום רגילים שבלחיצת כפתור נוצר להם עניין. בשיעור אנחנו צריכות להיות  השיעור יותר שקט.

מתוחכמות יותר כדי לפתות אותם אלינו. גם אצלנו יש עניין, זה יקח כמה חודשים ולא בלחיצת כפתור 

 מאד שונה בשבילם לעומת מה שהעולם מזמן לכולם עכשיו. ו"תראה מה יצא לך".זה משהו

עם הילדים האלה אני וגם מאתגרים את הכיתה, צריכים לקבל עזרה פרטנית. הילדים שמאותגרים יותר 

באיזו פינה בלב להם  את הפרוייקט. שיהיה שאני חייבת לעזור להם לסיים אצלי ידיעהתמיד מחזיקה 

בשביל שהילד ידע לעצמו, שגם עם הרעש שיש בו והדיבורים והבלאגן  לסיים אותו. והצליחשהם הזכרון 

אני יכול לעשות  .אם אני אתאמץ נורא חזק יהיה לי גם"שבכיתה, הוא יכול למצוא את הקצת שקט בעצמו. 

 ."כל פרוייקט שאני אבחר

 

 נועה מר

 שנים בבי"ס רימון 8 –מלמדת מלאכה כ 

שיעורים שבהם יש שקט מוחלט. לא ידעתי איך אני אוכל להביא  בשנים הראשונות כסייעת במלאכות חוויתי

שקט כזה בעצמי כמורה מובילה. בשנתיים הראשונות חוויתי תסכול מזה שאין שקט ועם השנים הבנתי 

 מה אני יכולה לתת לילדים.

מה שאני מאחלת לתלמידים שלי זה שהם ימצאו את השקט במלאכה. לא שיהיה שקט ואז נעשה מלאכה,  

 . השקט שבחוץ פחות חשוב לי. שיעשו מלאכה בשקט אלא שהמלאכה תביא להם שקט מבפנים לא

כשמופיע השקט בכיתה, יש כמה דקות של דממה שמגיעות מעצמן, הן אינן קשורות אלי. אלו רגעים יקרים 

מפז. אני לא נאחזת בהם ואני נותנת להם ללכת כשהם נגמרים בלי שאני מתבאסת מזה. זה כמו רגעי 

 ושר בחיים, הם מגיעים לרגעים וחולפים עד שמא

זה מדהים כשזה קורה ואני שמחה בשביל כל מי שנמצא באותו רגע בחדר, גם בשביל המורות ובוודאי 

שבשביל הילדים ואפילו בשביל חדר המלאכה. אני יודעת שכל אחד עסוק עכשיו רק בעבודה שלו וזה מה 

 עו לשם ולו לרגע קט.שאני מאחלת להם, את הרגעים האלה, שהם שק

המלאכה עובדת על רבדים אינסופיים, אני מבינה שהעבודות של הילדים הם כמו מפה שאפשר לקרוא בה 

הכל, הכל יוצא החוצה בעבודה. איך הם ניגשים לעבודה, איך הם עובדים, איך הם עוברים עם העבודה 
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ות בעבודה עצמה מבחינת תהליך, איך הדברים משתנים לפעמים באמצע הדרך. גם מה שאפשר לרא

הבחירות שלהם והעבודה הטכנית, איך היא יוצאת בסוף. זה כמו עבודה אמנותית, ברגע שהיא מוכנה היא 

 פחות מענינת אותי, אז כבר יש לה חיים משלה, מה שהכי מענין הוא התהליך. 

שיעור. הרגשתי כל האסימון הזה נפל לי, כשלימדתי בכיתה א' ועברתי על העבודות של הילדים אחרי כל 

כך קרובה אליהם, ובכל שורה יכולתי להרגיש את התהליכים שעוברים עליהם. היה ילד שההורים שלו 

התגרשו באמצע השנה ואפשר היה לראות את זה בסריגה שלו, כשהתחילו ליפול עיניים. מאד חשוב גם 

ממש שותפה לדרך שהם  לא למחוק את מה שעובר עליהם כשאנחנו מתקנות את העבודות. הרגשתי שאני

 עוברים.

גם בכיתה ד' כשהם רוקמים את הריקמת איקסים אפשר לראות את זה מאד, הם מקבלים ריבוע לבן והם 

מתחילים לרקום מסגרת והם הולכים אל הלא נודע. אני מלמדת תאומים, כל אחד מהם בכיתה אחרת, הם 

ם הזה. יש תחושה כל הזמן שהם מביאים שניהם מביאים אל העבודות שלהם משהו גנטי כאילו לא מהעול

משהו מעולם אחר, בדוגמאות שלהם, שילובי הצבעים, שיש להם ידע אסטטי שלהם. מכוכבים אחרים. זה 

 מאד מעניין שיש ילדים שיש בהם את האסטטיקה כל כך חזק ומתוכם.

דה יותר קטנה עם ילדים יותר מתקשים, אני מנסה להגיע להחלטה ביחד איתם, אני לא אתן לילד עבו

מראש, אבל כן אחרי שנתחיל אני אגיע ביחד איתם להחלטה משותפת איך להמשיך הלאה, אם להקטין 

 או לא.

עם ילדים שמבקשים לבחור צבע שאני לא חושבת שמתאים או מתנגדים לצבע מסוים אני מנסה תמיד 

מי הוא נמצא. אני  להחזיר את השיח, שנדבר בו באותה שפה. שכל צבע הוא בסדר, זה רק תלוי עם

מאמינה בזה שתחלחל אליהם ההרמוניה. אפשר לשבור אותה לרגע ואז לחזור אליה, אבל שהם יחוו 

הרמוניה ומעברים עדינים בצבעים, לעזור להם לחוות את זה כמה שאפשר. אני מתרככת עם השנים ויותר 

בבחירות שלהם, יוצאים להם נענית לבקשות שלהם, אני סומכת עליהם יותר. הם לפעמים מפתיעית אותי 

 שילובים מאד יפים.

 

 יפהגלית 

 שנים 4מלאכה בהרדוף מדת מל

 קצת הייתי סייעת של אריאלה וראיתי מה שהיא עושה בכיתה, שזה דגם מאד מוצלח. אצלי הוא השתנה

 שהייתי בכיתה לתקופה במשך יום שלם וזה נתן לי פרספקטיבה חדשה.אחרי 

מובנה, נכנסים בלחיצת יד, ברכה, מתחילים לעבוד, מקבלים עזרה. כל  בדגם של אריאלה השיעור מאד

אחד שמקבל עזרה עומד ליד מורה או סייעת וכשמתפנה המקום מישהו אחר קם. יש דיבור בתוך 

השולחנות אבל הוא מאד נעים ושקט. ככל שהכיתות גבוהות יותר הדיבור יותר משתחרר. בא' אין דיבור 

 יתה ה' כבר יושבים סורגים ומדברים.ב' מעט ובככיתה בכלל, ב
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בכיתה ה' אנחנו כבר לא עושים תנועות בברכות ובכיתה ז' ח' כבר לא מברכים. ההנחיה היא לדבר בתוך 

 2-מכיתה ב' אנחנו מחלקים את הכיתה ל השולחן, אתה לא מדבר עם הילדים בצד השני של הכיתה.

 קבוצות, אני חושבת שזה הכרחי.

ב, גם בתוך דיבור שקט יש תחושה שהם שוקעים לעבודה. אני מרגישה שיש משהו שיעור כזה מרגיש טו

בריא בשחרור כזה. הידיים עובדות והלב נפתח ואתה מדבר עם השכנים שלך. אבל אם מגיע הרגע שזה 

הופך לקשקשת, הווליום עולה, גם הידיים בדר"כ מפסיקות לעבוד. כשזה קורה, אני צריכה להפסיק אותם, 

ואז יורדת כמו שמיכה של שקט על הכיתה והעבודה דק' של עבודה שקטה.  12רת שעכשיו ואני אומ

כשהילדים פונים לעזרה אח"כ אני מרגישה שיש משהו אחר. מהמקום הקצת היסטרי שיש  מתקרבת ללב. 

ויש גם  בדיבור, בשקט יש משהו פחות היסטרי ויוצא משהו שהוא יותר מתוך אכפתיות ודאגה לעבודה.

 שאני אומרת להם לא לדבר בכלל. כי הם מתבלבלים מזה. ילדים

כאני חושבת על זה שיש משהו באיכות של עבודת כיתה, שלא נמצא בעבודה בבית. עבודת כיתה היא 

יותר פנימית, משהו בזה שזה קורה לכולנו ביחד מאפשר לזה להכנס פנימה. כשאנחנו עושים משהו ביחד 

 אם, אם נעבוד בשקט לגמרי נהיה ביחד? אני לא בטוחה.משהו נושא אותנו אנחנו לא לבד. ה

 

 יצחקי נגה

 . גננת בעברה., כיום בבי"ס אופקשנים בבתי ספר וולדורף 7 -מלמדת מלאכה כ

קודם כל הייתי רוצה לציין שעבדתי בבית הספר תמר בהוד השרון ועכשיו באופק. באופק אנחנו מחלקים 

ש הבדל ברור בין העבודה ככיתה גדולה קבוצות מכיתה ב'. בתמר עבדנו בכיתות מלאות וי 2את הכיתה ל 

 זה יותר קל לעבוד עם כיתות קטנות. או בשתי קבוצות מבחינת היכולת להחזיק שיעור.

אני מרגישה שאני כבר לא מחפשת בכיתה את השקט המוחלט, אבל בהחלט יש רגעים שבאים ויש שקט 

ראי, זה קרה...". וזה קורה, לא לכמה דקות בשיעור. אלו רגעים שאני בהשתאות אומרת לעצמי "וואו, ת

תמיד, לא בכל כיתה ולא בכל שיעור אבל זה קורה. וכשזה קורה, ברור שהם בתוך העבודה, זה רגע שקשה 

למצוא לו מילים כי יש בו משהו מאד מיוחד. הם שוכחים לרגע את כל המסביב, את הפטפטת עם החברים, 

וצה נמצאת ביחד וכולם עושים את אותו הדבר אבל ולרגע הזה הם בתוך מה שהם עושים. זה מיוחד כשקב

גם כל אחד עם עצמו. זה לא כמו לשבת לבד ולהכנס לעבודה רתמית. יש משהו מיוחד באנרגיה שאני עם 

 עצמי אבל בתוך הקבוצה.

זה מאד שונה מכיתה לכיתה, יש כיתות שהרבה יותר קשה להגיע בהן לרגעים האלה, ולפעמים עולה בי 

 שאנחנו מביאות להם זו בעצם מסורת, ולא מה שהם מבקשים מאיתנו.השאלה האם מה 

ומצד שני אני רוצה לתת לך דוגמא. בכיתה ט' השנה לא רציתי לעשות סלים, למרות שזה מה שאמור 

להיות עפ"י הקוריקולום. עשינו משהו אחר ולא כל כך הלך איתם. באמצע השנה החלטתי לעשות איתם 
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רבה יותר טוב ומתאים להם. אז זה לא סתם כנראה שבקוריקולום יש קליעה סלים וזה פשוט עובד. זה ה

 של סלים, ועד שאתה לא מנסה אתה לא יכול לדעת מה מתאים ואיך זה יפגוש אותם.

 כיתות שלא אוזנו כשהרכיבו את הכיתה יכולות להיות מאד לא פשוטות.

קט ועבודה ריתמית ויש את אלו שקשה יש את אלו שיכולים להכנס לשיש ילדים שיותר קשה להם בשיעור, 

להם והם לא יכולים. זה כמו לדעת שפה או לא, אם אתה יודע אתה מאד נהנה ואם אתה לא יודע זה לא 

כייף. את אלו שירגישו שחצבו במשהו והתגברו על קושי כשפתאום זה מצליח, שפתאום נופל האסימון 

א כל כך לזה עדיין ו והם צריכים להתאמץ הםוהעבודה יותר קלה להם. ויש את אלה שזה נשאר קשה ל

נו לא יכולים להכריח אותם וזה בסדר, אנח ת המלאכה.אמצליח. יש גם כאלה שיגידו שהם לא אוהבים 

 לאהוב משהו שקשה להם. 

יש ילדים שיקבלו מאיתנו עזרה במהלך העבודה, נתקדם להם ונעזור, ובסוף הם כל כך ישמחו וידברו על 

. ירגישו שהעבודה שלהם גם אם קיבלו שם הרבה עזרה. וגם אלה שאולי לא הגיעו העבודה כעל שלהם

 לעבודה ריתמית שקטה אבל בסוף הצליחו, סיימו והגיעו. וזה גם טוב. לא כולם יגיעו למקום הזה העמוק.

צורת ההתמודדות שלי כמורה עם הילדים שקשה להם היא בהתאם לגיל שלהם. לילד בכיתה ב' אפשר 

תה ממשיך לעבוד". לילד בכיתה ה' אני כבר לא יכולה להגיד את זה ככה. אני אצטרך למצוא דרך להגיד "א

 אחרת אליו.
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 סיכום

 

בכיתות השונות בחינוך וולדורף, ומדוע אנחנו עובדים עם הילדים ה זו הצגתי את מלאכות היד הרכות בעבוד

 תי השאלה, האם התאוריה פוגשת את המציאות.כפי שאנו עובדים. לאורך כל העבודה ליוותה או

האם הילדים שוקעים לתוך תרדמה במהלך השיעור והאם המלאכה מצליחה לפעול במישורים העמוקים 

 בהם היא אמורה לפעול.

זה לא קורה שבהם זה קורה. משיחות שערכתי עם מורות שמחתי לגלות שכולן מרגישות שיש רגעים 

 של קסםלכמה רגעים ויורד שקט על הכיתה שיעור מתקיים פרק זמן שבו למהלך של שיעור שלם, אך בכל 

 כולם ממש בתוך העבודה שלהם. 

 

שנים לכיתות של היום. הילדים עם פחות כוחות רצון  10על שוני בין כיתות שלפני  מספרת ותיקה המור

רועש יותר וכזה לעבודה ויש יותר חוסר שקט בכיתות. ללא ספק העולם בו אנו חיים הפך למהיר יותר, 

שמספק צרכים באופן מיידי. הילדים צריכים ללמוד למצוא את השקט, ללמוד לחכות בסבלנות וללמוד 

 שעבודה אינה מופיעה מיד אלא שהיא תהליך ארוך שדורש סבלנות והתאמצות.

מובן שכמורים למלאכה התודעה שלנו צריכה להיות חדורה בידע מדוע נבחרה מלאכה מסוימת בגיל 

חשוב לא פחות, באחריותנו לעצב את השיעור בצורה שמאפשרת נשימה, שפונה אל המערכת אך ם. מסוי

הריתמית שלא מתעייפת, להכניס לתוכו הכל בצורה חיה ותמונתית בכדי שלא נפנה אל הראש ונעמיס 

רו ביאים אותם לעבודה. אחד הדברים היפים שנאמעליו. אנחנו צריכים להיות יצירתיים ב"איך" אנחנו מ

  בראיונות היו, "לא שקט שאליו תכנס עבודה במלאכה אלא מלאכה שהעבודה בה תביא שקט".

 

 כשזה לא קורה, מתרחשיםגם וזה בסדר. ילדים ימצאו את השקט הזה בעבודה. לא כל הת היא שוהמציא

תהליכים אחרים שהם לא פחות חשובים. הילדים עומדים מול אתגר, והם חוצבים אותו. לחלקם זה קשה 

 מאד, לחלקם זה יותר קל, אבל כל אחד עושה שם את הדרך שלו. הדרך הזאת היא התהליך שהם עוברים.

 

חלוקת הכיתות לקבוצות קטנות יותר, התבררה לי כחשובה מאד. באופן אישי אני מרגישה שזה חשוב 

. בגיל הזה הם זקוקים מאד עם הנפילה מגן עדןדים חווים את השבר הראשון שלהם מכיתה ג', כשהיל

 . ביחדחנו כאן שיראו אותם, שעל אף תחושת הניתוק המופרדת שלהם אנ

 חשובהקשר בין המורה לתלמיד הוא כש עבודה אישית יותר. יםאין ספק שעבודה בחצי כיתה תאפשר למור

צריך שנחזיק לו את היד ומתי  להצליח לראות כל ילד וילד, מה התהליך הזה בשבילו, מתי הוא, ביותר

 ו גב וסומכים עליו.נשחרר אותו, שידע שאנחנו פה בשבילו במסע יחד, נותנים ל

 

  בוולדורף.מלאכת היד  דלימוכל מי שמתעניין בל דיו בסיס רחבעבודה זו נתתי באני מקווה ש
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