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 מבוא

 
 הקדמה

 כל הציורים נראים אותו הדבר?  למה

 הכיתההיתה השאלה הראשונה שעלתה בי כשעמדתי לראשונה מול קיר למה כל הציורים נראים אותו הדבר? 

יצירתיות והחינוך לחירות דבר'? מה לזה ול'אותו הכל הילדים מציירים את  מדועא בהן ביקרתי. -בכיתה ג, ד, ו

כולם מציירים באותו אופן את אותו אלמנט בדיוק בצבעי מים? בהכשרת המורים, אם עליה אנחנו מדברים 

 עמוהשונות והביטוי האישי של כל ילד, על כל צרכיו האישיים, קשייו ומתנותיו הרבות שהביא מתבטאת  במה

 בהתגשמותו הנוכחית על האדמה?

 -מנותית עניפה ניכרת עשיה א ספר השוניםהבתי ב ביקורותצפיות בכיתות, , במסדרונות םשיטוטיתוך כדי 

מדוע מיחסים  .אז עלו בי שאלות נוספות כל פינה.המקשטות  , בעיקר בציור,עבודות אמנותיותשל עושר 

האם היא תורמת  אצל הילד?האמנות מה משרתת  ?היא כוללתמה  חשיבות גדולה כל כך לעשיה האמנותית?

האם המחנך הוא המנחה את מה קובע איזו עשיה מתאימה לאיזה גיל?  להתפתחותו ככל נושא אחר? 

 בעשיה האמנותית? האם על כל מחנכי ולדורף לדעת לצייר?  בית הספרהילדים לאורך כל שנות 

 

 אז מה השאלה האמיתית, בעצם?

אחרי התיעצויות שונות ושיחות מיקוד, כמו גם סיום הסמינר והרצון להביא את מתנתי למחנכים בפועל 

  –הו הדבר שמעניין אותי במיוחד בנושא זה ולמחנכים לעתיד ומתוך נסיון לברר מ

 התבוננות בה והקשר שלה אל עבודת המחנך.הבחרתי בשאלת עבודת הציור, בשאלת 

 , כמתבקש בעשייתנו החינוכית. בעיקר לשאולבעבודה זו, אנסה לענות ו

 

 שאלת המחקר

 ?ועבודתהמסייע למחנך בכיצד התבוננות בציורי ילדים בכיתה עשויה להוות כלי 

 

 הצגת תכלית

ולדורף הינו תחום רחב הכולל בתוכו את חשיבות האמנות בחינוך זה, עבודתו האמנותית בחינוך הציור עולם 

עולם הצבעים, עולם הסימבולים  ,בגילאי בית הספר היסודי , התפתחות הילד, ומחוצה להשל המחנך בכיתה

בהקשר האמנותי,  (הקוריקולוםימוד )ותוכנית הל אספקטים תרפויטים והארכיטיפים, עולם הרגש והנפש,

 ועוד..

 

בציורי מים דרך ההתאמנות של המחנך להבדיל מ) של הילד התבוננות בעבודת הציורבמקד תבעבודה זו א

אמנה מהלך העשיה האמנותית לאורך שנות בית הספר.  אתבתמונה כללית אביא כהכנה ללימוד, לדוגמא(. 

 להבין את אבקשציור מים, עבודת מחברת וציור חופשי.  :י ביטוישלושה אופנים בהם באה עבודת הציור ליד

אספקטים שונים של אופן העבודה את הבציור ובאלמנטים שמופיעים בו או נעדרים ממנו,  ההתבוננות נושא

עי דרך ראיונות עם מחנכים ותיקים ותרפיסטיות באמנות להן הידע המקצו של הילד, עולמו הרגשי ועוד. זאת,

כלל,  נדרשתנעשית או אם ושל המחנך, האפשרית ו התערבות ידתמהי מ בחוןלארצה  ,לבסוף  .פויבאבחון ורי

 .כחלק מעבודתו החינוכית בעבודת הציור של הילד
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 החינוך לאמנותעל 

 מרכזיות האמנות בחינוך ולדורף בשביעון השני

ך אמיתי חייב להתפתח מיסוד "כך נעשה ברור שבמשך השנים הראשונות של חיי בית הספר]...[, כח של חינו

של אמנות. ]...[ אינני מתיחס כאן לאמנויות האינדיבידואליות , אלא אל העובדה שעקרונות חינוכיים בריאים 

 יכולים להתפתח רק מתפישה אמנותית לחלוטין של הציביליזציה. לזאת יש משמעות כבירה."

 

על פי  (.14עד לגיל  7ית הספר היסודי )מגיל בשנות ב של חינוך ולדורףו עומדת בבסיסת האמנותיהעבודה 

על לנבוע מתוך עומקי ישותו. על עבודתו זו שטיינר, על המחנך לעצב את דרכו בחינוך על דרך האמנות, ו

 ולהוות את האמנות בפנימיותו באופן העמוק ביותר.  המורה להיות אמן במהותו

 

אפילו  :י, חייב לשרור בכל מה שנותנים לילד לעשות]...[ אלמנט תמונתי, אימגינטיב": אומרו שטיינר מוסיף

הייתי אומר, איכות מוסיקלית חייבת לחדור ליחסים בין המורה והתלמיד. ריתמוס, משקל, אפילו מנגינה, 

חייבים להיות שם כעיקרון הבסיסי של ההוראה, וזה דורש שתהיה למורה האיכות המוסיקלית הזו בתוכו, בכל 

 "חייו.

 

 תהמערכת הריתמי

שטיינר מייחס חשיבות עליונה בשביעון זה למערכת הריתמית )נשימה ומחזור הדם וגם תפקודי העיכול( ועל 

 כ"בדבר גופני אורגני". זומערכת אל ולהתייחס לבה המחנך לעסוק 

 

"אם אנו יכולים להספיג את כל ההוראה שלנו באיכות אמנותית, אנו משפיעים על המערכת הריתמית בילד. 

 כאלה ממש עושים את נשימתו של הילד ואת זרימת הדם שלו יותר בריאים."שיעורים 

 

"התהליכים של חשיבה ורצון משרים עייפות...אך במקרה של הילד, אנו חייבים להשגיח באופן מיוחד שזה 

יקרה כמה שפחות. זאת נעשה אם נדאג לכך שבמשך שנות ביה"ס הראשונות, שהן כה חשובות, תהיה 

כות אמנותית בסיסית, כי אז אנו נפנה למערכת הריתמית של הילד, בה הוא מתעייף הכי להוראה שלנו אי

 פחות."

 

 הבאת ה'יפה'

הגיל הרך, מובא אל הילד אלמנט ה'טוב' אם על דרך העשיה, המלאכה, המשחק, הוא  בשביעון הראשון,

 .ך בהבאת ה'יפה' אל הילדבשביעון השני, הוא שביעון בית הספר היסודי, מתמקד החינוהשירים והסיפורים, 

דיבור. גם שיעור במתימטיקה, היסטוריה, שפה או תנ"ך, או , יצירה, משחקציור על הלוח, סיפור, כל שיעור, ב

. האמנות היא האלמנט החי, המשתנה, המתפתח. דרך האמנות מיושם דגש 'יובא אל הילד דרך האמנותי'

ולצורך השלמת התמונה, בשביעון השלישי, ביעון זה. העשיה על הגוף האתרי, גוף החיים שנולד ומתפתח בש

 בה מתרחשות ,המתבגרגיל ההתבגרות, תובא ה'אמת' אל הילד בתקופה בה מתערער בטחונו של הילד 

, מלא חופניים בסימפטיות ואנטיפטיות, השתנות פיזית האסטרליוהנפש, זמן לידת הגוף טלטלות הגוף 

 .ידואלבוצמיחת האינד

 

ונה ברורה לשביעון השני, בו הכוחות הפלסטיים )הפיזיים( שעיצבו את גופו של הילד שטיינר מספק תמ

בשביעון הראשון מותמרים לפעילות  נפשית. זו הסיבה שהילד צמא בזמן הזה לתמונות, לדימויים, והעובדה 

 הזו מרמזת על העקרון היסודי של החינוך. 

פן בו נבנה השיעור, לאופן בו מובאים התכנים לאוגם , הכוונה היא מתוך ראיה מעשית חופשיבתרגום 

פועל המחנך בכיתתו והאופן בו הוא הווה מדי יום בעשייתו עם הילדים. אין הכוונה  ביצירתיות, לאופן בו
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לשיעורי אמנות ויצירה באופן ספציפי, כי אם להווית המחנך בכללותה. בכל שיעור, משחק או עשיה, על 

 ים באופן אמנותי. המחנך להביא את חינוך את הילד

 

מה שיש להתחיל בו מוקדם  -"]...[ לפיכך, את מה שנעשה בידיים בציור ורישום, או בעזרת הקול בשירה, או

בעזרת כלי מוסיקלי, את מה שנעשה אנו מובילים, אנו נותנים לו לזרום החוצה אל תוך  –ככל האפשר 

 1משחקים, אל תוך תנועה מרחבית במשחק."

 

, למן הרגע הראשון עלינו לטפח אצל הילד את דיר את  כל ההוראה באלמנט אומנותיעלינו למעשה להח

האמנותי הפועל באופן מיוחד על טבע הרצון שבאדם. שטיינר מדגיש את הבאת ההוראה באופן המחובר 

 מצד שני. באופן עמוק למקורות הידע העתיקים של האנושות מצד אחד, ובאופן שיכין את הילד לחייו הבוגרים

הדבר נכון ללימודי החשבון, הקריאה והכתיבה. על כולם להיות מובאים באופן אומנותי המזין את הישות 

"ניכנס לספירה שיש לה משמעות נצחית לגמרי, המגיעה לפנים הפעילות של רוח ונפש האנושית. אז, 

 2באדם."

 

 רַעב לפעולה

היתר של -ס בדרך אמנותית, אזי, כפי שעושר"אם נחנך את הילד באופן אמנותי, אם נביא לילד כל דבר בביה"

כך גם מתעורר בילד  –החיים האמנותיים מייצר כמיהה להתרוששות הטמונה בעבודה האינטלקטואלית ]...[ 

המועסק באופן אמנותי, רעב מסוים לפעילות גופנית, וזאת משום שעבודה אמנותית מביאה את האדם כולו 

 לידי פעולה."

 

להיות חדור בחוויה, באמנות, ברגש, בריתמוס, ולפעול דרך מחזור הדם והנשימה של  על הלימוד בשביעון זה

שטיינר אומר  הילד. הבאת הלימוד האמנותי דרך הזרימה הטבעית הזו אל הילד היא הבריאה ביותר עבורו.

 זאת גם בהקשר של חיי הערות והשינה של הילד:

 

ו האמנותית גורמת לו לרצות, הוא יקבל את סוג השינה אם נותנים לילד רק תרגילים גופניים כאלה שעבודת"

עירות נכונים על ידי משיכת האינטלקטואלי מתוך האמנותי, ניתן גם לטפח -שהוא צריך. אם ניתן לעזור לחיי

שינה נכונים,]...[ במה שנוגע לגוף, שום דבר אינו חיוני יותר מאשר שהמורה עצמו יהיה אמן לפני ולפנים. -חיי

חווה יותר שמחה מצורות יפות, ממוזיקה, כך כמה הוא יותר לעבור מן המילים המופשטות  ככל שהמורה

מוזיקלי, כן ייטיב הוא לארגן משחקים ותרגילים אשר -ככל שיש בו יותר מן הפלסטי ;לריתמוסים של שירה

 נותנים לילד הזדמנות לביטוי אמנותי."

 

של נשימה החוצה ופנימה, תהליך חי של התפתחות.  להיות מחנך זו הוויה. זו פעילות מתמדת של השתנות,

לידע חשיבות משנית בהקשר זה. חשוב יותר כי למחנך בהוויתו יהא חוש אמנותי אינטואיטיבי, דרכו הוא פועל 

אנחנו חיים בעידן בו הידע זמין ונגיש לכל, משתנה ומתעדכן במהירות, נאסף ונערם ללא גבול. איסוף  בעולם.

 תרון משמעותי לעבודת החינוך, כי אם יכולת העבודה בתהליכים חיים.ידע אינו מהווה י

 

 לשאול את עצמנו

מה הפירוש של 'חינוך לאמנות'?, מהי אותה 'גישה של אמן' עליה מדבר שטיינר? האם ניתן להוות דוגמא 

 טבעית לכך מבלי לחוות את דרך החינוך לאמנות בעצמנו בשביעון השני? 

המורה יכול " אמנות.ת את החינוך כלחווהמאפשר  כהלך נפש אמיתיהחופשית  שטיינר מדבר על הפעילות

עוד הוא מוסיף כי בתקופה זו של נפש  3." ליהפך לאמן החינוך כאשר הוא מוצא את דרכו להלך הנפש הזה

                                                 
1

 109-110עמ'  7ם מודרניים" הרצאה רודולף שטיינר "חינוך וחיים רוחיי 
2

  1רודולף שטיינר "אמנות החינוך מתודית דידקטית )עצות מעשיות למורים(  הרצאה  
3

 148-149עמ' 11, הרצאה 136-137עמ'  10רודולף שטיינר "הדור הצעיר" הרצאה   
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התודעה צריך החינוך להיות מאורגן כך שתיוצר אווירה אמנותית בין המחנך לילד, בה יתפתחו יחסים בין 

וות המורה את תלמידו באופן פנימי ולהוות דוגמא לעשיה אמנותית שתעורר אצל הילד את ים, כך יוכל לחהשני

דרך אמנותית זו מובילה לחוויה של הרוחי האמיתי, חינוך שהוא אמנות  השאיפה להיות מסוגל לאותם יכולות.

 רוחי אמיתי. -אינו פוחד למצוא תמיכה בידע מדעי

 

 הילד מחנך את עצמו

ון אחר, מוסיף עוד ואומר כי אנו המבוגרים איננו מחנכים כלל, אנו רק מהוים בהתנהגותנו כלי עבור הילד מכיו

 לחנך את עצמו. אנו מסייעים לו להיפטר מאותם אלמנטים בעייתיים שעלולים לעכבו בדרכו ההתפתחותית.

ה, באמצעות מה שפועם נו לדאוג שהישות האנושית הגדלה למולנו, תצליח לפתח את יכולותיה שבתוכיעל

 בפנימיותנו ולא באמצעות מה שאנחנו 'יודעים'.

"אם יש למורה רק סוג של חוש אמנותי אינסטינקטיבי, הוא יפריע פחות לצמיחתה של נפש הילד מאשר 

 המורה שאיננו אמנותי אך מצויד בידע עצום."

 ילד ושאותה הילד מחפש.""למעשה זוהי האיכות של המחווה, המלה, המחשבה, של המורה שפועלת על ה

 

על המחנך להיות טבול בעשיה אמנותית, כדי לחוות את הדבר, כדי להבין את התהליך המתואר. האם יכול 

 מחנך שלא עבר תהליך אמנותי פנימי להעביר בהוויתו את החוייה לתלמידיו?

עד כמה אני נכונה  כמורה ומחנכת לעתיד, אני שואלת את עצמי עד כמה יש לעשיה אמנותית נוכחות בחיי,

  עד כמה נכונה אני להשתנות. -להתמסר לתהליך כזה ובעצם אני שואלת 

 

 לחזור ולהיות איבר חישה

"כאשר תתני לבני האדם את הכוח היוצר של הציור, את תעשירי את העין במידה כזו, שחוש זה יזהה את קיום 

בני אדם יפיחו רוח חיים בכל מה שעל פני הנפש בתוך דברים שעל פני השטח נראים חסרי חיים וחסרי נפש. 

השטח נראה כצבע וצורה, כך שהצורה תספר על הנפש והצבעים יביעו לא רק את מה שניתן לקלוט מבחוץ 

באמצעות החושים, אלא בני האדם יביאו באופן קסום לתחום הצבע את דיבור הצבעים עצמם, את מה שהם 

 4בר מישות פנימית לתמונה חיצונית."מספרים על טבעם הפנימי. כל מה שבא ממני עו

 

  לחזור ולהיות איבר חישה.על המחנך לחקור את הצבע במובן הכי עמוק. עליו 

מתאר תהליכי התבוננות גיתה וניוטון, ו לפורש את תיאוריית הצבעים ש שטיינרבהרצאתו 'טבעו של הצבע' 

יבר החיים והעצבים הם איבר ההכרה, הדם הוא א ת העצבים והדם.ומערכ ןלהבנת הצבע דרך הקשר בינו לבי

בה הסתעפויות של עצבים ועורקי דם – כך בישות האדם בכלל ובכל איבר בגופנו. כך הדבר גם בעין האנושית

 ה'מתפזרים החוצה'.

. בשני שני העקרונות של תורת הצבעיםשטיינר מציע להתבונן באור השחר ואור השקיעה בכדי להבין את 

כצבע  – , דרך האויר של הארץדרך החשיכה כצבע האדום וחשיכה דרך האורהמקרים האדם רואה אור 

 שונים של חושך ואור. םכל הצבעים נובעים למעשה מערבובי כחול.ה

בהמשך התהליך מתאר את השפעת הצבע על מחזור הדם ומערכת העצבים בעין. הצבע האדום הורס במעט 

)דוגמת תגובת השור(  ל ומזהיר עצמו מפני פעילות זואת הדם ואת העצבים )שחייהם תלויים בדם( והגוף פוע

. הצבע הכחול לא מתקיף את הדם או העצבים והאדם בסביבת הכחול מרגיש טוב ומעודדת להתחדשות

מיד לאחר מכן מתאר שטיינר את אופן הפקת הצבע מתוך חיפוש בחומר בעולם החיצוני )על פי בפנימיותו. 

  מידת הפחמן והחמצן שבחומר(.
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 GA271 1909מתוך הרצאת 'טבען וישותן של האמנויות' מאת רודולף שטיינר, ברלין  
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את חשיבותה בתהליך  מהםורים אלה ממחישים את עומק החוויה האנושית בנושא הצבע וניתן לגזור תיא

כל המין האנושי מחובר בפנימיותו, כולם שייכים אחד לשני וכל אדם נושא כי שטיינר טוען בהרצאתו  האמנותי.

 בתוכו ידע קדמוני אותו  ירש בגופו מתוך סוג של לימוד של העמים הקדמונים.

עולם הצבע והעשיה האמנותית שעשויה בשל העמקה  אן ביכולתי רק להציע ולעודד התפתחות בכיוון זהומכ

 ולהעתיר שפע של חכמה בעשיה היומיומית עם הילדים.  עמוקההתפתחותית חוויה רוחנית להוות 
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 הציור בראי התפתחות הילד
 

 סקירת התפתחות הציור בגיל הרךא. 

  5על פי הגישה האנתרופוסופית –טרום בית הספר  התפתחות תקינה של הציור בשלב

בכדי לנתח ציור על פי התבוננות, כדאי יהיה ראשית לקבל את תמונת התפתחות הציור של הילד טרום הגעתו 

 לבית הספר, ולראות כיצד מתבטאת או נתפשת על פי האנתרופוסופיה, התפתחות תקינה.

תריים המעצבים את גופו מאפשרים לו זאת. בהתחלה הוא הילד מצייר כפי שגופו מתפתח, כפי שהכוחות הא

בשלב השלישי  .בשלב השני מופיעים חלונות ודלתות מגופו ואינו פתוח להשפעות מבחוץ. מושפע לחלוטין

 וספת ההתבוננות בעולם.ואו אז מת ,נכנס הצבע ומנפיש את החלל הפנימי

 

. השינוי האורגני בפנימיותם ר את שהם מרגישיםעם הכניסה לשביעון השני, נעלמת יכולתם של הילדים לשחז

הראשון מתרחש בבקיעת השיניים, מבהיר לנו שהתהליכים שעד כה בנו את הוויית הילד ועידנו אותה 

משתחררים כעת לטובת משימות אחרות. בית הספר יוצר מצב תודעתי חדש בו אימפולסים ספונטניים יוצרים, 

 נים הכוחות האלה למטרות נוספות.נפ 14-ל 7נחלשים ונעלמים. בין גיל 

 

הציורים מלמדים אותנו לראות את התפתחות הילד כתהליך של מטמורפוזות מתגשמות. בתהליך מתמשך אנו 

צופים בקפיצות קדימה, ציוני זמן מעוכבים, או  אפילו יסודות מעוכבים. ציורי ילדים פותחים לנו דלת להבנת 

 אנושית.הייחודיות של הילד והתפתחות התודעה ה

 

מאחר וזהו נושא עצום בפני עצמו הכולל ארכיטיפים צורניים מתקופות קדומות )צלב, כוכב, ספירלה וכד(, 

התפתחות הגופים השונים, והתהוות החיבור ביניהם, על ביטויהם המגוונים, בחרתי לפרוש בעמודים הבאים 

העמיק בנושא שהינו מרתק ביותר המלצה חמה לית למדי של תהליך זה ולהוסיף, ממש כאן, תמונה סכימט

 של התפתחות האדם.ופיזיים ובעל חשיבות מיוחדת בהיבטים רוחניים 
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 Understanding children's drawing "Rudolf Steiner Press London 1978מתוך תרגום ספרה של מיכאלה שטראוס " 

 

 -סימבוליתהתפתחות השפה ה
 ויזואלית

 4עד גיל  5עד גיל  3עד גיל 

 משרבוט ועד דמות
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 סגירת המעגל והופעת הנקודה )ה'אני'(במרכז תהליך קוסמי –לולאות כריקוד בחלל, עיגול  גיל שנתיים -שרבוט

 הצלב, ביטוי כוחות הנובעים מתוכו עיצוב ה'אני' –הצלב במעגל  עמידה בחלל –הזדקפות 

 הצטלבות דרך צמיחת השינייםביטוי  תחילתה של חשיבה
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 תחילת תנועה -דמות אנוש רגליים מופרדות דמות אנוש כעמוד על האדמה, רגליים מחוברות
 תן בהדרגהיציאת הידיים, היפרדו

 מערבולת כביטוי לתהליכים של חיים וזרימה
 "גזע עץ שהופך לאדם"

עץ כביטוי לתהליכי ם וכוחות הזורמים  -אדם 
 בתוכו, ופניה החוצה אל החלל

 עמוד שדרה סולם 
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 האדם והבית 

 מופיעים הרגשות -עם ההתכנסות פנימה

 המשך היפרדות מהעולם  מי גר בבית? 

 מי גר בבית? היפרדות מהעולם, 'מגדל רפונזל' אדם בתוך עצמו
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 מקו לכתם

 פנים וחוץ וזכרון ההתנסות והחוויה 
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 התפתחות תפישה מבנית ומרחבית נה הגופיםהתפתחות מב
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 תרפיה באמנות / התבוננות משותפת עם המחנך  ב. 

 , ובבי"ס ולדורף 'תמר' בכפר סבא:מתוך שיחה עם יעל, תרפיסטית באמנות, בסדנה בקיבוץ עינת

 

 על תהליך התרפיה בקיצור נמרץ

מנקודת מבט תרפויטית )טיפולית( כדי להתבונן על ילד מתוך ציור, כדאי וכמעט הכרחי שיהיה זה ציור חופשי. 

גם בטיפול פרטני, תחילת הטיפול היא דרך ציור חופשי ובהדרגה משולבת בו גם הנחיה. בהמשך חוזר שוב 

 החופשי, או אז ניתן לקבוע אם אכן נפרד הילד מדפוסיו הישנים, אם התרחש שינוי ואם חלה התקדמות. הציור

לרוב, ההפניה לתרפיה נעשית ע"י המורה )והסכמת ההורים(, לאחר התבוננות באספקטים מגוונים של הילד, 

תרפיסטית עורכים התנהגות חברתית, בכיתה, בהפסקה, השתתפות, קושיים שונים. "כל צוות המורים וה

מפגש התבוננות. אני מציגה מה עולה מתוך הציורים )החופשיים( שצייר, לעיתים זה תואם את הנצפה 

 ולעיתים שונה או אפילו סותר".

 

 האם כדאי שמורים יקבלו הדרכה על מה להתבונן בציור הילד?

נות, אם זה "על מה להתבונן  "נוכחתי לדעת כי קיים רעב גדול בקרב מורים לדעת יותר בתחום התרפיה באומ

בציור של ילד?" או "איך לדעת אם ילד חווה קושי, מצוקה, צרה חלילה במיוחד אם כלפי חוץ הוא משדר 

 ש'הכל טוב', ולמעשה המצב 'יותר מדי טוב' וצריך לעורר חשד ודורש בדיקה".

 

 מתי התרפיה נכנסת לתמונה?

או חושדים  בקושי רגשי. הקושי יכול להתבטא  התרפיה נכנסת לתמונה כשההורים או המחנך מזהים

 בהתנהגות: הפרעות בכיתה, שנובעות מיכולות קשב וריכוז, ליקויים שונים, סגירות, מצוקות רגשיות.  

מודעות המחנכים לעניין גבוהה מאד וניכר צורך גובר בידע נוסף של התבוננות על ציורים בכדי לאתר, להעמיק 

 .ולהבין את הילדים אף יותר

 

 דוגמאות

** אם פנתה אל המחנכת והציגה את חשדה שיש בעיה. אף אחד לא ראה שמשהו לא בסדר. האם שמה לב 

 שהילדה סגורה ושקטה. 'מדי בסדר'. לעיתים הבעיה נסתרת מעין שאינה רגישה או מודעת. 

 

ינם מודעים או **  מחנכת מרגישה שקיים קושי, ההורים לא מבינים על מה מדובר, או שהם מתכחשים או שא

אינם רואים את הקושי. התבוננות בציורים תוך הסבר של תרפיסטית יכול לפתוח צוהר, להתחיל דרך, ולעיתים 

ההורים עדיין מיחסים לכך 'פרשנות אישית' ומתרצים במגוון סיבות אפשריות לתוצאה הניכרת בילד. במקרה 

 בים נדרש סיוע כזה בתיווך בפגישות עם הורים.של התכחשות, מתגייס הצוות כולו לסייע למחנכת. במקרים ר

 

 הפניה של מחנך לתרפיה

מפגשים בכדי  4-8, פגישה עם הילד, פגישה עם ההורים, בין יך העבודה מתחיל השיחה עם המחנךתהל

להתוות כיוון עבודה. כיוון העבודה יעשה במשותף, חיבור בין ההמלצה של התרפיסטית ודיעת ההורים. תוך 

של ההורים בשיחות טלפוניות, אבל ללא טיפול משפחתי. רבות המשפחות שהפנתה לטיפול כדי ליווי 

משפחתי. העבודה עם ההורים מרכזית ומשמעותית מאד בתהליך הטיפול. למעשה ללא מעורבות ההורים, 

 לאחר תקופה נפגשים שוב לפי הצורך ובסוף השנה. מועטה. -היכולת להשיג ריפוי
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הווה ביטוי של הנעשה בבית, לדוגמא, ילדה עם חרדות, שבפגישה עם ההורים לרוב, הקושי של הילד מ

מסתבר שקיים קשר ישיר ללחץ ההורים וקושי להכיל שינויים והתנהגות חריגה. מתוך השיחה איתם החשיבה 

 יחד עם הצרכים שלה, איך לעזור לה, ההורים עשויים לזהות דפוסים וקשיים שלהם עצמם.

הפצע של ההורה. תמיד יש שם פצע. דוגמא לכך הוא ילד מטופל שלאחר שנשאל  חשוב מאוד לראות את 

 "מה היית רוצה לשנות?" ענה "שאבא יפסיק להרביץ לי". מיותר לציין שהאב בצעירותו היה גם הוא ילד מוכה.

 

 יכולת ההכלה של מחנך את החריגות בכיתה, תקבע במידה רבה את כמות ההפניות לתרפיה.

ניגוד אינטרסים בין קצב התקדמות התהליך הטיפולי, הארוך לפעמים, לבין ציפיית המחנך  לעיתים מתקיים

כאשר הביטוי לקושי חודר את הגוף הפיזי )אסטמה,  ,לתוצאות מיידיות ו'התישרות' לפי הכיתה. לדוגמא

 מורים. אורך רוח גם מצד המחנך ושאר ה עמוקה וארוכה יותר והתהליך מצריךעצירות, עור( נדרשת עבודה 

 –חשוב לאורך התהליך במידה ונוספים קשיים או האתגרים משתנים לחזור ולשאול את עצמנו ואת ההורים 

 במה מטפלים, למקד את השאלות ולשנות אותן לפי הצורך העולה.

 

 על איזה סוג ציור נתבונן?

מים הינו תרפויטי יותר  הציור הטוב ביותר להתבוננות, ועל אחת כמה וכמה לאבחון, הוא הציור החופשי. ציור

במהותו. חלק מהדברים ניתן לראות בציור מים, אך ציור חופשי מיצג טוב יותר את עולמו הפנימי של הילד 

 במגוון רחב של מאפיינים ומתאר דפוסי הציור שההתקבעו אצל הילד, מבלי שיצריך הנחיה.

 

 

 לא מדובר במדע מדויק -זהירות 

ושה שעולה מתוך ההתבוננות, כמו גם החיבור לידוע ולנצפה בתחומים לא מדובר במדע מדויק כי אם בתח

, כמותיתאחרים על ידי המחנך וההורים. הדבר נכון גם למרכיב העומס בפרטים, בציור 'מדי מלא'. אין הגדרה 

 ניתן להרגיש בכך. איכותיתאך 

ת שבו, ולבסוף נאפשר לרגש מה יש בו?, אז נתבונן בתנועה ובזרימה האתרי -נתבונן בהיבט הפיזי של הציור

פנימית. חשוב לזהות את הרגש שעולה בנו מתוך הציור, האם שמחה? האם  בצופהלעלות בנו, מה נחווה 

 –מספיקים בדרך כלל(  3עצב? אז נעלה שאלות שונות מתוכו. לאחר התבוננות במספר ציורים נוספים )

 יתבהר לנו יותר הקו של הילד, הכיוון אליו נתחיל ללכת.
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 ציורעבודת ה

 

 מבט כללי – א. עבודת הציור בחינוך ולדורף

ציור בצבעי . 1: 'סוגי ציורים'שלושה מגוון דרכים. בעבודה זו אתמקד בבעבודת הציור בחינוך ולדורף נעשית 

ייחודי ושונה  ציור הינו עולם שלם כל תחום .הציור החופשי. 3 עבודת המחברת. 2 מים )"רטוב על רטוב"(,

עבודה, הרגלי ביכולות התארגנות ו: במאפיינים שונים הקשורים בילדכלית ומאפשר התבוננות בתבמהות ו

, ביטוי עולם )לא במובן השיפוטי( תוצר העבודהאיכות באופן קבלת ההחלטות, באופן החזקת כלי הציור, 

נובעת מתוך וג בכל סמידת השימוש  ועוד. ביחס ל'עצמי' תפישת 'עצמי' ותפישת ה'עולם'נפשי וביטוי -פנימי

משתנה בין מחנך אחד למשנהו, בין כיתות בגילאים 'סוג ציור' ' בכלהצורך במציאת איזון ביניהם. הבחירה 

חיוניות הציור נשמעת דיעה כללית אחידה לגבי עם מחנכים מתוך שיחות  השונים, בין בתי ספר וכך הלאה.

 ן של עבודות הציור על סוגיהןמשמעותלדורף, צבעי המים כמרכיב ייחודי לחינוך ו בדרך החינוך האמנותית,

 כיתההלתהליכים שומותאמת נגזרת עבודת הציור הרלוונטית  תו. מתוך אלהכיתעבור המחנך ועבור הילד, 

 בכל שלב התפתחותי ולימודי.ים עובר והילד בפרט ותהבכלל

 

ים. על המחנך בכיתות בשביעון השני, שביעון בית הספר היסודי, נעשים מספר תהליכים אמנותיים מקביל

הצעירות או המורה לאמנות בכיתות הגבוהות למצוא איזון נכון בין הציור ה'מונחה' לבין הציור ה'חופשי'. 'עלינו 

לאפשר לילדים ציור חופשי באופן קבוע. עם זאת התפתחות מובנית ניתן לטפח אך ורק על ידי הנחיה זהירה 

 יס לאמנות חופשית.שמהוות גם את הבס המיסדת מיומנויות חדשות

 )על הלוח ורההמהציור של חיקוי של דוגמאת עבודת מבשמחה כשהם מתחילים ניגשים לעבודה ילדים ה

של השמש באות . דוגמא לאופן בו התהליך מתרחש מהוים ציורי תמונות האותיות, כמו ציור הלוח (ובמחברת

 . א או הבית לאות ב

 

ה לבין הרגע בו 'משחררים'. זוהי  שאלת הבנת התפתחות הילד בכל עבודה אמנותית יש מתח בין משהו מובנ

)מה משמעותי ובאיזה שלב, מהי המידה הנכונה והמשתנה של השחרור, מתי   והבנת הקוריקולום של האמנות

. מצד אחד נרצה לתת לילדים כלים של עבודה וגם הזדמנות הזמן המדויק להתקדמות לשלב הבא וכך הלאה(

כמו גם ליצור יראת כבוד והתמסרות לעבודה של המורה,  ,השבלונות של אופן עבודתםלהשתחרר מהדפוסים ו

 .העוטף אותם כאומן, כמתווך של העולם

 

 מתוך שיחה עם מחנכים: 

. על זאת להזין את נפשם ולאפשר לה להתרחב ולנשוםעבודת הציור נעשית עם הילדים באופן אמנותי בכדי 

"זה בסדר  יה של ציור חופשי ללא ביקורת עצמית או שיפוטיות הדדית.להתרחש באופן בלתי מודע, מתוך חוו

 לצייר כך או אחרת, אולי בפעם הבאה אצייר כמו זה".

כל עבודה אמנותית, החל מציור לוח בו הילדים מעתיקים ציור שנעשה על ידי המחנך, דרך ציור צבעי מים תוך 

, את טווח , להרחיב את הספקטרום שלולד ללמידהלפתוח את היכדי הנחיה וכלה בציור חופשי, נועדה כדי 

, ולאפשר לו לצאת מהדפוסים האוטומטיים מגוונותבאמצעות התנסויות , את ההתבוננות שלוהציור, 

כשזה נעשה בצורה הנכונה, יחד עם שחרור המקומות של  מבחינת הציור.בהם הוא נמצא שלו  השבלוניים

מתאפשר לילד פשוט להיות, ולגלות את שצריך" "יצא לי מכוער", פרפקציוניזם, של ראש וחשיבה "יצא לי כו 

 עצמו ואת הביטוי האמנותי האישי שלו.
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 תכנית העבודה בקוים כלליים:

עבודה עם תמונות נפש פנימיות, רחבות, מופשטות, קוסמיות, מתוך האגדות, המשלים וסיפורי  ב-כיתות א

 צדיקים.

 ת עם סיפורי התנ"ך הארכיטיפיים: הבריאה / המבול תמונות הנפש הופכות לפיזיו  כיתה ג

(. לאחר חציית הרוביקון, הילד 'נפרד' Nature Moodתמונות נפש פנימיות שיש להן ביטוי בטבע ) כיתה ד

לאחר התבוננות עולה ש הפנימית הדגש הוא על תמונות נפש, ציור ההתרשמות מהעולם ומסוגל להתבונן בו.

  (.תהולא העתק)או בתופעה ה יבח

 כך עד כיתה ו'.ציור ההתרשמות, מתוך ההסבר של המורה וההתבוננות על הנחיותיו בציור על הלוח, 

 המחנך מצייר עם הילדים, בכיתה ו' מתחילה עבודה עם מורה לאמנות.  עד כיתה ה' כיתה ה

 עבודת ההתבוננות שונה בגיל זה ומורכבת ממספר רב של שלבים.

צרות חלל פנימי לנפש ור וצל, חלל פנימי של עצמים )עם התחלת היוהילדים לומדים על או כיתה ו

  בהתפתחותם(, מעבר הדרגתי מכהה לבהיר, כלים לרישום.

הסבר, מקור אור ניתן הדגמה ומתקיימת  רה הכד, או הלהבה(במקבציור טבע דומם )כאן, אופן העבודה  גם

 לציור ההתרשמות הפנימית שעלתה בתוכם. ניגשיםאחד. מתקיימת התבוננות, אבל מניחים אותה בצד. ואז 

עם הנחה  , חלק ניכר יותר מהעבודה צריך להיות פתוחככל שהנפש הולכת ונולדת  - תחילת ז -'ה סוף כיתה

 מובנית. חשוב לאפשר לכל אחד לבטא את הנפש שלו.

חותי של גיל = ביטוי לסימפטיה/אנטיפתיה האופיינית לשלב ההתפת פרספקטיבה, קטבים )שחור/לבן כיתה ז

 , יש צורך בנושאים דיכוטומיים, עבודה עם קטבים.(ההתבגרות

 .צבעים משלימיםבככל שהנפש נולדת יש צורך לחזור לשימוש בצבע,  כיתה ח

 

בגילאים הבוגרים יותר בבית הספר היסודי, בזכות עבודת הנחיה נכונה, הילדים לומדים ורוכשים יכולות הבעה 

 ין תחומי הידע השונים )בוטניקה, גאוגרפיה, היסטוריה ועוד(.ב על ידי חיבורוביטוי גם 

על נושאי הציור המובאים לילדים להיות קשורים לשלבי התפתחות הילד ולקוריקולום, עם זאת המקורות 

לציורים עשויים להיות כל סיפור, מעשיה או תופעת טבע שנטבעה בתודעת הילדים. החשוב הוא להביא כל 

יצוע מלא, תוך שימת לב להתאמת החומרים הנכונים להשלמתה. כך יתעוררו כוחות עבודת אמנות לכדי ב

 6 הרצון, כמו גם יכולת האבחנה של איכות העבודה."

  

 מתוך הקוריקולום בתרגום חופשי: 

 ג-ות אתכי

מלווה את הילדים לאורך כל שנותיהם בבית הספר היסודי. בכיתות הצעירות הילדים לומדים  ציור בצבעי מים

הדובר  צבעהל לקולו שהשונות של הצבעים, ותוך הקשבה  םהלחוות את עולם הצבעים, תוך גילוי איכויותי

הצבעים עצמם מדוללים במים ומחולקים בצנצנות. בתחילה צבעי היסוד: צהוב, אדום וכחול על גווניהם  אליהם.

ר לבן. על ידי כיסוי שטחים השונים. כל צבעי היסוד ומאוחר יותר גם הצבעים המשלימים מצוירים על ניי

הילדים נמשכים תחילה לקסמו של הצבע הספציפי יותר ודעתם אינה מוסחת לכדי  .אחדחבים של צבע נר

מחשבות שרירותיות של תמונה מסוימת. בשלב זה, אין הכוונה לייצר ציור נרטיבי או ריאליסטי כי אם לחוות 

הצורך  לסיפוקמרובות  ניתנות אפשרויותלילדים  וירים.הרגש העולה ביחס לצבע וליחסים בין הצבעים המצאת 

   בביטוי חיצוני של חוויותיהם הפנימיות.

הם עשויים  וחווים את שילובם ברמות משתנות של יופי. בהרמוניהיחד לומדים כיצד הצבעים פועלים הילדים 

מזינים ומחזקים  אלה ב.צהומביא איתו השל הכחול והשמחה שאת עדינותו 'מכובדותו' של האדום, לגלות את 

 מתוך הצבע. הםבלומדם להיפתח אל עושר כל המדבר אלי את נשמתם של הילדים

                                                 
6

 Painting and Drawing In Waldorf  Schools classes 1-8" Thomas Wildgruber" 9-10תרגום חופשי מתוך עמ'  
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מעט הלאה, נוספת הדינמיקה של הצבעים על ידי סיפורי צבעים ואגדות. כל צבע, בהתאם לטבעו מוביל 

להיאסף ככל שנעשה צהוב עם יכולתו לקרון החוצה, יוצר צורות שונות מהכחול שנוטה לחבר ו לצורות שונות.

 כהה יותר ושביכולתו להביא לרגיעה באיכותו השקטה.

אלא הזרמתם בפשטות מתוך ספציפית, תרגילים המשלבים את כל הצבעים הללו, ללא הובלתם לכדי תמונה 

ניתן להטעין את האינטראקציה בין הצבעים  ג.-איכויותיהם, ניתנים במגוון רחב של אופנים לאורך השנים א

את  ר את קורות הצבעים עצמם ולאהסיפור מתא ינים דרמטיים בתוך סיפור.ם אישיותיים או במאפיבמאפייני

תרגיל עם שני צבעים שנעשה בשתי דרכים מנוגדות: עיגול אדום  ,הצבעים יוצרים ברישומם. לדוגמאשמה 

 ירוק.מרכז  במרכז והיקפו ירוק, ולאחר מכן היקף אדום כשבתוכו נובט

 וטבע ותמונות אחרות. נוף ,תמונותבציורי  מיושמותת שנלמדו מאוחר יותר היכולו

 

. הקוים ברישום צורה לא מייצגים שום דבר קונקרטי: 1919נושא אותו הציג שטיינר ב)בקו וצבע( , רישום צורה

ולספק הכנה מקדימה  תפישת הצורה, לתרגול יכולות היד הם מותאמים לצורך הילדים בתנועה, נועדו לאימון

אנכי, אופקי, בהמשך צורות עם זוויות, דרך תרגול קו ישר וקו עגול, שינויים בכיווניות, , בכיתה א' לכתיבה.

, דבר אל הצורות השונותולים, עיגולים, ספירלות ואליפסות, נחשפים ריבועים וכוכבים, כמו גם חצאי עיג

)תוך הדגשת ימין ושמאל(, , מתרגלים הילדים את נושא הסימטריה בכיתה ב' יב תרגול לצורך הטמעתן.ימחה

שניים(. שטיינר ציין בהרצאתו כי רישום צורה מסוג בנוסף על התרגילי מראה, גם מרובעים )ארבעה כיוונים, 

יתוסף  בכיתה ג' לכיוון האינטלקט. 'משיכה מטה'הבשלה של חשיבה ללא זה מטפח ראיה פנימית שמאפשרת 

ב הרמוני, כהכנה ללימודי הגיאומטריה בהם ישתמשו סימטרי, על ידי תרגול השלמת ציורים למצ-ציור א

ספקים, שטיינר המליץ להשתמש בכלים אלה, בשל המגוון האדיר שהם מ בסרגל וכלים מדויקים נוספים.

  כמענה לטמפרמנטים השונים, לילדים הפועלים מתוכם.

 

ומילוי שטח  העבוד לתוך שימת דגש עמומלץ לעודדו בקרב התלמידים, בעיצובם של הילדים. , ציור חופשי

לכן עדיין לא משתמשים בצבעי עפרון, אלא בגירים  ומילויו בצבע. להבדיל מרישום קו מתאר ,כתםב הדף כולו

 המחברת השוטפת. מעבודתהשנים הראשונות כחלק  3בלוקים. על ציורים אלה להינתן לאורך בו

ם השונים הנלמדים, כמו למשל, עבודת הציור המתוארת למעלה נמשכת תוך התאמתה לנושאי  ה-כיתות ד

 על הצורה למלא.אותה  פונקציההנובעת מהתוך התבוננות בצורה ת בוטניקה תקופ האדם וממלכת החי,

הבנת הצורה ןתפקודנה, שילוב של צורה ופונקציה עבודת הציור תתבטא היטב ביישום של  ח-כיתה ו

ומם, כמו גם ביטוי נושאי לימוד שונים, כמו ואספקטים אחרים מתוך התבוננות בטבע, בנוף, בחי, בצומח ובד

 גיאוגרפיה לשוגמא, גיאולוגיה ומפות(.

 

  2 - מתוך שיחה עם מחנכים

 רוחני(-)נפשי אתרי 'רטוב על רטוב' . ציור מים1

ציור בצבעי מים, הקרוי 'רטוב על רטוב' הוא ציור שנעשה בעזרת מכחול רטוב, בעזרת צבעי הבסיס, כחול, 

 A3 (42/30וללים במים המונחים לצד העבודה בצנצנות. משטח העבודה הינו גליון נייר בגודל אדום, צהוב, מד

ס"מ( שהורטב בגיגית מתאימה ונפרש על גבי משטח עבודה מעץ )סיבית או דיקט(, מצופה בחומר פלסטי 

 )כמו פורמייקה(. 

באופן ישיר עם נוגע יור באופן הזה בעל מימד תרפויטי. צהינו  ,לחינוך ולדורף תייחודיהזו, השימוש בטכניקה 

 בטח בגיל הצעיר, אין לו אח ורע. הרגש בעבודה זו הכי חשוף, זה המקום הכי עדין. הרגש, 

 

 / ציור לוח חומרי(-. עבודת המחברת )פיזי2

הישות האנושית]...[ אין לה שום קשר פנימי לאותיות של הכתב המודרני. האותיות הן "שדים" קטנים מבחינת "

ע האנושי, ועלינו למצוא את הדרך הנכונה לגשת אליה. את הדרך הזו, את המעבר הזה, מוצאים אם, הטב
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בתור התחלה, אנו מצודדים את הרגש האמנותי של הילד בהרשותנו לו לצייר או לרשום את הקווים והצבעים 

 7אשר זורמים מעצמם אל הנייר מתוך ישותו הפנימית ביותר".

, העבודה נעשית על ידי גירים חומריכלי של מיומנות ושל ידע.  כלי לימודיא הציור בעבודת המחברת הו

 ולימוד חשבון, רישום צורה, ציור בכיתות הצעירות )בלוקים, צבעי אצבע( צבעוניים ובהמשך על ידי עפרונות.

 ע השוניםעיבוד החומר הלימודי הנרכש, תוך ביטוי המיומנויות השונות בתחומי היד בוגרותבכיתות ה .אותיות

תקופת האדם והחי, צמחים, )סיכומים בהיסטוריה, מפות בגיאוגרפיה, כתיבה יוצרת, ניסויים בכימיה, 

 גאולוגיה, גיאומטריה ועוד ועוד (.

  

 דרך עבודת חיקוי ושלבים

לאות ב',  ציור הבית כפי שצויין:הרצויה.  המצייר על הלוח ובונה שלב אחר שלב את עיצוב הצור ךהמחנ

הדבר דומה ללימוד דרך חיקוי של חלילית. הילדים מחקים  אות כ'. צורה סימטרית, תכנון של דף.להכבשה 

 שלו. בשה'וה'כשלו , את ה'בית' את תנועות המורה. המחנך מסייע להם לעצב ולכל אחד דרך הביטוי 

 

 ציור מונחהדרך 

 יירו לבד.יצלקם וחיחכו לראות מה המחנך עושה . חלק מהילדים יחד עם הילדים מצייר ךהמחנ

 

בכדי ללמד   -תוך הדרכה או הדרכה למחצה חשוב לבדוק מינונים ותנועה בין שתי הדרכים המתוארות למעלה

בתהליך   כדי האפשרות לביטוי אישי ועצמאי גם בכדי לדעת היכן נמצא הילד בהתקדמו לעצב מצד אחד תוך

 ההתפתחותי.

 

 ותר(דרך הנחיה ועבודה עצמאית )בגילאים הבוגרים י

מציב משימה לעבודת בית,  ךפורש על הלוח חומר לימודי תוך כדי השיעור והילדים מעתיקים, מחנ ךמחנ

בכיתה ה יעשה מעבר לעפרונות על מנת לאפשר יכולת דיוק, יצירה ועיצוב מתוך כתם לקו  ביחידים ובקבוצות.

 דבר המותאם לצורך התפתחותי של הגיל. -

 

, ביתר קלות ובאופן שונה מעבודות עיכוב התפתחותישיש כפן ברור וקלאסי בעבודת מחברת ניתן לראות באו

ודל, פרופורציות, אר, אברי חישה, אזניים, ידיים, רגליים, על הקרקע או לא, גSודקיום של צוציור אחרות. 

דמות קטנה, הופעה ומקום של שמש בציור, כל אלה ועוד מהווים ביטויים של בשלות על פי שלב התפתחותי. 

שובים ריכוז החהחזקת הצבע, יכולת עבודה,  ניקו או כתם, אופכמו כן, ניתן לראות נטיות שונות לעבודת 

 .לאיתור קשיים ונקודות חוזק.

 

ככל שהעבודה המובנית מתקדמת כך הולך ומתפתח הציור החופשי. חשוב לאפשר לילד לראות את 

 ביתר יעילות.ההתקדמות שלו מתוך העבודה המונחית יותר, על מנת לקדמו 

 

לימוד ועיצוב הינה חלק מתהליך כולל של חינוך, במקרה זה על ידי עבודת הציור על הלוח עבור המחנכים, 

 לישות הרוחית של הילד בתהליך התגשמותה ועיצובה על פני האדמה., צורות

 

 בעבודת מחברת: הלוחמהנחיה בציור על כמה מילים 

ג' מתחיל לעלות בילדים הצורך להיות שותפים לציור, להביע את בכיתה  בכיתה א וב הציור מונחה לגמרי.

ה זה הולך ומתגבר, ובכיתה ו כבר לא מציירים על הלוח, מזמינים אותם לצייר תמונות -עצמם. בכיתות ד

 מסיפור או מלימודי התקופה.

בוננות הילד תמיד מביע את עצמו, בכל עשיה. עבודת המחברת תמיד תבוטא באופן אינדיוידואלי. ההת

 /ז(ם פרטים ברורים יותר כמו פורטרט בכיתה ומתאפשרת למעשה בכל שלב. ככל שמציירים מדויק יותר ע
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 –יכולת אמנותית, יכולת התבוננות של הילד. ככל שהציור פשוט יותר  – ניתן לראות היבטים נוספים ועמוקים 

 ת של קשר עין יד, וכד'. מורכב, נראה יכולושהציור נעשה קונסטיטוציה. ככל ביטוי של ה נראה

הציור  –. כשהילד צעיר הולכת ונעשית נסתרת לעינינו פנימיותו -ככל שהילד הולך ומתבגר והופך אינדיבידואל

 הוא בעצמו משמש פה לפנימיות שלו בהתנהגות, בהתבטאות.–משמש פה לפנימיות שלו כשגדול 

יור עוזר ומשמעותי יותר.כיתה ו' כבר מכירים הצ–בכיתה א' כשעדיין לא מכירים והאישיות לא יוצאת החוצה 

הציור  -' בחוץ', הילד פנימית ורגשית, מתקיימת מערכת יחסים מורכבותישנה לעומק ועוברים דברים יחד , 

 .פחות משמעותי מבחינת הבנת הילדכלי הופך ל

 

 . ציור חופשי 3

, בית ועץ" )הוצאת רודולף שטיינר מוטיבים דמות אנוש -"קריאת ציורי ילדיםמספרת אודרי מק'אלן בספרה 

ֵרס התענינותי בציורי ילדים החלה עוד בתחילת דרכי בהוראה. בשנתי הראשונה בחינוך ולדורף, " (:קולג' פְּ

כמחנכת כיתה, איפשרתי לעיתים קרובות ציור חופשי, מאחר ותרגול בשימוש בצבע, כמו ציור ורישום, היווה 

תוצרים בלתי צפויים ומעניינים. דוגמא אחת, של ציור של אחת הבנות,  חלק מהקוריקולום בבית הספר ואיפשר

בולטות כלפי מטה, וקו אדומות  ברקע,  עם קו אופקי מובהק שמעליו רצף נקודות קטנטנותכתם מים ירקרק 

 בבוקר למחרת הציירת הקטנה הראתה לי בצבוץ שן ראשונה." נוסף. לי זה נראה היה כמו מבט צידי של לסת.

להבדיל בשל עזיבה, או חופשי בגילאים הצעירים מתאפשר ביצירת אלבום ציורים לכבוד יום הולדת או ציור 

בנוסף לעיתים יתבקשו הילדים לצייר חוויה או זכרון מיוחד מתוך המחנך. ילד או של העדרות ממושכת, של 

פעמיים זאת מומלץ מאד עם ולשלב ציור חופשי לפחות פעם בשבוע , מאד חשוב  סיפור או מתוך טיול כיתתי.

דקות תוך כדי  15-20מוציא החוצה המון פרטים בזמן קצר יחסית.  –לציור זה מתנה מאד גדולה  .בשבוע

סיפור, חצי שיעור או שיעור קצר, או הפסקה ארוכה. יכול לבוא במקום התבוננות בפעילות של יום יומיים 

 )חבל, חלילית, מחברת(.

 .'ת, ולכן משמש כלי לראות דבריםקצת כמו שיר, גם הציור מתומצ'

 

מהווה את הכלי הכי ברור להתבוננות בהיבטים נפשיים, בעיות נפשיות, משברים,  , החופשי בעיקר, הציור

ביטויים שונים העולים בלבול, חרדה או דכאון. זאת בשל העבודה עם הצבע, שכן הצבעים קשורים בנפש. 

 ה )באמנות, באוריתמיה ודרכים אחרות(.מתוך הציור  יצביעו על הצורך בטיפול ותמיכ
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 ההתבוננות בציור 
 

 

אפילו במקרה שהנושא נראה "כל ציור עצמי אמיתי של הילד הוא כעין אוטופורטרט שבו הוא מספר על עצמו, 

לו רחוק ובלתי קשור אליו באופן ישיר. כי הדרישה להבעה עצמית אינה באה מבחוץ, היא עונה על צורך פנימי 

". ברורית אונאחזק וטבעי
8 

 

 התבוננות או אבחוןא. 

 לשים לב גם לטרמינולוגיה.כדאי לאבחן? מתוך התבוננותו האם בסמכותו של המחנך לאבחן? האם ביכולתו 

 

 הגדרה מילונית

 אבחון

 עה )או של מחלה( על ידי בדיקה ועל פי סימנים אופייניים. קביעת אבחנה, קביעת טיב של תופ

 

 התבוננות

 הסתכלות בתשומת לב, הבטה, עיון מעמיק. 

 

 הגדרת עבודה 

ר להתבלבל. גם אבחון של אפש. עיון מעמיק כמוהו כבדיקה , קביעת טיב של תופעה...רבבין ההגדרות הדמיון 

מידה מסוימת כמו שעושה המחנך: משוחח עם הורים, מורי תרפיסט כולל התבוננות ואיסוף רב של נתונים, ב

המקצוע, אנשי צוות התרפיות. המונח 'אבחון' מרגיש מוזר בהקשר של המחנך, כי אינו איש מקצוע טיפולי. 

 אבל רגע, גם המחנך מוביל את הילד לתהליך של ריפוי. אם כך, מה ההבדל?

דת החבל, התנועה במרחב, העבודה במעגל, השירה, כשם שאת עבו .התבוננות אינה אבחוןשוב לזכור כי ח

מחנך ותיק, שהרבה  , כך גם בעבודת הציור.בהם מתבונן ר, אין המחנך 'מאבחן' אלאהנגינה, הדיבו

זוהי מלאכתן  –בהתבוננות, מתוך נסיונו הרב, יכול לפתח יכולת טובה מאד בהתבוננות, אך לא יבצע אבחון 

, להם הידע המקצועי לנתח בדרכים שונות, Extra lesson -רפיסטים( הת )תרפיסטיות/של מרפאות ומרפאי 

באופן מעמיק ביותר עד לביטויי התגשמויות קודמות, טראומות בשביעון הראשון, ביסוס נוכחות הילד בגוף, 

 השלמת כל השלבים ההתפתחותיים בשביעון הראשון, מבנה קונסטיטוציוני של הגופים של הילד, ועוד.

לשמר את מאפייני ההתבוננות של המחנכים והתרפיסטים כפי שנאמרו ולא לאחדם לאמירה  לכן, החלטתי

 אחת, על אף הדמיון הרב. 

 

 דיאלוג

עם מטרתו פדגוגית, והתרפיסט  -נכון יהיה לומר כי הדרך היא לעולם משותפת, המחנך ומטרתו החינוכית

ישבו יחד בכדי להבין מהי בקשתו של  רגשית )זיהוי סימפטומים וטיפול במחולליהם( תמיד-ההתפתחותית

 הילד? למה הוא זקוק? מה פצעו? מה נדרש בכדי לרפאו, ליצבו, להשקיטו?

 

; 

ההתבוננות בציורי הילד הינה חלק מתהליך ליווי המתקיים תוך התבוננות כוללת על מגוון יכולות וביטויים של 

גינה, הדיבור, יכולתו לשתף פעולה, לבצע עבודת החבל, התנועה במרחב, העבודה במעגל, השירה, הנ: הילד

 משימות, יכולת הקשבה, ריכוז, מוטוריקה ועוד ועוד.
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יש לנקוט משנה זהירות בהתבוננות בביטוי זה של חיי הרגש הכמוסים והפרטיים של הילד וללוות אותם 

ין, ויש בו כדי ברגישות ובעדינות יתרה. ציור של ילד מהווה הצצה לעולמו הפנימי, אותו עולם הנסתר מהע

 לגלות על מצבו הנפשי, עולם הרגש האינדיוידואלי המיוחד רק לו ועל כן יקר מציאות. 

 

-צריכה להיעשות על מספר ציורים ולא להתבסס על ציור בודד )שיכול לשקף מצב התבוננות בציור חופשי -

 רוח נקודתי(.

ויש משמעות רבה לאיכות י הנחיה וליווי נעשה תוך כד הציוריש לקחת בחשבון כי  בהתבוננות בציור מים -

 הילד, בעיקר בכיתות הנמוכות.התוצאות תלויות גם בשליטה טכנית של . בהנחיה הליווי ולנסיון

יש לקחת בחשבון את מרכיב העבודה בכיתה, תוך הנחיה, במסגרת זמן, מקום, אוירה  ,בעבודת המחברת -

 והשפעות חיצוניות רבות.

 

 ללמוד לקרוא בילד –התבוננות כלי הב.  

"ההתמסרות המלאה של המורה לתפקידו ]...[ תיווצר רק אם הוא יוכל לחדור אל כל טבעו של האדם כגוף, 

נפש ורוח. מי שיש לו אידיאות חיות אודות האדם באופן הזה והוא מוכן לעסוק בשליחותו, האידיאות החיות 

וא תשובות מעשיות לשאלות חשובות. מי מעלה הללו הופכות אצלו לרצון מיידי. הוא לומד משעה לשעה למצ

את השאלות הללו? זהו הילד עצמו. וכך הדבר החשוב ביותר הוא ללמוד לקרוא בילד. וידע ממשי ומעשי של 

 9האדם בגוף, בנפש וברוח, מאפשר ממש ללמוד לקרוא בילד."

 

 

 תשובות. מתןכלי נוסף להעלאת שאלות, לא 

המשתנים שמחנך יעזר בהם, אך לא הראשון. ראשית נתבונן בילד ת הוא אחד המדדים, וכלי ההתבוננ

בנוכחותו במעגל, יכולתו לנוע, לתאם תנועותיו עם הקבוצה, לשתף פעולה בעשיה חברתית, בהמשך נתבונן 

 יכולת ריכוז, ערות/שינה ועוד.בקפיצה בחבל, יכולת התארגנות, 

, מראה כללי של מחברת )דפים ישרים/מקומטים, נוכל להתבונן גם על הקלמר )יכולת ארגון, סדר, נקיון(

 .ועוד ן הכתיבה, אופן החזקת הגירעטיפה, לכלוך/נקיון של העבודה, אופ

 

 הילד בעודף סימפטיה, איך אני עובד איתו?  –די מהר ניתן להבחין בחריגויות. עולות שאלות 

 ילד בולט בהתנהגות, צוות תרפיה יאתר אותו מיד. 

בוננות הוא כלי נוסף להעלאת שאלות, לא כלי למתן תשובות. המחנך וצוות התרפיה עבור המחנך כלי ההת

יושבים יחד ומתבוננים יחד. מה אנחנו רואים? מהן השאלות לגבי הילד? לא ממהרים לשלוף פתרונות 

 תרפויטיים בהכרח.

 

 בפרט ובכיתה

ון. בחלק מהעבודה האמנותית בבואנו להתבונן בעבודות הציור השונות חשוב שנראה את הציור בהקשר הנכ

 :נתבונן על התקדמות הילד ביחס לעצמו, לקצב ההתקדמות שלו, ונעלה שאלות

 האם הילד מצליח להתקדם מהמקום שבו הוא נמצא בקצב משביע רצון?

 כיצד הילד מתקדם ביחס לכיתה? -כמו גם 

 אז נשאל–יגדל  במידה והילד אינו מתקדם בקצב הרצוי ביחס לכיתה, והפער בינו לבין הכיתה

 איזו עזרה עליו לקבל?

 תרפיה באמנות לא תינתן לפני כיתה ב', אלא החל מג' אז מגיע לבשלות.

                                                 
9

 85עמ'  6רודולף שטיינר "חינוך וחיים רוחיים מודרניים" הרצאה  
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ערך מוסף בהיבט ההתבוננות, שכן הוא יש הנתלית על לוח השעם הכיתתי,  מיםבצבעי  לעבודת הציור

כמו גם ביטוי תמונה כיתתית של השלב ההתפתחותי, והשלב הלימודי )תימות לימודיות(,  מאפשר לראות

כתם, מצב פיזי של -פרופורציות, מרכז, איכות קוצבע, עודף מים,  כמותספציפי של ילד בתוך המכלול, כמו 

 הדף )חורים, קרעים(, ועוד.

 

צגות )רנדומלית( לעיני הכיתה היא אישית ולא נפרשת על הלוח. מספר מחברות מו עבודת המחברת

, ללא שיפוטיות או ביקורת, אלא ושל חבריו ומסייעות בהטמעת ההתבוננות של הילד על עבודת הציור שלו

  כחלק מהקניית ההתבוננות באיכויות שונות ואפשרויות ציור מגוונות.

 

ה מהווה תמונה כיתתית ניתנת כמתנה לחבר / מורה או שנתלית על לוח השעם, אך אינ הציור החופשיעבודת 

 ידואליות.בכי אם אוסף של עבודות אינד

 

  על מה נתבונן? תכל'ס,  ג.

 

 יור צבעי מים  /  מנקודת מבט של מחנך ותיק ומורה לאמנותצ. 1

עד כמה הילד מוגשם בתוך הגופים,  היבטים של הגופים השונים,על עבודת הילד ניתן לראות  בהתבוננות

 עובדות. איך המערכות השונות שלו

: ילדים המציפים את הנייר במים, זהו ביטוי בביטויים פיזיים ונפשייםניתן לראות בציור מופע של קטבים 

לעודף מים במערכת הגוף, עודף רגש, עודף אסטרליות, ליחה, לעומת ילדים שעובדים מאוד יבש ומעוצב 

בע )מציפים עם צבע( לעומת לא וקשה להם לאבד שליטה )בצורה, בכיוון(. או ילדים שמשתמשים בהרבה צ

 מעט ילדים )בנות יותר מבנים( שבאופן מובהק יעבדו עם כמה שפחות צבע, כמה שיותר בהיר.

 

 ת הספר.ילאורך שנות ב ביטוי לשלב התפתחותי בו נמצא הילדניתן לראות בעבודות 

 

בשפת שלבי התפתחות הצמח ד' וגם ה', מבחינה אומנותית )-, כיתה ג'8-9לדוגמא: שלב מעבר הרוביקון, גיל 

בהשאלה( הילדים נדרשים לעבור מהמקום הלא מתחייב של התחממות, נשימה ותזונה למקום של התחייבות, 

 של עיצוב צורה. זוהי תהום אחת שהילדים מבקשים לא לחצות ומתקשים בכך. 

 

ך )את האחר, את , כיתה ו', בהם נדרשים הילדים להחשי11-12דוגמא נוספת, היא שלב המעבר של גילאי 

העולם( בכדי למצוא את האור האחד בציור )לעומת מקורות אור שונים בתהליכים קודמים(, לעשות 

מטמורפוזה, לוותר על העיצוב כדי למצוא את ה'אני' שלהם, ביטוים האישי. הילדים מתבקשים להחשיך תמונה 

בציור וחלקם מתענגים, ומתקשים ערביים. חלקם מתקשים להחשיך, מתקשים לוותר על האור ש-של אור בין

 להותיר אור.

 

 חופשי  /  מנקודת מבט של מחנך ותיק ציור. 2

ראשית, הערה: על ההתבוננות בילד לכלול משתנים נוספים כמו תנועה ועשיה ובשום אופן לא להסתמך על 

אמנותית  להפריך על פי התבוננות כוללת שכן לעיתים התנהגות סותרת עשיה אוציור בלבד. חשוב לאשש 

 ומגוון ההיבטים האישיים של הילד הנגלה בהתנהגויות השונות הוא רב. 

 

. בנושא ובצבעים שבחר ובאופן בו בחר לציירם, בלי בהתבוננות עומקשל הילד  בציור החופשיחשוב להתבונן 

 .הילד נטולצורה, תוכן או השפעות חיצוניות, ובכללן הצבע. הציור הינו ביטוי של   ךהנחיית המחנ

 ואז מתחילים לשאול שאלות:
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 ממנה )אנטיפתיה(?  רחוקלסיטואציה )סימפטיה( או  קרוב. האם המצייר 1

"zoom in zoom out" 

 

 ? קרהאו  חמה. האם חווית הציור היא 2

 

 )מדויק בפרטים(, 'רזה' )קשור בתפוקה( או  עמום? בהיר. האם הציור 3

ר התנועה, הנוכחות העצבית )אנטיפתיה( הינה חד עד כמה תמונת הדיוק בפרטים, העדר החיים, העד

 צדדית? על הציור לכלול גם צורה וגם חיים )חום(.

 

 )=כוחות חיים( יש בציור? כמה "לבן". 4

 יש ילדים שמתקשים מאוד למלא דף שלם ברקע.

 

 ? או משטחיותר  איכות קוית. האם לציור 5

 חיים( כוחות רצון, -תודעה(, משטח )גפיים-איכות קוית )ראש

 

 , איך הוא חווה את העולם?תוכנית. מה בחר הילד לצייר מבחינה 6

 , תפישת עולם.תוכן מאפשר שיקוף של חרדות, חוסר שקט, טמפרמנט

באמצע. ניתן לגזור מתוך כך  זה אומר שיש מרכז, רק שמים, רק אדמה, משהו חסר –אדמה ושמים לדוגמא: 

 .לעבודה כיוון מסוים על

 

 עד כמה הדברים נובעים אחד מהשני?  - טיםקשר בין אלמנ. 7

 לעצים יש שורשים בתוך האדמה או שהעצים 'מודבקים'?

 

 האם הפרטים על הדף שלמים או חתוכים? האם יוצאים אל מחוץ הדף? - נשימה. 8

 מצביע על היכולת להיות בתוך הגוף בצורה מאוזנת.

 

 של פרטים קטנים? ריבוי. האם קיים 9

 ל הראש, כוחות תודעה, עלול לבוא על חשבון כוחות חיים.מצביע על פעילות ש

 

 הבחירה בצבע. 10

 איזה צבעים נבחרו? 

 האם השתמשו ב'הרבה כחול'? -כמות הצבע 

 האם הציור רווי? האם נעשתה בחירה בצבעים חזקים? –אופן השימוש בצבע 

 

 של תרפיסטית באמנותמנקודת מבט  /ציור חופשי . 3

 . , לאורך זמן ועל פי רצף של מספר עבודותאופנים שוניםעל פי לערוך  ישאת ההתבוננות בציור 

 נבחרים:כלליים  אופניםלפניכם מספר 

 

המיצג  –המיצג את הראש, החשיבה, חלק אמצעי  –חלק עליון  .. שלושת הגופים על פי שלושת חלקי הדף1

רים אינם חותכים ומופרדים אלא את הרגש, הלב וחלק תחתון שמייצג את ההיבט הפיזי, הגוף. כמובן והדב

 שזורים אלה באלה. יש בעצם להבחין איפה נמצא עיקר הכובד, מוקד העומס בציור.

 
 חלק תחתון

בולדורף, עד כיתה א', הילדים לא מציירים לגמרי אדמה )לעיתים מציירים את האדמה בכתום ירקרק(, הם 

 עדיין לא ירדו לגמרי מהספירות הרוחיות אל האדמה. 
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האם הם  -. יש לבדוק האדמהות א', ב', ג', יש ציפיה לראות את הדמויות, העצים והבתים מונחים על בכית

חזקה  -מושרשים בתוכה, קשורים אליה היטב או מרחפים. נראה האם האדמה נוכחת, ואם כן מהי נוכחותה

ולא נשאר מקום ועבה או חלשה ודקה. לעיתים נראה אדמה מאד גבוהה וגדולה, שתופסת שטח ניכר בציור 

כמעט לתיאור דמויות או שמים. כשנראה אדמה באיכות של אויר, או באיכות של מים, אלה הם ילדים שהחלק 

 הפיזי שלהם חלש יותר.

 
 חלק אמצעי

ריק. אלה הם ילדים שלא נותנים ביטוי לעולם הרגש. קיים  -הרגשהרבה פעמים נמצא שהחלק האמצעי של 

 מצביע על כך שהילד עדיין ב'חלימה', בספירה רוחנית. שם ואקום, ִריק. יתכן גם וזה

 חוסר החיבור לעולם הרגשי, לעיתים יצביע על מקום לא מטופל, שלא נוגעים בו, שמתעלמים מקיומו.

 

 חלק עליון

' תודעתית, מרכז הכובד נמצא בחלק העליון של הציור. יתכן ונמצא גם עבודה ראשילדים הנמצאים בעיקר ב'

 הראש בדמות האנוש יצייר הילד גדול ביחס לשאר.  קוית יותר ואת

 ככיוון כללי יש צורך 'להוריד' אותם אל האדמה, מלמעלה למטה, לעזור להם להתגשם.

 

. כאמור, ריק עשוי להצביע על חוסר בהיבט העומס מול מידת הריק מידת .2  במבט כולל, יש להתבונן על

כמו עננים וצורות או ציפורים ופרפרים )גוף  -העליון  הרגשי.  עומס יתבטא בריבוי של פרטים גם בחלק

 אסטרלי, מערכת עצבים משמע הילד נמצא 'בחוץ' פחות פנימית(. 

 ? בהתבוננות: מה הדבר הראשון שמשך את תשומת לביחשוב להתבונן 

 היום. יש לזכור להתבונן על מספר ציורים בכדי להתרשם, שכן הציור יכול להוות ביטוי של מצב רגשי באותו

 

 דרך המחווה של הציור .3

אף הוא בתנועה כלפי  –דמות האנוש, האם זרועותיה מופנות כלפי מעלה, העץ מחודד כלפי מעלה, הבית 

 מעלה? אם הכיווניות הפוכה נראה זרועות מצביעות מטה ועיקר כובד הבית בתחתיתו.

 

  צבעוניות .4

 א. 'חום' ו'קור'

 גם נטיה לכיוון מסוים. אדמה )חמה( וים )צבעים קרים( או אגם או נחל. ניתן לראות צבעוניות מאוזנת כמו 

 

 בחירת הצבעיםב. 

 יעיד על עצבות.  -או חולצה  השימוש סיסטמטי בצבע ה'סגול' או הכחול כהה בפרטים קטנים כמו שמל

 

 ריבוי בצבעיםג. 

 עושר רגשי, מגוון תחושות, ביטוי נרחב.

 

  אופן הציור. 5

ממטרות, מזרקות אופייני לרב לבנות, מבטא תחושת יתר לסביבה, נמצאות  )='שפריצים'(, כמו* ציור בהתזות 

 'בחוץ', לא 'נכנסות' פנימה, חשות מה קורה לכולם. 

 

  חיתוכים. 6

ציורים שנחתכים בצד ימין או בצד שמאל, הציורים אינם שלמים, פרטים שלא נמצאים בשלמותם בתוך הציור, 

 ה מפורקת או במשבר(, במקרים כאלה יש לשאול שאלות.כמו בית חתוך )=משפח

להבדיל, ציור שמתאר רק את החלק העליון מבטא חד צדדיות. הטיפול יתמקד בהוספת קוטב שני ובמציאת 

 האמצע החסר. 
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כשחסר אותו אמצע ניתן לתרגל תהליכיות של מה היה לפני, מה היה אחרי. תהליך שקיעה שהולך ומחשיך, 

 י של ציור בצבע אחד, ציור נוסף בצבע שני וציור שלישי של המפגש ביניהם.או תהליך צבעונ

 

  נושא הציור. 7

זה הנושא שמעסיק אותו. ילד  -. ילד שיצייר שוב ושוב משפחהמוקד הבעיהנושא ציור שחוזר על עצמו הוא 

 שיצייר את המשפחה פעם נוסעת באופניים, במכונית אבל הדרך חסומה, מצביע על תקיעות. 

נושא נפוץ אחר הוא בעלי חיים, בעזרתו ניתן לעבוד על נושאים ותהליכים שונים, וזאת משום שילדים רבים 

אוהבים בעלי חיים ומרגישים קרובים אליהם. בכיוון אחר בעלי חיים הינם מספיק רחוקים שניתן יהיה להשליך 

 עליהם נושאים פנימיים של הילד.

 

 קטבים. 8

 ור, חולשה מול חוזק, עמוס מול ריק, למעלה מול למטהרכות מול קושי ,חום מול ק

כשביטוים מגוון: בית "חזק" ועץ "רך", הר הקרח )קור( והר הגעש )חום(. במידה וקיימת קוטביות חזקה יש 

 למצוא את האמצע, התיווך ביניהם )כמו לדוגמא: עבודה על צבעי ביניים(.

 

 )להבדיל מתקיעות( / זרימה תנועה. 9

זרימה בין חלקי הציור. יש לשים לב להבדל בין חזרתיות לתנועה. ריבוי של פרחים יכול נשמח למצוא 

להתבטא בתנועה )זויות, צפיפות וכיווניות משתנות( ולהתבטא בתקיעות פרח ליד פרח ליד פרח. אז תעלה 

 בנו שאלת המידתיות, הכפייתיות, החזרתיות האובססיבית, עצביות יתר לעומת הָחיּות והזרימה.

 

 )להבדיל מניתוק( ין האלמנטיםבקשר . 10

בהתבוננות רצוי לבחון את הקשר בין הפרטים השונים. הפרדה קוית, כניסה אחד לתוך השני, ערבוב צבעים 

או הפרדה מוחלטת וניתוק. בית ללא קשר לעץ או אלמנט נוסף שמחבר. האם עולים אחד על השני? מכסים, 

 פרט לחוד. מסתירים, האם תלושים האחד מהשני, כל

 

 בספרות המובאים נוספים התבוננות באופנים. 4

 

 . ארכיטיפ בית / עץ / ילדא

 

  "צייר אדם, בית ועץ והוסף כל דבר שתרצה" 

 לצורך אבחון[ הניתנת ]משימה מונחית

 

 קבוצות: – 3המחנך בהחזיקו את כל ציורי הילדים בכיתה יחלקם ל

 השביעון הראשון. ציורים שמבטאים השלמת כל שלבי ההתפתחות של

 שביעון הראשון ציורים ששלב כזה או אחר טרם הושלמו ב

 התפתחותיהעיכוב הציורים 'לא בשלים' שניכר בהם 

 

במרחב, ברקע או בקדמת הציור? יש שמים? הם נפגשים עם  הביתעל המורה לשאול את עצמו: מיקום 

ילד צייר על פי הסדר בהנחיה האדמה? האם הבית ממוקם במרכז? עם עץ ודמות משני צידיו? האם ה

 שקיבל?

 

? ראש ברור, צוואר, גוף עם מותניים, ידיים ורגליים? )מראה על ביסוס והשלמת 3מחולקת ל דמות האנוש

 . בניית הגוף הפיזי(
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האם לבית חלונות? עם צלבים או וילונות? )מצביע על יכולת סינון(, ארובה? )מערכת מטאבולית פעילה(, עשן 

 ת יש ידית? )מצביע על דרך להיכנס ולצאת( יש שביל גישה לבית?בארובה? לדל

 ריבוע ועליו משולש מופרדים בקו? –מבנה הבית 

 

 הפיזיהגוף  –הבית 

 (אתריגוף החיים ) –עץ 

 מול העולם )איך יושב בגוף שלו, ואיך חווה את עצמו ביחס לעולם( 'אני'חוויית ה  -ילד 

את כל המרכיבים רואים ישויות נפרדות, רק מדגישות יותר פן מסוים,  הביטויים המופיעים בבית ובעץ, אינן

 בכל ארכיטיפ.

 

ארכיטיפית מסמל את זכרון ההתגשמויות הקודמות של הילד. 'ההיכל למשכן הרוח' הוא נושא  הבית  כלומר:

 את הארכיטיפ הקוסמי.

לתהליכים האורגניים בגוף. אם חסר קו מפריד בין בסיס הבית והגג, הדבר מבטא חוסר הפרדה בין הנפש 

יתכן ואלו שרידים אסטרליים מהתגשמות קודמת, נשאל את ההורים על הפרעות סביבתיות שונות מאז הלידה 

עשוי להתבטא בהפרעות זכרון שונות. כדאי שנשאל על הרגלי השינה וההתעוררות, חוסר מנוחה בכיתה, 

 זכרון חלש, שמיטת אותיות, לא מתמיד בהעתקה מהלוח.

הביטוי הפיזי של עולם הילד. הפרופורציות בתוך הבית, צבעוניות הבית, גג אדום ונוכח מבטא ית הוא גם הב

 תחושת הגנה, לעיתים יופיע קטן ולעיתים לא יצויר כלל. 

 החלונות בבית

הגוף האסטרלי  –חלונות  3 התפתחות הרמונית של המערכת הריתמית ושל ארבעת הגופים. –חלונות  4

הילד נתון  – 1חלון , דגש על צד שמאל, עוררות יתר בחושים -חלונות   2, האתרי )והפיזי( מעוגן בגוף

מלמד על עודף סימפטיה. חשוף להשפעות  –בית ללא חלונות בין צד ימין ושמאל, שרוי ב'חלום', למתחים 

 .3הסביבה. יתבטא בביטויים רגשיים של ילד בגיל 

 .זה סימן טוב של חום בבית - אור בחלון 

 בדרך כלל שהילד יודע לסנן.  -צלב בחלון 

מיצגת דרך כניסה אל הגוף ויציאה מהגוף, במיוחד כשיש ידית. מיקום הדלת יכול לציין מצב רגשי ולאו  –דלת 

 דוקא ביטוי להתפתחות פיזית לא תקינה.

ולם שבחוץ, משמעות הדבר כי הילד סגור ואינו יכול לצאת מבחינת הקשרים עם הע -אם לא יצוירו פתחים 

 קושי בביטוי או תקשורת. 

 ביטוי לנפש, לצד הרוחני  – גג הבית

 כוחות הרצון לא מופעלים או מגויסים מספיק. –, כוחות הרצון בפעולה, ללא ארובה ארובה מסמלת חיים

 = העולם שבחוץ, האם לוחץ או עוטף. מעטפת הבית

 

 דמות אנוש

ת פגשה במהלך השביעון הראשון, לאופן בו מתמודד ציפידמות האנוש מהווה מראה לקשיי שהנפש הספ

  האדם עם קו התורשה וגורלו האישי.

השונים ניתן להבין כיצד מרגיש הילד בתוך גופו ואם התהליך הושלם  האופן בו מצוירים חלקי הגוףעל פי 

 בכדי להפנות כוחות מבנית הגוף למשימות חדשות ללא קושי.

ן טבעי שילד יצייר את הדמות לבדה, משקף את ההתמודדות בתקופה במעבר הרוביקו  מתחת לעץאחד ילד 

זו של חייו. אך בכיתה א' או ב' הדבר עלול לבטא בדידות ויש להבחין בכך ולבדוק מאפיינים נוספים. אם נבחין 

עצבות אותה  למלמעלה מתהווה לה תמונה כוללת ש בציור בצבעוניות 'עצובה', נוכחות של ענן 'כבד' גדול

 ובאספקטים נוספים שלו בכיתה ובבית. לבדוק גם בהתנהגותונרצה 

 על הגוף  מנח הראש

 מונחות לצידי הגוף או יוצאות מתוך המרפק או המותן? – חיבור הידיים לגוף

 אחיד?– הכתפייםגובה 

 אחיד? – מפרקי הירךגובה 
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 הרגליים שווה? אורך או עובי

 ?כפות רגלייםהאם יש או אין 

 ן הנ"ל מספרים על מכשול במערכת העצבים שמשפיעה על התקיימות תהליכים בגוף.שילובים אפשריים בי

כשניתקל באלה נשאל את סיפור הלידה, האם היו נפילות בשנים הראשונות )מתח עקב נפילה עלול לפגוע 

 בשרירים ועצמות(.

 

 עץ

תנו לעולם )מערכת החישה( המקשרים או ומערכת העצביםהריאות  –אספקטים מרכזיים  2העץ מציג 

עץ וחלקיו מזכירים את מבנה הריאה )גזע העץ וענפיו על התפצלויותיהם מהוים תמונה מבנה ה מסביבנו.

 למבנה הריאה.

 

 מלמד על 'אור האתר'  –גודל העץ 

 מלמד על "גוון האתר'  –עלים 

 חיי האתר –ענפים, שורשים 

 יחה, שלכתפר-מלמד על חום האתר', מוטיב הזמן, עונות שנה –גילו של העץ 

 עצבי, הגוף האסטרליייצוג  –ענפים ללא עלים 

 נפשי רוחי, הפוטנציאל העתידיייצוג  –בשלות העץ 

מעיד על התקררות או אסטמה )קשור לתמונת הריאות(, מסיבת  – עץ עם חור בגזע )חלול או עם בעלי חיים(

 אותה טראומה בילדות המוקדמת שהותירה את הולד חסר נשימה.

 אפשרות לביטוי של קוצר נשימה  -עץ גדוע 

 

ביטוי של מקור החום והבטחון. יש להתבונן האם מצוירת בצהוב חזק או חלש, קטנה או גדולה, במרכז  שמש

או בצד, באותו מיקום תמיד או מיקומה משתנה, האם נראית כמקור חום בטחון ואנרגיה שיכול להיעזר בה אם 

 ן )'מכאיב'( או אחר.לאו. האם צורתה כקיפוד )'דוקרת'( או תמנו

 

 : כובעים, גדר, נהר, שלולית, אי, בע"ח.תוספות אחרות בעלות משמעות

 

 תבוננות מתוך ארבעת הטמפרמנטים )=מזגים(ה .ב

 

 תזכורת

  המתגשמתשלו  המתווך בין מה שהביאה האינדיבידואליותהטמפרמנט של הילד על פי האנתרופוסופיה הוא 

 ארציים אותם בחרה אותה ישות למסעה על פני האדמה.חיים הקו התורשה בבין מעולמות הרוח ו

"מה שמתווך בין כל התכונות הפנימיות אותן הוא מביא עמו מהתגשמות קודמת, לבין מה שמביא לו קו 

 10".חלוף-התורשה, כלול במושג טמפרמנט..הטמפרמנט מאזן את הנצחי עם הבר

 

מים הללו, הגוף הפיזי והאתרי )תורשה( הגוף ארבעת הגופים של הישות האנושית מיצגים את שני הזר

 ובאמצעות השפעה הדדית ביניהם מופיע הטמפרמנט. האסטרלי וה'אני' )אינדבידואל(

אלמלא יכול היה האדם לעצב את ישותו הפנימית באורח זה, היה כל צאצא מהווה תוצאה של אבותיו בלבד. 

 זהו כוח הטמפרמנט. האינדיבידואל,מה שמתעצב כאן כלפי פנים, מה שעושה את 

 

 -טבעו האופייני של טבע האדם תלוי במידת שליטת הכוחות, דומיננטיות של מרכיב כזה או אחר ופעולתם יחד

 11אז נוצר אותו גוון של האדם  אותו אנו מציינים כטמפרמנט.

                                                 
10

 י על פי ספרו של שטיינר 'גוף נפש רוח'.מתוך ציטוט של שטיינר בספר 'ציור עם ילדים בגישה האנתרופוסופית'  מאת דניאל זהב 
11

 שם.
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ימוד והחינוך אידיאלית היינו מוצאים איזון בין כולם, אך באופן טבעי כשאדם נולד הוא אינו שלם, ומלאכת הל

 ארבעת הטמפרמנטים לכדי הרמוניה יסייעו להופכו לאדם שלם. על ידי הבאת

 

 בילד

אצל הילד השיפוט הנכון יותר ינתן מתוך התבוננות בכל ההתנהגות החיצונית וההרגלים הכלליים של הילד. 

כוש את היכולת גוניים )כמו בני האדם הבוגרים כולם( ולכן על המחנך להכיר ולר-והילדים הם רבמאחר 

 להבחין בין הארבעה. אצל הילדים אחד מהארבעה בעל משקל יתר.

 

 .מלנכוליהטמפרמנט שנוצר הוא  –הוא מרכיב הוא המכריע  כשה'אני'

 .הכולריהטמפרמנט שנוצר הוא  –הוא המכריע כשהגוף האסטרלי

 .הסנגוינישנוצר הוא הטמפרמנט  –המכריע הוא כשהגוף האתרי

 .הפלגמטיהטמפרמנט שנוצר הוא  –המכריע  הוא כשהגוף הפיזי

 

 [באדם המבוגר]

 [הטמפרמנט הכולרי נוצר. –כשה'אני' הוא מרכיב חזק ושולט ]

 [הטמפרמנט הסנגויני נוצר. –כשהגוף האסטרלי הוא הדומינטי ]

 [הטמפרמנט הפלגמטי נוצר. –כשהגוף האתרי הוא בעל משקל היתר ]

 [המלנכולי נוצר.הטמפרמנט  –כשהגוף הפיזי הוא השולט ]

 

ציור בצבע יכול ללמד במידה שאין שני לו על הטמפרמנט. הצבע חי בממלכת הפנימיות של האדם בה עובדים 

 הטמפרמנטים השונים, במשחק בין הגוף האסטרלי )מודעות/תנועה( לבין הגוף האתרי )חיים/צורה(.

  חות אתריים.כשהצורות עולות מתוך הצבעים אזי כוחות אסטרליים עובדים לתוך כו

 עלינו לפתח צורת עבודה בריאה שתאפשר את חוויית הדינמיות הזו של הצבעים והצורות מתוך הצבע.

ביטוי הטמפרמנט יעלה מתוך בחירת הצבע )אם ניתן לילד(, הגוונים, משיכת המכחול והצורות שעולות. כך 

 יכול המורה לפרש את העבודה של כל תלמיד במובן הטמפרמנט האופייני.

ניתן לעבוד תרפויטית עם כל טמפרמנט על פי דרך העבודה הייחודית לו, בכיתה המורה יקבל תמונה נוספת 

 בהתבוננות על הילד.

 

 חשוב

על טמפרמנט מסוים פעילות מהטמפרמנטים ההפוכים בכדי כאילו 'לסלק מתוכו את בלא נכון יהיה להביא ל

 12לכת לקראתו.התכונות האלו'. יש להביא את העבודה המתאימה לו, ל

 

עוצמות חזקות של צבע, משיכות מכחול רחבות וחזקות, צורות גדולות, לרוב מוגדרות היטב   - כולרי

 חשוב לתת לו לחוות את הצבעים בעוצמה. ותוקפניות.

 

בעבודה עם צבע יתקשה להגיע לעומק התנסותי במגע עם הצבע, עומק שנוצר אחרי זמן ויתקשה   - סנגויני

יש לעבוד יחד איתו, במקביל אליו, ולייצר עניין )והתמדה(, יצייר בצבעים  יצירה זמן רב.להחזיק מעמד ב

שנראים כמתפוגגים ובהירים, ישתמש בצורה מלאת שמחה, אך לא אחידה. העבודה בכללותה תהיה נעימה 

 לעין אך הפרטים יראו מעט לא גמורים.

 

ם שאינם מתעבים ויתקשה להגיע ליצירתו ירבה לשהות בעבודה עם צבעים חלומיים, נושמי  -פלגמטי

יעדיף צבעים קרים )כחולים, סגולים, ירוקים(. צורות גדולות ורכות. משיכות מכחול גדולות לעולמות של צבע. 

                                                                                                                                                        
11

מתוך ציטוט של שטיינר בספר 'ציור עם ילדים בגישה האנתרופוסופית'  מאת דניאל זהבי על פי שטיינר בספרו 'הטמפרמנטים  

 האנושיים'.
12

 ר בספרו 'שיחות עם הורים'מתוך ציטוט של שטיינר בספר 'ציור עם ילדים בגישה האנתרופוסופית'  מאת דניאל זהבי על פי שטיינ 
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עד שלעיתים יחרוג מגבולות הנייר. חלק מהילדים הפלגמטים יכולים למלא את הנייר במשיכות מסודרות או 

 כתמים מסודרים של צבע.

 

חשוב ביותר לתת לו להתעסק בצבעים, ובייחוד עם הנחה של צבעים על צבעים והגילוי של הצבעים   -לימלנכו

. יבחר בצבעים כהים )כחולים, סגולים חום ושחור(, הנייר יתיבש די במהירות והצורות שיעלו יהיו הנולדים

 ויראו חוסר בטחון. קטנות, חדות ועם גבולות ברורים. משיכות המכחול לא יהיו ריתמיות, לא חלקות

 

ירבה לשהות בעבודה עם צבעים חלומיים, נושמים שאינם מתעבים ויתקשה להגיע ליצירתו לעולמות של צבע. 

יעדיף צבעים קרים )כחולים, סגולים, ירוקים(. צורות גדולות ורכות. משיכות מכחול גדולות עד שלעיתים יחרוג 

למלא את הנייר במשיכות מסודרות או כתמים מסודרים של מגבולות הנייר. חלק מהילדים הפלגמטים יכולים 

 צבע.

 

 13. התבוננות בצבע הנבחרג

 

 הצבע הנבחר

בעבודת הכיתה, הצבע בו על הילדים להשתמש נתון ומוחלט עבורם על פי התרגיל או העבודה הנדרשת, 

ר בבחירה עצמאית בציור מים )רטוב על רטוב( כמו בעבודת מחברת. זהו כמובן מרכיב מעניין מאד כשמדוב

 .חופשית אינטואיטיבית ומלמד רבות על הילד גם באבחון תרפויטי וגם בהתבוננות בעבודה אמנותית

 

בחרו עדיין במספר  –גוונים של ירוק, כחול, אדום, חום, סגולים, ורוד אחד, שחור ולבן  2שניתנו להם ילדים 

לומר כי אוסף הצבעים הנבחרים ניתן השנים, מתוך נסיון רב שנאסף לאורך  מצומצם של צבעים אופייניים.

ה באלה שבחרו ולעיתים עזרה תרפויטית נדרשת לתמיכ)תימות ותהליכי עבודה( שייך לספירה הפדגוגית 

בצבעים מסוימים מאד, אם זה בשל בעיות על רקע משפחתי או איכויות ספציפיות של הילד )כמו חמדנות 

 וקנאה, למשל(.

, פרטים המוצבים בשורה או בתפזורת אקראית בחלל הציור נעשים לרוב על ו מילויא ללא רקע מתאר ציור קוי

ידי ילדים המגיעים ממערכות חינוך חיצוניות לולדורף. ציורים אלה עשויים לבטא מעין הזרה של הילדים 

 מזהותם.

י עבצב כשקוי המתאר מצוירים בצבע כחול לעיתים קרובות מדובר בילד מלנכולי. כשקוי המתאר מצוירים

והעדר חיי נפש. יתכן ובמשפחה מתקיימת אוירה חשיבתי חזק -הירוק, הדבר מצביע על רקע תודעתי

  אינטלקטואלית מוגזמת.

 

בשל עודף של הגוף האתרי, כשדמות האנוש, הבית והרקע מצוירים בירוק, הדבר מצביע על התקשות  - ירוק

 ה מחשבתית.קיימת סכנה של חוסר תנוע בית.חיים באינטלקטואליות ב

 

מציין נטיה  –כשהצהוב שולט בציור, בדמות, בבית, ברקע, בשמים, בלבוש, או שילוב ביניהם  - צהוב

 לאגואיזם בפעולה

 

 תחושת עצמיות של הילדמבטא  -בדמות או בבית המצויר  אדום וצהובנוכחות של שילוב יש כש

 

 חותי שמתרחש.הדבר מצביע על שלב התפת – כחול ואדוםנוכחות של שילוב יש כש

  

הדבר מבטא הגעה לשלב משברי בתהליך התיקון )=ההתפתחותי(.  – כחול וצהובכשיש נוכחות של שילוב 

 האגו משחזרת שלב שהופרע או עוכב בתהליך ההתפתחותי בשביעון הראשון.  
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 (.אח או אחות מתחריםבבית או בדמות האנוש מעידה על פעילות של רגש הקנאה ) ירוק וצהובהופעת 

 

ציפיות  -בראש בביגוד, בראש או במרכז גוף הדמות  מצביע על כריעה תחת עומס של אחריות. סגול -כחול 

, כשהגפיים צבועות בסצע הסגול הדבר מעיד על הנפש מדוכאת –אינטלקטואליות מוגזמות. פלג גוף עליון 

 כוחות רצון שנקראו טרם זמנם.

 

 .מלנכוליבדמות המצוירת מעידה על מצייר  ירוק -כחול

 

, 11-12בגיל הגן הינו צבע מועדף שכן בשלב זה הילדים חיים התוך זרם התורשה באין מפריע. בגיל  – כתום

טא עיכוב התפתחותי בשל קו התורשה, דבר שניתן לריפוי הדבר מב ,אם הצבע משמש לדמות האנוש או לבית

 ידי רופא בית הספר. על

 

צהוב ומכנסיים כתומות הדבר מצביע על נטיה לאגואיזם בקו  גג אדום ובית צהוב או מעל – כתום וצהוב

 .התורשה

 

 יופיעו כשנפשו של הילד כלואה תחת שטלתנות אימהית. – כתום ואדום

 

כצבע עבודה אבל לא בציור. שכן אם לא ניתן להם הצבע שחור הם מנסים  כדאי לתת לילדים שחור -שחור

ירות והטוהר של הצבעים בפני הקרוב ביותר, תוך דרדור הבה להשיגו על ידי "ערבוב" של הצבעים לכדי הצבע

  )אין להשתמש בשחור לציור(. ן מוטעה על הנפשפעצמם וביזוי הצבע העובד באו

 קיומו של מעטה, "עור", קליפה, הגנה.שימוש בצבע זה מצביע על 

, למסור, חוויות בירתו של הגוף להעומעלה, שימוש בשחור עלול להצביע על אטימות, וחוסר יכול 10בגיל 

גג שחור, מכנסיים שחורים, חלונות כשהשימוש בצבע מיועד לאיזור מסוים,  והשקפות שונות אל הנפש.

 שחורים, או איזור ללא צורה מוגדרת, הדבר עלול להעיד על בעיה נפשית או פיזית אותה יש לבדוק.

 

הילד משחרר עצמו  .ת של החייםגשמוסימן משמח! צבעי הגוף האתרי, צבע ההת – וורודסגלגל  -אדום

 חדש בהתפתחות נמצא בתהליך כעת.מצרותיו, וכוחות החיים מתחדשים. שלב 
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 שאלת ההתערבות

 
. עלינו לנקוט במשנה זהירות בבואנו לפעול בהקשר עבודת הציור של פנימיותו של הילדהאמנות מבטאת את 

פנימית ביותר, נשאלת השאלה האם יש מקום  הילד שלפנינו. מאחר והציור מבטא מצב נפשי, תמונה רגשית

האם נכון להתערב בתהליך  ?? מומלץ / לא מומלץבציור בכלל להגיב על ציור של ילד, האם יש נכון / לא נכון

אין הכוונה להקניית הרגלי עבודה והתארגנות או למתן הנחיות, אלה  ?התפתחות הציור הטבעי של הילד

שונות בתחום האמנות. בסיס הרגלים בריא וטוב יסייע לתלמידים בהמשך חלק מלימוד המיומנויות ה מהווים

 דרכם האמנותית, הלימודית וההתפתחותית בכלל.

אז יאיר  –מחנך ותיק אותו ראיינתי טען כי הוא אינו מעיר או ממליץ אלא אם פנה אליו תלמיד בבקשת עזרה 

ית ואת הנאמר יש למסור ין מתגובה ביקורתיש להמנע לחלוטחשוב מכל לזכור כי  בעיקרמעט. אותו ויכוון 

 בעדינות רבה.ברגישות ו

 

 רפוי באמצעות צבעא. 

שאלתי בראיונות השונים אם נעשות פעולות אקטיביות יזומות של שימוש בצבע או הבאת תרגיל לכיתה מתוך 

זרמת חום צורך בהתעוררות, העקב או אצל ילד מסוים,  כוללעקב ארוע משברי  הובלת תהליך מרפא לכיתה

ים ובהבנת לחברי הכיתה וכד'. באפשרותו של מחנך לערוך את אלה, אך עליו להיות מצוי היטב בעולם הצבע

אותו וזהו לאו  'ללושמרגיש יותר נוח לעצב, לפעול ו' השפעותיו על נפש האדם. לכל מורה יש תחום בו הוא

עקב חוסר מכך נמנע שר מחנך א יעשה . טובולכן מרבית המורים נמנעים מכךדוקא הנושא האמנותי בציור, 

 נסיון מספק, כל עוד ממשיך ובונה את עולם האמנות שבתוכו.

למעשה העבודה השוטפת בציור לאורך שנות הלימוד בבית הספר היסודי מהווה תהליך ריפוי. כפי שצוין 

הזין את נפשם לעבודת הציור נעשית עם הילדים באופן אמנותי בכדי ' מוקדם יותר בפרק 'עבודת הציור':

שכן בתהליך זה לומד הילד כלים חדשים, איכויות מגוונות, מיומנויות שונות,  .ולאפשר לה להתרחב ולנשום

על זאת להתרחש באופן בלתי מודע, מתוך חוויה של ציור חופשי ללא ביקורת עצמית או  המזינות את נפשו.

ים מעתיקים ציור שנעשה על ידי המחנך, דרך שיפוטיות הדדית. כל עבודה אמנותית, החל מציור לוח בו הילד

לפתוח את הילד ללמידה, להרחיב את ציור צבעי מים תוך כדי הנחיה וכלה בציור חופשי, נועדה כדי 

 '. ולאפשר לו לצאת מהדפוסים האוטומטיים את ההתבוננות שלו, הספקטרום שלו

 

 עבודה אקטיבית של המחנך. ב

 י בית הספרעצם הבאת התנסות של צבעים לילד. 1

"בואו נכוון את הילד להתעורר לחוויה העולה כשאנו מסתכלים על שחור, אדום, ירוק, צהוב ולבן. בואו נכוון 

אותו להתבונן בתוכו מה קורה כשאנו מקיפים נקודה בעיגול. בואו נקרא להתנסות הגדולה המוכלת בהבדל 

עיגולים אדומים ואז שני אדומים ובכל אחד שיש כשאנו משרטטים שני מעגלים ירוקים ובכל אחד מהם שלושה 

 מהם שלושה ירוקים, שני צהובים המכילים שלושה כחולים ואז שני כחולים המכילים שלושה צהובים. 

אנו נותנים לילדים לחוות בצבעים את מה שהצבעים ככאלו אומרים לישות האנושית, כי בעולם הצבע חי 

מה שיש לצבעים לומר אחד לשני, מה ירוק אומר לאדום, מה כחול העולם כולו. אנו גם נותנים לילדים לחוות 

 אומר לצהוב, כחול לירוק ואדום לכחול. כך יש לנו את היחסים הנפלאים בין הצבעים."

כאשר צבעים אלו עולים דרך הנייר, יש מקום להתבוננות באופן בו הילד מגיב וחווה את  החוויה היא שונה

כאן יש מקום ליצירה של הילדים דרך החוויה הישירה של מגע בין שני  הדבר, מעבר להתמודדות הטכנית.

ש בנייר ולא דרך תיאור שכלתני צבעים אינדיבידואליים. יש לנווט את הילדים לגילוי של צבעים אלו דרך המפג

 יבש.

 םהמחנך יעשה זאת באופן הנכון אם יהיה טבול בעשיה אמנותית, אם יחווה אותה במפגשי הציור עם הילדי



-33- 

 . בדיבור2

 סיפורי צבעים

בזמן הכנת הכיתה לעבודה, המחנך מוזמן להעביר בצורה סיפורית את הנושא של הציור בגילאים הצעירים, 

אל הילדים. לפעמים תוך כדי הכנת הצבעים ממציאים סיפור התואם את הצבעים שבחרונו. אל לו לחשוש 

 ת ולא להנחות באופן מדויק.מכושר דמיונו, העיקר להשאיר את הסיפור בחוויה חלומי

הם מסייעים  סיפורים אלה בונים את האוירה המכוונת את הציור, את הקצב והריתמוס ההולם את הכיתה.

לילד להיכנס ליחסים יותר אינטנסיביים עם הצבעים, להתאחד איתם. הם ירשו לעצמם להיעלם לתוך הצבע 

 ק איתם כאילו היו אנושיים.מבחינת העולם הסובב, ולפעמים לנהל דו שיח איתם, לשח

 

 סיפור לשביעון ראשוןדוגמא ל

את כחול הוא קורא ' או הנה אתה! חיכיתי לך' אז הם צוחקים ומשליכים עצמם אחד "כאשר צהוב מוצא 

 14לזרועות השני, והם היו כה מאושרים שהם הפכו ירוק כדשא".

 

 סיפור לשביעון שנידוגמא ל

 ב או אדום.יום הולדת לאחד הצבעים, כחול, צהו

דרך החוויה ילמדו הילדים אודות האמירה של הצבעים ויחסם עם השני. הצבע שיש לו יום הולדת הוא יהיה 

בכחולים וכבר שאין כמעט מקום  הצבע העיקרי של תהליך הציור ואיתו יש להתחיל. הילדים צובעים את הדף

 חדשים, צהוב ואדום" ת לתוך המסיבה מיהרו שני אורחיםעכלצבעים אחרים יאמר המחנך: "ו

מתנה מיוחדת. הם נתנו בדים, שטיח וגלימה לעטוף את –"הם הביאו לכחול ליום ההולדת כל אחד מהם 

הכחול בחמימות והגנה." בשלב זה נוספו ירוק, כתום וסגול. "הכחול קרא,'מה כאן קרה?' ירוק סגול וכתום 

 ו לידי! והשתתפו בשמחתי."נכנסו כבחלום. 'בואו, אתם שלושת הצבעים, יהיו חברי, עמד

 

במקרה של כיתה המתורגלת בעבודת הצבע ורכשה את החוויה כמו גם יכולות טובות אפשרות נוספת 

שחזור נושא שנלמד בשיעור הראשי יום קודם, כמו קרבות בין  בעבודת מכחול ויודעת להתמודד עם חומרים:

'כל צד' במערכה. דיון מעניין וחיבור רגשי צבאות, והבאת תמונתיות חזקה ומתוכה בחירת הצבעים על פי 

  .לתחושות העולות מתוך התמונה וביטויים על ידי הצבעים

'דמיינו שאתם צבא חניבעל התוקף מצפון, מגיח בין ההרים הגבוהים, אתם מסתכנים בנפילה במדרון...''כעת 

ם את צבא חניבעל יורד דמיינו משהו אחר, אתם בצבא בצד הדרומי, בגבעות מוריקות ושפע צמחיה ורואי

ואיזה  )צבעים כחולים(  מפסגות ההרים המושלגות,..'וכו''איזה צבע הייתם משתמשים בתמונה הראשונה?

 )צבעי צהוב ואדום(.בשניה?' 

 

 ציור דרך עונות השנה

 מרין )אור וחושך( ליצירת הירוק, אז צהוב זהב ואדום ורמיליון-חורף, צהוב לימון וכחול אולטרה –כחולים 

מגוון גדול של צבעים )שלכת,  -קיץ. כשמתקרב הסתיו  –אביב, אדום חם, צהוב קורן וכתום זורח  –לפריחה 

 .אדמה, פריחות מאוחרות(. נגיעות כחולות וצהובות משתנות על ידי 'אדום הקוסם' לסגולות וכתומות

 

 .Brunhild Mullerרעיונות לסיפורים פואמות ושירים ב'טיפות מן המעיין' וכן ספרו של ***

 

 עצם היצירה היא שינוי היוצר'. תר מן התוצאה. כאמירתו של גיתה 'הפעילות בזמן הציור הופכת לחשובה יו

מבחינת הילד הציור הגיע במקרה לידי קיום והוא בטוח שהמחנך רואה את חוויותיו דרך התוצאה הסופית. על 

 שהפעילות והיצירה המתגבשת יצוינו לטובה.המחנך להיות גמיש בניסוח התגובה ליצירה ומלא התפעלות. כ
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היא היצירה  –תגובה גרועה תהיה למתוח ביקורת אמנותית על הציור משום שכך תשלל עצם ההתנסות 

 האמיתית של הילד.

 

 הארות אפשריות בזמן העבודה

 "הצהוב שלך רוצה לקרון עוד יותר החוצה"

 "לתת משהו לכחול, מעניין מה זה יהיה? "צהוב רוצה

 אדום שלך עוד לא אמר בוקר טוב לצהוב.""ה

 "הם כל כך עצובים כשהם עומדים כך, כל צבע בנפרד, אולי ניתן להם להיפגש ונשמח בפגישתם?"

 

על המחנך לשמור בתודעתו את שונותם של ילדי הכיתה. את כל התהליכים יש לעשות באופן הדרגתי ולא 

ט בזמן איסוף הכלים והנקיון, והתאמת זמן הסיום פתאומי. יש לרמוז על סיום ההתנסות ושמירה על שק

לאיטיים יותר. ניתן לחזור שוב על הסיפור או השיר שליווה את הציור. לעיתים הילדים יודעים אותו כבר בעל 

 פה.

  

 . התאמת העבודה לטמפרמנטים3

 מידו:ציטוט חשוב של שטיינר בהתיחסות כללית לעיסוק בטמפרמנטים ומהות הגישה של המורה אל תל

"אנא הקפידו לזכור ..אנו המורים איננו נקראים בשום אופן לקחת כמובן מאליו שהטמפרמנט שלפנינו הינו פגם 

שיש להתגבר עליו. עלינו לזהות את הטמפרמנט ולשאול את השאלה הבאה: כיצד עלינו לנהוג בו כך שהילד 

מן הטמפרמנט, והילדים, בעזרת ביותר  ביגיע למטרה הרצויה בחיים, כך שניתן יהיה להוציא את הטו

הטמפרמנט שלהם עצמם יגיעו למטרתם?...לימוד וחינוך תלויים במה שעובר מנפשו של המורה אל נפשו של 

 ש ב'חוטים התת קרקעיים' העוברים מנפש אל נפש..."חהילד. אין אנו יכולים להפחית מערכו של מה שמתר

 

שאתם עושים מעצמכם כאשר אתם נמצאים בין הילדים. בזכות מה שהנכם או הבה נאמר, מה  "חינוך מתרחש

 לעולם אל תשכחו זאת."

 

כלפי ילד זה יש להפעיל סמכות, לתת עצות ברורות ללא התלבטות או חולשה, אתגרים רבים )כל  - כולרי

הזמן( ועמידה מול קשיים. מדי פעם צבעים מדוללים ישמחו אותו שכן תדרש לו יותר עבודה להשיג את עוצמת 

 15 כך יצמח עם הערכה לקשיים שיהיה עליו להתמודד איתם בחיים. בע הרצויה לו, בשכבות רבות.הצ

היו שלווים, ממש פלגמטיים כמעט  –מול התפרצויותיו, סערות נפש, אם מעיף את צלוחיות הצבע על הרצפה 

באותה שלווה ולשוחח במנותק מהמקרה על המקרה מתו ך סימפטיה והבנה יום אחרי ולרחוץ משפט  אדישים.

 ממש.

 

כדאי לא לכפות עליו להמשיך עם נייר אחד אלא להחליף נייר ולאתגר ולעניין בעבודה מאתגרת  - סינגויני

יותר. עלינו להביא כמה שיותר דברים לתשומת ליבו, להעסיק אותו כל הזמן. עלינו להיות רציניים להעניק לו 

 חותמן ויחקקו בזכרונו.תמונות חזקות של העולם החיצוני שישאירו עליו את 

 

 חיוני כדאי לא להפריע לו בזמן הציור, ולא לקטוע בבת אחת את התנסותו. הוא פועל לאט. חשוב - פלגמטי

יש להנחות אותו בהוראות ברורות  בקבוצה, כך יגלה עניין בצבע ובציור דרך העניין שלהם. שילד כזה יצייר

כדאי שההנחיה תיעשה באוירה ידידותית על מנת  ור לו.וישירות, כך לא יצטרך להחליט בעצמו, דבר שיעז

                                                 
15
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על המורה לעורר בתוכו סימפטיה פנימית מצד אחד אך אדישות כלפי חוץ מן הצד האחר על  שירגיש בנוח.

 מנת שיוכל למצוא בו השתקפות של טבעו שלו, אז אפשר יהיה לפעול עליו בדרך חינוכית.

 

חול לאורך זמן. מתאים לאופיו ואנו זורמים עם הטמפרמנט, לא מנסים טוב לתת לו לצייר עם גווני כ - מלנכולי

א אליו את הצהובים ולבסוף אדומים, חום לאחר הכחולים כדאי להבי לשעשע אותו ולהרים את מצב רוחו.

 ואומץ הדרושים לילד זה.

 תשובה לשאלת ההתערבות. ג

ות של המחנך בתהליך עבודת הציור רוב המחנכים עימם שוחחתי נזהרו מאוד בתשובתם על שאלת ההתערב

אם ברמה העיצובית או התרפויטית. מתוך הבנה כי עולם זה של האמנות הינו עמוק ביותר ויש בו כדי להשפיע 

הנושא עדין ובעל חשיבות רבה ויש לעיין  על בריאותו הנפשית והפיזית של הילד כמו גם על חייו הבוגרים.

 ברזי התהליך האמנותי בכדי ליטול בידיו אחריות זו. בדבר בזהירות. על המחנך להיות מצוי 

 

ניכר כי קיים צמא בקרב המורים והמחנכים לידע נוסף בהקשר האמנות, הציור והצבע, ויש צורך אמיתי 

 .בהכשרות בהעמקה בתחום זה

 

באת עצם העשיה האמנותית מהווה ריפוי. הקניית הרגלים נכונים ומזמינים לעבודה, הבנוסף, נאמר לי כי, 

חוויית הצבע, התנסויות ולימוד יכולות טכניות, מהוים קרקע פוריה ומספקת לעיצוב דרכו האמנותית של הילד 

(. התערבות תרפויטית כדאי בעצמו )ושל המחנך העשוי ללמוד רבות ככל שיתמיד וירבה להתנסות בעבודה

 יה באמנות.התרפאם בתחום האמנות או הוראת  אם בתחום לדבר שתיעשה על ידי המומחים

 

בשאלה זו משום חזרה לשאלת הגדרת עבודת המחנך התבוננות או אבחון. מצד אחד למחנך מטרות יש 

חינוכיות בעיצוב הילד, מן הצד האחר מתפתחת בתוכו היכולת 'לקרוא את הילד', זיהוי צרכיו, -פדגוגיות

על ידע  , כשהוא מתבססת הספרהווי ביהשתלבו ב, בשאלותיו, הבנת קשייו ונפשו, ראיית ביטויי פנימיותו

על המחנך 'להתערב' בתהליך הריפוי המתואר, אך  האדם והתבוננות מעמיקה בכל מאפייני ישותו של הילד.

, מתוך ענוה והעמקה ככל האפשר, בסיוע כל תומכי ומלווי הילד בדרכו: ההורים, ורי המקצוע, וצוות התרפיות

ך.תוך נקיטת הזהירות הנדרשת ומקצועיות התהלי
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 סיכום
 

בתי הספר בחינוך  לדיעבודתי זו החלה מתוך מספר שאלות שעלו בי נוכח התבוננות בעבודות הציור של י

אופיין ומטרתן, בהמשך הובאה תמונת התהליך הלימודי ראשית, סקרתי את עבודות הציור לסוגיהן, ולדורף. 

 . מתוך שיחות עם מחנכים והקוריקולום בכללותו

 בציור הילד לסייע למחנך בעבודתו, כמו:  הקשורים ביכולתה של התבוננותבחנתי מספר היבטים 

 על הילד הכולל ההתבוננותתהליך ות הציור בתוך עבודב ההתבוננותשל  המיקומ

 אספקטים שונים להתבוננות באינדיוידואל ובכיתה כולה

 של המורה או המחנךעבודה האמנותית ב שמורעל אילו תנאים יש ל

  ?בכיתהש להקפיד בעבודת הילדים על אילו כללים י

 הבריאה של ושל התפתחות התערב בתהליך עדין זהולבסוף שאלת מידת יכולתו או נכונותו של המחנך ל

 הישות האנושית.הפנימי של  עולמה

 

 נוכחתי כי 

 עבור כל ילד, וכתמונה כיתתית שלמה. רב גוונים הוא. –מה שנדמה היה כחד גוניות 

ולקיימו באופן הנכון אך עלינו לבטוח בתהליך זה  ,ם בתהליך פנימי שרובו נסתר מעינינואת החירות אנו מטפחי

 בזמן הנכון לו.ויגלה עצמו בכדי שהאינדיבידואל יתהווה 

העשיה האמנותית פועלת על המערכת הריתמית בגוף המרכזית כל כך בשביעון בית הספר היסודי ומזינה את 

 ברגש. מחיה  הכמהה ליופי הנפשהגוף בכוחות רצון לאקטיביות, ואת 

 

כמו בתחומים אחרים, גם באמנות על הילד לראות במחנך דוגמא נאותה לחיקוי. לראות לפניו מבוגר המסוגל 

ללמוד לעשות כמוהו ולהיות מסוגל לכך בכוחות עצמו )כך באופן פנימי לעשות ולפעול בעולם ועל ידי כך לרצות 

 גם בחשבון, בכתיבה וגם..בציור(.

 מעשה זוהי האיכות של המחווה, המלה, המחשבה, של המורה שפועלת על הילד ושאותה הילד מחפש.""ל

 )שטיינר(

 

 

 עם תובנה חדשהונותרתי 

בשביעון השני, שטיינר מדבר על  האמנות להתפתחותו של הילד במיוחדמלבד חשיבות כי לזכור, חשוב 

 צא בתהליך אמנותי מתמיד, כל חייו.החינוך לאמנות, ועל כך שהמחנך צריך להיות אמן, ולהימ

כי  כמי שזנחה את עולם התקשורת החזותיתמתוך מחשבות על תהליך אמנותי זה ומידת התקיימותו בחיי, ו

אמנותית בחיי, העשיה הבנתי כי לנוכחות ה -מתעתדת להיות מורה ומחנכתכמי שוהמית בה תהליכים חיים, 

 בדרכי החדשה.המתבקש כל כך השתנות לתהליך התפקיד מרכזי בהתפתחותי, כמו גם בהתמסרותי 
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 דוגמאות לציורי ילדים - נספח

 
 בית הספר היסודי, בגילאים השונים:דוגמאות שונות לעבודת הציור ב מספר בעמודים הבאים מובאות

 

 תמונת האות א והאות ב   -עבודת מחברת, תקופת כתיבה, כיתה א'   ב-א 'עמ

 טמפרמנטים 4 -שום צורה, כיתה א' עבודת מחברת, תקופת רי ג 'עמ

 טמפרמנטים 4 –עבודת מחברת, תקופת חשבון, כיתה א'  ד 'עמ

 ציור חופשי במחברת, 'המשפחה שלי', כיתה א'   ה 'עמ

 ציור חופשי, 'חויה מהטיול', כיתה א'  יב-ו 'עמ

  כיתה א' צהוב ואדום, ציור מים, יג 'עמ

 תה א'ציור מים, כחול צהוב ואדום כי טו-עמ' יד

 ציור מים, תקופת תנ"ך, כיתה ג' טז 'עמ

 ציור מים, תקופת האדם וממלכת החי, כיתה ד' יז 'עמ

 ציור מים, נר, כיתה ו' יח 'עמ

 ציור גירים, קערה, כיתה ו' כא-יט 'עמ

 

  
 

 

 'קצת כמו שיר,
 גם הציור מתומצת,

 יעיל  ולכן משמש כלי
 '.להתבוננות

 ערן פז
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 בבליוגרפיה
 

 

 דולף שטיינר/ רוחינוך וחיים רוחיים מודרניים 

 עצות מעשיות למורים( / רודולף שטיינראמנות החינוך מתודית דידקטית )

 / רודולף שטיינר הדור הצעיר

 GA271 1909ברלין , הרצאה,רודולף שטיינר / טבען וישותן של האמנויות 

 GA349 1923 רודולף שטיינרהצבע /   ו שלטבע

 על פי ספרו של שטיינר 'גוף נפש רוח' דניאל זהבי / ציור עם ילדים בגישה האנתרופוסופית

 דניאל זהבי על פי ספרו של שטיינר 'הטמפרמנטים האנושיים' / ציור עם ילדים בגישה האנתרופוסופית

 דניאל זהבי על פי ספרו של שטיינר 'שיחות עם הורים' / ציור עם ילדים בגישה האנתרופוסופית

Towards Creative Teaching - working with the Curriculum / Martin Rawson with Brien Masters  

 Painting and Drawing In Waldorf  Schools classes 1-8 / Thomas Wildgruber 

Understanding children's drawing / Michaela Strauss 

Reading Children's Drawings / Audrey E. McAllen 

 


