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ê,I 

Agô, Senhora Menina 

Agô, Senhora Menina 

Agô, ya agô bàbá 

No ilé estou chegando 

Quero dizer mojubá 

Inquice, voduns e tatas 

Olorun, bàbá Ogum 

A deusa dos nove ventos 

A deusa dos nove ventos 

Mojubá ya mesorum 

Vou vencer esta batalha 

ajuda de XangôCom a  

Peço licença a vovó 

Peço licença a vovô 

Camaradinho 

(Mestre Moraes) 

 

 ומרחיבות.ארבע שנות לימוד מרתקות לעבור אני רוצה להודות להורי שאיפשרו לי 

אני שמה . לי ולא מפסיקה לתתלקפואירה אנגולה שבחרה בי ושינתה את נתיב חיי,  תודה 

 .בה מבטחי

אנדרה נסימנטו לאינספור המורים שפגשתי בחיי, שאוכל למנות רק כמה משמותיהם: תודה 

נטו,  מנואל מסטרה ג'ורג' )ז"ל(, -אס, קונטרה)ז"ל(, מסטרה ג'ואאו גרנד'י, מסטרה מור

הרבים שפגשתי בדרכי  אחים ולאחיותמסטרה ג'וגו ד'י דנטרו. למסטרה פרנק, -קונטרה

מסטרה קימבונדו על השימוש בתמונה ועל -לקונטרה רבההקפואירה והאנתרופוסופיה. תודה 

לניר מצרי, לרומם סרנגה על הריאיון  תודה עבודת הקודש שעושה עם הילדים בלואנדה, 

המעניין שהואיל לתת לצורך העבודה, תודה לכל המורים בסמינר לחינוך"זומר"  על התמיכה, 

 יווי בכתיבת העבודה ועל כל השאר.שנים נפלאות. תודה לרונן על הל 4הסבלנות, הליווי ועל 

 , שבזכותה הגעתי עד לכאן. שלי תודה לסיניה
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 הקדמה  .1

לתחום התנועה הגעתי רק לאחר סיום לימודי בתיכון. גיליתי את עולמה של הקפואירה והתרבות   

הברזילאית ובהמשך את האמנות העשירה והמרתקת של הקפואירה אנגולה. עם השנים המשכתי  

לרכוש עוד ועוד ניסיון, חוויות וידע, העמקתי בתחום הכה נרחב עוד ועוד, הבנתי עד כמה תחום זה  

בד בבד לימדתי קפואירה  רוח ברמות הגבוהות ביותר.  - נפש-יד במינו ועד כמה הוא מחובר גוף הוא יח

אנגולה )בעיקר ילדים(, צפיתי והשתתפתי בשיעורים וסדנאות רבות, במעגלי קפואירה רבים. גרתי  

בברזיל במשך כמה שנים והעמקתי בתרבות. עשיתי קורס מדריכי קפואירה בוינגייט, קורס  

ועבדתי עם ילדים במסגרות שונות )לא רק עם קפואירה(. התנועה הפכה    OCOה בשיטת קואורדינצי

נוכחת בחיי וחשיבות התנועה לילדים ברורה לי לחלוטין כמו גם ההשפעות המיטיבות של קפואירה  

 אנגולה, שהיא לי דרך חיים. 

י לחינוך שמשלב  זומר", הרגשתי חיבור טבעי מייד התחלתי את לימודי ב"סמינר לחינוך ולדורף כש 

תנועה, קצב ואמנות ממש כמעט בכל שיעור ומקצוע. כמו כן הרגשתי שהאנתרופוסופיה מדברת את  

 שואף לטפח באדם המתפתח.  חינוך זה , למשל כמו הרגשות אותן אותה שפה של הקפואירה אנגולה 

נכלל קורס סמסטריאלי של בוטמר   שלי בסמינר לשמחתי הרבה בשנת הלימודים הראשונה   

ומשחקים, שיעור שהייתי מחכה ומצפה לו. הנושא הרגיש לי טבעי, מרתק ומהנה. אך במהלך שנות  

הלימודים הבאות, שוב ושוב עלתה בי התחושה, שהחינוך האנתרופוסופי בישראל, כפי שאני לומדת  

גם  מאוד מצומצם ונוקשה יחסית. עצמו לסוג תנועה מסויים מאוד, להכיר אותו, מוגבל, או, מגביל את  

קיבלה כמעט מקום. ליוותה אותי תחושה של חיפוש, חיפוש אחר משהו  ש   א נראה התנועה כאמנות ל

אמנותי, משהו קצת יותר  -פיזי-שהוא קצת יותר... קצת יותר מאתגר, מניע, יותר מאפשר ביטוי אישי 

 חופשי בתנועתו.  

יה לבין הקפואירה אנגולה.  ככל שהמשכתי בלימודי, שוב ושוב עלו החיבורים בתוכי בין האנתרופוסופ  

שוב ושוב הצלחתי לראות את הקשרים ואת התואם המדהים בין השתיים, גם כאמנות הוליסטית וגם  

 ככלי לחינוך.  

ואף הצלחתי   לימדתי ילדים קפואירה אנגולה כחוג אחר הצהריים  במקביל ללימודים ולעבודה בחינוך   

להתנדב דרך פרוייקט פר"ח בסמינר בעבודה בגן ילדים אריתראי בדרום תל אביב. הפרוייקט שילב  

גישת חינוך אנתרופוסופית וקפואירה אנגולה. התחושה שקפואירה אנגולה היא   – יים תבדיוק את הש

רק  הילד,  מאוד מדוייקת ומתאימה להשקפה האנתרופוסופית ושהיא יכולה לתרום רבות להתפתחות

 הלכה והתחזקה בתוכי. 

בבואי לחשוב על עבודת הגמר שלי, היה ברור לי שהיא תעסוק באיזשהו תחום הקשור לתנועה   

ולחינוך אנתרופוסופי, אך לא הצלחתי להבין מה יהיה הנושא הספציפי. בניסיון להתמקד החלטתי  

בעברית אין כמעט   ורות. להתחיל בללמוד מעט על התחום. מהר מאוד הבנתי שיש חוסר ממשי במק

דבר על התחום שהצלחתי למצוא, אפשר ללקט בעבודת נמלים משפטים ופיסקאות מהרצאות  

הקוריקולום בגירסתו   ומאמרים שונים. נדהמתי לגלות שזהו תחום שאפילו לא התייחסו אליו בספר 
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ר כתוב.  החווייה הייתה ממש של הזנחה של התחום, גם ברמת ההכשרה וגם מבחינת חומ העברית.

 פניתי לספרים באנגלית, גם שם החיפוש היה לא פשוט אך הצלחתי למצוא כמה ספרים ומאמרים.  

ושוב ושוב עלו החיבורים ועלה בי קול שביקש לדבר על הקפואירה אנגולה ועל    ,חקרתי את התחום  

ש וצריך  וכמה הן יכולות להתאים לחינוך האנתרופוסופי ועד כמה התחום מבק אמנויות תנועה אחרות 

למרות שרציתי בתחילה שהעבודה תדבר על משהו רחב יותר הבנתי לבסוף שהקפואירה  להתפתח. 

בשבילי היא התשובה להרגשת החוסר שחשתי    אנגולה חייבת להיכלל בעבודה, כפי שהיא כלולה בי.

 בתחום התנועה בחינוך, אם בידע הכתוב, אם בהכשרות או במחקר. 
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 מבוא  .2

התנועה היא חלק בלתי נפרד מחיינו, מהתפתחות הילד ומהחינוך. יש לה חשיבות ראשונה במעלה   

ימן למשך שנים רבות. ולא רק  משך התפתחותו שישאירו ס להקנות לילד כלים וכוחות חיוניים לה

שהיא מקנה בסיס פורה לילד בשנותיו הראשונות, גם בשלבים מאוחרים יותר, דרך משחקים,  

התעמלות, אמנויות תנועה שונות נוכל להשתמש בתנועה בכדי לתמוך בהתפתחות הילד באופן  

עה ולהבין את  אינטגרלי. בכדי לעשות זאת בצורה מיטבית, בכל הגילאים, עלינו להכיר את התנו 

 משמעותה, עלינו לגוון ולחזק את הפן התנועתי גם בחינוך. 

העבודה תנסה לתת סקירה ולרכז מידע על התפתחות חושי הרצון, על חשיבות התנועה, המשחקים   

וההתעמלות להתפתחות הילד, על איזה סוג ואיכות של תנועה נחפש לתת לילדים בגילאים השונים.  

לדגשים בהתפתחות ואלמנטים אותם  מבוא לעולם התנועה ומדריך בסיסי   חלקה הראשון מהווה מעין

 נחפש לתת בכל שנה משנות הילדות.  

מה קורה בפועל בבתי ספר ולדורף בישראל ברמה התנועתית.  תאר באופן כללי בנוסף היא תנסה ל 

יותר  , על יתרונות הכנסת להציע דרכים לעשות כן היא תנסה להבין מה ניתן לשפר בתחום זה בחינוך ו

ה, ריקוד ועוד( בבתי ספר  פעילות תנועתית נוספת )כגון קרקס, קונטקט, יוגואף בחינוך תנועה 

 ולדורף. 

קפואירה אנגולה, תיתן עליה רקע ותשתמש בה כדוגמה  העבודה באמנות ה לאחר מכן תתמקד  

 תפתחות הילד. היא  יכולה להתאים, ואיך היא יכולה לתמוך בה לפעילות שכזו ומדוע 

אין לי ספק שאנשי חינוך יכולים להפיק תועלת רבה מקריאת עבודה זו, היא נותנת סקירה ובסיס    

היא מאפשרת  ידע שיכול לפתוח עולם רחב של תנועה בחינוך וראייה מעמיקה יותר של עולם זה. 

 לפתח ראייה תנועתית.  להתחיל  

העבודה מבקשת להתחיל גם ביצירתו של בסיס לעבודה של אנשי חינוך ומורים למשחקים   

העוסקים בהכשרות אנשי החינוך וביצירת תוכניות לימודים בסמינרים וכן בבתי  והתעמלות בפרט. 

 הספר יכולים גם הם  לקבל זוית חדשה על עולם זה ועל הצורך בהעשרתו.  
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 י התפתחות הילד בראי התנועת .3

 חושי הרצון –ארבעת החושים התחתונים  3.1

חושים. החושים הם כמו שערים דרכם קולט האדם את   12, לאדם יש והאנתרופוסופיה על פי שטיינר  

עצמו ואת סביבתו. הם עובדים בו זמנית יחדיו. החושים נבנים ומתפתחים בהדרגה, מהחושים  

במיוחד(. לפיתוח  מהם  )וכל אחד מהם לאחד התחתונים לעליונים, כל חוש קשור גם לחושים האחרים  

 החושים התחתונים אם כן, יש קשר ישיר והם מהווים גם מעין בסיס לחושים הגבוהים יותר.  

החושים הם היסוד למעלותיה של הנפש. אנו לומדים ברמה הגופנית, דרך החושים, יכולות לאמת,   

ליופי ולטוב. אנו גם מגלים את המקור של להיות בעל תודעה ומצפון, של לחוש את גורלנו, ושל לחיות  

תשתיתה של הנפש להביע את  בקהילה. החושים הם הרבה יותר מפעילות של קליטה, הם ממש 

 דרך הגוף.   עצמה 

המשימה שעומדת בפני הילד בילדות היא לחוש נוח בגופו. לחוש את גבולות גופו ועד כמה הוא    

  "יושב" בתוך הגוף, עד כמה הגוף הוא הבית שלו, בו הרצון יכול לבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. 

לעזור להם במשימה זו.  ים נוכל דרך פיתוח החושים ועבודה איתם, פעילות פיזית רבה ועשייה לילד

 יהיה הבסיס שלהם לכל המשימות שיעמדו בפניהם בהמשך.   זה

כשילד מתחיל ללמוד לקרוא למשל, אלו לא רק האותיות, הצלילים והמשמעויות שמשתתפים   

בלמידה, אלא גם חוש התנועה. על חוש התנועה לעבוד בצורה בריאה על מנת שהילד ילמד לקרוא.  

בתוכנו, כה בסיסי, שאנו לא חווים אותו כחוש, אלא יותר כמו יכולת טבעית  חוש התנועה כה מוטבע 

אך אם נלמד להכיר את החושים היטב, נראה שיכולת זו, כחוש, יכולה להיות מושפעת לרעה  נתונה. 

ואף מופרעת. אפשר להבחין בילד שמתקשה בקריאה כילד שמתקשה לעקוב אחרי תנועת האותיות  

   . שלם מות לאורך עמוד כצורה, כצירוף או בהתקד

חוש התנועה יכול להיות, והוא אכן, מופרע קשות בימינו, למשל על ידי ריצוד המסכים והשדות    

מגנטיים שמשדרים מכשירים ביתיים כגון טלוויזיה ומחשב. תנועותינו הם השתקפות של  -האלקטרו

לנו. ככל שיכולתו של  תנועת העולם הסובב אותנו וככאלה הם קשורות קשר עדין אך חזק לסביבה ש

העולל לתנועה עצמית מכוונת מתפתחת, הוא מחקה את הפעילות והתנועות של אנשים אחרים.  

כשאנו כאנשים מבוגרים זזים בתגובה לצלילים ממקור מלאכותי )חשמלי, דיגיטלי( ולמוזיקה המופקת  

של הטבע. התנועה   למקצבים המעודנים באופן כזה אנו נעים באופן שונה מאשר כשאנו נעים בתגובה 

סביבת הילד הצעיר יכולה להציע אוירה רגועה   נעשית יותר מכנית, פחות ריתמית ויותר רובוטית. 

 צלילים ומראות טבעיים ואנושיים. המאפשרת את התגלותו של החן הריתמי בגוף האדם. 

ות  חוש התנועה לא רק מכתיב האם תירכש הקריאה בקלות, אך אפילו על יכולתינו ליצור מערכ

יחסים, משום שלחוש זה יש גם את המשימה המפתיעה של לתת לנו תחושה של גורלנו. הוא מקנה  

 לנו תחושה של כיוון בחיים, של אוריינטציה. 
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הפעולה הפשוטה של טיפוח החושים עשויה לעשות הרבה יותר לטובת ריפוי העולם מאשר כל   

לראות שלגוף עצמו היכולת לרפא את  התוכניות והחידושים אחריהם אנו מחפשים.  אנו מתחילים  

אנו רק יכולים להביא את  העולם, אם היינו מצליחים להבין ולחיות באיזון עם מתנות החושים.  

זהו אינו עניין של  מתוך האינדיבידואל שלנו עצמנו.  השינויים אותם אנו מחפשים במובן החברתי

באמת. החושים אינם רק התשתית  לרכוש עוד ידע, אלא יותר של לפתח את היכולות שלנו להבין  

שלנו למערכת יחסים עם העולם, הם שזורים באינטימיות עם העולם, יוצרים ומבטלים את המציאות.  

עלינו לתפוס את העובדה שחושינו עצמם הם אלו שמקנים לנו את היכולת להיות יצורים אנושיים,  

פוי ואיזון בצורה מודעת לממלכת  ומתוך כך את היכולת ליצור עולם. רק אז, אולי, נוכל להביא רי

 החושים ולעולם כולו. 

רודולף שטיינר אמר פעם שחקר החושים הוא למעשה הפרק הראשון של האנתרופוסופיה. ידוע   

שהחושים קשורים אחד בשני, אך חידושו ותרומתו של שטיינר בעניין זה הוא הרעיון שהם גם מהווים  

. מכך שלא ניתן לאפיין  קוסמוס הוא שלם מאורגן היטב  מבנה, סדר מסויים ולמעשה מהווים קוסמוס. 

 סדר החושים אותו תיאר שטיינר הוא כזה:   ולתאר היטב חוש אחד מבלי להכיר את החושים האחרים.

 חוש המגע  .1

 חוש החיים  .2

 חוש התנועה )העצמית(  .3

 חוש שיווי המשקל  .4

 חוש הריח  .5

 חוש הטעם  .6

 חוש הראיה  .7

 חוש החום  .8

 חוש השמיעה  .9

 )דיבור( חוש השפה  .10

 חוש המחשבה  .11

 האני חוש  .12

הם הבסיס לשאר החושים ומתפתחים בעיקר בשנות החיים   ארבעת החושים התחתונים 

בהם, אך אין לפסוח כמובן על  נתמקד  הראשונות של הילד. מכיוון שהם מאוד קשורים לגוף הפיזי  

פשר את  הבנתם ופיתוחם של שאר החושים. עבודה בגיל צעיר על החושים התחתונים תחזק ותא 

 התפתחותם המיטבית של החושים הגבוהים יותר. 

להתחיל להבין תנועה ופעילות גופנית ואת משמעותה לילדים ולהתפתחותם, עלינו קודם    בכדי שנוכל 

 כל להכיר את חושיו של האדם וכיצד הם מתפתחים.  
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 חוש המגע  3.1.1

בבואנו להכיר את חוש המגע עלינו ראשית לנסות להבחין בינו לבין חושים אחרים שעשויים לפעול   

יחד איתו. למשל: אני נוגע בשולחן ומרגיש שהוא קר, אין זה חוש המגע הבא לידי ביטוי כאן אלא חוש  

שקל שלי,  בעודי נוגע בשולחן, במידה מסויימת אני דוחף עצמי ממנו, אני משנה את שיווי המהחום. 

אני למעשה משתמש גם בחוש שיווי המשקל אם כן. אם אעביר ידי על השולחן, אחוש אם הוא  

מחוספס או חלק, אך במקרה זה אני גם משתמש בחוש התנועה העצמית שלי, אני חש את התנועה  

  לרוב כאשר אנו נוגעים בדבר מה אנו גם מסתכלים עליו, אם כן גם חוש הראיה משתתףשל גופי שלי.  

   ננסה להתרכז ולהבין אם כן, מהו חוש אחד זה, חוש המגע. בחוויה. 

לשם כך ננסה לדמיין את חוש זה פועל בצורה מבודדת. איזה שער של הנפש היה נפתח במקרה   

כזה? לצורך כך ננסה להשתמש בדימוי הבא: תולעת הנמצאת באדמה, בחשכה מוחלטת, היא אינה  

האדמה המקיפה את התולעת זהה לזו של התולעת  משתמשת בחוש הראיה. הטמפרטורה של 

עצמה, מכאן שאין היא חשה קור או חום. היא נמצאת בסביבה בלתי מוכרת, כזו שאין לה דימוי או  

זכרון שלה, היא כמו נמצאת בעולם חדש לחלוטין, אליו היא זוחלת, עירומה לחלוטין, לראשונה  

, אי  קודם כל היא תחוש התנגדות  תחווה מגע? בחייה. איך התולעת הזו תרגיש, כשלראשונה בחייה 

אפשר להגדיר זאת כהתנגדות עדיין אפילו, כשתפגוש לראשונה מגעה של אבן חצץ היא תרגיש:  

סוג של התעוררות ראשונית ביותר. אפשר להגיד זאת כך: ההתנגדות באה מבחוץ, אך  זהו  "זה". 

ע עם משהו, היא מתעוררת,  באה במג  משהו קורה גם בפנימיותה של הנפש האנושית כשהיא

התעוררות ראשונית ביותר. בו בזמן שאנו באים במגע עם דבר חיצוני, אנו גם יוצרים קשר עם חלק  

 מסויים בנו.  

זהו דבר מעניין ביותר בקשר למגע, חלק מסויים בי מתעורר לחלק מהעולם. ההתעוררות הזו קשורה   

לות". פתאום אנו מודעים לגבול כנגד גבול. לאט  לתופעה מסויימת, המוכרת לנו יותר כ"מודעות לגבו 

דבר זה קורה כמובן בהדרגה. האם תינוק  ובביטחה אנו נהיים יותר ויותר מודעים לגבולות של גופנו.  

השוכב בעריסה מודע להיכן מסתיימת העריסה ומתחיל הוא עצמו? כמובן שלא. הוא צריך ללמוד זאת  

   פעמים לשם כך. תהליך זה מתרחש ע"י חוש המגע.  לאט לאט, הוא צריך להיתקל בעריסה מאות

נוגעים במשהו או משהו נוגע בנו, חוש המגע יודע להרגיש את   אנו גם יודעים להבדיל האם אנחנו 

ההבדל. התינוק נמצא בתוך תהליך למידה מדהים, בו אט אט הוא לומד כמה גדול הוא ומה הם  

הוא לומד על גבולותיו, כשהוא נוגע בעצמו ובסביבתו.  גבולותיו, כשדברים נוגעים בו שוב ושוב מבחוץ 

 חוש המגע, באופו מפתיע, אינו מספר לנו דבר על העולם שבחוץ, כל מה שאנחנו חווים זה: "זה"  

((it  את העובדה שיש עולם מחוצה לנו שאנו, בדרך כלשהי, מתעוררים אליו. חוש המגע אינו מאפשר ,

ו כדי להיות מודעים לעצמנו, במובן הפיזי. חוש זה מאפשר  לנו לחדור אל עולם זה, אלא משמש לנ

לתינוק להפריד את עצמו מהאחדות של הקוסמוס. זוהי היפרדות המאפשרת לו להתחיל לחוות את  

ש  ללא חוש המגע היינו מתמזגים בסביבתינו כטיפה בים. מכיוון שכדי לרכו  טבעו הפיזי לאט לאט. 

מאוחדים עם הקוסמוס, היינו ישנים לחלוטין אליו, ללא   מודעות אנו זקוקים לחוש זה. אם היינו

 , גם אז היינו חסרי מודעות. אנחנו יכולים להעשות  מודעות. אם היינו לגמרי נפרדים מהקוסמוס
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מודעים רק אם אנחנו נפרדים מהעולם ומייד אחר כך "נתקלים" בו שוב. היקום "פולט" אותנו החוצה  

דלתותיו כדי להיכנס, בתהליך זה אנחנו רוכשים מודעות. לחוש המגע יש  ואנו מתדפקים בחזרה על 

משימה מוגדרת אם כן. אנו משוחררים מהאחדות האלוהית ובו זמנית עולה בנו התשוקה לחזור  

בעזרת המגע אנו רוכשים ודאות בקשר   . נותרת בנו כמיהה עמוקה ומתמשכת לגעת בדברים. אליה 

אך אנחנו משתמשים בו לא  נפרדות,  מיידי מייצר אצלנו את תחושת ההמגע באופן  למשהו מסויים. 

 .  אינטימיותרק כדי לחוש קיומו של דבר, אלא גם כדי להביע  

ש פרדוקס מוזר לחוש המגע: מצד אחד אנחנו יכולים לחוש במגע של פיסת עץ למשל, באופן מיידי  י 

יפה. בהתנגדות אנו מרגישים את    נרגיש שהיא קשה, אך בו בזמן נוכל לחוש שהיא נעימה, שזה עץ

הנפרדות מהדבר ובעונג שבמגע אנו חווים את הרצון ליצור קשר אינטימי עם הדבר. ניתן לומר  

שהאדם יודע שחוש המגע מפריד אותו ממשהו, דבר שאליו הוא עדיין קשור בצורה כלשהי. הדבר  

ן מן העולם, לא היינו חשים את  מראה לנו שאיננו נפרדים לגמרי מן העולם. אם היינו נפרדים לחלוטי

הגעגועים והכמיהה אליו כלל. מכיוון שאנו ממשיכים להיתקל בעולם שוב ושוב, משום שאנו מחבקים  

חוש המגע מסמן לנו הפרדה וגבול ואנו מחפשים  אותו, נותרת בנו התשוקה להתחבר אליו מחדש.  

אנו נפרדים מן העולם אך    –ית מגע אם כן הוא הפרדה וקשר בו זמנ לחזור אל האחדות שוב ושוב. 

 עדיין מרגישים קשורים אליו.  

חוש המגע הוא חד ביותר באצבעות, ולא במקרה. אנו יכולים בעזרתו לגעת בכל נקודה בגופינו, אנו   

שנים להיות מסוגל לעשות    3יכולים בעזרתו להגדיר לעצמנו את גבולות גופינו. לפעוט לוקח כמעט 

ספיק והגוף מגיע לפרופורציה מסויימת, כשהוא יכול להגיע לכל מקום  זאת. כשזרועותיו ארוכות מ 

הורינו מערסלים אותנו, מחבקים ומלטפים, משחקים איתנו  בגופו, רק אז מגיע השלב בו יאמר: ":אני". 

משחקי דגדוגים, לכל אלו תפקיד חשוב מאוד, הדבר מאפשר לנו לחוות את ההיפרדות מהשלמות  

מכאן שהמגע האוהב והמלטף חשוב, כמו גם לתת  ים ורצון לשוב אליה. בצורה שתותיר בנו געגוע

ם, אלו ישפיעו רבות על התפתחותו,  לילד לחוות מגע עם חומרים שונים, ורצוי כאלו טבעיים ואיכותיי

איכות חוש המגע שלו תהיה שונה לחלוטין מאשר ילד שיבוא במגע עם חומרים מוגבלים וקרים )כמו  

 פלסטיק(.  

טומן בחובו גם אכזבה, כי כמיהתנו לעולם לא מתממשת, אנו נוגעים בדבר, קרובים אליו   חוש המגע 

מאוד, אך לעולם לא נוכל לחזור להיות אחד איתו. כה קרובים אך גם כה רחוקים. שטיינר טוען שללא  

ו  נוגעים במשה וחוש זה לא נוכל לפתח בתוכינו רגשות דתיים או להיות מודעים לאלוהי ולנשגב. כשאנ 

מתעוררת בנו תחושה קסומה: זהו עולם לו אמרנו שלום ושהוא מעבר להבנתינו, הוא כה קרוב אלינו,  

לעיתים ממש בידנו, אך איננו יכולים לחדור אליו ולהתאחד איתנו באמת ואנו כה רחוקים ממנו אנו  

לחוש רק   נהיים מודעים לגדולתו ונשגבותו של העולם ואפילו לגופנו שלנו אנו, אותו אנו יכולים 

 כחידה נצחית.  נותר בעינינו בגבולותיו החיצוניים, אך הוא  
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 חוש החיים  3.1.2

את ריאותיו וקיבתו בעצמו לראשונה. הוא נולד לתוך עולם בו  התינוק צריך להפעיל מרגע הלידה  

נדרשת ממנו "עבודה". ברחם מולאו וסופקו כל צרכיו באופן קבוע, אך כעת הוא מתחיל לנוע בין רעב  

לשובע, שינה וערות, קור וחום, צמא ורווייה. כדי למלא את צרכיו עליו לפעול: לדרוש, לבכות, לינוק.  

שלנו קשורה לחוש זה. שטיינר קורא לו חוש החיים, המדע מגדיר   well being  -תחושת הרווחה, ה 

 סימפטטית.  - אותו כמערכת העצבים הסימפטטית והפרה

הוא נותן לנו את התחושה של איך  חוש החיים פרוש בכל גופינו, הוא אומר לנו איך אנחנו מרגישים.  

פותח, הם מאוד ערים אליו וידעו לתאר  אנחנו חיים את הגופניות שלנו. יש אנשים אצלם החוש מאוד מ

בפירוט את הרגשותיהם ויש כאלו שהחוש הזה חלש אצלהם ונידרש לשאלות רבות ומפורטות כדי  

להבין מה מרגישים )אצל חולים למשל(.  אנו חשים את עצמנו בעזרת חוש זה מהרגע שאנו  

, כשאנו רעבים, כשקר לנו,  ורעננים   חיוניים מתעוררים בבוקר וחשים למשל שישנו שינה טובה ואנו

 כשאנו חשים בכאב וכו'.  

ללא חוש החיים היינו נכחדים, לא היינו חשים כשעלינו לשתות או לאכול למשל. ללא חוש החיים, לא   

נעשה הכל כדי להימנע ככל  . בימינו, היינו חשים בכאב. כאב הוא למעשה ביטוי קיצוני של חוש החיים 

הוא   שהוא, שכן כאב מטיבעו אינו דבר נעים. אך לכאב יש תפקיד חשוב.האפשר מכאב מכל סוג 

שומר עלינו, מאותת לנו, מזהיר אותנו. חוש החיים אם כן הוא מערכת התראה, הודות לו מה שקורה  

בגופינו נמצא תמיד תחת השגחה. לעיתים האזהרה מגיעה באיחור, כמו במקרים שאכלנו משהו  

 נו לומדים מאזהרה זו גם לעתיד.  שעשה לנו לא טוב למשל, אך א

מהו כאב למעשה? כן הוא אזהרה כפי שאמרנו כבר, אך מהיכן מגיעה אזהרה זו? מהיכן מגיע   

מהמקום שיודע איך הדברים הם כן כשורה. איזה חלק בנו יודע איך  האיתות שמשהו לא כשורה?  

אדם  א מה ששטיינר כינה " הדברים אמורים לפעול בגופנו? הסמכות שלה הידע המושלם על גופנו הי 

 , והיא חלק גבוה מאוד באדם.  הרוח" 

ללא כאב האדם לא יתפתח. כאב חודר את כל שכבות הנפש ודרכו אנו לומדים למצוא את מקומנו   

, לטפס במדרגות, לשמור  אם לעולם לא היו נותנים לנו ליפול לא היינו לומדים ללכת היטבבעולם. 

יום הכאב יעיל ביותר בלתת לנו אוריינטציה. המקום הגבוה של  מרחק מחפצים מסוכנים. בחיי היום 

  אדם הרוח דואג לכך שבספרה הפיזית הוא נותן לנו אזהרה. אנו חבים הכל לכאבים, קטנים כגדולים. 

אנו תמיד יכולים ללמוד משהו מהכאב, ילד שנופל ומקבל מכה בדרך כלל יחזור די מהר לפעילות, רק  

 טוב לאחר שנפל.  שישמור על עצמו קצת יותר 

כיום אנו רואים מצב שילדים מוגנים מדי מפני מעייפות פיזית. אם בית הספר קצת רחוק לא יילכו   

ברגל אלא יוסעו ברכב, לא ייצאו החוצה במזג אויר גשום, כשהם חולים לא נותנים לגופם לחוות  

זית. ילדים יודעים זאת  ולהתמודד עם החום. למעשה, אין דבר טוב יותר לילד מאשר לחוות עייפות פי

באופן אינסטנקטיבי, לאחר שישבו בשקט זמן מה הם יקומו ויתחילו לרוץ אחרי כדור במשך זמן רב או  

בימינו אנו חווים פחות ופחות את סוג  יטפסו או ירוצו. מבוגרים רבים בימינו גם יחושו זאת לפעמים. 
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בימינו יותר סוג עייפות אחר, סוג הנובע   אנו חווים מיטיב עם חוש החיים.  העייפות הזה, שהוא כל כך 

משיעמום ותשישות מרשמים חיצוניים. הילד שמוסע לבית הספר במכונית מתעייף מכל המראות  

החולפים לפניו ומתחלפים במהירות. ישנם מורים שמתחילים את הבוקר בכיתה עם פעילות פיזית  

את השיעור. ללא הפעילות הפיזית הם   )בחינוך וולדורף מקובל שיש "מסלול בוקר"( ורק אז מתחילים

 מעידים שמאוד קשה להגיע אל הילדים. עובדה זו קשורה לחוש החיים.  

אם לא היינו חשים כלל כאב, לא היינו משיגים דבר, משום שהלמידה עצמה היא כואבת. יש   

י  להתאמץ כדי ללמוד, להיות פעיל, ולמעשה "להמית" משהו בתוכנו כל הזמן לשם הלמידה. בכד 

בדיונים וב"חופש מוחלט "    –ללמוד בבית הספר עליך להקשיב לדברי המורה ולקבל ממנו דברים 

כאב. כשילד שואל שאלה צריכה להינתן לו תשובה באופן  -בלבד אינך לומד דבר. אנו רוצים חינוך נטול 

ד  מיידי ולא לתת לכאב מסויים לעלות בילד כשהוא נאלץ להמתין מעט לתשובה. אותו דבר כשהיל

ילדים שלא  תו מייד כדי שחלילה לא יסבול בהתמודדות עם הכאב. מבקש ממתק, ואנו ניתן לו או 

נותנים להם לחוות שום כאב לא יידעו איך להתמודד איתו, זו אולי אחת הסיבות שאנו רואים הרבה  

אנשים שיודעים להתמודד עם כאבי היום יום יודעים   צורכים תרופות וסמים בקלות רבה. מבוגרים ש

להתמודד ולקבל גם את כאבי הגורל. אלו שמנסים "לחמוק מגורלם" עלולים למצוא מפלט בשימוש  

כבר בגיל צעיר, על התינוק לחוות בכי, תינוק שאינו בוכה אף פעם הוא לא דבר בריא. דרך   בסמים.  

ילד שכל גחמה שלו  כולים לחכות לדבר מה או להבליג.  הכאב אנו לומדים איפוק, לומדים שאנו י

 ממולאת וכל רצון שלו מסופק מיידית, יהיה ילד חלש שייבהל מכל אתגר קטן.  

לכאב יש עוד תפקיד חשוב, הוא מאפשר לנו לחוש חמלה. מי שלא חווה כאב מימיו לא יכול חוש   

 חמלה. אדם שלא סבל בעצמו לא יוכל לעזור לאחרים. 

בימינו אנשים שכחו הרבה  ע ממקום גבוה מאוד וצריך להתגשם בתוך הגוף הפיזי שלו.  הילד מגי 

ויודעים מעט מאוד על החיים. זה אחד הדברים הגדולים בחוש החיים, הוא מצביע ומראה לאדם על  

ך כאב, נותן לנו מפתח לממלכה  הקשר שלו למקום הגבוה, לקיום של המקום הזה. חוש החיים, דר 

בעזרת חוש החיים אנו למעשה חשים את הגוף האתרי  הגבוהה שלנו מרגישה בבית.   בה הישותהזו,  

 שלנו.  

 עצמית החוש התנועה   3.1.3

. כשאתה רואה אדם  היכולת להבחין שאתה זז , הוא  חוש התנועה העצמית הוא אינו היכולת לנוע 

להסתכל על  אחר זז אתה משתמש בעיניך. אך כשאתה עצמך זז אתה חש זאת מבלי שתצטרך  

 .עצמך מבחוץ. אתה חש זאת בתוך עצמך, זהו חוש התנועה

בחלקים רבים מגופנו אנו לא שולטים, איננו יכולים להניע כל חלק בגופנו. רק בחלקים מסויימים,   

הודות לשרירים ולתהליכי החיים, אנחנו שולטים. לאדם יש אוטונומיה מסויימת על התנועה של גופו  

עצמו דרכה. האדם קולט זאת, זהו חוש התנועה. ליכולת זו לנוע אנו קוראים  והוא יכול להביע את  

אם כן הגוף האסטרלי הוא   . אנו חשים את הגוף האסטרלי שלנו כשאנחנו זזים. "הגוף האסטרלי "

 נשיאת משקל למשל.  צורך מקור האנרגיה ממנו אני לוקח את התנועה, אני מרחיב את האנרגיה ל
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משהו ראוי לציון בנוגע לתנועה של בני האדם. הוא אמר שאם היד  דבר  רודולף שטיינר אמר פעם  

שלו נעה כדי לקחת כוס מים המונחת לפניה, האדם הרגיל יגיד שהיד נעה אל הכוס. אך שטיינר טוען  

שזה למעשה להיפך, כמו יש יד בלתי נראית שהולכת מהכוס אליו. הזרוע שלי לעולם לא הייתה  

כן לא הייתה קיימת כבר תוכנית לקחת את הכוס. היד שלי רק ממלאה  מגיעה אל הכוס אם קודם ל

את התוכנית שכבר הייתה קיימת. איננו יכולים אף פעם להסביר תנועה ללא התוכנית שמאחוריה. כל  

כל תנועה  התנועות שלנו הם חלקים מתוכנית גדולה עוד יותר, תוכנית החיים, או הקארמה שלנו. 

טן בחיי, סך כל התנועות שלי הוא נתיב חיי, התנועה הגדולה יותר שאדם  שאני משלים היא רק רכיב ק 

   משלים מלידה ועד למוות. 

גם את    שאנו מבינים את הסיבה או התוכנית שמאחוריה.את התנועה רק לאחר   אנו מבינים  

הביוגרפיה של אדם נוכל להבין באמת רק לאחר שתושלם כולה, סך כל תנועותיו. או אז נוכל להסתכל  

. בדרך זו, אנו יכולים להסתכל  לאחר המוות( יעשה   עצמו   ל חיו, מהסוף להתחלה )תהליך שגם הואע

על התוצאות והסיבות בחייו של אדם בצורה הנכונה, כשמושלם מעגל חייו אנו רואים שדברים שקרו  

נשאל את עצמנו:  בשלב מוקדם יותר לא היו תוצאה אלא סיבה למשהו שקרה בשלב מאוחר יותר. 

אדם מסויים פוגש משהו והדבר עושה עליו רושם רב )בעוד שאדם אחר יחלוף על פני הדבר(?  למה 

האדם מרגיש שיש משהו בדבר שפגש שהוא מוכר לו. ישנו זרם שמגיע מהעתיד, לא רק הזרם בכיוון  

שמלידה ועד למוות. איננו יודעים מדוע הדבר מרגיש לנו מוכר או עושה עלינו רושם רב, אך הדבר  

להתבהר רק בעתיד. כמו ספר מתח, שמתחילים את כתיבתו בדף האחרון, בפתרון, כך חייו של   יוכל 

הדבר היחיד שיכול להותיר עליך רושם  אדם מתבהרים במשיחת העט האחרונה בלבד, או סמוך לה. 

 כה עז הוא מה שתיכננת לפגוש מלכתחילה.  

לשם, אך פנימית בדיוק להיפך. ללא   נוכל לראות כך את התנועה אם כן. כלפי חוץ היא הולכת מפה 

ה"מתכנן" הזה, לא היינו מוציאים לפועל שום תנועה. בעמקי נפשנו שוכנת התוכנית הביוגרפית שלנו  

ואנו נעים בהתאם אליה. לעיתים ילדים יודעים הרבה יותר טוב ממבוגרים איזה תנועות עליהם  

 .  לעשות

ששייך לביוגרפיה שלנו, לכל מה שיש את הקיום החבוי הזה  לכל מה שמניע אותנו, ולכל מה שבנו  

פיזי, אך גם לביוגרפיה של האדם אנו קוראים  -ם". אנו חיים במובן הביולוגייבתוכנו, קוראים "רוח החי

 "חיים". לתוכנית החיים שבתוכי נשמתנו אנו קוראים "רוח החיים". 

כמובן שאין זה אומר שאנו חיים לפי תוכנית בה הכל ידוע מראש ופוגשים רק מה שתיכננו. יכול   

להיות שננסה להיות מעורבים בתחומים שכלל אינם מתאימים לנו, שזרים לעניין שלנו. אך אנחנו  

יו.  כשאנו עוסקים במשהו שיש לנו כשרון אליו וכשאנו עוסקים במשהו שאין לנו כשרון אלנרגיש מייד 

אך עלינו עדיין לנסות ולחוות דברים  אנו כבר בבית הספר נהיים מודעים לחוזקות ולחולשות שלנו.  

שונים ומגוונים, להיות מסוגלים להתרגל לדברים חדשים, לחקור טריטוריות זרות, אפילו שאנו יודעים  

לבחור ולהתמקד   לכן לא טוב שניתן לילד שלא נהיה מאוד טובים בדבר, שאין לנו כשרון טבעי לדבר.  

בתחום אחד בגיל צעיר מדי. אמנם יש לנו "קארמה ישנה" שאנו מגיעים איתה, יכולות וכשרים, אך  

אנחנו גם יוצרים לעצמנו "קארמה חדשה", מפתחים תחומי עניין חדשים. מה שבא לנו בקלות קשור  
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ם  ישמעותי , הם לא פחות מ לתוכנית החיים שלנו, אך הדברים שאנו במאמץ רב הופכים לשלנו 

 לעתידנו. אם לא היה כך היינו אינדיבידואל מבודד לחלוטין.  

תפתחות תקינה של חוש זה, כדי שהילד יוכל ללמוד את תנועתו ולנוע במרחב בצורה  בשביל ה 

בטוחה ובריאה, עלינו ליצור לו מרחב המאפשר התנסות, בו אנו יכולים להימנע כמעט מאמירת "לא"  

העצמים שיש בבית ובחצר מספיקים. סביבה המעודדת תנועה )בלי לול   ולאפשר לילד לנוע ולטפס, 

וטלויזיה למשל( וחקירה, התנסות עם הגוף. הילד מרגיש את גופו ואת התנועה של גופו וכשחוש זה  

מפותח טונוס השרירים יהיה טוב, הילד לא יתקל בחפצים, לא ישפוך כוס כששותה למשל. ירגיש  

 לעשות עם תנועותיו.  

 חוש שיווי המשקל  3.1.4

על שיווי משקל, אך עלינו לשאול את עצמנו: איך מתרחשת   זהו חוש המוכר לכולנו, כולנו שומרים  

שמירת שיווי משקל זו?  דבר ראשון נוכל לומר בביטחה, אנו יכולים לשמור על שיווי המשקל רק  

בשדה בו קיימת כבידה. על הפעוט ללמוד להזדקף, עליו ללמוד קודם כל להרגיש בבית באדמה. הוא  

שיווי המשקל שלו. חוש שיווי המשקל מוציא אותך לעולם  זקוק לקרקע מוצקה על מנת לשמור על 

שבחוץ. אתה יכול לשמור על שיווי משקל רק ביחס לדבר כלשהו. אם כך חייב להתקיים עולם חיצוני  

 ונדרשת קרקע מוצקה.  

יש לנו איבר המשמש לשמירה על שיווי המשקל, זהו המבנה היפיפה של התעלות הקשתיות,   

בזכותן אנו ממקמים את  מעלות זו מזו, המייצגות את שלושת המימדים.  90הממוקמות בזווית של 

עצמנו במרחב ויודעים היכן ימין, שמאל, לפנים, לאחור, למעלה ולמטה. בקו ישר מתחת לאיבר זה  

, מפרק הירך והיד,  נמצא באדם הזקוף את מפרק הלסת, מתחתיו את מפרק הכתף, מפרק המרפק

קו ישר. זהו ארכיטיפ שנמצא בטבע רק באדם. התעלות הקשתיות    מפרק הברך ולבסוף הקרסול. זהו

ממוקמות על אותו מישור של כל המפרקים שהזכרנו קודם. האדם הוא כמו מאזניים בצורתו  

 האנושית.  

הוויתנו בפועל. באנתרופוסופיה דבר זה נקרא ה"אני" של האדם   שיווי המשקל הוא ביטוי ישיר של   

(The I) .  אני כקו ישר באדם, צורתנו הזקופה היא ביטוי לכך. כפי שהיחיד הוא אני  אנו חווים את ה

כך גם צורתו היא ישות אחת. אנו חווים זאת בשיווי המשקל שלנו, ובאיבר שיווי משקל זה אנחנו  אחד, 

אפשר לראות זאת בבירור בתינוק שנעמד לראשונה, זהו תמיד   יוצרים קשר עם העולם הסובב אותנו. 

לפתע הוא מתחיל לחוש את הוויתו שלו, זה באמת דבר עצום! אנו חווים את עצמנו באופן  ניצחון גדול, 

העוצמתי ביותר כאשר אנו עומדים במאונך. לעמוד זקוף זה לבטא את ההווייה שלנו. כל מה שמגביל  

 ומונע מאיתנו הזדקפות שכזו נחווה כהתקפה חזקה על האני.  

אני עושה את זה לגמרי בעצמי? האם אני שומר על שיווי    איך אני שומר על שיווי המשקל שלי? האם 

המשקל שלי מתוך עצמי? זה אמנם יכול להישמע מוזר, אך אנו שומרים על שיווי המשקל שלנו  

ההווייה שלנו ממלאת למעשה כל חלל שנימצא בו והודות לכך אנו יכולים  בעזרת הסביבה שלנו. 

 רחב בהווייתי שבאה מפנימיותי לחלל שסביבי.  להזדקף. אני מחזיק את עצמי מן החוץ. אני מת 



15 
 

בשונה מהמתרחש בנוגע לכאב, המתעורר משום שאנו מתרחקים מהארכיטיפ שלנו, נעשים צרים   

יותר מאשר הישות הגבוהה שלנו ובעקבות כך מרגישים לא בריאים. לשמור על שיווי המשקל נותן לנו  

שים שאנו צריכים להשיב לעצמנו משהו  תחושה של נוחות. כששיווי המשקל שלנו מופרע אנו ח

 שאיבדנו בעולם שבחוץ. 

את העובדה שיש לנו עמדה, נקודת מבט משלנו, אנו  יש לנו חלל אישי אך בו בזמן גם חלל משותף.  

נו בתנועה מתמדת לא הייתה לנו נקודת מבט משלנו, לשם  חבים גם כן לשיווי המשקל שלנו. אם היי

שר  ה ולמקם עצמנו ביחס אליה. כמו שאפמנוחה המאפשרת לנו להתמקד בלנקודת כך אנו זקוקים  

לשמור על שיווי המשקל שלנו בתנועה, כמו בריצה למשל, אך תמיד נמצא לנו נקודת מנוחה כלשהי  

להתמקד בה. ההיפוך של זה הוא מה שאנחנו מרגישים כשיש לנו מחלת ים. אנו נהפכים לחסרי  

תנועה ואינך מצליח למצוא נקודת מנוחה יציבה להתמקד בה, אין לך  אוריינטציה, האופק כולו נמצא ב

עם חוש שיווי המשקל, אני מצד אחד תופס עמדה ייחודית משלי ועומד  תחושת יציבות במרחב. 

בנקודה מסויימת, אך באותו זמן אני חולק את המרחב גם עם אנשים אחרים. אני יכול להתבונן בהם,  

דות לחוש שיווי המשקל האני בא לידי ביטוי, אך זהו גם חוש מרחבי  הולדבר איתם, להתעניין בהם.  

 ששם את האדם בחלל משותף.  

על פי האנתרופוסופיה, העקרון שממלא את החלל ופועל באופן כולל, שבזכותו אנו יכולים להתחבר   

  לאחרים למרות שיש לנו עמדה משלנו נקרא "רוח העצמיות" והוא דבר שונה מהאני. כשאדם מרגיש

לחלוטין בבית בתחום מסויים, כאשר הוא למד וחקר תחום מסויים ביסודיות כה רבה עד שהפך אותו  

ל"שלו", הוא עוסק בו מתוך רוח העצמיות שלו. זהו ההבדל הגדול בין אדם שמחקה משהו לאדם  

וכשמשהו הופך לשלך, אז אתה יכול להעביר אותו הלאה למישהו אחר.  שבאמת עשה משהו לשלו. 

היה מאוד אישי כשהוא שלך, וזה נוגע במקום אישי מאוד אצל אחרים. אמנים יודעים זאת,  הדבר נ

אמן יכול לעבוד רק מהמקום האישי שלו, וככל שהוא אישי יותר, הוא נוגע יותר באחרים. זהו חלק  

 מרוח העצמיות.  

אותו איבר  אנו חווים את האני שלנו בעזרת איבר שיווי המשקל, שהוא תשתיתו של האני. בעזרת  

אנחנו גם חווים את האחר. רוח העצמיות אינה אגואיסטית כלל וכלל, זהו המקום האישי שמחבר  

אותנו אל האחר. אנו חשים את קיומנו וגם את הקיום של דברים מחוצה לנו, הודות לשיווי המשקל.  

 אני לא רק חווה את שלושת המימדים שלי עצמי, אני עושה זאת בסביבה מסויימת.  

    

נו רואים שכדי לפתח חושים בריאים בילד, כבר בשביעון הראשון, עלינו לספק לו ולעודד הרבה  א

, מסלולים ועוד. הילד  חומרים שונים, משטחים שונים, גבהים משחק, תנועה, עשייה, עבודה, יצירה, 

  . וכמו כל דבר, מה טוב אם נוכל ועבודה עם הגוף  בונה את הגוף הפיזי שלו וזקוק להרבה תנועה

יותר, תערב חושים רבים    עם שיר. התנועה תקבל משמעות עמוקהאו  לשלב זאת במשחק, בסיפור,  

זקוקים לדמויות עושות ופועלות  בילד משמעם שהילדים כוחות החיקוי הדומיננטיים בגיל זה יותר. 

ר,  תנועתנו תהיה מגוונת יותוככל שפעילויות בריאות וחיוביות כדי לחקותם. אם אנחנו נזוז יותר, 

חושיו התחתונים יתפתחו בצורה בריאה ויהוו  חופשית יותר, אסתטית, גמישה כך גם זו של הילד. 
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יסוד חזק שיאפשר לו בהמשך לפתח גם את חושיו האחרים וישפיע על תחומים רבים במשך חייו. גם  

שונים  בהמשך הילד זקוק עדיין להרבה תנועה כמובן, אך בגילאים השונים הוא דורש איכויות ודגשים 

גם הם הולכים ומתפתחים אט אט, בהתאם לגיל  בתנועה, לפי השלב ההתפתחותי שלו. המשחקים 

 הילד.  

 מקורות לפרק 
Soesman, A. (1990). Our Twelve Senses. Stroud: Hawthorn Press. 

 ישראל: הרצאה.  חושי הרצון. - ארבעת החושים התחתונים (.  2006אבשלום, ש'. )

 

 ואוריתמיה , תנועההתעמלות 3.2

. הוא הניח יסודות ועקרונות  מכת ומיטיבה עם התפתחות הילד כתו בפעילות גופנית  ראהשטיינר  

לסוג התנועה הרצוי, להלך הנפש בתנועה, הסביר את השפעתה ותרומתה של התנועה לילד. על פי  

מייד לקוריקולום של בית הספר הראשון. עם זאת הצורך  עקרונות אלו התפתחה האוריתמיה ונכנסה 

שנים מפתיחת בית   3בשיעורי התעמלות, בנוסף לשיעורי האוריתמיה, עלה שוב ושוב. רק לאחר 

הספר הראשון הוכנסו שיעורי ההתעמלות למערכת השעות הקבועה, בוטמר שהיה המורה הראשון  

לצורת לימוד קונקרטית של    הניח שטיינר להתעמלות בבית הספר ניסה לתרגם את היסודות אותם

  עליה  מדבר רבות על האוריתמיה ופעולתה, על הצורך בהתעמלות נוספת שטיינרעבודה עם הגוף. 

 : ועל הקשר וההבדל בין השתיים. כאן מובא מעין סיכום מהתייחסויות שונות של שטיינר לתחום

הידע הרוחני של האנתרופוסופיה מקנה לנו יסודות אמיתיים לא רק לחינוך רוחני ונפשי, אך גם לזה    

הפיזי. עלינו לזכור זאת בנוגע למשחקי ילדים ותרגילי התעמלות. דרך תרגילים גופניים, גוף האתר  

תרגילי  המתפתח צריך לחוות חווייה פנימית של הצמיחה העצמית שלו, של הכח ההולך וגובר שלו. 

התעמלות, למשל, צריכים להיות בעלי טבע שכזה, שכל תנועה, כל צעד, מעורר רגש בילד: "אני  

 מרגיש כח מתגבר בתוכי". רגש זה צריך להתפשט בילד כתחושה בריאה של אושר פנימי וקלות.  

  זה מצריך ידע אינטימי ואינטואיטיבי על הקשר בין תחושת האושר והנינוחות עם התנוחותדבר כ 

והתנועות של גוף האדם. ידע שהוא לא רק אינטלקטואלי אלא גם חדור ברגש. מי שהוגה תרגילים  

תחושת אושר,  כאלו צריך להיות מסוגל לחוות בעצמו איך תנוחה מסויימת של של הגפיים מפיקה 

ותרגולים  ללמד התעמלות כדי  תנוחה אחרת מקנה תחושה של אובדן כח פנימי. קלות וכח גובר ואילו 

בראייה הזו, המורה ידרש למה שהלך המחשבה האנתרופוסופי והידע האנתרופוסופי   יזיים אחרים פ

מה שמלמדים את האדם הגדל בתור התעמלות פיזית, אנו שואפים להחליף בתרבות   יכול לתת לו. 

גופנית מלאת חיים ורגש. כבר בשנים הראשונות אנו שואפים לטפח את הרצון. לשם כך אנו צריכים  

לתוך המשחק תרגילים בעלי אופי גופני ופעילות אמנותית. בנוגע לכך גישה חדשה לחלוטין    להביא 

 צריכה להילקח.  

כשאנו נותנים לאדם   ההתחלה של תהליך זה נעשתה בסוג התנועה אותו אנו מכנים אוריתמיה. 

 ensouled physicalהמתפתח אימון גופני שונה ממה שהכיר עד כה, בצורה של תרבות גופנית חיה )
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culture )  אנו יכולים לטפח את סוג כוחות הרצון שישאר עם האדם הזה לאורך כל חייו. בעוד

שבדרכים אחרות של טיפוח הרצון אנו חווים היחלשות של כוחות אלו בעקבות מאורעות והתנסויות  

 שבחיי האדם.  

למערכת יחסים מוזיקלית עם    היחיד נולד לעולם עם תשוקה להביא את גופו לתוך קצב מוזיקלי, 

. רצוי לטפח את אלמנט  3-4העולם. היכולת המוזיקלית הפנימית הזו פעילה ביותר אצל ילדים בגיל 

הריקוד אצל ילדים בגיל זה, פחות במוזיקה חיצונית מלאכותית ויותר בתנועת הגוף כולו. אוריתמיה  

 ת לילד.  רבסיסית כבר בגיל כזה היא נהד

חוד לפעלים, היא למעשה תמיד סוג של השתתפות. החלק הרוחי ביותר באדם,  ההקשבה שלנו, ביי 

ג של  כנטייה תמיד משתתף. השתתפות זו מקבלת ביטוי מלא באוריתמיה. האוריתמיה היא סו

ה, אנו כל הזמן משתתפים עם האגו שלנו בחיים הפיזיים שמעבר  הקשבה. כשאנו מקשיבים למעשי

מית מתמדת. האוריתמיה בביטויה הגופני היא בעצם הקשבה  לצלילים. האגו מבצע תנועה אורית

אנו רוצים לקחת בחשבון אלמנט נוסף, מעין היגיינה נפשית הקיימת  הנהפכת לנראית לעין.  

ולהוסיף אותה להיגיינה המטריאליסטית של התנועות אליה נוטה ההתעמלות,   באוריתמיה 

על ידי הכנסת אוריתמיה והתעמלות  המתייחסת רק לאלמנט הפיזי של הגוף. נוכל לעשות זאת  

לקוריקולום לסירוגין. שתי צורות ההבעה האלו יכולות ליצור ולקיים יחסי גומלין יפים מאוד בתמיכתן  

 בהתפתחות הילד.  

כשאנו מסתובבים בעולם ומופיעים בו בפעולותינו,   לגפיים שלנו יש קשר ישיר עם התנועה של העולם  

אש נח של הכתפיים ויש לו את המשימה להביא בתוכו את תנועת  אנו מהווים את אדם הגפיים. הר

ומביא   העולם למנוחה. הנפש יושבת במנוחה בתוך הראש, המניח לעצמו להתקדם על ידי הגפיים

. כך משקיט בנו הראש את כל התנועות שהגפיים יכולות לבצע  באופן פנימי את התנועה למנוחה

עת העולם החיצון לבין מה שהראש מביא לידי מנוחה.  בעולם. החזה עומד באמצע ומתווך בין תנו 

מטרתנו כבני אדם היא בעצם לחקות ולקלוט את תנועת העולם באמצעות גופנו. אנחנו למעשה  

רוקדים. כל ריקוד נובע מחיקוי תנועות שמבצעות הפלנטות והגופים הקוסמיים האחרים, תנועותיה  

בראש ובחזה, משום שהראש נח על  נעצרות כשאנו מבצעים תנועות אלו, הם של האדמה עצמה. 

ליטול חלק בתנועות אלו   המשיך אל הנפש. משום שהנפש נאלצת הכתפיים ואינו נותן לתנועות ל

במצב מנוחה זה, היא מתחילה לשקף מתוך עצמה את מה שהגפיים מבצעות בריקוד. היא שרה  

וד כלפי חוץ מועברות פנימה  באמת כשהגפיים מחוברים לתנועות הקוסמיות של היקום. תנועות הריק

כל מה שיש לאדם באופן חיצוני, בתנועות, מובא בתוך הנפש למנוחה והודות  אל השירה והמוזיקה. 

 לכך מתחיל לעבור לצליל, וכך גם הדבר עם כל תחושות החושים האחרות.  

י  אין זאת שאלה רק של האם האדם פעיל, שכן גם האדם העצל ביותר חייב להפעיל את גפיו מד 

פעם. אך הוא פועל פעילויות חסרות משמעות. האדם החרוץ מסתובב בעולם החיצון וקושר את  

להיות פעיל עם משמעות זה כאשר האדם פועל בהתאמה לדרישות הסביבה  פעולתו עם משמעות. 

שלו ולא רק לאלו של הגוף שלו עצמו. כשאנו נעים בעבודתנו עם משמעות אנו מושכים בהדרגה את  

 .  הרוח פנימה
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עלינו לשים לב לכך בעבודה עם ילדים, לא רק להביא את הפעילות הפיזית החיצונית למה שנעוץ   

בגוף בלב. ביכולתנו להביא את התנועה החיצונית של הילד לתנועה חדורה במשמעות, כך שהילד לא  

,  רק ישתכשך ברוח, אלא יוכל ממש לעקוב אחר כיוונה. עלינו לחפש לתת לילדים תנועה מלאה בכוונה

ככל שנוכל לשלב את האוריתמיה עם ההתעמלות  כמו באוריתמיה, בה לכל תנועה יש צליל ומשמעות. 

הפכנו את ההתעמלות למטריאליסטית מדי, המתמקדת אך  נצליח להביא הרמוניה לשינה ולעירות. 

ורק בפן הפיזי. בספורט התנועות מבוצעות אך ורק מהפיזי של האדם, מנמיך אותו לחייתי שבו.  

ריתמיה לעומת זאת היא ביטוי של הנפש, כל תנועה בה היא כזו, כשם שכל צלילי הדיבור הם  האו

ביטיים של הנפש. כוחות הרצון של הילד מתחזקים כאשר הוא מבצע פעילות בה הנפש ממש נוצקת  

 לתוך כל תנועה.  

ם אוריתמיה  שטיינר עם זאת ציין, שאין להתחיל עם שיעורי התעמלות בשלושת הכיתות הנמוכות, לה 

בלבד תספיק. מהכיתה הרביעית ומעלה, הוא מתווה ששיעורי ההתעמלות צריכים להתקיים מייד  

הצורך בשיעורי התעמלות עלה גם מהתלמידים ומההורים. אך לשם שילוב  לאחר שיעור האוריתמיה. 

היה צריך לשנותה. הוא טען שלאדם אין שום מקום בסוג ההתעמלות   ההתעמלות בבית הספר

פורט השכיח, אמר שהם הופכים את הילדים לחקיינים של דגם מסויים וזוהי אינה מטרת החינוך.  והס

חווייה פנימית של הילד. התנועות  לד מחזיק את גופו ויבין שזוהי גם מחנך אמיתי יתבונן בדרך שהי

 שעליו לבצע גם הם צריכות להיות כאלו שהוא יכול לחוות בצורה פנימית.  

פיזי יכול להחוות בצורה  -אלמנט של נפש ורוח להופעה מיידית. גם הגופניהאוריתמיה מביאה  

  הטבע הגופני שלו. אז יכול להגיע לילד יחד עם רוחנית. אדם יכול לפתח עצמו לדרגה שהוא מרגיש  

  לבטח יכול להיבנות גשר בין השתיים. מה שמגיע ברמה גבוהה יותר כאוריתמיה גם בהתעמלות.  

מועברת בצורה כזו שהילד שואב את התנועות שלו מתוך נפשו ורוחו ונותן  ההתעמלות צריכה להיות 

הילד מתמיר בשנתו את התנועות, הגוף האסטרלי  והאני לוקחים מהתנועות  לגופו להתכוון לפיהן. 

שהילד ביצע משהו בלילה למישורים גבוהים יותר, כשהתנועות שבוצעו תואמות לעולם הרוחי, כשהם  

עוררות הוא ממש לוקח אליו חומר רוחי בריא. האוריתמיה משחררת את  מתאחדים מחדש עם ההת 

 הרוחי שבנו.  

אם זה באוריתמיה, בהתעמלות או בשירה, הילד נהיה רוחי יותר לאחר פעילות שכזו, ורוח זו   

כמה דקות של שקט או של מנוחה  מחפשת להישאר עימו. מומלץ בסוף שיעור מסוג זה לתת לילדים 

שקטים ואינם מופרעים בשום צורה. ככל שהילדים גדולים יותר הם זקוקים לכך    וודא שבזמן זה הם

א בילדים את מה שאנו צריכים לשם עבודת החינוך.  ומצ וכל ליותר. אם נעשה זאת, ביום המחרת נ

כשילד עושה אוריתמיה או שר הוא משחרר את עצמו מהרגל החיקוי, באקט שיחרור זה הוא גם  

מבצע תנועות. אנו ניתן לו לכתוב בתנועת גופו שלו את האותיות, ללא שום עזר חיצוני ותוכן השפה  

 בסטרקטי.  יזרום אליו. אנו ניתן לו תמונה ולא רק סמל א

אנו זקוקים לכך שהילדים ישבו לעיתים בשקט בכיתה על מנת ללמד אותם. הפעילות מתבצעת   

מהראש. זהו מצב חד צדדי. מייד אחר כך אנחנו מאזנים זאת ומאפשרים לילד התעמלות. אך לאחר  

  שהם מבצעים את כל הריצות והקפיצות ושאר התרגילים הם חוזרים שוב לכיתה. הילד פוגש משהו 

שבאופן בלתי מודע הוא נחות בעיניו בהשוואה לשיעור ההתעמלות. זאת משום שבזמן שיעור  
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ההתעמלות לא רק החושי, אלא גם העל חושי פעל על הילד. הילד מפתח התנגדות פנימית במצב  

כזה. אנו הורסים את הכוחות הללו המתעוררים בילד אם לאחר שיעור התעמלות יפגוש הילד שוב  

במובני  כשהילד יושב בכיתה ואנו מנסים להלעיט אותו בחומר כדי שיהיה פיקחי   .בהוראה רגילה 

. הדבר מונע מהחוכמה הבלתי מודעת לעבוד בילד. משום  החוכמת החיים של ימינו, משהו אחר קור

שחוכמה בלתי מודעת זאת פועלת כאשר הילד זז באופן פעיל ומבצע תנועות ריתמיות פחות או יותר.  

   האיחוד בין האורגניזם לבין החוכמה הבלתי מודעת הזו. הקצב מקדם את 

משחקים. שטיינר ראה  הלאחר שהוכנסו שיעורי ההתעמלות לבית הספר, לאט לאט הובחנו משיעורי  

בצורך של שתי הכיתות הנמוכות בשיעור משחקים ובכיתה השלישית מעבר הדרגתי להתעמלות. הוא  

 עה נכונה.  חזר והדגיש שהילדים זקוקים לתנועה, לתנו 

מנחים של האורגניזם  דבר חיוני למורה להתעמלות, אמר, לראות באופן רוחי את הדינמיקה וה 

האנושי. הוא צריך שתהיה לו תמונה ברורה על מה זה אומר להרים רגל או יד ביחס לכוח הכבידה.  

רה  בעוד שלמורה לאוריתמיה צריך להיות רגש חזק בעקבוותיו יבקש הגוף לעצב את גפיו בצו 

האוריתמיסט חותר לכך שהשריר יוכל להרגיש עצמו, את דחיסותו באופי התנועה ואילו   פלסטית.

המורה להתעמלות יחוש האם תלמידיו מרגישים באמת את הקלות והכובד של גפיהם. הוא יחזיק  

אמנם תמונה של שאדם האידיאלי דינמית בנפשו וישאף להפוך את תלמידו לכזה. אך הוא צריך לזכור  

הדינמיקה האנושית יכולה להימשך  האלמנט האמנותי שחייב להשתתף בעבודה שכזו, שכן   את

שיטת ההתעמלות צריכה להיות כזו שלא תפריע לתהליך  .  החוצה רק באמצעות חוש אמנותי

על המורה להיות מסוגל להרגיש איך תנועה מסויימת מחוברת לרצון. באוריתמיה  הנשימה בילד.  

 פנימי, איך הרצון מביע את עצמו ברגש.  מטפחים את הרצון כרגש 

שטיינר לא שולל שימוש במכשירי התעמלות מסויימים כמו עמודים )אך מציין שטיפוס בחבל עדיף(,   

מקבילים, בר אופקי, סוס משוכות ועוד, כל עוד נעשה בהם השימוש הנכון. הוא ממליץ לגוון ולשלב  

כך את   בין תרגילים כי כך על הילד להיות הרבה יותר נוכח וקר רוח בזמן עשייתם. השרירים מקבלים 

 הכח והגמישות הנכונים כך הוא אומר.  

שטיינר מספר על תרגילי ההתעמלות בבית ספר ולדורף, שהם בנויים בצורה כזו שבכל תרגיל נותנים   

לילד קודם כל את תחושת המרחב והכיוונים בו שהם דבר ראשוני. הילד מרגיש את הכיוון ואז גפיו  

יא היחיד לתרגילי התעמלות  ל. זהו הבסיס הבר מצטרפות. בהתעמלות זו הילד נותן עצמו לחל

לדבריו. בהתעמלות הרגילה האדם מלווה את עצמו לחלל. באוריתמיה הוא מבצע תנועות שמבטאות  

לאפשר למשהו פנימי   – את ישותו בהתאמה לחוקי האורגניזם שלו. זוהי המהות של האוריתמיה 

ף בישות האדם כדי שהאדם יוכל  לבטא את עצמו בצורה חיצונית בתור תנועה. למלא את ההיק

 זוהי מהות ההתעמלות.  – להתאחד עם ההיקף 

המורה זקוק, לשם אמנות החינוך וההוראה שלו את האחדות של תנועה חיצונית, של המתעמל   

  יות מתה ואבסטרקטית(.נחומומחה, של הרטוריקן החדור בנשמה ושל הרוחי שנהפך לחי )בניגוד לר

כל תנועת התעמלות, אם נשתמש בה  נט שמשפיע על הנפש ועל הרוח. אלמ בכל תנועה אוריתמית חי 

   בצורה נכונה, קוראת במידה מסויימת לאווירה רוחית באדם, אליה יכולה הרוח להיכנס כמשהו חי.
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החלל שסביבנו הוא דבר קונקרטי אליו האדם רגיש. הוא חש עצמו בחלל וחש צורך למצוא את מקומו   

וצא את דרכו סוף סוף לאיזון בחלל, לתנאי החלל השונים ומוצא שיווי  שלו בחלל שסביבו. כשהוא מ 

משקל, אז נוצרים התעמלות וספורט, בהם האדם מנסה למצוא את מערכת היחסים שלו עם החלל.  

בהם הוא חש כאילו החלל סביבו הוא מעין מסגרת עבודה, מלאה בקוים וכיוונים שונים, שאליהם הוא  

ות ההתעמלות והספורט האדם מתאים את עצמו לחלל חיצוני, מסגל  באמצע  מזנק ואחריהם עוקב. 

עצמו לעולם, מתנסה כדי לראות האם הוא מתאים לעולם בדרכים שונות. זוהי לא שפה או התגלות  

 שהוא צריך להתאים לעולם ולמצוא את דרכו אליו.  של האדם אלא יותר דרישה שהעולם מציב כלפיו

לות בבית הספר והניסיון ליצור התעמלות כזו שתשמש ככלי  שטיינר התחבט רבות בשאלת ההתעמ 

בחייו בוססה תוכנית הלימודים על שיעורי אוריתמיה והתעמלות קבועים  י שייתן פרי עתידי. עוד  חינוכ

במערכת, בהתחשבות בכל ההתוויות וההמלצות שנתן במשך השנים. כיום רבות מהשאלות האלו  

 עדיין חיות והתחום עדיין מתפתח.  

המליץ על   ד'- והניח את העקרונות. לכיתות א'   נתן הנחיות כלליות בלבדהוא  בנוגע לקוריקולום עצמו,  

שיעור שבועי אחד. מכיתה ה' ומעלה שני שיעורים שבועיים. השיעורים משותפים לבנים ולבנות,  

 לפעמים התרגילים יכולים להיות שונים בתוך השיעור לבנות ולבנים.  

הצורך בתנועה פיזית, שעלה מהעבודה הממושמעת ומוכוונת אמנותית של הילדים במקצועות   

ון להתעמלות ולהיות מובא לחיים. על הילדים להיות מסוגלים לנוע בהתאם  אחרים צריך להיות מוכו

לדחפים הפועלים בהם כתוצאה מההוראה שקדמה להם והם צריכים להנות מכל תנועה. לכן חשוב  

מאוד בילדים הצעירים יותר, שהמורה יהיה מסוגל להמריץ משחק חופשי באמת. לעומת זאת תנועות  

ילד מבחוץ משתקים את הפעילות שלהם ואת השתתפות הנפש סטריאוטיפיות הנכפות על ה

 בפעילות.  

כשהילדים גדלים מעט, בכיתה ד' או ה', הילדים זקוקים לפעילות הדורשת אומץ , יכולת להחליט   

ריצה, קפיצה, טיפוס, להתקדם לאורך מקבילים, בסיס של האבקות, זריקה ומשחקים מסוג  ואיתנות.  

העיקרי של שיעורי ההתעמלות. גם כאן על הילדים להשתתף בפעילות   זה יכולים להוות את התוכן

 עם כל ישותם.  

מכיתה ח' ומעלה הילדים יהנו מאימון קבוע בכל צורות ההתעמלות, האתלטיקה והמכשירים. הם   

יכולים לחוות באופן מודע את התחזקות בריאותם. התעמלות, עם או בלי מכשירים, תהפוך אז  

הנחווית בצורה מודעת ויכולה לההיפך להרגל לכל החיים כתוצאה מההנאה להפעלה של כל הגוף 

 שאנשים צעירים מרגישים בזמן פעילות שכזו. 

 

 מקורות לפרק 

Stockmeyer, E. K. (2015). Rudolf Steiner's Curriculum. UK: Floris Books. 

 ירושלים: תלתן הוצאה לאור.   ידע האדם.(. 1997שטיינר, ר'. )
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 לספורט חופשי ועד ממשחק 3.3

(, אלא גם מטה, פנימה grow upם לא רק צומחים כלפי מעלה )גדלים דרך משחקים. הילדים  

עוללים הם לומדים תחילה על העולם שסביבם. הם קיימים בחלקם בפריפריה. ככל  כ למעשה והחוצה  

עצמם. הם משחקים משחקי אצבעות, ידיים, דילוגים  שחולפות השנים, הם מתקרבים מרחבית ל 

המשחקים נהיים תובעניים  וריצה.הם נהיים מיומנים יותר כשהם לומדים על המרחב ואיך לנוע בו. 

יותר, ומערבים מורכבות חברתית גבוהה יותר וכישורי משא ומתן. המסע מהילד הצעיר המשחק  

תהליך של התכנסות פנימה ומטה, של  משחקי אצבעות עד לבן הנוער המשחק כדורסל, הוא 

מיקה בין לגדול מעלה ומטה וגם בין לגדול פנימה לתוך  נהפכות כבד יותר בתוך הגוף. קיימת דייה

עצמך והחוצה אל העולם. ראייה שכזו יכולה להיות טובה למורה, היא מגבירה את יכולתינו לראות  

  רק באמצעות הזאת ולהתקדם  ור לו להתגבר על החסימה כאשר הילד "נתקע" בשלב מסויים ולעז

פעמים רבות בעבר בעקבות פעילות או  עירובו במשחקים ופעילויות שונות המתאימים לשם כך. 

  משחקים מתאימים שהוצעו להם,  ילדים הצליחו להשתחרר מבעיות רגשיות והתנהגותיות 

 מאתגרות. 

ה" שלהם. המשחק נוצר על ידי הילדים באופן טבעי  כמה עשורים, משחקי הילדים היו "עבוד עד לפני 

ילדים החלו בהדרגה לשחק   60-בתחילת שנות ה.  בבית  לעזורבכאשר הם לא היו עסוקים בללמוד או 

אנו רואים ילדים שמאבדים את   חות ופחות ולצפות יותר בטלויזיה, פעילות שאין בה שום תנועה. פ

א התפתחות דרך  מעודדת חיקוי, ול הטלויזיה   היכולת לשחק באופן ספונטני. התרבות מושפעת 

אמנויות והומניות. איננו יכולים לחזור לעידן נטול מסכים למרבה הצער. עלינו להיות נוכחים לחלוטין,  

 כפי שטבעו של הילד להיות נוכח, אל מול המצב.  

לא  הרבה ממה שהילדים ידעו פעם היום צריך ללמדם, הם עצמם יראו לנו מה הם הדברים שהם  

הביאו איתם וצריך ללמדם, אנו צריכים ללמוד לראות את המקומות האלו בהם הם מחכים להדרכה.  

אנו יכולים להבחין שהילדים צריכים שנלמד אותם היום הוא את הקשר בין גופם לבין העולם, ובייחוד  

הן   אם תנועה ושיווי משקללאחרים. ראייה אמיתית, בניגוד לצפייה, אפילו אותה צריך לטפח. 

חושינו בעידן   פעילויות חושיות כפי שלמדנו להכירם, משמע שהן יכולות להיות מופרעות או מעוותות.

ת הילד  זה כבר לא "נותנים" לנו את העולם כבעבר, אלא רק סימולציה של העולם שיצרנו. אם נלמד א

נו  ולהיות באינטראקציה חופשית עם אחרים, אם לילד לנוע לשחק משחקים שמטבעם מאפשרי

שיכול לרוץ, לקפוץ, לטפס, להסתובב,    3ילד בן  מחזירים את הילד אל גופו ונוכל כך לרפא את חושיו. 

לקחת תנופה ולהתגלגל הוא הרבה יותר מוכן להיכנס לעולם, ולפגוש את העולם בדעת מיושבת ועם  

נוע בעולם  לאת היכולת  מטרה בגיל מאוחר יותר. משום שילד כזה חי באיזון, בשיווי משקל ויש לו 

 בחופשיות. 

חשיבות המשחקים והתנועה אם כן היא ברורה, וככל שננוע קדימה ונחקור מה מתרחש בכל גיל   

ואיזה פעילות מתאימה לו נתחיל להבין עד כמה שיעורי משחקים, התעמלות וספורט הם חשובים  

 לילדים ויכולים לתמוך בהתפתחותם בצורה נפלאה.  
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יש אין סוף משחקים ואפשר תמיד להמציא עוד ועוד, חשוב שנדע במה אנחנו מתמקדים בכל גיל   

ונדאג שהמשחק יתאים מהבחינה הזו. נוכל להשתמש באביזרים ומכשירים רבים. יש חשיבות רבה  

לתהליכים הקורים בשיעור: איך מתחיל השיעור ואיך הוא נגמר, איך מסבירים משחק, מה עושים  גם  

כזה יש חשיבות   תהליך ופרט  עות וביריונות, איך עובדים עם טמפרמנטים שונים ועוד. לכל עם הפר 

.  בנוגע אליהם   הרבה דגשים לתתיש לתת תשומת לב רבה לכל אלה וכמובן שיש חינוכית רבה כמובן,  

 בעיקר בתנועה עצמה, באיכות שהיא מביאה, בכל גיל ובדרישותיו.  כאן  נתמקד 

אים משחק לילדים, בעיקר צעירים, להביא אותו באותה "שפה" של הפדגוגיה  חשוב לזכור כשאנו מבי  

 כולה, לספר סיפור, לתת תמונה המתארת את המשחק ושמה אותו בהקשר מסויים. 

 גיל הגן  

המשחקים נוכחים בצורה טבעית יותר ואינם דורשים בדרך כלל שיעור מיוחד. ברגעים   הילדים בגן 

גם בזמן המשחק החופשי נוכל לתת   משחקים וכמובן בזמן מעגל בגן. שונים בשיגרת היום משולבים ה

תרגילים שדורשים איזון ותנועה ויפתחו את חושיו התחתונים, אם בתוך הגן בהליכה על  ולעודד לילד  

חבל פרוש או מסלול או בנשיאת כריות על גבו וראשו וכמובן בזמן החצר והטיולים אפשרויות שונות  

 וד.  של טיפוס, מסלולים וע 

 5-3גיל 

בגיל זה הילדים מתחילים לחוות שהם חיים בתוך גוף. הם כבר יכולים לבצע משימות, בייחוד כאלה   

שדורשות חיקוי של מבוגרים או של ילדים אחרים. המשחקים צריכים להיות פשוטים ולחזור על  

ה ברורה וסוף  עצמם. החזרתיות הזו עוזרת לפתח בטחון ואמון. הילדים נהנים ממשחק שיש לו התחל 

ברור. המשחק יכול להיות לנוע לצלילי שיר או פזמון, בתנועות יש להתמקד באצבעות הידיים  

. משום שילדים הם מאוד חלומיים ולא מודעים בגיל זה,  והרגליים, בכפות הידיים וכפות הרגליים

ין גם המעגל  לצורך העני נשמור על תנועות קרובות לגוף ועל מעט משחקים שיש בהם ריצה ומכשולים. 

בגן המשלב קצב, סיפור, שיר ותנועה הוא משחק שכזה לילדים בגיל זה. נשחק הרבה משחקי  

, מפתחים מוטוריקה עדינה, מעודדים את  אצבעות המעודדים את הילד להרגיש יותר נוכח בגוף שלו

את  הילד להתרכז בחלק מסויים בגופו. משחקי אצבעות עובדים על חוש המגע כמובן, שנותן לנו 

 גם מתאימים בגיל זה.    משחקי מעגל, כפי שכבר צוין, הבסיס.

 7-6גיל 

נוכחים עדיין כל המשחקים שצויינו קודם. יש מקום להמציא ולנסות הליכות שונות, צורות שונות   

להתקדם במרחב. כאן נוספים משחקי מחיאה )ידיים(. הדיבור הריתמי והתנועה נותן לילד איזשהו  

תיות.  בטחון, מזין אותו ואף נותן לו גישה בריאה לחיי הרגש שלו. גם כאן הילדים נהנים מאוד מהחזר

כמובן שמשחקים כאלו גם מצריכים דיוק ושיתוף פעולה עם האחר. התנועות במשחקים מתרחבות  

לחלקים שונים בגוף כמו כתפיים, הצלבת ידיים, ברכיים. משחקים עם כריות קטנות גם הם נפלאים,  

קצב,  מפתחים מודעות מרחבית ועוזרים להבין יותר טוב כיוונים. המשחקים תמיד מלווים בשירה או 

 ריתמיים.  
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.  שחקי תופסת הם תופעה אוניברסלית עוד מוטיב שנכנס בגיל זה הם משחקי רדיפה )תופסת"(. מ 

נים ביטוי חיצוני לסיוט בו אויב נראה או בלתי נראה רודף אחריך.  תיכול להיות שמשחקים כאלו נו 

ת נותן לילד  חלום כזה מהלא מודע שמוצג במשחק יכול להיות כשלעצמו דבר מועיל. משחק תופס

שימוש בתנועות    ל ידיהזדמנות להתחיל להתגבר על הפחד שלו. להצליח להערים על היריב ע 

חיזוק משמעותי ליכולת שלנו לחוש שליטה ולהעצים את עצמנו במצבי   מהווהמהירות או טקטיקות 

פניה   סכנה. לא מעט מודעות מרחבית נדרשת כדי לתפוס וגם כדי לחמוק במשחקים כאלו. ע"י סיבוב, 

לות אנו נהיים מודעים למרחב שסביבנו. משחקי תופסת מפתחים את היכולת להבחין במשהו  תוהתפ

ואז לפעול. התפתחות היכולת של האינדיבידואל לחשוב נקשרת כך בצורה טבעית וחיובית לרצון של  

וא  כמו כן ישנם רגשות שעולים בזמן המשחק, כמו כאשר ילד רואה את התופס קרב אליו, ההילד. 

יכול להרגיש פחד, בהלה או אי רצון להיתפס למשל ומגיב בבריחה. משחק התופסת מראה לנו כיצד  

 אנו מטפחים הרמוניה חיונית לחיים. הרגשות מתווכים בין חיי החשיבה לחיי הרצון )פעולה(. בכך 

 8-7גיל 

ר לפני השיעור  נשלב הרבה תנועה, כבר במסלול הבוקבגיל זה, בו הילדים מתחילים את בית הספר,  

  6-8קפיצה בחבל היא טובה לבני הראשי. מרכיב חשוב בגיל זה הוא התחלת עבודה עם חבל קפיצה.  

משום שזהו בדיוק השלב בו הם מתחילים בו הם באמת מתחילים לחוש את העולם כנפרד מהם.  

החבל מדמה מכשול חיצוני שהם  ות מודעים יותר לעולם שסביבם. היהקפיצה בחבל עוזרת להם ל 

הוא לא  צריכים להתמודד איתו, כח שקיים מחוץ להם שיש לו קצב משלו שצריך לקבל ולהבין. 

בשליטתם. טוב לתת תמונה לילדים שהם יכולים להזדהות איתה ומדגישה את האומץ הדרוש כדי  

בעבודה קבוצתית ובהדרגה לעבור למשימות אישיות.    טוב להתחיל עבודה בחבללעבור את המכשול. 

לילד שמתחיל להכיר את החבל יהיה קל יותר לרוץ דרכו יחד מאשר לבד. דקלום של חרוזים עוזר  

נשלב גם   לקופצים להשתתף בקצב של החבל הנע. חשוב לדקלם או לשיר בצורה ריתמית ככל הניתן. 

ות רגליהם )להרים גולות למשל(, קפיצה על רגל  משחקים בהם הילדים יחפים וצריכים להשתמש בכפ

קפיצה בין בולי עץ, התנדנדות בחבל. התנועה מאוד טבעית והילדים מתנסים ומשפרים יכולות  אחת, 

 שכבר יש להם אך בהקשר תמונתי ומשחקי.  

 

 10-9גיל 

. הילד מתחיל לחוש יותר ויותר את הנפרדות שלו מאחרים, דבר היכול  9רבות דובר על משבר גיל  

להוביל מודעות ערה יותר לאחרים ביחס לעצמם. למרות שברוב המשחקים ישנו מנצח ומפסיד, חשוב  

האינדיבידואליות המגיחה בגיל זה היא  לילדים בגיל הזה ללמוד לקבל את שני ה"תפקידים" הללו.  

עדיין פגיעה מאוד, צריך להיזהר מאוד במשחקים שעלולים ליצור הרבה "קורבנות". כמו כן יש  

להיזהר מלשחק עם הילדים משחקים תחרותיים מאוד או ספורט אינדיבידואליסטי מדי, דברים אלו  

  עלולים למשוך את הילדים למודעות מסוג של מבוגרים של נצחון בכל מחיר. גם בגיל זה הילדים עדיין 

 זקוקים במשחקים שדמיונם יגורה בעזרת תמונות וחרוזים בזמן המשחק.  
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זהו גיל קריטי מאוד, בו הילד צריך לעזוב את המבנים הישנים שהקיפו אותו בעבר. הדרכה או   

שהילד ישתתף בפעילויות    הוראות ממבוגר עלולות להתחיל להיות מוטלות בספק. חשוב מאוד

נדרשים משחקים שנותנים ביטוי חיצוני לשינויים הפנימיים  שבונות מבנה רגשי חדש ובטחון. 

 המתרחשים. 

הסף הזה שהילד עובר, בין הילדות המוקדמת לילדות ה"אמצעית" אינו מתרחש בבת אחת כמובן,   

זהו תהליך שלוקח פחות או יותר שנתיים. אחד הביטויים שהמתבונן מבחוץ יוכל להבחין בהם הוא  

הדרך לחציית הסף והחצייה עצמה, אל עבר מצב יותר עצמאי  אות. דרישה מוגברת של הילד לעצמ

ואינדיבידואלי היא בדרך כלל תהליך מכאיב. אם הילד מתקבל ברגישות ובהבנה הוא יכול לגדול  

זקוקים להתגבר על מכשולים בכדי לבחון ולחזק את תחושת   9-בצורה מופלאה בתהליך זה. בני ה

הילדים כבר אינם לומדים דרך חיקוי אלא יותר דרך התבוננות.   זהו גיל בו העצמי המתעוררת אצלהם. 

מתחיל לבחון ולנסות את  מתחיל להתעורר לעצמו בצורה חדשה ואז, בשנה לאחר מכן,  9-הילד בן ה

 כוחותיו המתעוררים. הוא מתחיל לחוות עימות עם הכוחות שקושרים אותו לעולם הפיזי. 

חבל הקפיצה הנע. החבל נע בקצב קבוע שניתן   – מוצג בפני הילד מכשול שעליו לעבור  7בגיל  

כבר ניתן לילדים משחקים בו המכשולים אינם כה צפויים וקבועים והרבה   9-10לצפות מראש. בגיל 

יותר כאוטיים. אפשר להציג לילדים משחקים ותופסות שדורשות התחמקויות ופיתולים יותר  

 . 10-משחקים שיש בהם "סכנה" ודורשים אומץ יתאימו מאוד לבני ה תובעניים. 

 11-10גיל 

הילד מתחיל לבחון ולנסות את כוחותיו המתעוררים. הוא מחפש אתגרים ומכשולים ונהנה מאתגרים   

הדורשים אומץ, הילד מבקש לעבור "מבחנים". יש מקום רב גם לדינמיקות בקבוצה. נחפש משחקים  

משחק שמראה יתרונות  משחקים של יחיד מול קבוצה. דגיש דינמיקות כאלה. שיוכלו להדגים ולה

הילדים ערים יותר חברתית לחוזקות האינדיבידואל אל  בשיתוף פעולה לעומת עבודה עצמאית למשל. 

סוציאליים שמונעים מהצדק להתקיים ושכדי להיות  -מול הקבוצה. נהיים ערים יותר גם לכוחות אנטי 

גם  ולעיתים גם לקחת סיכון. כל אלו צריכים לקבל ביטוי חיצוני במשחקים.   חברתי דרוש אומץ רב 

מבחינה חברתית זהו גיל שהמערך החברתי של הכיתה, החברויות והנאמנויות יכול לעבור שינוי  

נכניס בנוסף גם משחקים במעגל עם כדור למשל, הדורשים שיתוף  גדול, מעין הערכות מחדש. 

 פעולה.  

 יופי, אמת, כח  – דה יוונית אולימפיא   – 11גיל 

. המקצועות האולימפיים: הטלת כידון,  ילדים בגיל הזה הם בדרך כלל באופן טבעי זקופים ומלאי חן 

הטלת דיסקוס, ריצה וקפיצה לרוחק למשל הן פעילויות שמנצלות את היכולות הנוכחיות של  

כאינדבידואלים, כשהם חותרים ליופי  האתלטים. הילדים מרגישים שעכשיו, לראשונה, הם מתחרים 

כל תהליך ההכנה שבסופו יום האולימפיאדה עצמו, הוא   ומצוינות של התנועה וגם לתעוזה פיזית. 

ולהביא   תמוך . התהליך יוצר בסיס חזק שיכול לחלק מחייהם שהם מוקירים וזוכרים שנים רבות

ם  ה  את גישתם לחיים עצמם.להרמוניה לא רק את פעילויות הספורט העתידיות שלהם, אלא גם 
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חווים דרך ארכיטיפית תנועה והווייה שיכולה לעזור להדריך אותם בשלב מאוחר יותר, במשך השנים  

המאתגרות של גיל ההתבגרות. היכולת לתפוס ולהעריך איכויות כמו אמת, יופי וכח יעברו  

 ות העשרה ומעבר להם.  מטמורפוזה במשך הזמן ויהפכו ליכולת לעשות שיקולים מונחים מוסרית בשנ

. בעולם כה משופע  הילדים נהנים מאוד מהאימונים לקראת האירוע, ממש כמו מיום האירוע עצמו 

יש חשיבות רבה    בסיפוקים מיידים, להפיק הנאה מאימון לקראת משהו הוא לכשעצמו דבר בריא.

 לסגנון ולאסתטיקה של התנועה.  

 12-11גיל 

ור זהב" קצר של איזון והרמוניה, עם עצמם ועם מי שסביבם. פעמים  ילדים בגיל זה נכנסים למעין "ת 

רבות אנו יכולים לראות בגיל זה ילדים המפתחים תחושה של צדק והגינות, של התנהלות דמוקרטית  

אחד עם השני. עכשיו הילדים כבר מסוגלים יותר לפתור דברים בעצמם. לעיתים קרובות נרקמת  

תה. בשלב זה הילדים כבר נכנסו לתוך גופם לגמרי, אך עדיין לא  תחושת אחווה חזקה בין חברי כי

נתונים לכבידה כמו שקורה בגיל ההתבגרות. נקל על הילדים אם לא נפעיל עליהם לחץ להתבגר וניתן  

 להם להיות עוד קצת ילדים ולהנות מן השלב הזה. 

מאחרים. יש להכניס אלמנט של דיוק  , גם מעצמם וגם מתחילים לדרוש דיוק  12רוב הילדים בגיל  

במשחקים לגיל זה. בנוסף, עם יכולתם המתגברת לתפוס גאומטריה, הם כבר מסוגלים לזרוק בציפיה  

למיקום עתידי של עצם בתנועה וגם אלמנט זה בא לידי ביטוי במשחקים. הילדים נמצאים בשלב שהם  

. זה  עירים מדי בשביל ספורט קונצבנציונליכבר לא מעוניינים במשחקים ילדותיים מדי, אך הם עדיין צ 

עוד לא התפתח מספיק כאינדבידואל בשביל להתמודד    12-מוקדם מדי בשביל ספורט תחרותי. בן ה

עם הלחץ שספורט כזה מביא. משחקים גרסאות מתווכות ו"קלות" יותר בהשראת סוגי ספורט שונים  

ודעות המרחבית שלו יתאימו מאוד. בנים  למשל, המפתחות את היכולות הפיזיות בהווה של הילד והמ

ובנות עדיין יכולים לשחק יחדיו. משחקים מהירים יותר מתאימים, לילד יש יכולת גוברת לחשיבה  

 חדה ולרפלקסים חדים.  

חשוב מאוד בייחוד בגיל זה להחדיר חוש ליופי בתלמידים, יופי גופני כמו יופי רוחני. הם רוצים כמובן   

הגופניות אך אם נעודד אותם לכך הם יבינו ויעריכו גם את החשיבות של איכויות   לבחון את יכולותיהם 

   פנימיות. 

 )גילאים שונים(   משחקים לשעת ההפסקה

ילדים רבים ממש שכחו איך לשחק משחקים בימינו. אנחנו רואים פחות ופחות ילדים במגרש   

ם. העושר של הדקלומים,  המשחקים מדלגים בחבל, משחקים בגולות, בקלאס ובמשחקים מסורתיי

הכללים ורעיונות למשחקים שלא מצריכים כל שופט או ציוד מיוחד הולך ונאבד במהירות. נדיר בימינו  

לראות ילדים ממציאים לעצמם כללים למשחק. כמה חיים יותר הם המשחקים כשהם לוקחים בחשבון  

או להמציא כלל שיקל על  תנאים של מקום ונסיבות ספציפיים, כמו לכלול את העץ שבחצר במשחק 

ילד עם מוגבלות. גם המסורת האוראלית של דקלומים הולכת ונעלמת. המקצבים של כאלו מילים  

וחרוזים יכולה להיות מאוד מיטיבה עם התפתחות הילדים. משחקי מגרש משחקים עוזרית לילדים  
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ם עוזרים להם  לבנות את המיומנויות המוטוריות שלהם ואת המיומנויות החברתיות שלהם. הם ג

 לפתח את הזהות שלהם, את התחושה של עצמם ביחס לעולם.  

עלינו ללמד ולעודד את משחקי הילדות האלה ולשמר אותם, במסגרת בית הספר. ילדים נהנים   

על הקיר", קלאס, גומי, קרב אגודלים, משחקי גולות, דג מלוח. או כל   7במיוחד ממשחקים שכאלו. "

לדותכם או משחק שמותאם למקום עצמו. הילדים ישחקו בהם במהלך  משחק אחר שאתם מכירים מי

ההפסקות. בנוסף ליתרונות הברורים הללו, אוירת המגרש תהיה רגועה הרבה יותר, קונפליקטים  

 במשחק לא יגיעו לרמה גבוהה הודות למבנה המשחק וכלליו, הילדים מתקשרים באופן חברתי יותר. 

 13-12גיל 

תחים תחושה פנימית של צורה. היחס שלהם לצורה הופך לצורך במבנה,  מפהילדים  12-בשנתם ה 

הם חותרים לדעת היכן מקומם בעולם. איזון בין היחיד לקבוצה נבדק עכשיו בצורה דינמית יותר. אם  

נצליח לעשות בדיקה זאת בדרך שלא תוביל לכאוס מוחלט אך תעודד ביטוי עצמי, הילדים לא רק  

הום גם יספק להם כמיהה שיש להם ושתעזור להם בגיל ההתבגרות    יזרמו אל תוך המשחק, אלא 

צריך לתת ביטוי במשחקים בצורך החזק של הילדים למבנה ותצורה אך להיזהר לא לגלוש  המתקרב. 

 לספורט פורמלי בו תצורת הקבוצות מושפעת אך ורק מהרצון לנצח. 

. אך התבוננות  נמשכים לספורט באופן טבעיאם נתבונן בילדים בגיל זה יכול להראות לנו כאילו הם  

"משחקים עם ספורט" מאשר משחקים את הספורט. הם   ן קרובה יותר תגלה לנו שני דברים: הם עדיי

לא משחקים מתוך תחושת מודעות חזקה כמו מבוגרים )אלא אם כן הם כבר הושמו בקבוצות ספורט  

בעצמם בגיל זה, ילדים ימציאו לרוב חוקים  או אומנו יתר על המידה(. אם ניתן לילדים לשחק משחקים  

מורכבים, ידמיינו קהל גדול הצופה בהם ויקריינו את המשחק. זהו ערבוב נהדר של משחק דימיון  

חופשי וילדותי עם ספורט פורמלי ומסוגנן של עולם המבוגרים. זוהי אבן דרך בדרך לגיל העשרה  

ים ביצירת החוקים, על החוקים להיות רחבים  עלינו לתת ביטוי ליצירתיות של הילד  שעלינו לטפחה. 

יותר וגמישים יותר עדיין, שלא כמו בספורט רשמי. כשהילד משחק עם אחרים, הוא חייב לקחת  

. הם לומדים לנקוט בסבלנות  בחשבון גם את היצירתיות שהם מביאים ואת הצורך שלהם להבעה

בצורה בריאה. במשחקים אפילו  הם לומדים לשאת ולתת   – כלפי האחר כמו גם להשמיע את קולם 

 מתקיים מעין משא ומתם עך המרחב עצמו. 

  כתחליף לטקסי חניכה שהיו מתקיימים בעבר בגילאים משמעותיים אף   בספורט  ראות אנו יכולים ל  

לאדם הצעיר    , כדי להחליף את אלו בצורה חיובית ולספק לילד הרבה ערכים ומבנים שיעזרו שונים

לו כמובן ישולבו בגיל הנכון ולא מוקדם מדי. כמובן שלספורט יש הרבה  חשוב שא  להגדיר את עצמו.

יתרונות וערכים להציע למתבגרים, אך בבואנו לבחור פעילות לילדנו למשל, חשוב מאוד לשאול את  

עצמנו מאיזו סיבה אנו רוצים לשלב אותו בספורט, יותר חשוב לפעמים אף מסוג הפעילות היא הדמות  

 שתעביר אותה. 

שינויים דרמטיים לפניו בעוד הוא אוסף את  עומד על הסף בין  ילדות לבין לגיל ההתבגרות.   12-בן ה 

מסיבה זאת   הכח הדרוש לו על מנת להתייצב מולם. זוהי חווייה מרגשת וגם מערערת באותו זמן. 
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  מעצמו ואפילו יותר מהסובבים אותו. הוא יוצא בכח אל עבר הגבול  –הוא מתחיל לדרוש סדר וצורה 

של מה שביכולתו להשיג וכדי לגלות מה המבוגרים שסביבו יהיו מוכנים לקבל. כשהוא יגיע אל גבולות  

אלו הוא יתחיל לבחון את כוחו מולם. אם הוא ימצא גבולות אלה חלשים או לא עקביים הוא עלול  

ינה  לנסות לדחוץ מעבר אליהם, לים שהוא עדיין לא מוכשר לנווט בו, הוא עלול להתמלא פחד, ט

גבול בטוחים, אך אלו צריכים גם להיות מסתגלים  - אם כן הילד זקוק בגיל זה לקירות  ולהרגיש אבוד.

הגבולות עדיין מאוד ברורים, קלים לזיהוי, חזקים ויציבים עם   12להתפתחותו של האדם הצעיר. בגיל 

בולות, אך  יכולות להיות "בריחות" מהגמעט מאוד גמישות. הם משרים בטחון בזמן שהוא נדרש. 

 הבורח יודע היטב שהוא עבר את הגבול משום שברור לו איפה הוא עובר. הגבול ישר, חזק וצפוי. 

טרפז, חד  . הם כוללים הליכה על חבל, סביב גיל זה כישורי קרקס הם בעלי יכולת מיטיבה ביותר  

ומודעותו החדשים  אופן, אקרובטיקה, וסוגי ג'אגלינג שונים. בדיוק בגיל שהילד רוצה לבחון את כוחו 

שגילה, כישורים אלו מתקבלים בשמחה ובהצלחה רבה אצל ילדים. הם דורשים מיומנות היקפית,  

 מודעות מרחבית ולעיתים גם אומץ רב. 

 בשביעון השלישי   אל עבר הספורט–  ומעלה  13גיל 

 כיצד התפתח הספורט המודרני?

בין בני האדם שיקפו את התפתחות  האלים ללבנות גשר ארצי בין שחתרו בספורט ובתנועה  היוונים   

התודעה האנושית בכללותה . בסוף התקופה היוונית האלים איבדו את כוחם, הדגש החדש הובא  

בצורה של תחושה גוברת של עצמאות ואינדבידואליות, זו התבטאה בתחרותיות גוברת. הדגש הדתי  

ותר ואלימים יותר. הם כבר לא היוו  של המשחקים האולימפיים התחיל לדעוך. הם נהיו פופולריים י 

בנקודה זו תעוזה פיזית  צורה של הקדשה ומסירות לאלים שהיו מעורבים בה גם האתלט וגם הצופה. 

עדיין הייתה מחוברת בצורה כלשהי עם האלוהי. בימי הביניים נבנה מחסום, העולם הרוחני פתוח רק  

אך זה דרש את המכניזהם  מעם. בתיווך הכמורה. בתקופה זו האבירים נהפכו למעמד מורם 

בשביל להאיץ וליצור את הספורט המודרני. הכנסיה איבדה   והמטריאליזם של המהפיכה התעשייתית 

 רבות, ולחלל שנוצר צעד הספורט.   מכוחה

ספורט לא רק ניסה לשחרר את האנשים מהעבודה הקשה במפעל ולחבר אותם מחדש זה לזה, הוא   

לאחר מכן התחילו   בני האדם והמקום הפיזי והרוחני שלהם בעולם. גם חיפש אחר ראיה חדשה של 

שהובילו לסביבה טכנולוגית מבודדת .    להתפורר ערכי המשפחה והקהילה, עלייה מהירה בתיעוש

 אנשים בימינו צריכים לצעוד לבד ולמצוא את דרכם שלהם ביחס לרוחניות.  

מאות מיליוני אנשים בעולם  העלייה המסיבית והצמיחה של הספורט לא מפתיעה בכלל אם כן.  

עוסקים בספורט, אך רק ילדים מעטים נחשפים בבתי הספר להשפעתו המעצבת באמת. לכן כל כך  

חשוב שנתחיל לחנך את ילדינו בדרך שמכירה את המימדים השונים שתנועה וספורט מציעים. עלינו  

שמשקפים את  בספורט לפתח תנועות תנועה מקיפות, הנותנות לילדים הזדמנויות לשחק במשחקים ו

השלב ההתפתחותי שלהם, שמאפשרות להם להתגלות בקצב שלהם, בפעילויות שמטפחות לא רק  

מימדי  -אם נמשיך להתמקד רק בצד הפיזי, האגרסיבי והתחרותי, ונישאר בעולם דו  את הגוף הפיזי. 
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בספורט  ומושפע מדיה זה נחמיץ הזדמנות התפתחותית היסטורית ייחודית. אנו יכולים להשתמש 

   ככלי להתפתחות אנושית דינמית.

 מה נותן לנו הספורט? 

בוליזם מקיף אותנו בכל מקום, מנסה לבנות גשר בין הנראה לבין הבלתי נראה, עובדה זו  מהסי 

נחגגת ונוכחת בכל צורות האמנות, במוזיקה, פרוזה, ריקוד ועוד, בכל מקום בו האדם חותר אל עבר  

 אידיאלים גבוהים יותר. 

רט נותן לאדם להתגבר על מכשולים, להציב לעצמו מטרות, הצורה שבו הוא מתקשר עם  הספו 

האחר חשובה מאוד להצלחה, מיצוי של יכולות אמיתי יכול להגיע רק לאחר הרבה אימון ועבודה קשה  

ספורט, ובייחוד משחקי כדור, יוצר לנו זמן, מרחב  האתלט מעלה עצמו למישור גבוה יותר. חריהם לא

אפשר לנו קצת לכבות את התמונות הרצות במוחינו בקצב מהיר ובלתי פוסק )הוא קצב  ומצב שמ

ולהתמקד בפעילות אחת, בדבר אחד. הוא עוזר לנו למקד את החשיבה שלנו    העולם שסובב אותנו(

 ולהביא את הרצון שלנו לאיכות חזרתית, אפילו מדיטטיבית. 

לט, הגבולות וההגדרות הברורים של העולם  בזמן שמסביבנו הכל נראה בהרבה מובנים בכאוס מוח  

הישן כבר לא קיימים. בספורט בני האדם מוצאים קונפורמיות והסכמה, גבולות ברורים ותוצאה ידועה  

למי שחוצה אותם. הספורט מספק לנו בסיס בטוח שממנו אפשר לחקור את מערכות היחסים שלנו  

מאוד לספורט יהיו כללים ברורים מאוד.   עם הסביבה ואת האינדבידואליות שלנו. מסיבה זו חשוב 

אמנם לפן הקבוצתי והחברתי יש חשיבות ותועלת רבה באדם, הספורט שנבחר רצוי מאוד שיהיה  

למרבה   אמצעי של פיתוח הפוטנציאל האינדבידואלי יותר מפעילות שמטרתה לחזק תודעה קבוצתית. 

ד לא מודעת, על ידי השחקנים וגם על  הצער, חלק גדול מפעילויות הספורט בימינו מנוהל בצורה מאו

   ידי המאמנים. עלינו לשנות עובדה זו אם ברצוננו להגשים את הפונטנציאל שלנו לחירות.

שנותיו הראשונות הילד עובר מסע של אינקרנציה, מהפריפריה למרכז. נוכל לראות זאת   14-ב 

.  14-לתנועות הכבדות יותר והמודעות יותר של בן ה  7-בבירור אם נשווה את הדילוג הקל של בן ה

כמובן שזהו תהליך הדרגתי מאוד. הסימנים החיצוניים ברורים לאורך התהליך, אך אם נתרחק רגע  

כאן   -נראה  -פקטים הפיזיים הנראים לעין של ההתפתחות אל תוך הרמות העדינות של הבלתי מהאס

הסכמה וויכוח. רוב האנשים יסכימו שהספורט אינו מתקיים  -כבר נוכל למצוא הרבה מקום לאי 

בואקום, שהוא שזור בתרבות שלנו. לדת ולחיים הרוחניים, אם כי פחות מבעבר, עדיין יש חלק רב  

ותנו. אם כן, מדוע הרעיון שלספורט יש קשר למימדים רוחנים של קיום עדיין יכול לעורר  וחשוב בתרב 

 נראה.  -לחיים, ובכך גם לספורט ולתנועה, יש מימד רוחני בלתי , צחוק או סקפטיות?  דאגה 

ידואל המתפתח, ולא רק בפיזי שלו  כשבונים תכנית תנועתית למתבגרים, עלינו להתבונן בכל האינדב 

רגשי בצורה שטחית. אפילו הרציונל של פיתוח הערכה עצמית במתבגרים, שהוא מטרה  ובמעט מה

חיובית כשלעצמה, הוא רק הצעד הראשון בשביל ההתפתחות של מה שתוכנית תנועתית הוליסטית  

 יכולה להשיג. 
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 13גיל 

בשנות גיל ההתבגרות הראשונות המתבגרים מתחילים לפנות פנימה, אל עצמם. הם כמהים   

המתבגרים   . יחסי גומלין בין עולם פנימי ועולם חיצוניאות והתבודדות. מתחיל משחק עדין של לעצמ

ם של  טירצון לנסות ולדגום כל מיני אספק, עניין המובע כעניין מודע יותר בעולם החיצונימביעים 

ת. עם  במידה כלשהי של קלילות ותמימו. בגיל זה המתבגרין עדיין יכולים לזוז , לחקור ולחוות החיים

נחווה התגברות של כח זה.   13-מסויים ובמשך שנתם ה ליפול אל כובד זאת הם כבר מתחילים  

  במשחקים והתנועה שניתן לילדים בגיל זה ננסה לפנות לכל אחד משלושה מאפיינים אלו של הגיל. 

על הצורך להתנסות ולטעום נוכל לתת מענה די בקלות אם ניתם למתבגרים לנסות פעילויות שונות  

כמו: כדורסל, חבטות, קריקט, טניס, אירועים ספורטיביים רבים של ריצה או קפיצה, כדורשת,  

 כדורעף, שחייה ועוד.  

שבועות. בהתעמלות נוכל להרחיב את הבסיס של העבודה   8-ל  6נשתדל לתת לכל פעילות בין  

בעמידות ידיים והחזקות  משנה שעברה, היכולת להחזיק את המשקל של עצמך, שבאה לידי ביטוי 

שונות על המתח. קפיצות בסיסיות על ארגז קפיצה )במשך השנה נרחיק יותר ויותר את קרש  

  קפיצות שונות בטרמפולינה  הקפיצה מהארגז(, תנועות שונות ובסיסיות על מתח ומקבילים מדורגים.

יחד עם פיתוח   . אפשר לשלב רבים מאלו בעבודת הקרקס ואקרובטיקה )קפיץ ידיים, פליק פלאק( 

ילדי ופעילות פורמלית. כישורי  -מיומניות הקרקס משנה שעברה. אנו שומרים על איזון בין משחק כמו

קרקס הם דרך מצויינת להשיג זאת, הם מאתגרים אינדבידואלית, תובעניים מבחינה מרחבית ומלאי  

ת והמשחק בין הפנים  פעילויות ניווט הם דרך נפלאה לתת ביטוי לאיכויות החקירה, עצמאו שובבות. 

. לכל הפעילויות חשוב לשים לב שלא יהיה צד נוקשה  )קריאת המפה( לחוץ )השטח עצמו והמשימה( 

לתנועות. עם זאת, המתבגרים הצעירים זקוקים לגבולות מאוד ברורים בחוקי המשחק   או פורמלי מדי

 ובאכיפתם, הדבר עוזר להם לחוש בטוחים. 

   14גיל 

ב הכי מכווץ ומכונס שלה בגיל זה, משם תתחיל מסעה שוב לכיוון  ולי לשלהתנועה פנימה מגיעה א  

נחוץ, אל הפריפריה. המתבגר ירגיש הרבה יותר מוכן להתמודד עם העולם ולקרוא תיגר על מה  

שהוא חש שאינו צודק. המתבגר בשלב זה חש מאוד ארצי, בקרקע. מתחילה להגיח היכולת לשפוט  

 לכללים ולאסתטיקה.  ולהחליט החלטות, בעיקר בקשר  

בתוכנית התנועתית ננסה להביא לידי ביטוי את הדינמיקה החזקה בין כבידה לכיווץ וגם בין מודעות   

לפריפריה ותנועה כלפיה. בספורט אנחנו נותנים המשכיות לנלמד בשנה הקודמת אך שמים דגש על  

להיכלל בתוכנית. אלה הם   ניצול של משקל וכיצד להשתמש בו. ענפים כמו רוגבי או פוטבול יכולים 

הטלת   משחקים המדגישים משקל ואת השימוש בו, מעורב עם מהירות עדינה ומדוייקת ועם קלות.

  אפשר להכניס גם האבקות, עם כללים מותאמים ובוריאציות שונות.כדור ברזל גם היא ענף מומלץ. 

. אחד התרגילים  גם בהתעמלות בא לידי ביטוי חקירת עקרון המשקל וכיווץ לעומת התרחבות

העיקריים ללמד בגיל זה הוא הסלטה וסוגיה השונים. היא הביטוי המושלם של איסוף הכוחות, כניסה  

לעצמי ואז להגיח שוב אל תוך הפריפריה. הבסיס של שנים קודמות, בייחוד גלגולים לאחור ולפנים,  
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  – תרגילים של אקרובלאנס  בנוסף נתרכז בוריאציות שונות שלגלגול ברחיפה, יכול לשמש אותנו כאן.  

בפעילויות החוץ אם    הם צורה נהדרת למתבגרים לבחון את כוחם וגם לחוש את כח הכבידה היטב.

מתאפשר, נצא לחקור מערות ומנהרות, תחושת האדמה והכבידה בצורה עמוקה, נדרשים גם אומץ  

יותר דגש בשנה הבאה.  והתמדה. אפשר להתחיל בבסיס של טיפוס וגלישת מצוקים, תחום שיקבל  

 ילדים בגיל הזה מחפשים וצריכים הרבה אתגרים. 

 15גיל 

גדילה אמיתית למעלה והחוצה אל העולם מתרחשת בשלב זה. מעכשיו ובמשך ארבעת השנים   

הקרובות, המתבגר יראה עניין הולך וגובר אל העולם. זהו זמן של דואליות: מצד אחד אנו רואים  

וצות, ומצד שני מכוונות פנימה וצורך בהתבודדות, חמלה כלפי המסכנות  פעילות רבה והתלהבות בקב

המתבגרים יכולים להתקיף בצורה פוגעת  ולהתנהג בצורה מאוד אנוכית.  בעולם. זהו גם גיל בו 

אגרסיביים ומצד שני מאוד פגיעים. מצד אחד דורשים שיתייחסו אליהם כמבוגרים ומצד שני מתרצים  

תנועת המטוטלת הזאת יכולה להיות מתישה מאוד למבוגרים, אך   א בוגרת. בגילם הצעיר התנהגות ל 

היא חיונית בשביל המתבגר, כך הוא מוצא לבסוף את האמצע. הסובייקטיביות נהיית מאוד  

 אינטנסיבית ובגיל זה הכל נשפט במונחים של שחור ולבן, נכון ושגוי. 

די להיאבק ולעבור דרך תעלת הלידה  תינוק שעוד לא נולד מזמן לעצמו את כוחות הרצון שלו כ 

, אך הפעם מה שרוצה להיוולד  15-ולהיוולד לעולם שמחוץ לרחם. תהליך זה מהדהד בחייו של בן ה

היא מודעות. מודעות למעשיו ולהשלכותיהם, מודעות לרגשותיו על כל מורכבויותיהם והשתנותם.  

ר ברורה. עלינו לזכור שיכולות אלו  למחשבותיו יש עכשיו את היכולת להתבונן על העולם בצורה יות 

 של הילד הן טריות ויש להתייחס אליהן כאל תינוק שנולד.  

בתוכנית התנועתית נתמקד תחילה באלמנט של גיוס כוחות הרצון, לנערים בגיל זה בדרך כלל יש   

  הרבה כוחות כאלו. התפתחות פנימית כזו מראה בדרך כלל ביטוי חיצוני באיך שהם זזים. הם יראו 

אולי עדיין שארית מהכבדות אך איכות חדשה נוספת. הם סוחבים את המשקל, מרגישים את  

 עצמית יותר. - הכבידה, אך עכשיו מחפשים להניע אותו בדרך מונחית

הדואליזם בו חי הנער מתבטא גם בקוטביות מרחבית. בגיל זה הקוטביות הנחווית היא בין המישור   

 רחב הקדמי, העתיד קורא לילד. הקדמי לאחורי. בין העבר לעתיד. המ

בספורט לא נוסיף הרבה פעילויות חדשות, אך יותר נשנה את הדגש בתוך פעילויות שהילדים כבר   

יד לתוכנית.  -אחד. אפשר להכניס כדור -בבכדורסל, רוגבי והוקי נתמקד בעבודה של אחד על  מכירים. 

וד יציב בקרקע, למתוח את הקשת  קשתות היא ענף טוב מאוד להתחיל בו בגיל זה. הפעילות של לעמ 

 לאחורואז לשחרר את החץ בתנועה קדימה היא מטאפורה מושלמת לגיל זה.  

באתלטיקה נוסיף ריצה עם משוכות, קפיצה לגובה ולרוחק והדיפת כדור ברזל. כמו כן משיכת חבל   

פשוטה גם היא תתאים מאוד. שחיה שמלווה כבר כמה שנים את התוכנית מקבלת חשיבות מוגברת  

בגיל זה. יש חשיבות לכך שהשחיין לא יכול פשוט להפסיק באמצע השחייה בכל רגע, הוא צריך  

דם לקצה כדי שיוכל לעצור. בהתעמלות קפיצות הן חשובות, הן מכשול שיש לעבור ולחצות  להגיע קו 
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תנועות פשוטות על מקבילים,  בין המרחב האחורי לקדמי. מעל הארגז, במקבילים מדורגים ועוד. 

כל התרגילים צריכים   – טבעות וסוס סמוכות גם אותם אפשר ללמד. על קורה ומקבילים מדורגים 

דת ראש וידיים או גלגול על קורה. בעבודת הרצפה אפשר להמשיך  כח ואומץ. עמילתת דגש על 

פלאק. הסלטות משנה שעברה הן הכנה ובה  -ידיים, אתגר חדש שיוצב יהיה פליק-עבודה על קפיץ 

 לכך. 

טיפוס הרים וגלישת מצוקים מושלמים בגיל זה. הם דורשים הקדשה של זמן איכות רב  כפי שצויין, 

בצורה מושלמת. הם דורשים אומץ וכח רצון משולבים   15-הצרכים של בני ה והם פוגשים את 

שטח,  בסיבולת וקור רוח. כשהמטפס מגיע לפיסגה הוא הרויח את התענוג של גלישה חזרה לפני ה

דבר המצריך גם אומץ לא מועט, לשגר עצמך מטה עם הגב לתהום. אפשר לראות כאן את הדינמיקה  

חתירה בקאנו וקאייק אפשר להתחיל בגיל זה, גם טיולים רגליים ארוכים  בין המרחב הקדמי לאחורי.  

 הם מושלמים. גם שנרקול וצלילה מומלצים מאוד.  

 16גיל 

חיי הרצון ממשיכים לשחק תפקיד בחיי המתבגרים, המציעים להם התבודדות ומוטיבציה, אך מימד   

ביר להניח שהמתבגרים בשלב  חדש מופיע, חיי הרגש. חלק ממגננות העבר מתחילות להשתנות. ס

זה יהיו יותר מוכנים לקבל את ההשלכות של התנהגותם. האינדיבידואל מתחיל להגיח ותפקיד קבוצת  

השווים מתחיל להראות סימנים ראשונים של להיות פחות חשוב. במקומו יכולה להתפתח מערכת  

גר הצעיר מחפש להגדיר את  יחסים אינטנסיבית יותר בין שניים, לרוב עם מישהו מהמין השני. המבו

מקומו דרך מערכות היחסים האינדבידואליות שלו עם חבריו ולעיתים עם בן זוג. הדרך בו הוא מרגיש  

 לגבי אנשים ונושאים מסויימים והדרך בו אחרים מרגישים כלפיו, נהפכת למרכזית מאוד בחייו.  

מה  . לאופק ולמימד האופקי  מבחינת התפתחות מרחבית בגיל זה, אנחנו יכולים לראות קשר חזק  

מעל ומתחת המישור האופקי נהיה מוגדר יותר בחדות. בעוד פעילות הרצון בשנה שעברה  שנמצא 

נחוותה יותר באמצעות הגפיים, המישור האופקי קשור יותר למרכז הגוף, למקום בו לגוף יש את  

 חיי הרגש.   הקשר החזק ביותר לתנועות הריתמיות של עצמו. זוהי גם נקודת המיקוד של

רוב הפעיליות משנה שעברה יכולות לקבל המשכיות, אך דרוש דגש מרחבי אחר. הדגש עובר ליחסי   

השחקן עם חברי הקבוצה או עם העמדה שלו במגרש. לעיתים שחקן יקריב את תהילתו שלו למען  

ניס,  הצלחת הקבוצה, זהו דבר שיש לשבח ולעודד. ענפים שכבר התנסו בהם בשנים קודמות כמו ט

בדמינגטון וכדור בסיס יכולים לקבל עכשיו פוקוס חזק יותר. כשאנחנו חובטים בכדור, המישור האופקי  

החלקה על הקרח היא עוד דוגמה לפעילות שמתאימה לדינמיקה הנדרשת  מתגלה בצורה נפלאה. 

עמיק יותר, עם דגש על העברות כדור והכנה להנחתה. משחקי כדור,  בגיל זה. בכדורעף אפשר לה 

בייחוד כדורשת, קורפבול וכדורסל מתאימים מאוד לגיל זה, עם דגש על בנייה הדרגתית של מסירות  

ולמודעות מוחלטת של כל השחקנים במגרש. דרוש שיפוט הדוק כדי לעודד את השחקנים לבצע  

יש לתת מקום לכישורים ספציפיים, וכך אפשר להפוך  עבירה.   שמירה פעילה וצמודה אך ללא ביצוע

משחק כמו כדורסל ממשחק שיכולה להיות לו נטייה לאגרסיביות, למשחק זורם, עם מודעות מלאה  

 ורגישות מרחבית.  
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באתלטיקה הדיסקוס מקבל מקום של כבוד, עם חווייה ברורה מאוד של המישור האופקי. ניתן גם   

ראשונה, כך יפתחו התלמידים כישורים חשובים ויקבלו מקום בטוח בו יוכלו  -רה להכניס לימוד של עז

 להביע רגש של איכפתיות כלפי האחר. 

נדרשת גישה אמנותית, נתחיל ליצור רצפי תרגילים וכוריאוגרפיות. בתחילה כאלו שאנו   בהתעמלות  

משלהם בניסיון להביע   נביא אך במשך הזמן התלמידים יהנו ליצור רצפים תנועתיים וכוריאוגרפיות 

 מרחבית.  - את עצמם בדרך מושכת מבחינה אסתטית ובצורה דינמית

בפעילויות חוץ ספורט מים יהווה את הליבה של התוכנית, בייחוד שיט וגלישת רוח. כאן באים לידי   

וצורך להיות רגיש מאוד לסביבה ולשינויים בזרמים וברוח. רמה בסיסית של  ביטוי ממשי אופק ברור 

מהירות  סקי במורד היא גם אופציה , גם כאן על הגולש להיות מודע מאוד לסביבתו ולעשות התאמות 

 כאשר נדרש לכך. 

   17גיל 

סביב גיל זה על המתבגר להחליט החלטות שישפיעו עליו  מתחיל שלב של להביט קדימה.   17בגיל  

לעוד שנים רבות. אפשרויות רבות יציגו את עצמם בפניו. הוא אמנם יתייעץ עם הורים ומורים, אך רוב  

ח בסיס, לאחריו הגיע שלב במהלכו  הונ  15התהליך נמצא בידיו של המבוגר הצעיר. בערך בגיל 

רגשותיו של האינדבידואל נעשו מודעים יותר, אך מה שמתחיל להתגלות עכשיו הן איכויות נוקבות  

וברורות של חשיבה. המתבגר מתחיל להעריך היכן הוא כיום ולאן הוא רוצה להגיע. בשלב זה  

 המתבגר יהיה ריאלי מאוד בקשר לכשרונותיו ולמגבלותיו. 

התפתחות מרחבית, החתך של ימין ושמאל, והסימטריה הקיימת ביניהם במישור האנכי,   מבחינת  

דומה לתהליך שאותו עובר המתבגר בעודו בורר בין החיוני לבין הלא חיוני ומציאת דרך להתקדם  

קדימה. נחוץ להעשות מודע, על ידי האיזון של מה נמצא מימין ומה נמצא משמאל, אנו מוצאים את  

מה שקיים בין שני הקיצונים, של מה שזקוף. בתוכנית התנועתית ננסה לתת ביטוי  ור של המיש

 לאיכויות האנכיות ולמודעות המחשבה. 

אנו נמשיך עם פעילויות מהשנה הקודמת, שיקבלו עכשיו דגש על החשיבה והמישור האנכי )בניגוד   

בכדורסל למשל, המיקוד יהיה על קליעה. בענפי מחבט,  לרגש ולמישור האופקי בשנה הקודמת(. 

המיקוד על דיוק. באתלטיקה הפוקוס על ספרינטים והטלת כידון, המספקים חווייה ברורה של  

ומיקוד טוטאלי בקו הסיום. בענף הקריקט אפשר לראות את הביטוי בעל החן הרב ביותר  סימטריה 

של סימטריה ואנכיות, כמו גם בכדורת בה באה הסימטריה לידי ביטוי בצורה נפלאה. בכדורעף,  

שנלמד במשך כמה שנים כבר, נגיע לרמת משחק אמיתית.  תנועות רבות בכדורעף דורשות  

דיים לשם הגעה לדיוק, בהגשה נדרש בנוסף שילוב עם כח, יש לה קשר  סימטריה מושלמת בין הי 

ננסה לטפח תנועה   חזק עם המישור האנכית, כמו גם קפיצה אנכית שמשתמשים בה רבות בכדורעף. 

אפשר   עם דיוק ומהירות, דבר הדורש רפלקסים מהירים, קור רוח ויכולת לחזות מקום פנוי במגרש. 

 חן ובסיף.  לטפח זאת רבות גם בטניס שול
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יכיר טוב את כללי המשחקים, ואף יתנסה בשיפוט המשחקים לזמן   17- דבר מועיל נוסף הוא שבן ה 

 מסויים במשחק.  

בהתעמלות, על בסיס השנה הקודמת, נמשיך לעבוד על כוריאוגרפיות ורצפים, אך אלו יהיו אישיים   

דורשת הבנה טובה של המישור   יותר ופחות קבוצתיים. עבודה על טרמפולינה היא טובה מאוד, היא 

 בן שהדינמיקות האלה יכולות להימצא בענפים שונים בהתעמלות כדי להדגישם בעבודה.  האנכי. כמו

בניווט הרמה תעלה, קריאת המפה והשימוש במצפן ממשיכים להתפתח כאשר הנתיבים הופכים   

ף יותר את היכולות שאנו  למסובכים יותר בהדרגה. בשיט בקייאק או בסקי נמצא גם כן במידה רבה א

מחפשים )תנועה עם דיוק ומהירות(. לחתירה יש חשיבות מיוחדת, דרודה סימטריה בין ימים לדמאל  

על מנת לחתור בצורה לינארית וישרה. בנוסף היא מהווה ביטוי מושלם לאיכויות הראש, מרכז הגוף  

ז הגוף מתכווץ ומרפה בצורה  והגפיים: הרגליים דוחפות, הידיים מפפעילות לחץ על המשוטים, מרכ

 ריתמית עם כל חתירה והראש נשאר רגוע ויציב ממוקד במשימה. 

לא רק לשחק את המשחק אלא גם להבין מה עומד מאחוריו.    17באופן כללי עלינו לעודד את בני ה 

ננסה לתת להם הזדמנויות לתכנון של טקטיקות ומהלכים במשחק, או לתכנן את המסלול בניווט  

 מסלול היעיל והאופטימלי.  בשאיפה ל

 21-18גיל 

אלו הן שנים חשובות ביותר, שנים בהן ברוב התרבויות עברו בעבר המתבגרים טקסי חניכה  

מסתכלים לאחור על העבר וקדימה אל  הם צועדים מגיל ההתבגרות אל עבר הבגרות, לבגרות. 

מאז תחילת גיל   העתיד. הכח של השילוש של איכויות הנפש: ברצון ברגש ובחשיבה התפתח

זהו   ההתבגרות. עכשיו הן נפגשות בכדי לשחק תפקיד חיוני בצורה שהאדם יעשה את הצעד הבא. 

זמן של בדיקות, חקירות ולקיחת סיכונים, במאמץ למצוא את הגבולות והיכולות של היחיד ולנסות  

זהו גיל   נימי רוחני. לדחוף אל מעבר להם. תהליך זה הוא בעל ביטוי פיזי, אך זה יכול להיות גם מסע פ

בו משגשגים תקווה ואידאלים, האדם רואה את החולשות והסתירות בעולם וכמה הם זקוקים לשינוי.  

גם במובן ההתפתחות המרחבית זהו זמן מיוחד  מאוד. שלושת המישורים וששת הכיוונים, נחוו  

   כל פעילות.בצורה מלאה ויסודית. אנו יכולים לעקוב אחר המימוש המודע של עובדה זאת ב

המבוגרים הצעירים נראים בטוחים בתוך עצמם, אפילו עד כדי לחזור ולשחק משחקי ילדות. מטרת   

היא להביא אותם אל תוך הבנה מודעת של שלבי ההתפתחות המרחבית ולהבנה של איזה  המורה 

המורה מסיר  תפקיד מילאו בזמנים ספציפיים משחקים מסויימים ולאחר מכן ספורט. במילים אחרות,  

עם כבוד מחודש   18-את הצעיף מעל כל מה שהתרחש בעבר. לעיתים תהליך שכזה ישאיר את בני ה

   לתהליך וגם לחלל שבו הם נעים כעת, בסופו. 

זה לעיתים קרובות הם יחושו צורך להתמקד ולהתמקצע בענף אחד או שניים של ספורט  הבגיל  

יר את הידע שפיתחו לילדים צעירים יותר, הנמצאים  וצריך לאפשר להם זאת. צריך לעודד אותם להעב

בתחילתו של תהליך זה. בדרך זו המבוגרים מכירים בבגרותם של המבוגרים הצעירים וקוראים להם  
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לעזור   – לפתח עוד ולהעמיק את מומחיותם, בנוסף אנו מטפחים עוד איכות שנדרשת בגיל זה 

 לאחרים. 

כוללת של שלושת מישורי המרחב והאינטראקציה   בכל ענף ספורט נשאף לתת דגש על מודעות 

כדי לרוץ בצורה אסתטית וגם מהירה. הפרדה   –ביניהם. למשל, בזמן ריצה מודעות לכל חלק בגוף 

בין גפיים, מרכז גוף וראש, איכויות שונות. לכל אחד מהם תפקיד אחר וצריך לתת להם חופש  

ורט. בכולם נחתור למודעות לא רק בקשר  ומודעות לשם כך. דבר זה ניתן להדגשה בכל סוגי הספ 

הרעיון של תנועה טהורה  למה אתה משיג, אלא גם למודעות כלפי איך אתה נע כדי להשיג זאת. 

ומודעת נלקח גם לתחום ההתעמלות. כל תרגיל, ולו הפשוט ביותר, צריך להיות מבוצע עם כח, חן  

 ובהירות.  

ניתן, בייחוד בפעילויות החוץ. לרוב הפעילויות  צריך לתת לתלמידים אפשרות בחירה רחבה, ככל ה 

הפופולריות בגיל זה הן מהסוג המרגש והמסוכן יותר. סקי מתקדם ומסוכן יותר, טיפוס, גלישת  

 מצוקים, אפילו צניחה. עונה על הצורך לדחוף את הגבולות כדי לראות מה הם מסוגלים להשיג. 
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 שאלת התנועה בחינוך ולדורף בישראל  .4

 בחינוך האנתרופוסופי ובהכשרות בישראל? כיום מה קיים בפועל 1.4

של התנועה, ההתעמלות והמשחקים ומצא שיש לכלול אותם  העצומה שטיינר הכיר בחשיבותם אם כן 

. במשך השנים  הקבועה ובקוריקולום הבית ספרי, כשיעורים המוקדשים לכךבמערכת שעות 

הראשונות של בית הספר, כאשר לא היו שיעורי התעמלות עדיין )בוטמר(, שטיינר ציין שהיה ניתן  

 ם שיעורי משחקים והתעמלות.  לדים, שהיו חסרילהבין זאת בבירור בתנועתם של הי

עם זאת, שטיינר לא הספיק להגיע לפיתוח מלא יותר ומעמיק של התחום. הוא מדבר על שיעורי   

התעמלות ועל שיעורי אוריתמיה נפרדים, אך כן קושר ביניהם כשייכים לעולם התנועה. יתרה מזאת,  

תשמש למעשה גם גשר לסוג  הוא גם מתווה ששיעורי ההתעמלות יתקיימו מייד לאחר אוריתמיה, ש

ואיכות של תנועה אותה נרצה להביא להתעמלות ולספורט, כתנועה מלאת כוונה והוליסטית. שטיינר  

 המליץ, בנוסף, לקיים את שיעורי ההתעמלות בשעות הצהריים.  

. אכן המורה הראשון להתעמלות בבית ספר  "קלאסית " התעמלות בוטמר נחשבת להתעמלות ולדורף  

את המשימה להביא לידי ביטוי  פריץ פון בוטמר, הוא הראשון שלקח על עצמו שון, ולדורף הרא 

קונקרטי את ההתוויות הרבות ואת הבסיס אותו הניח שטיינר בנוגע לתנועה והתעמלות בראייה  

 בתחום. והתפתחו האנתרופוסופית. זוהי הפרשנות שלו, ואחת מהמסורות הבודדות אולי שהשתרשו  

ב' משחקים עם המחנך שלהם בשיעור  - ר האנתרופוסופים ילדים בכיתות א' ובימינו ברוב בתי הספ

המוגדר במערכת כשיעור משחקים. בכיתה ג' בדרך כלל הילדים עוברים לידיו של מורה מקצוע  

חנ"ג. לרוב מדובר על שעתיים שבועיות, שעה אחת של משחקים ואחת של התעמלות  למשחקים/ 

ם גיל(. ממה שהצלחתי לראות, לרוב בתי הספר יש שני שיעורי  תנועתי ותוא-)כמובן באופן סיפורי 

בכיתה  אוריתמיה שבועיים ושני שיעורי משחקים/התעמלות לפחות )יש גם בתי ספר בהם יש יותר(. 

קיימים בתי ספר בהם תוכניות תנועתיות מפותחות  ה' ישנה את מסורת האולימפיאדה כמובן.  

נתקלתי   (. 12שלבים תוכניות כמו קרקס למשל )בד"כ מגיל  ומגוונות יותר, אפשר למצוא בתי ספר שמ

  בבתי ספר שמתחילים גם אלמנטים כמו התהפכויות וגלגולים, בסיס של התעמלות, כבר מכיתה א'.  

נדמה שדווקא  מסויימים ברחבי העולם ועדיין לא בבחינת מגמה כוללת. של בתי ספר  החלטהזוהי 

ום התנועה נדחק הצידה ונזנח מעט.  בגיל התיכון, בו אפשר להשיג הרבה מבחינה תנועתית, מק 

למרבה הצער שיעורי החינוך הגופני הם הראשונים אותם מבטלים כאשר מתחיל העומס של  

בכל גיל זקוקים עדיין לפעילות פיזית יום יומית והיא אינה   ילדים הבגרויות ונזקקים לשעות נוספות.  

. מצאתי מעט מאוד תיעוד של קוריקולום  חשובה פחות משיעורים אחרים וגם כמובן תומכת אותם 

מקצועות אחרים, להם קיים קוריקולום מפורט  השוואה לחומר שנמצא בומסודר, בתנועתי מפורט 

 מאוד.  

עולם, כאשר מתקיימים שני שיעורים  שאר ה ו יותר זהה לאפשר להגיד שבארץ המצב פחות א  

ואז עם מורה למשחקים/חנ"ג. בבתי ספר   בשאיפה  מחנךהבתחילה עם  מכיתה א'.   שבועיים 

. הרבה נתון  מקצוע זה החל מגיל מסויים ממלכתיים רק מורים עם תעודת הוראה לחנ"ג יכולים ללמד
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בבית ספר מסויים. האם תיכלל גם התעמלות  שיש למורים בתחום בפועל  ולידע הכשרה  לכאן  גם 

ך  למורה לחנ"ג והאם לזה יש העמקה בחינו תלמידים למשל ובאיזה אופן תועבר, באיזה גיל יעברו ה

כאן ראוי לציין שגם בישראל,   .ולדורף, אלו ועוד הן שאלות שכדאי להקדיש להן את תשומת הלב 

גן מורת  -בתיכון "זומר" ברמתסו כספורט נוסף. בבית ספר "תמר" בהוד השרון הוכנסו שיעורי ג'יוג'יט

תוכניות של  ניתן למצוא גם החינוך הגופני עוסקת גם ביוגה כך שתלמידי התיכון נהנים מיתרון זה. 

 ניווט בתיכונים ובמקרים מסויימים קרקס )בעיקר ג'אגלינג(.  

, עם התפתחותה  נקודה נוספת שחשוב לזכור היא, שבשנים שחלפו מאז שכתב שטיינר דברים אלו 

המואצת של הטכנולוגיה, חלה ירידה דרסטית בכמות הזמן בו ילדים נעים, עובדים ומשחקים, לצד  

עם זאת, כמות השיעורים נשארה, ברוב  עליה כמובן בזמן בו הם מבלים מול מסך או בישיבה.  

פעילות פיזית מבעבר מפני  הגיוני לחשוב שהיום ילדים זקוקים להרבה יותר שעות המקרים, זהה. 

שאינן מבצעים זאת באופן טבעי וקשור לחיים כבעבר ובדיוק משום כך לא רק שעלינו לתת שעות  

רבות יותר לפעילויות אלו, הן חייבות להתבצע גם בתחומי בית הספר, כחלק מתשתית ובסיס החינוך  

התחיל לזרוע ולעבוד בה,  עצמו, ככאלו שכל ילד זקוק להם בראש ובראשונה כאדמה מדושנת טובה ל

נוכל לדאוג שהילדים  תנאים שאנו רוצים לתת לכל ילד קודם כל בכדי לאפשר ולהפרות את השאר. 

אם נשאיר זאת רק לחוגים של אחר  יקבלו את התנועה הנכונה להם, את ה"מזון" לו הם זקוקים. 

ול מהפוטנציאל החינוכי  נפסיד חלק גד  ,או נלמד את הילדים ספורט בצורתו הרדודה ביותר ,הצהריים 

שבידינו. אם נדע למצוא את הפעילויות שמשרתות אותנו במובן הרחב, המדוייק והעמוק ביותר, ונביא  

את האנתרופוסופיה דרכן, כתומכת בהתפתחות הילד, נוכל להשפיע עמוקות על התפתחותם של  

 הילדים בצורה מיטיבה ובריאה שהשפעתה תישאר למשך שנים.  

כפי שציינתי, שטיינר אמנם  לציין.   ראויעולים כמה נושאים ש  ,המציאות הקיימתהסתכלות על מ 

התייחס בהזדמנויות רבות לתחום, אך לא הספיק לפתח את התחום בצורה מלאה יותר, כפי שעשה  

בתחומים אחרים. הוא בהחלט נתן בסיס מסויים שניתן לעבוד איתו, אך היום עדיין נמצאת בידינו  

זה לעשייה היום יומית ולראייה מעמיקה של התפתחות הילד בתחום זה.   המשימה להביא בסיס 

נדמה שבהשוואה לתחומים אחרים בחינוך האנתרופוסופי זהו תחום מפותח הרבה פחות מאחרים,  

על ידי שטיינר וגם לאחריו. לא קיימת כמעט ספרות בתחום, בהשוואה לתחומים אחרים )בעברית,  

ט ולא הוזכר למשל(. קיימת מעט ספרות באנגלית, וכמובן  בספר של הקוריקולום התחום כמע

מידע מסויים בהרצאות של שטיינר  מאמרים פזורים רבים בתחום שיש לחקור כדי להגיע אליהם וכן 

שיש ללקט ממש. בקוריקולום באנגלית ישנו פרק שמוקדש להתעמלות ואוריתמיה אך גם הוא מאוד  

 , מתפתחת פחות. הנראה לא מאוד חיה בחינוך  שאלת התנועה והפעילות הפיזית כפי  כללי.

אם כן, לכל מורה ולדורף למשחקים ישנה עבודה קשה בבואו להכיר ולחקור את עולם המשחקים   

והתנועה. הוא צריך לבצע מחקר נרחב, אם ברצונו להעמיק, ולאסוף מידע שאינו בהכרח זמין מאוד  

לו מוגבלים, הוא עלול למצוא את עצמו,  ונגיש, ממקורות כתובים ומאנשים העוסקים בתחום. כשא

 ובייחוד אם אין לו רקע בתחום, דל ומוגבל מאוד בעולם התנועתי הכה עשיר.  

ברוב הסמינרים לחינוך התחום לא מקבל כמעט תשומת לב, בדרך כלל קצת על עבודת מחנך   

תרגילי בוטמר    במסלול בוקר למשל או "חימום" בשיעור ראשי, קצת עבודת כריות ומקלות, חבל וכמה
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בסיסיים ואוריתמיה כמובן. נכון להיום אין סמינר ספציפי והכשרה לבוטמר או למשחקים, גם סדנאות  

חד פעמיות הן לא רבות. ישנם מעט מאוד אנשים בישראל עם הכשרה שכזו. ישנם עוד מעט יותר  

עודת הוראה  לא קיימת תוכנית השלמה לת אנשים שיש להם הכשרה שכזו וגם תעודת מורה לחנ"ג. 

בחנ"ג לבוגרי לימודי ולדורף, ודווקא זהו תחום שדורש תעודה זו באופן ספציפי. מצב זה יוצר מציאות  

שבה גם אם קיים מורה בעל הכשרה מתאימה,יכול להיות שלא יוכל ללוות את הילדים באופן ישיר  

ישיר וברשות  כל בית ספר מושפע מאוד גם במפקח המעל גיל מסויים בשיעורי משחקים וחנ"ג. 

אם כן, כבר בשלב   המקומית ועד כמה גמישות מתאפשרת לבית הספר מול הדרישות הרשמיות. 

 ההכשרה, לפחות בישראל, נראה חוסר משמעותי מאוד, אפילו הזנחה של התחום. 

 מה בנוגע לידע? 2.4

המבחר  פה, כפי שכבר נאמר, בפועל, נראה שכל מורה רוכש לעצמו ספר או כמה ספרים מתוך    

המצומצם הקיים )באנגלית(, מנסה לקבל גם הכוונה מהמעטים שיש להם ידע וניסיון בתחום ולומד  

בעיקר מעבודת השטח, מניסיון, מהשתלמויות וסדנאות )אם יש כאלו( וכמובן מביא את הרקע האישי  

אותו כל  שלו בתחום )אם יש לו( ואת הראייה הייחודית לו. זהו כמובן תהליך שאפשר לטעון שעובר  

מורה וכמובן שזהו תהליך טוב וחשוב. עם זאת, כאן נדמה שיש למורה פחות על מה להתבסס, פחות  

נגישות לידע ולליווי מתאים. לא התפתחה מסורת מסויימת ידועה וזמינה, כפי שנראה במקצועות  

ן  אחרים בבית הספר )למעט מסורת האולימפיאדה אולי(. לא התפתח באמת יישום של חנ"ג מכוו

. בנוגע למשחקים  להתפתחות הילד על פי הראייה האנתרופוסופית שהוא גם מסודר, נגיש ומרוכז

כבר יש בידינו ידע מסויים בנוגע למה הם תורמים להתפתחות הילד ואילו משחקים מתאימים לאיזה  

  גיל. הבוטמר, כאמור, הוא פרשנות קיימת כמובן, אך כפי שנאמר מאוד מצומצם בישראל ולא נגיש. 

 לדעתי האישית ממה שראיתי, הבוטמר הוא נהדר אך התנועה בו עדיין יחסית מוגבלת ולא מגוונת.  

ניתן לטעון שחינוך ולדורף, מיסודו, רווי   כמובן יש משקל רב בסוגיית התנועה. הכיתה גם למחנך  

יכלול  בתנועה יותר מהחינוך ה"קונבנציונלי". ניתן לראות זאת כבר בתחילת היום במסלול הבוקר ש 

בדרך כלל אלמנטים רבים של תנועה וגם בהמשך בשיעורים עצמם בהם ישולבו תנועה, קצב, שיווי  

משקל ועוד לעיתים קרובות. מחנך שמחובר יותר לתנועה ומכיר אותה, עשוי להשתמש בה יותר וגם  

 להכניס בה אלמנטים רבים יותר, מגוונים יותר ויצירתיים יותר.  

 מה ניתן לעשות? 34.

יש בידינו אם כן הרבה שניתן לעשות. החל משילוב קורסים של בוטמר ו/או שיטות תנועה שונות, של   

משחקים ושל התעמלות כבר בהכשרות של הגננות והמחנכות עצמן. כך נוכל להעשיר את הידע של  

הגננות והמורים לעתיד, לקרב אותם אם עולם התנועה ולפתוח להם צוהר להבנה של תנועה ואיך  

יכולה לתמוך בהתפתחות הילד, להעשיר את יכולת ההתבוננות והניתוח שלהם של תנועה ולצייד    היא

אותם בכלים ובסיס לעבודה עם ילדים בתנועה, לגוון ולנעשיר את אוצר המילים התנועתי שלהם,  

קיומן של  ניתן לקדם, לפתח ולעודד את  ממנו ליצור בעתיד ולהתאימו ליחיד ולקבוצה. במקביל 

הרי כל מחנך כיתה  והשתלמויות רבות יותר בתחום אליהם יוכלו ללכת גם מורים בפועל.  סדנאות 

למשל נדרש ללמוד תחומים ונושאים מרובים תוך כדי עבודתו, כשהוא לומד כל תקופה אותה יעביר  
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לכיתה, אם נאפשר למורים לתנועה ולמשחקים ללמוד מקצועות ונושאים חדשים ונהפוך אותם זמינים  

 ל להעשיר כך את עושרם התנועתי ומכאן את העושר התנועתי שיובא לתלמידים. להם נוכ

לאחד את הכוחות הקיימים כיום, מאנשים שהוכשרו לכך בלימודים ובניסיון, על מנת   בנוסף, אפשר  

ליצור קוריקולום תנועתי כתוב, בסיסי ועשיר המתווה את התנועה והמשחקים המתאימים לכל גיל,  

את האלמנטים והאיכויות אותם אנחנו מחפשים ואותם נלמד, לרכז אוצר של משחקים, פעילויות,  

יקות וטיפים למורים )מחנכים ומורים למשחקים(. יש גם לרכז ולתרגם את התשתית  רעיונות, מתוד

מתוך הידע האנתרופוסופי הקיים בתחום זה, כדי להנגיש אותה למורים שיוכלו לשאוב ממנה 

 בעבודתם עם התחום. 

הכשרות מלאות ומתאימות, ספציפיות למורים  סמינרים וגם להשתתף ביצירת אותם כוחות יכולים   

וגם השתלמויות, ימי העשרה למורים ולמחנכים. אלו על מנת   שחקים ולהתעמלות בחינוך ולדורף למ

לתת מענה להכשרה של מורים לעתיד ומורים בפועל שמכוונת לתחום זה ויכולות להגיע להעמקה בו.  

יש גם לתת את הדעת על יצירת הכשרה שכזו שגם תקנה תעודת הוראה של מורה לחנ"ג מטעם  

וך כדי שבפועל מורים המוכשרים לכך יוכלו לעבוד בתחום בכל שכבות הגיל מבלי שייאלצו  משרד החינ

 שנים נוספות.  4ללמוד 

אם כך, יש עוד הרבה שניתן וצריך להעשות. התחום עדיין צעיר וניתן להעמיק בו עוד, לפתח אותו   

המערכתית ונחליט  כל אחד מתחומו וניסיונו האישי. אם נעבוד ברמה  –ולתת לו פרשנויות רבות 

שמשקיעים בתחום זה, נוכל לדעתי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בתחום החינוך, ברמה  

 הארצית. 

אך גם ברמה המיידית והמקומית ישנם מספר דברים שאותם ניתן לעשות. בשלב ראשון עלינו להכיר   

ת הספר. עלינו  בחשיבותם וערכם של התנועה והמשחקים ולתת להם את המקום הראוי בין כותלי בי

להעביר ראייה זו לעוסקים בחינוך ולאפשר להם גישה לידע שייתן להם בסיס לעבודה עם תנועה. יש  

 הגננים, המורים והמחנכים.  – מקום רב לדעתי להוסיף בתחום זה לעבודת העוסקים בחינוך 

ולדורף יעודד   כולנו יודעים שבשביעון הראשון, בגיל הגן, נבנה ומתפתח בעיקר הגוף הפיזי. כל גן  

טובה ועבודה עם הידיים, טיפוסים, הליכות, שיווי משקל, בנייה, גינון ועוד. גם כאן, במבחן  עשייה 

המציאות, נראה שהדבר תלוי מאוד בגננות וגם במבנה ותנאי הגן. גן שזוכה להרבה טיולים בחוץ  

רבות לתנועה מרוויח   ולגננות המודעות לעידוד התנועה, או שבורך בחצר גדולה המזמנת אפשרויות 

כמובן באופן טבעי יותר תנועה. גם כאן יש חשיבות רבה לדמויות המחנכות ולמה הן יודעות "לעשות"  

עם התנאים והחומרים הקיימים מבחינה תנועתית. נראית נטייה מסויימת לשמור את הילדים  

ולכן אולי נראה לפעמים   "אסופים" יותר, בעיקר בחלל הגן כמובן, אך גם בחצר ניתן לראות נטייה כזו 

פחות הזדמנויות לריצה, גלגולים והתהפכויות ולעיתים חוסר באפשרויות מגוונות ומאתגרות לטיפוס  

ולאיזון. אם כן שוב, הידע והמודעות לתנועה חשובים ביותר כבר בגיל זה, ניתן ליצור אפשרויות רבות  

 לתנועה נכונה ומרובה גם באמצעים פשוטים.  
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הייחודית לי, אני מחפשת תמיד איפה הילד יכול לקבל קצת יותר. איפה ואיך הוא יכול  בראייה  

להתגלגל בצורות שונות, להתנדנד ולהתאזן, להתנסות בעמידת ראש או לטפס עם הרגליים על  

הקיר? איך הוא יכול לחוות את הגוף המתעצב שלו במלואו בצורה חופשית. איך אפשר לאתגר יותר  

לא רק בתנוחה זקופה   ת חוש שיווי המשקל הכה חשוב או את חוש התנועה שלו? וע"י כך לפתח א 

 כמו בהליכה על קורה או על בולי עץ שנראה הרבה בגנים, אלא בצורות שונות ומגוונות ככל האפשר.  

לא רק בגיל הגן אם לא ניזהר נוכל בקלות ליפול לדלות תנועתית ולחשיבה מקובעת. גם בגיל בית   

פוקוס הוא על תנועה ריתמית יותר: ריצה או קפיצה, דילוג, קפיצה בחבל. קיימת  הספר נראה שה

למרבה השמחה  עבודה גם על שיווי משקל שלטעמי היא בסיסית ביותר )שוב, תלוי במחנך(, אם כי 

מתורגלת רבות. נראה הרבה עבודה עם כריות, הליכה ריתמית במקצבים שונים, עבודה עם מקלות,  

ים, אוריתמיה. התנועה, כפי שכבר נאמר, אמנם נוכחת מאוד אך לתחושתי היא  משחקי תופסת פשוט

עדיין לא מגוונת מספיק ויחסית מוגבלת, היא חסרה משהו. עולם התנועה הוא כה עשיר ומלא  

נט שכזה ניתן להעמקה ופיתוח נוסף. אפשר לקחת את אותם משחקי תופסת  באפשרויות. כל אלמ

תנועתיים רבים ומגוונים יותר. בכל עבודת תנועה, המורה בעל  פשוטים ולהכניס בהם אלמנטים 

הראייה והניסיון התנועתי, זה שנמצא ב"חיפוש תנועתי", יכול להגיע לשילוב של אלמנטים מגוונים  

 ומאתגרים יותר, בהתאם לילד ולצורך. 

ף, מושפעות  עוד נקודה ששווה להתייחס אליה היא שבוטמר ואוריתמיה, הרווחות כל כך בחינוך ולדור 

מהתרבות של התקופה והמקום בהם נוצרו וכמובן מהפרשנות של האנשים שיצרו אותן. כמו גם  

בתחומים נוספים בחינוך, עלינו לשאול את השאלה, האם הדבר נכון לנו, לילדים שאנו מחנכים במקום  

ן הילד זקוק  הזה ובתקופה הזו? האם זהו סוג התנועה הטבעי והנכון לילד? או אולי האם נוסף עליה

נגלה שאנו רוצים להוסיף על הקיים ולהביא גם  אולי  גם לתנועה בעלת אופי שונה ומקור שונה? 

 דברים בעלי אופי ומקור שונה?  

ואת הקשר שלו אל העולם בצורה  לטעמי חסר בחינוך מרחב תנועתי, בו הילד יכול לחוות את עצמו  

שוט וכה נפלא! הילד נדרש למקם את עצמו  שונה כמו בשיווי משקל על הידיים למשל. דבר כה פ

בעולם, כשהוא רואה את הכל הפוך, מזווית חדשה ואחרת, אך הוא מוצא את שיווי המשקל שלו בכל  

זאת. וכל זאת כאשר ידיו הן אלו התומכות אותו ונמצאות בקשר עם האדמה, ממנה מגיעה התנגדות  

אך מיושרות מעל גופו כאילו הוא עומד. בתחילה  , בחוויה שונה מהרגליים. ואילו רגליו חופשיות לעולם 

הוא מטפס עם רגליו על הקיר כמובן ובאופן תהליכי )בו הוא לומד גם ליפול ולקום( הוא מצליח לבסוף  

לעמוד על ידיו! איזו תחושת בטחון ושליטה, יכולת התמודדות, איזון ושלמות דבר כזה יכול לתת לילד!  

 ולא רק לילד אפילו לכל אדם.  

עולם של ימינו אנו זזים פחות ופחות. הקשר שלנו עם הגוף ועם התנועה הטבעית נפגם ונאבד עם  ב 

השנים. ניתן לראות זאת היום, למרבה הצער, כבר בגילאים צעירים מאוד. החושים התחתונים אינם  

מתפתחים ומתחזקים כראוי, וכשבסיס זה אינו איתן, אנו רואים קשיים המתווספים בהמשך הדרך,  

אינם מוגבלים רק לגוף הפיזי. הילדים עד שנתם השביעית לפחות, ובמידה מסויימת אפילו עד לגיל  ש

, מחקים את סביבתם. בעבר סביבה זו הייתה מלאה בתנועה מגוונת ומאתגרת, תנועה ריתמית  9

  פעילויות היום יום דרשו, באופן טבעי בהרבה מקרים אך לא רק ותנועה מלאת תכלית או כוונה.
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ות, טיפוסים, ריצה, שיווי משקל, נשיאת משאות, שיתוף פעולה ועוד מרכיבים רכיבים. באופן בעי  הליכ

לד רואה סביבו וגם נדרש להפעיל את גופו בכדי לעבור מכשולים ולהתגבר על קשיים בכדי  היהיה 

היום רוב הפעולות האלו  להשיג מטרה מסויימת. אם זה בשגרת היום יום, בעבודה או במשחק. 

יכות מאמץ מינימלי, השיגרה כבר אינה דורשת את אותה הפעילות הפיזית, מה גם שילדים היום  מצר

פעילות החסרה באופן  מסך מאשר בעבר. עלינו ליצור את היושבים הרבה יותר שעות בכיתה ומול 

 בכדי לתמוך ולהעשיר את התפתחותם של הילדים.    מכוון ומודע

ו פחות  גם תנועת המבוגרים אשר בסביבת הילדים פחות נוכחת וזוהי עוד סיבה לכך שילדים יזוז 

גם סוג ואיכות התנועה    בם פחות פעילות תנועתית אותה ניתן לחקות.ובאופן פחות מגוון, יש סבי 

בשבטים ה"פרימיטיביים" המעטים   ופחות טבעית.  שהסביבה של ימינו מציעה היא מכנית יותר לרוב

שעוד קיימים בימינו, עולם תנועתי זה נשמר. נראה את הילדים עסוקים בפעילות פיזית זו או אחרת  

במשך רוב שעות היום. הילדים שואבים גם מהתנועה של מלאכות היום יום המרובות, גם תוך משחק  

קודים שקיימים בכל תרבות כזו, בהם התנועה  וגם מהטקסים והרי  ב"מגרש המשחקים" של הטבע

תמיד נוכחת. גם את הטבע הסובב אותם ונוכח בכל דבר ילדים אלו מחקים   )לרוב קצב וריקוד( 

 בתנועותיהם, העצים, העננים, הרוח והחיות.  

ניתן להסיק, אם כן, שאם אנו המבוגרים נגדיל, נרחיב ונעשיר את עולמנו התנועתי, ונביא מגיל צעיר   

ת התנועה להיות נוכחת יותר בסביבת הילד, הילד באופן טבעי יחקה זאת וינוע יותר. לשם כך דרוש  א

יש מקום לעשות שינוי זה במסגר  לנו מאמץ מודע ודרוש לנו מקור )פנימי או חיצוני(ממנונוכל לשאוב. 

שמשלבים  הגן ובית הספר. רוב הילדים בימינו הולכים לחוגים אחר הצהריים, במקרים רבים כאלו  

תנועה או עבודה עם הגוף. יש מקום להביא זאת במסגרת החינוך הכללי יותר, שכן הפער בימינו הוא  

גדול בין כמות התנועה שילדים זקוקים לה לכמות התנועה שהם מבצעים בפועל. ישנו צורך שעולה  

את כל סוגי  גם מילדים וגם מהוריהם לפעילויות מסוג שכזה. אין הכוונה כמובן שבית הספר ילמד  

ומקצועות התנועה, אך מן הראוי לשקול עיבוי של התוכנית התנועתית והעמקה בה וכן הוספת שיעור  

שהוא רחב ומגוון ככל האפשר ואפשר להשתמש בו ככלי  תנועתי בו ננסה לבחור תחום במערכת  נוסף 

שלא עובד רק  תומך להתפתחות הילד בראייה אנתרופוסופית. חשוב תחום שיש לו פן אסתטי וכמובן 

 על הרובד הפיזי. 

יש להתייחס גם לשאלה הרוחית של הילד, האם יש לו איזושהי זיקה ומשיכה חזקה לתחום מסויים,   

אם בגורלו קשור תחום ספורטיבי / תנועתי זה או אחר אנו יכולים להניח שלבסוף הוא יימצא את  

ם ותחום ולתת לכל ילד עם כשרון  הדרך להגיע אליו ולעסוק בו. ברור שאיננו יכולים ללמד כל תחו

להגיע לתחום הזה. נשאף אם כן לתת בסיס תנועתי רחב ומגוון שיתמוך בהתפתחות הילד ויעזור לו  

 בהמשך בכל תחום, ובעוסקנו בפן בתנועתי, כל תחום תנועתי שירצה לעסוק בו.  

 מה בדבר אומנויות התנועה? 44.

האמנויות והשימוש בהם, בעיקר בשביעון השני. בבתי הספר  חינוך ולדורף מדגיש מאוד את חשיבות  

בלת דגש רב. ציור, פיסול, מלאכות, מוזיקה ועוד. גם בשיעורים הראשיים  האמנות מאוד נוכחת ומק

האמנות נוכחת מאוד וגם בשיעורי מקצוע. אך מה בדבר אמנויות התנועה? מדוע תחום זה מוגבל רק  
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תמיה אכן פותחה כאמנות תנועה בראייה אנתרופוסופית והיא  לאוריתמיה לרוב בבתי הספר? האורי

נוכחת בחינוך כבר מגיל הגן. שטיינר מדבר רבות בשבחה וחשיבותה וממליץ להצמיד אחריה את  

שיעורי ההתעמלות כדי שהיא תוכל לאפשר לאיכות ועומק מסויימים שיושגו בשיעורי האוריתמיה  

. בהקשר של התעמלות וספורט, שטיינר רואה  ריולהילקח לתוך שיעור ההתעמלות שיתקיים לאח

אוריתמיה  באוריתמיה מעין גשר שיאפשר לאלמנט הרוחי והנפשי להיכנס לתוך שיעורי ההתעמלות. 

לכשעצמה אינה מספיקה כמובן משום שהיא אינה מאמצת ומאמנת את הגוף מספיק ובצורה כזו  

הוא  דברים רבים אחרים שהיא משיגה. יש לה מעלות ו  שתענה על כל צורכי התנועה הפיזיים שלו. 

יש לציין  מציין שהשילוב בין אוריתמיה להתעמלות יכול לעזור להביא להרמוניה בין שינה לעירות. 

 שלא ראיתי כמעט בתי ספר שאכן מצמידים את שיעורי האוריתמיה לשיעורי ההתעמלות והמשחקים.  

לתת לילד ואילו האוריתמיה את   המשחקים וההתעמלות מאפשרים את התנועה אותה אנו רוצים  

אך מה אם אנו יכולים להמשיך להשתמש באוריתמיה לשם מעלותיה  נפשית.  -האיכות הרוחית 

או יותר נכון, מה אם  ?  נפשי" להתעמלות-ואיכויותיה המרובות בלבד ולא להזדקק לה כ"גשר רוחי 

שגם תאפשר לעבוד גם  ק היינו מוצאים דרך בה נוכל לתת לגוף הפיזי פעילות מאמצת ומגוונת מספי 

מה אם היינו בוחרים מלכתחילה אמנות תנועה כלשהי שמשלבת בתוכה את כל  עם הנפש והרוח? 

האלמנטים של תנועה מגוונת ומערבת את הגוף כולו ואת הגופים כולם? אני מציינת דווקא את  

י, זו גם הסיבה שהן  שכן הן נוצרות בתוכן איכויות נפשיות ורוחיות מעצם טבען האמנותכאן,  האמנויות 

האמנות מאפשרת לנו תנועה עם כוונה, גם פנימה וגם החוצה והיא מאפשרת לנו   כה חשובות בחינוך. 

אמנויות התנועה הן שימוש בחומר ובכלי הראשוני ביותר שלנו וזה שהוא    לפגוש ולהכניס את הרוח.

, תוך שליטה בגופנו ובגופנו  תוך הבעת רגש וכוונה בתנועותינו  גם המפותח ביותר, הגוף שלנו עצמו. 

כמובן:   . אמנויות רבות יכולות להילקח בחשבון או עם מוזיקה בקשר עם המרחב שסביבנו ועם אחרים 

- צ'י, קונטקט אימפרוביזציה, קפואירה, אקרובאלאנס, אקרו -קרקס, ריקוד על סוגיו השונים, יוגה, טאי

לילד כשהוא מבצע את התנועות   שטיינר הכיר בחשיבות ההנאה שיש. אחרות  יוגה ועוד רבות

ושחשוב שלא יביו אלו תנועות סטריאוטיפיות הנכפות עליו מבחוץ. אם כן חשוב להביא לילדים גם  

 אמנויות כאלו מהנות, אליהן יוכלו להתחבר ביתר קלות ולמצוא את מקומם בהם.  

חשוב לחפש את האדם הנכון  מאוד חשוב ה"מה" אבל כמובן שיש חשיבות מרובה גם ל"איך".  

  להעביר את הפעילות כמובן, ולהתאים לגילאים השונים את הצורה בה היא מועברת והדגשים

, שיהיה בה מפגש עם העולם  . חשוב שהאמנות תהיה מגוונת ואסתטית, חדורת כוונה ורגשהניתנים

ליסודות המנחים אותם הניח שטיינר,  יכולה להתאים . נחפש אמנות ש האחרואינטראקציה עם 

שתאתגר ותזיז את גופו של הילד בצורה טובה ותומכת, בה הוא יוכל להביע את עצמו ולפתח את  

כזו שמעודדת גם ערכים בנוסף, כמו ערכים של יראת   - חושיו וכשריו, אם נמצא אמנות כזו, ועוד יותר 

נוכל ממש להגיע להישגים גדולים בחינוך,   - , אהבת אדם, שיתוף פעולה ועוד כבוד, הודיה, חברות 

הדבר  , למשך שניםהשפעתו המיטיבה תראה נוכל לתת לילדים משהו שהם כל כך זקוקים לו היום ש

 יכול להשלים את החינוך באופן נפלא. 
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ימה לנו תנועה  עלינו גם להקדיש מחשבה על המקום והתקופה בה אנו נמצאים ומחנכים, האם מתא  

בעלת אופי מסויים, המושפעת מתרבות מסויימת או אולי דווקא תנועה ממקור אחר. כמו גם בכל דבר  

 אחר בחינוך, חשוב לראות שלא התקבענו על משהו אלא מצאנו את החיבור מתוך עצמנו. 

עומק.  אחת מאמנויות תנועה אלו, מעצם הסיבה הפשוטה שאיני מכירה אותן ל לא אוכל לדבר על כל   

אני משוכנעת שמי שמעמיק בכל אחת מהאמנויות האלו ואחרות יוכל למצוא את החיבור לחינוך  

ולאנתרופוסופיה. האמנות היחידה שאני מכירה מקרוב ולעומק, ושאני משוכנעת שהיא הפעילות  

ההוליסטית והמגוונת ביותר שבה פגשתי מעודי, שהיא כלי מדהים לחינוך ילדים ולהתפתחות. היא  

, גם  תורית ועמוקה, ומלאת רבדים. אמנות זו נקראת קפואירה אנגולה ואנסה לספר עליה מעטמס

בעיני, זהו סוג הפעילות שיכול לתמוך בהתפתחות הילד בצורה  בהקשר החינוכי וההתפתחותי.  

הטובה ביותר והיא מבטלת את הצורך בעיסוק בפעילות אחרת מקדימה לשם הבאת האיכויות אליה,  

הפיזיים )כמו בהתעמלות ואף   – רת בתוכה את כל האיכויות והאלמנטים שאנו מחפשים היא כבר נוצ 

 יותר(, אך היא קשורה גם לנפש ולרוח ויש בה רגש וכוונה.   
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 אנגולה קפואירה  .5

 רקע והיסטוריה 15.

העבדות  אפשר להגיד שהקפואירה היא מעין "תוצר לוואי" תרבותי עשיר ונפלא של תקופת  

האפריקאית בברזיל. כמו ביטויים תרבותיים ופולקלורים רבים אחרים כמו הסמבה, הבטוקי,  

המקוללה, הקנדומבלה ועוד. היא התפתחה מתוך סבל רב, כאב וכמיהה לחופש. היא ביטוי של  

( כמו גם לכוחות  ancestorsחופש, שמחה והתנגדות, היא קשורה עמוקות לרוח ולאבות אבותינו )

( אך עם זאת היא ריטואל רציני  playfullמשחקי )-ת ולאלמנטים של הטבע. יש בה אלמנט ילדותי לכוחו

מאוד והיא עולם ומלואו, שהוא למעשה מיקרוקוסמוס של העולם הפותח שער גם לעולמות הרוח.  

עקרונות הקפואירה והכישורים שהיא מקנה נלקחים לשאר תחומי החיים ולהתפתחות האישית  

רק במעגל הקפואירה( לראיית העולם של המתחנך בה ולהתנהלותו עם עצמו ועם   והחברתית )לא 

 העולם.  

במשך מאות של שנים נחטפו אנשים מביתם שבאפריקה ונמכרו, הובלו בשלשלאות כבדות במסע   

לא   נושלו קשה ומסוכן בבטן אוניה, כדי להימכר בארץ זרה ולהיות רכוש של אדונים לבנים. העבדים 

מביתם, ממשפחותיהם, מהתרבות שלהם עצמה על כל מרכיביה, הם אף הופשטו   רק מחירותם, 

משמם וניתן להם שם פורטוגלי של אדוניהם, כל זהותם נלקחה מהם. עבדים ממקומות שונים עורבבו  

במתכוון, דבר שהקשה עליהם עוד יותר בבדידותם וגעגועם וגם הקשה עליהם לתקשר אחד עם השני  

. אך כולם כאחד נשאו עימם געגוע עמוק לאמא אפריקה ולביתם וכמיהה  במטרה להתאחד ולהתחזק 

על העבדים נאסר לעסוק בפולחניהם, בטקסים ובריקודי הלחימה שלהם, כל  עזה ונחושה לחופש.  

 דבר שהייתה בו מסורת וזיקה למולדתם ולחייהם החופשיים בעבר נאסר עליהם.  

אפריקאיות במצב קיצוני של תנאים קשים ושלילת החופש,  מתוך כור ההיתוך הזה של תרבויות   

מתוך מקום עמוק של כמיהה לחופש וחוזקה של הרוח, נוצרו אט אט ריטואלים, ריקודים, שירים  

מהרחם של אמא אפריקה. אך אלו מסורות שלא היו   -ומסורות חדשות, ששאבו כולם מאותו מקור  

  מזרח ברזיל -בתחילה בצפון   ברזילאיות. - אות אפרוקיימות בצורה זאת באפריקה עצמה ולכן הן נקר 

 ועם התפשטות החקלאות גם דרומה יותר, באיזור ריו דה ז'נירו.  

העבדים היו זקוקים לפיקחות וערמומיות רבה בכדי להצליח לעסוק בכל אלו, שכביטוי של חופש   

למעשה נאסרו עליהם כל  והתנגדות, ניסיון לשמירה על ציביון אנושי וליצור אחדות מסויימת ביניהם,  

ריטואל, פולחן או עיסוק שהיו קשורים למקורותיהם האפריקאיים הפאגניים. האורישות )האלים  

האפריקאיים( הוחלפו בקדושים קתולים "מקבילים" )למראית עין בלבד(, הקפואירה הוסוותה בריקוד  

בעזרתה ולהקים   או נעשתה בסתר בשדות רחוק מעין האדונים. עבדים רבים אף הצליחו לברוח 

 (.  Quilombosמושבות גדולות של עבדים בורחים חופשיים )

המסורות, הפולחנים והאמנויות החדשות התפשטו והתחזקו בהדרגה, הן עברו בשנים הבאות גם   

חופש  למרכזי הערים שנוצרו, שם חיי העבדים היו שונים במעט מאלו שבחוות. העבדים בערים נהנו מ

ים, עבדו בעיר וכך יכלו להיפגש גם יותר, שלא באוירת הסנזלה )מגורי  מסויים כשביצעו סידור 
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ברזילאיות השונות וביניהן  -העבדים בחוות(, דבר שתרם להתפשטותם של הפרקטיקות האפרו 

ברזילאית(. הקשר  -הקפואירה, כמו הסמבה ד'י הודה )סמבה של המעגל( והקנדומבלה )דת אפרו 

תו רחם. קפואריסטים רבים שימשו כנגנים בטקסי קנדומבלה  ביניהן ברור לחלוטין, הן נוצרו באו

הסמבה נכחה בכל, ריקוד יותר קליל ומהנה, פתוח,  . ושימשו גם לאבטחת הטקסים בעצם נוכחותם

מלא הומור וחיוניות, אך גם הוא, כשואב מאותו מקור של עומק ורצינות, של קשר לדבר מה עתיק,  

ומבנים מסויימים   ם, סדר ועקרונות. ישנם עקרונותבעל מבנה מסוייהוא  שהוא מעבר לפיזי, 

יבשת השחורה. גם הסמבה עברה, בדומה לקפואירה,  שמקורם ב  המשותפים לכל הפרקטיקות הללו,  

אבדו לה ורק במקומות  זהותה, עקרונותיה והמסורת   עם השנים  מעין תהליך של "הלבנה" ומיסחור,

 טי. מסויימים היא נשמרת עדיין כביטוי תרבותי אותנ

למעשה, אין אנו יודעים באמת כיצד נראתה אמנות הקפואירה בשנים מוקדמות אלו, ויש להניח שגם   

וחזקים  היא השתנתה עם השנים במידה זו או אחרת. ברור לנו עם זאת שיש לה שורשים עמוקים 

  שכן קיימים, ניתן להגיד שהיא המשיכהם כתובים ומצויירים  על סמך תיעודיהקשורים באפריקה.  

 לשמור עד שלב מסויים על אופי וזהות מסויימת. 

 

, צעד חשוב ובלתי נמנע אך מבחינה כלכלית  1888העבדות בברזיל בוטלה באופן רשמי בשנת  

שנתיים בלבד לאחר מכן,  ומעמדית בחברה מצבם של העבדים המשוחררים לא השתנה בהרבה. 

הוצאה הקפואירה מחוץ לחוק. מושג העיסוק בקפואירה היה די רחב ולעיתים כל מי שהילוכו  

אתה כשל קפואריסט אף היה יכול להיאסר. הקפואירה יוחסה וקושרה  המתנדנד והתנהלותו נר 

לפורעי חוק, לנוכלים, לכנופיות ולעבדים, לשולי החברה, למעמד הנמוך. היא נתפסה כדבר חסר ערך  

ומטריד שלווה בעיני השלטונות וחלקים מהחברה. אך הקפואירה, מעצם מהותה יודעת איך להסתגל  

כמו גם הקנדומבלה,   העוסקים בה הלך והתמעט אט אט מספר , אך ולמרות הכל המשיכה להתקיים

 הסמבה ד'י הודה וביטויים תרבותיים נוספים.  

, מנואל דוס רייס משאדו, מסטרה בימבה, שהיה קפואריסט ולוחם בטוקי )אמנות  1932בשנת   

ברזילאית( מסלבדור שבבאהיה, הגיע למסקנה שהקפואירה מאבדת מיעילותה  -לחימה אפרו   -ריקוד 

כלחימה, והחליט ליצור סגנון חדש, המשלב תנועות הלקוחות מאמנויות לחימה אחרות, בניסיון  



45 
 

, דבר שהוא זר לקפואירה  לה" יותר. כמו כן, הוא פיתח מתודת לימוד מובנית ומסודרתלהופכה ל"יעי 

ו"לבן" יותר במהותו. לסגנון זה הוא נתן שם חדש, שאינו קשור לקפואירה )שעוד הייתה לא חוקית  

 (.  Luta Regional Baianaכאמור(, "לחימה איזורית באיאנית" )

ימוד המסודרת והטכנית יותר, פתיחת בית ספר מסודר,  ניתוק זה משמה של הקפואירה, מתודת הל 

כל אלו משכו אל ה"קפואירה החדשה", אנשים רבים ממעמד הביניים ולא רק צאצאי עבדים, היא  

ברזילאית( וקיבלה לגיטימציה מסויימת. בימבה,  -נחשבה לחימה ברזילאית לגמרי )בשונה מאפרו

שקרוב יותר לספורט במהותו. ה"קפואירה  למעשה, החל את הדרך להפוך את הקפואירה למשהו 

 המשופרת" של בימבה החלה לקבל הכרה וקבלה בחברה.  

. מעמד הביניים, ואולי אף אנשים  בוטל לבסוף החוק האוסר על העיסוק בקפואירה 1940בשנת   

רבים במעמד הנמוך, ראו במסטרה בימבה כגיבור של ממש. אך לצד זה, קפואריסטים ותיקים רבים,  

הסכימו עם ראיה זו של הקפואירה כספורט בלבד ועם השינויים שהוכנסו בה, קראו לשמר את  שלא 

המסורת העתיקה והעשירה הזו, לשמר את הטקס העמוק, את רוח מעגל הקפואירה ואת הקשר  

לאפריקה ולאבות אבותיהם. הם ראו צורך להבדיל את הקפואירה הזו המקורית מהשיטה שיצר  

"קפואירה רג'יונל" ובחרו לקרוא לקפואירה המסורתית בשם "קפואירה    בימבה, שנקראה בפי כל

אנגולה". שם המדגיש את מקורה של הקפואירה ואת הקשר לעבדות וליבשת השחורה, שכן מרבית  

מן העבדים בברזיל הובאו מאנגולה ורוב האוניות עמוסות העבדים שעשו את דרכן לברזיל יצאו  

 מהנמל שבלואנדה.  

 מסטרה פסטיניה                                                 מסטרה בימבה  

ויסנטי פריירה פסטיניה, מסטרה פסטיניה, שלמד קפואירה מאפריקאי עוד בהיותו ילד, אנגולירו   

  )עוסק בקפואירה אנגולה( ותיק ומוכר, קיבל ולקח על עצמו את המשימה של שימור אמנות יקרה זו

ם הוא אקדמיה לקפואירה אנגולה. יש להבין שבזמנים ההם לימוד  פתח ג  1941-בכל מחיר. ב 

קפואירה לא נחשב עדיין כמקצוע, הקפואריסטים כולם ניהלו חיי עבודה ומשפחה )רובם בעלי מלאכה  

מעמד נמוך(. עם זאת הקפואירה לא הייתה מופרדת משום תחום בחייהם, הם לקחו   – ועובדי כפיים 

אותה איתם לאן שהלכו, את השיעורים והדברים שלימדה אותם, אם בתנועתם והילוכם ואם בדרך  

את הזמן להתאמן לבד או עם חברים    התנהלותם וראייתם את העולם. בשעותיהם החופשיות מצאו
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ומרפאה מחיי היום   , מהנהשל קפואירה שאיפשרה להם אתנחתא מבורכתוגם לערוך הודה )מעגל( 

   חופש ושמחה.   יום הנותנת כח ומאפשרת 

התאפיינה בכניסה לכל תחומי החיים.    1964-1985תקופת הדיקטטורה הצבאית בברזיל בשנים  

יסו להכניס  השלטונות התערבו רבות בחינוך הגופני בבתי הספר ובכל הפעילויות, ביניהן הקפואירה ונ

סדר וארגון, ליצור אגודות ותחרויות ולהגדיר את הקפואירה כספורט. יחד עם התהליך שהחל בו  

מסטרה בימבה )מסיבות אחרות לחלוטין(, הקפואירה הלכה לכיוון איבוד זהות מוחלט, איבוד הפנים  

הדבר תרם    המסורתיים שלה ואימוץ מבנה ועקרונות של אומנויות לחימה זרות לה ולמקורה. אמנם

 . להתפשטותה אך הקפואירה אנגולה מצד שני הלכה וגוועה 

 

חייהם של מסטרה בימבה וגם של מסטרה פסטיניה נגמרו בסבל, עוני ובדידות.  למרבה הצער,  

, לאחר שהעיריה הוציאה אותו ממנה בתואנת  1971מסטרה פסטיניה איבד את האקדמיה שלו בשנת 

ר. הודות לשניהם, אפשר לומר, הקפואירה )על כל צורותיה(,  שווא ולאחר מכן לא איפשרה לו לחזו

הקו החדשני בו נקט בימבה הוביל לכך שהרג'יונל הלך והתחדש והשתנה כל הזמן.  עדיין חיה וקיימת. 

בימינו למעשה במקומות מעטים ביותר עדיין קיימת קפואירה רגיונל כמו שבימבה הגה ולימד. עם  

)אפשר להגיד שבצורה   כל העולם ועברה בתהליך זה שינויים רבים השנים הקפואירה יצאה מברזיל ל

מסויימת היא גם חזרה לברזיל מן העולם וגם כאן נוצר שינוי מסויים(. הקפואירה אותה מכירים רוב  

(. היא מלווה בדרך כלל  Capoeira Contemporâneaהאנשים כיום היא למעשה "קפואירה מודרנית" )

אקרובטיקה ותנועות מהירות, משחקים קצרים ואנרגיה משולהבת.   במחיאות כפיים ומשלבת הרבה

היא נוטה לחדשנות והמצאה תמידית, תוך התפשרות על המסורת והעקרונות ובתוך כך מאבדת  

מעומקה. התנועות מעורבבות מתחומים שונים, כמו גם המוזיקה והשירים, נעלמו רבים מהאלמנטים  

היא מאבדת לא רק מזהותה אלא גם מהעומק שלה,   בריטואל והקפדה על הפרטים. בתהליך זה

, מיכולתה לעבוד בצורה עמוקה על כל גופיו של האדם. הקפואירה מקבלת  ולאבותמהקשר לרוח  

מאמנות בה אנו נדרשים להתמודד עם האגו שלנו   מימד ספורטיבי יותר, רדוד לעיתים ואף תחרותי. 

ית אך הרבה פחות( מודגשים עכשיו יותר  וליצור יחד עם האחר )קורה עדיין בקפואירה המודרנ
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הצדדים הפיזיים, האלמנט הלחימתי, ההישגים האקרובטיים והאישיים במשחק, הפעילות חיצונית  

  המשחק, המעגל והמוזיקה מאבדים מתבניותיהן וצורתן המקוריות. לתהליך יותר )"לתת הופעה"(.

ית וגם יציאתה של הקפואירה  זה, כפי שכבר נאמר, היו שותפים גם תקופת הדיקטטורה הצבא

 לעולם, בין השאר.  

המאסטרים המבוגרים, בעלי הידע העשיר והנסתר, הפסיקו לעסוק בקפואירה והאמינו שאין לה ערך   

יותר בעולם המודרני, משום שהחברה לא ראתה בה ערך. הם היו עסוקים בניסיון לשרוד במציאות  

, כשנפטר מסטרה פסטיניה, תלמידו  80-לדיקטטורה. בתחילת שנות ההקשה של ברזיל בין העבדות 

( פתח מחדש את האקדמיה של פסטיניה  Mestre João Pequenoהותיק, מסטרה ג'ואאו פיקנו ) 

שמר על  במקום אחר. בתקופה זו הוא היה למעשה כמעט היחיד שעוד עסק ולימד קפואירה אנגולה ו

א התפרנס ממנה. המסורת המועברת מאב לבן, ממורה  וגם הוא ל האמנות הכמעט גוועת בחיים, 

לתלמיד, בצורה אוראלית ונוכחת, ביחסים עמוקים, בחיי היום יום, ידע נסתר שמועבר רק בשהייה  

מרובה וליווי של מישהו במשך שנים בתהליך מסויים של התחנכות. תהליך העברת ידע שמקורו  

נוצץ" המקדש את הגוף ונלמד בבתי ספר  בתרבות האפריקאית. המסורת ננטשה לטובת ספורט "

 במתודות כתובות ומסודרות.  

 תלמידיו של מסטרה פסטיניה – מסטרה ג'ואאו פיקנו ומסטרה ג'ואאו גרנד'י                    

בשנים אלו, כאשר מסטרה ג'ואאו פיקנו המשיך לפעול בסלבדור, תלמיד אחר של האקדמיה של   

ריו דה ג'נירו. פדרו מוראס טרינידד, מסטרה מוראס, החל להתאמן  פסטיניה, צעיר יותר פעל בעיר 

, הוא שמר על גחלת הקפואירה אנגולה ב"גלות" )בריו( שם לימד ונכח במעגלי הקפואירה  8בהיותו בן 

חזר    80-המרובים, מייצג את הקפואירה האנגולה. הוא השאיר שם תלמידים רבים, ובתחילת שנות ה

ה העגום של הקפואירה אנגולה, בלב ליבה של באהיה ממש. הוא הבין  הוא ראה את מצב  לסלבדור. 

 GCAP  (Grupo deשאם לא ייעשה מעשה אמנות זאת תאבד מן העולם. הוא הקים את קבוצת 

Capoeira Angola Pelourinho  בסמוך לאקדמיה של מסטרה ג'ואאו פיקנו. הוא הלך לדבר עם )

ם מקום לעשות זאת ולא רק, אלא שהם יכלו לראות  המאסטרים הזקנים שיבואו ללמד, הוא נתן לה

מחדש את הערך שבאמנות זו, גם בימינו ולחזור לעסוק בה בגאווה ובכבוד. הדבר יצר התעוררות  

מחודשת של הקפואירה אנגולה. התחיל להגיע "דם חדש" לקפואירה וגם מחוץ לברזיל הקפואירה  
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חיל להכיר בערך של הקפואירה בכלל ושל  כשהעולם מחוץ לברזיל התאנגולה התחילה לקבל ערך.  

 הקפואירה אנגולה בפרט גם בברזיל התחילו לעשות זאת.  

כיום, רבים ממאסטרים אלו הם בעלי אקדמיות משלהם וקבוצות ברחבי העולם. הקפואירה אנגולה   

רשת  תופסת כח למרות שאיננה מושכת בדרך כלל המונים, אולי כי היא עדיין פחות נפוצה ונגישה ודו

עם זאת התפשטה גם היא בכל העולם, אך במידה פחותה  יותר עומק ובמידה מסויימת יותר מאמץ. 

מהקפואירה המודרנית. היא ממשיכה לעמוד בפני אתגרים רבים, בנסותה לשמור על המסורת אך  

בתודעה שיש לנו בימינו, בפוליטיקה ובהקשרים חברתיים, האתגר הוא, כמו תמיד, להמשיך להסתגל  

מהותה היא שורדת ומסתגלת( לעולם המודרני ולשינויי התקופה ועם זאת לשמור על זהותה  )ב

ולהשתמש בכח שלה כדי ליצור שינוי )אישי וחברתי( ועוד אתגרים רבים. בעולם בו אנשים דורשים  

תוצאה מיידית, חידושים תמידיים, מדעיות, הסבר מיידי לכל דבר. בעולם בו החוכמה העתיקה  

הליכית, היום יומית ממורים חכמים, מוחלפת בלמידה מהאינטרנט, הקפואירה אנגולה  והלמידה הת

נלחמת לשמור על צורתה ואופייה כדי לשמר את המסורת, את ערכה התרבותי ואת ערכה ככלי  

   התפתחותי אישי וחברתי.

 למעלה ומשמאל: מסטרה מוראס 

היא חלק מתהליך התפתחות  אין בדברים הכתובים כאן כדי לפסול סוג מודרני זה של קפואירה,  

טבעי, יש בה ערך רב וגם היא נותנת הרבה לעוסקים בה. יש לזכור, כמו תמיד, את החשיבות  

והמשקל של הצורה שבה היא מועברת, של המורה. האיכויות והידע שהמורה מביא איתו, הדגשים  

א בוחר להנחיל והראייה האישית שלו של קפואירה וחינוך. גם בצורתה המודרנית  והערכים שהו 

הקפואירה היא עדיין אמנות ייחודית מאוד ושונה מאחרות וניתן להשתמש בה ככלי נהדר לחינוך  

ולהתפתחות אם נשתמש בה בצורה הנכונה. עם זאת, בבואנו להנחיל את ראיית החינוך  

של האנתרופוסופיה דרך אמנות תנועה מסויימת, כאן באופן טבעי יש   האנתרופוסופי ואת הידע הרוחי

חיבור בין הקפואירה אנגולה, המסורת והעומק שבה לבין האנתרופוסופיה והיא יכולה ממש להתאים  

 כמו כפפה ליד. 

אפשר לראות בתהליך זה שעברה הקפואירה את התהליך שעברה התודעה האנושית. גם   

שתנות ולהסתגל לשינויי הזמנים. בשלב כלשהו נדרש ממנה להתפצל  הקפואירה הייתה צריכה לה

אנגולה הוא לחפש מחדש אחדות זו  ל. היום האתגר של הקפואירה ולהיפרד ולהגדיר עצמה קודם כ
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( תוך  לזרמים רבים  המשיך תהליך של פיצול אנגולה  ושיתוף פעולה )שכן גם בתוך עולם הקפואירה

וקבלת ההבדלים. הקפואירה אנגולה אמנם חרטה  ומהותיים  שמירה על עקרונות משותפים מציאת  

על דגלה את שימור המסורת והעקרונות, אך היום היא עושה זאת מתוך מקום מודע, היא מעודד  

חברתית. ישנם דברים שבתודעה של ימינו אינם  -התפתחות תודעה אישית וגם תודעה קבוצתית 

עבר היו נהוגים. על הקפואריסט המודע לחקור  מתקבלים יותר על הדעת בתוך עולם הקפואירה אך ב

את הסוגיות, להבין את מקורותיהם ההיסטוריים ולהחליט האם זהו חלק בלתי נפרד מהמסורת שיש  

כן   לשמר או למעשה שימור של מסורת אחרת שהיא גזענית וממשיכה להשאיר את החלשים ככאלו. 

לי גם לשינוי חברתי ופוליטי שגורמת לנו  ישנם דברים שכן משתנים עם הזמן, הקפואירה עצמה היא כ

לחשוב ולראות דברים בראי קצת שונה. כמו שהיה לה תפקיד חשוב בעולם העבדות, יש לה עדיין  

תפקיד כזה בעולם העבדות המודרנית של ימינו אנו. בקבוצות קפואירה אנגולה רבות עוסקים לא רק  

היסטוריה ועכשוויות בקפואירה, מתבצעים    בתנועה ובמוזיקה אלא גם בלמידה וחקירה, בהרצאות על

דיונים רבים בהם רעיונות ודעות נשמעות ומתגבשות, מפתחים את החשיבה הפילוסופית, החברתית  

 והפוליטית.  

הקפואירה שבעבר כמעט גוועה היום מלאת חיים אך עדיין אל מול הזרמים הנגדיים עליה להישאר   

כי החושים הם תשתיתה של הנפש להביע את עצמה דרך  שטיינר אמר אם עירנית ולשמור על עצמה.  

הגוף. אם כן אנו רוצים לפתח תשתית זו ככל האפשר ולפתח יכולת הבעת הנפש דרך הגוף ככל  

האפשר. מה יכול לעשות זאת טוב יותר מאשר אמנות תנועה הוליסטית ואינטגרלית, המפתחת  

ר מושלם בין הפיזי לרוחי וכל מה שבאמצע  ועובדת על כל חושיו ועל כל גופיו של האדם, המהווה גש

 ועוזרת לאדם להתפתח כאדם, גם מחוץ לה. 

 

 Pierre Vergerצילום:                      
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 ?קפואירה אנגולהמהי  25.

במילים הוא   ,ויזואלית - עצם הניסיון לתאר אמנות כה עשירה ועמוקה, שבעיקרה היא שמיעתית 

מאתגר מאוד. נסו להסביר למישהו מהי האוריתמיה למשל מבלי שיראה אוריתמיה ומבלי שיחווה  

בעצמו אוריתמיה לאורך זמן רב. זוהי גם צורה מאוד מערבית ואקדמאית שבמהותה היא זרה  

אך  מט עם הגוף על לוח משחק עגול", -משחק הקפואירה אנגולה יכול להיות מתואר כ"שחלקפואירה. 

 הקפואירה היא דבר רחב הרבה יותר ממשחק הקפואירה עצמו, כפי שהוא נראה לעין. 

, ההוליסטיות והמיוחדות ביותר  הייחודיות, העשירותהאמנויות אמנות הקפואירה אנגולה היא אחת  

מי שעוסק בקפואירה אנגולה( נדרש להיות למעשה אמן   –  Angoleiroשקיימות בעולמנו. האנגולירו )

י ולעבוד גם על פנימיותו וגם על קשריו עם העולם. האנגולירו השלם נדרש להיות: נגן, זמר,  תחומ-רב

כותב, מלחין, חקלאי, לייצר כלי נגינה, רקדן, שחקן, לוחם, אתלט, ילד, היסטוריון, חוקר, מספר  

י  סיפורים, מורה, תלמיד, הוא נדרש לבטא דעה ורגש, להקשיב ולהתבונן. כל אחד יכול להביא ליד

ביטוי את חוזקותיו ונטיותיו וגם להתמודד ולהתאמן על שיפור האספקטים שיותר מאתגרים אותו,  

 ברמה הפיזית החיצונית וגם ברמה הפנימית. 

כלים שונים, לכל אחד תפקיד משלו. היושבים על   5נגנים יושבת מוכנה בשורה,  8"תזמורת" של  

הנגינה. זהו "לוח המשחק", שדה האנרגיה. הבירימבאו  הרצפה יוצרים מעגל מוקפד, יחד עם כלי 

)קשת מוזיקלית, כלי נגינה ממקור אפריקאי( המוביל קורא את תשומת ליבם של כולם לפתיחת  

, שם למעשה כבר  המעגל. שני שחקנים משני צידי המעגל נכנסים ומשתופפים אחד מול השני לרגליו

שאר כלי הנגינה מצטרפים בסדר קבוע אחריו.  . הבירימבאו מתחיל לנגן ומתחיל המשחק ביניהם

המספר סיפור, או  ( ושר שיר Iêה"סולן" קורא לפתיחת המעגל ולפתיחת השער קריאה עתיקה )

מעביר מסר כלשהו, מספר על הסולן או על השחקנים, מברך או מביע דעה נותן טון מסויים למעגל.  

נאמרות הברכות, כאשר שאר    ( Ladainhaכולם מקשיבים בריכוז גבוה. לאחר ה"תפילה" ) 

המשתתפים משיבים בשירה לסולן על כל ברכה, חוזרים עליה ומחזקים אותה. השחקנים לרגלי  

בין   תשובה-הבירימבאו מוסיפים מחוות גוף לברכות . מתחילים בשירה של שיר שבו מבנה של שאלה

ר ויוצר ברגע ואילו  הזמר לבין שאר המשתתפים, כשהזמר משנה את שורותיו, לעיתים קרובות מאלת

התשובה לרוב נשארת קבועה עד שמתחלף השיר. השירים  

והאילתורים גם הם, מלאי מסרים סמויים, מלאים במטפורות  

ורוויים בתרבות. פעמים רבות באמצעות השירה מועבר מסר  

או הכוונה בקשר למשחק המתנהל או לנגינה. זוהי צורת  

ן שאר  תקשורת מסויימת בין המוביל את ההודה לבי

. השירה  עצמם  משתתפיה. ישנה גם התקשורת בין הכלים 

כאשר   והנגינה מקבלות מעין אופי של מנטרה וצוברות אנרגיה

יש  הן מוחזקות לזמן מספיק וכאשר המשתתפים מרוכזים.  

חשיבות אדירה לאיכות הנגינה והשירה שכן הן מאפשרות את  

פתיחת השער לרוח ואת האנרגיה הדרושה לשחקנים כדי  

 יצור משחק טוב.  ל
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לאחר הברכות, מגיע זמן המשחק, שני המשתתפים לוחצים ידיים, מחווים לעבר כלי הנגינה ונכנסים   

מעגל הקפואירה הוא למעשה מיקרוקוסמוס של העולם, כל משחק הוא שונה וכל   בתנועה למעגל.

היא מלאת הבעה  רגע נתון הוא שונה. השחקנים פותחים בדיאלוג קורפורלי אחד עם השני בתנועה ש

וכוונה, והיא יוצרת מעין ריקוד מכשף, השחקנים מאוד קרובים פעמים רבות וממש זורמים אחד בתוך  

לחימה. השיחה הגופנית בין השניים מלאה בהטעיות, התקפות,  ני, יש בריקוד אלמנטים של  הש

, קודים, הומור,  מלכודות, הפתעות, סימונים, תנועות ריקוד התחמקויות, מחוות שונות, תיאטרליות, 

טקסיות, וירטואוזיות וזרימה כאשר השחקנים מנסים לתפוס את האחר ברגע פגיע וחשוף ולהפתיעו.  

האנגולירו נע בגבהים שונים, בתנועות זורמות המתחברות אחת לשניה, כפות ידיו,  כפות רגליו  

ו למשחק אך  וראשו הם היחידים שבאים במגע עם האדמה הוא שומר על קשר עין רציף עם שותפ

הוא מחובר למרחב הכולל של ההודה ולכלי הנגינה. היחיד מתגלה לחלוטין במפגשו עם העולם ועם  

כמו גם   עצמו במשחק הקפואירה. כך שלמעשה כל מה שקיים באדם יכול להופיע במעגל הקפואירה

 אגואיזם, פזיזות, חוסר סבלנות, חוסר מודעות, חוסר שליטה ואפילו כעס ואלימות.  

ולכן האנשים שמנהלים אותה הם בעלי אחריות לא  ומסודר הודה אינה מרחב מופקר אלא מקודש ה 

לתת מקום בה להתנהוגויות שאינם הולמות אותה, להכווין ולחנך. מי שמוביל את ההודה יכול לעצור  

משחק בכל רגע נתון וכך גם לגל שחקן הזכות להחליט אם הוא רוצה להמשיך לשחק. יש לציין  

ירה אנגולה במהותה היא ערמומית ומסוכנת אך לא אלימה, חלק מתהליך הלמידה של  שהקפוא 

רים שלו, בתהליך ההתחנכות מתגלים חלקים  אנגולירו הוא שהקפואירה חושפת בעיניו את כל האתג

רבים בו ומתוך מודעות והתאמנות עליו להתמודד ולהתגבר על האתגרים הפיזיים, הנפשיים  

חק נקי ומכבד, ברוח טובה ועם חיוך, ללא אגו או אלימות, שקול ורגוע,  אנו נחפש מש והרוחיים. 

מתבונן ומתכנן, סבלני. משחק מלא רגש, הבעה ויופי, קשר עם השותף למשחק ועם כלי הנגינה וכלל  

כל משחק  המעגל, נחפש זרימה והרמוניה אך גם ערמומיות, עירנות, פיקחות, זריזות, דיוק וגמישות. 

דקות טובות, דבר המאפשר לשחקנים ליצור שיחה עמוקה ומורכבת יותר ולתרגל  אורך לפחות כמה 

גם סבלנות במשחק. ליצור משהו יחד אך גם לחכות לרגע הנכון בו התקפה תהיה מדוייקת ויפה, כך  

הבירימבאו המוביל קורא מדי פעם את תשומת הלב   שתעלה חיוך אפילו על פני זה שנפל או "נתפס". 

על דבר זה או אחר או קורא לשחקנים לחזור לרגליו, על השחקנים ושאר המשתתפים יש להיות ערים  

על מנת לשמור על האנרגיה של ההודה )המעגל( בתדר הנכון, בנגינה, בשירה, בתשומת הלב  

 למשחק ולמתרחש, בשמירה על מעגל מסודר, על כלי נגינה תקינים ובמשחק ברוח הנכונה.  
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ו קורא לסיום המשחק חוזרים אליו השחקנים ומסיימים את המשחק בלחיצת יד או  כאשר הבירימבא 

בחיבוק. בסיום המשחק, פעמים רבות גם עם מישהו שאינך מכיר כלל, משתחרר רגש חזק של  

לא משנה מה רמת השחקנים או רמת ההיכרות ביניהם, אם היה משחק טוב  אחווה, הודיה ואהבה.  

, אפילו בסיסית, אז כל אחד הביא משהו מעצמו ובסוף המשחק  וקשוב, אם נוצרה שיחה במשחק

סיפוק )פעמים רבות יכול להביא לפתרון סכסוכים    הערכה, הכבוד ההדדי והרגשה שליורגשו ה

, כאשר המשתתפים מחליפים תפקידים ביניהם  והעולם ממשיך בסיבובוהשחקנים יוצאים  ולחברות(. 

 שלכולם ניתנה הזדמנות לשחק.  עד  

חק הוא שונה וייחודי. אפילו משחק בין שני אנשים ששיחקו זה עם זה עשרות פעמים בעבר,  כל מש 

לעולם כל משחק שלהם יהיה אחר. כמו שאנחנו משתנים  בכל רגע ואין רגע שהוא זהה לאחר.  

במשחק הקפואירה רגעים שונים ומרובים. ישנם רגעים שאתה מרגיש מנצח אך רגע אחרי אתה יכול  

ל בחיוך. היא מזכירה לנו שהכל משתנה ודינמי ומלמדת אותנו לא להיות שאננים  גם ליפול.והכ

ולהישאר צנועים. היא מגמישה אותנו, כי גם אם ניפול נוכל לצאת מהמצב בדרך יצירתית, ולעיתים  

או להתנדנד ולא להיות קשים, דבר שייתן לנו אפשרויות רבות יותר לתנועה. לא כל   אף נעדיף ליפול 

 ד נופל.  מה שמתנדנ

תופים בגדלים שונים בטקסים. התופים הם הפותחים את השער   3-בדת הקנדומבלה משתמשים ב 

  3ייצוג זה מופיע בדמות   אנגולה (. בקפואירה Ancestraisלאורישות )האלים(, לרוח ולאבות )

י  בירימבאויים )קשת מוזיקלית( בעלי גובה צליל שונה ותפקיד שונה שיש להם בנגינה בהודה. כפ

הן המפתח    אנגולה  שאמרנו, מוזיקה היא מפתח, מוזיקה ושירה טובות ומדוייקות במעגל הקפואירה

משמשות שער לשחקנים )ולשאר המשתתפים( לאנרגיה עתיקה,  למשחק טוב, להודה טובה. הן 

לקשר ישיר. קורה שלאחר משחק קפואירה יש אנשים שחווים שהיו ממש בסוג של "טראנס", גופם נע  

  תנועות שמעולם לא התאמנו עליהן. אין ספק שגם העולם הרוחי  ו ביצעהם מעולם לא נע ובצורה ש

כמו גם במקורה של הקפואירה. הקפואירה אנגולה   וגם המיסטיקה נוכחים מאוד בקפואירה אנגולה

יכולה להוות לא רק שער לידע קדום / רוחי ולהתחברות לאני שלנו אלא גם כלי של ריפוי ממש, גם  

הנה  היא עוסקת במפגש עם העולם ועם העצמי בצורה מיוחדת ויוצאת דופן )ומאתרי. - נפשי וגם פיזי

 עורים רבים לחיים. מאוד(, מחנכת לערכים רבים ונותנת לנו שי
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 אנגולה, חינוך והתפתחות הילד קפואירה 35.

כבר בימינו הקפואירה )על כל סוגיה( משמשת ככלי לחינוך בכל העולם, אם בבתי ספר או בפעילויות   

אחר הצהריים, בפרוייקטים חברתיים, בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. במקומות רבים  

קפואירה תפקיד חשוב בחייהם של ילדים רבים, שבלעדיה סביר להניח היו  בברזיל )וגם מחוץ לה( ל 

מתדרדרים לפשע, לסמים ולזנות. הקפואירה שמרה עליהם מחוץ לרחובות. ישנם פרוייקטים של  

של חסרי בית, ילדי רחוב, ילדים מבתים הרוסים,  קפואירה בבתי ספר רבים ועם אוכלוסיות מגוונות 

ואפילו עם הגיל השלישי. אפשר לראות את השפעתה המיטיבה על כולם.    בשכונות עוני, עם פליטים

הקפואירה אינה נשארת רק בשיעור או במעגל, העקרונות שלה וערכיה, העבודה העצמית  

יום. היא הופכת לחלק מן האדם ומתבטאת  - וההתפתחות של היחיד וראיית החיים נלקחים לחיי היום

 בתחומים שונים בחייו.  

, ובלי ספק בצורה נהדרת על החושים  כל חושי האדם הקפואירה עובדת בצורה נהדרת על  

חוש המגע למשל, כאשר הילד חווה התנגדות עם האדמה בידייו, ברגליו ובראשו, לומד  התחתונים. 

 להכיר את גופו תוך תנועה, מתכווץ ונפתח, זוחל, מסתובב ומתפתל ולומד את מימדי גופו.  

ים הדורש תהליך של מאמץ ומידה של כאב וסבל, לעייף את הגוף של הילד זה  בפיתוח חוש החי 

בריא מאוד להתפתחותו. בנוסף למאמץ הדרוש לילד בתרגילים השונים הוא גם נדרש לחכות לתורו  

למשל, להיאזר בסבלנות, הילד צריך להתמיד ולא כל דבר יצליח מייד אלא בעבודה תהליכית זוהי גם  

אנו גם לומדים מהכאב  של כאב הכרוך בלמידה, כאב חיוני וחשוב לילדים.   התמודדות שהיא סוג

הקפואירה מלמדת את הילדים שיעורים  ל"משחק" הבא, איננו רוצים "להיתפס" שוב או ליפול כבעבר. 

בשלב ראשון ברמה הפיזית )אך לא רק(, ומשם הדבר מהדהד לחייו, כל שיעור, משחק והודה מלאים  

הכאב )ופיתוח חוש החיים( דרוש לנו כדי להיות מסוגלים ולחוש חמלה כלפי  בשיעורים כאלו. אם 

יום והגורל, זוהי בהחלט פעילות שמעניקה יכולות  - אחרים וגם את היכולת להתמודד עם כאבי היום

 אלו לילדים. היא מאפשרת להם לחוש את הגוף האתרי שלהם. 

מכאן שנרצה להשתמש בו כמה שיותר,   –  בעזרת איבר שיווי המשקל שלנו אנו חווים את האני שלנו 

לטלטל אותו ועדיין להצליח לשמור על המרכז שלנו. כמו  לאמן אותו, להפעיל אותו, לאתגר אותו,  

שבחיים שישנם הרבה דברים שעלולים להוציאנו משיווי משקל ועלינו לדעת לשמור על המרכז שלנו  

וחיצונית( אך עדיין להישאר עם קשר    בתוך הטלטלות, לשמור על איזושהי נקודת מיקוד )פנימית

לעולם. בקפואירה אנגולה אנחנו כמעט תמיד בתנועה אך שומרים על קשר עם הסביבה )השותף  

למשחק, המעגל, המוזיקה(, ישנה איזושהי נקודת מיקוד והתייחסות. אנו שומרים מבט לבן הזוג גם  

תה בתגובה לשחקן האחר ולשטח.  ועלינו להיות מסוגלים לשנואם אנחנו נמצאים בתנועה במהופך 

כמובן שבגיל הצעיר נקודת התייחסות זו תהיה לפעמים סטטית, אבל שמירת הקשר היא מהותית  

בגיל מאוחר יותר זהו משהו שיעזור לילד גם לא לשקוע אל תוך עצמו.  ובסיסית בקפואירה אנגולה. 

ושת האני תוך קשר עם  ממש כחוויה של תחנחווה  אנגולה  פיתוח חוש שיווי המשקל בקפואירה 

אנחנו חולקים חלל משותף עם אחרים, הפעילות מתחילה בגיל הצעיר כחיקוי ועם השנים  העולם.  

בנוסף הילד לומד לא להיבהל כאשר משהו בא לכיוונו או מטלטל  הופכת לשלנו ממש )רוח העצמיות(.  
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מישות  , זה מאפשר גב אותו, הוא לומד לזרום עם הדבר, לחמוק או למצוא דרך יצירתית לצאת מהמצ

שטיינר מדבר על אושר   להביא בתגובה משהו מעצמו.  מאפשר לילד   בנוסף ו תנועתית ומחשבתית 

וקלות בתנועת הילד כמרכיב חשוב, התחושה של הילד בזמן שהוא מבצע את התנועות צריכה להיות  

אוזיות לעיתים  של התחזקות. התנועות במשחק הקפואירה אנגולה הן משחקיות, אפילו שובבות ווירטו

ואנו מנסים לבצעם בצורה קלילה אך שקולה. יש בהן אלמנט ריקודי אך לחימתי והילדים נהנים מאוד  

 לבצען, זה משחק נהדר בו יש לשמור על שיווי משקל, אך לזכור שלא כל מה שמתנדנד נופל. 

ורי הקפואירה  שות קפואירה בצורה בסיסית. בגיל הזה, שיעכבר בשביעון הראשון ילדים יכולים לע 

יהיו מלאים בדימיון, בשירי משחק, במשחקים בהם מוכנסות תנועות של קפואירה ומצבים היכולים  

להופיע במשחק קפואירה, בתנועות של חיות ודימוים מעולם הטבע, במשחקים המשלבים גם  

ימיון,  שמיעתיים, משחקים הדורשים כוחות של חיקוי, מסלולים פשוטים ומלאי ד -אלמנטים מוזיקליים 

סיפורי פולקלור ברזילאי וסיפורי קפואירה, הרבה הומור וחיקוי וכמובן גם קצב, נגינה ושירה. כמעט  

ולא נתקן את הילדים בצורה ישירה , נרצה שהם ינועו הרבה, יתחזקו ויתמודדו עם אתגרים  

היה  שביכולתם להתמודד איתם. כל אחד עושה בדרכו את אותה תנועה. עם זאת כמובן שלשיעור י

מבנה כלשהו מסודר וגם קבוע, תהיה חזרתיות רבה במשך השנה על משחקים מסויימים ותנועות  

בסיסיות. הילדים ילמדו את עקרונות הבטיחות, הישיבה במעגל, הנגינה יחדיו, הקבוצה ועוד )איך  

עושים  גם אם הם  מתנהגים בשיעור ובהודה(. זהו תהליך איטי ועדין, מלא משחק, הנאה והנעה. 

תנועות בסיסיות עדיין, כשהם במעגל תנועות אלו מספיקות להם כדי לשחק וליצור שיחה, כמו פעוט  

הרבה עבודה עם מוזיקה כבר בגיל זה, הילד שואף להביא את גופו למערכת  ממש.  שלומד לדבר

מוזיקה,   יחסים מוזיקלית עם העולם. הילדים ינגנו וישירו כמובן אך גם ינועו לאורך השיעור לצלילי

האלמנט הריתמי והקצבי בה,   . קצביים-שמיעתיים- נשחק גם משחקים המשלבים אלמנטים מוזיקליים

 בכל הגילאים, מקדם את האיחוד ביננו לבין חוכמה בלתי מודעת.  

בשביעון השני למשל, העבודה בתחילת השביעון עדיין דומה אך לאט לאט נתחיל לחפש להדגיש את   

, ותתחיל להתמקד יותר  נוסףהעבודה עם הקפואירה תקבל מימד  9, בגיל  האלמנטים הקשורים לגיל

בהתפתחות האישית גם כן יושמו הדגשים הנכונים, כאשר הילדים  בקשר עם האחר ועם הקבוצה. 

המשחקים והסיפורים יהיו נוכחים עדיין, נביא סיפורים עם  נדרשים לחצות אתגרים ולבחון את עצמם. 

. כשאנו נעים  . נעבוד יותר על הגוף האסטרליהמשחקים יהיו מורכבים יותר, מימד מיתי ואגדתי יותר 

שיותר ובצורות מגוונות ככל הניתן, כך נוכל  אנו חשים את הגוף האסטרלי ולכן נחפש להניע אותו כמה  

הוא   מכיוון שהעולם התנועתי של הקפואירה כה עשירלהרגיש את הגוף האסטרלי על כל גווניו. 

ועל אלמנטים רבים והשילוב ביניהם. השרירים  כל המימדים המרחביים עם מאפשר לנו לעבוד  

עובדים כמובן אך אנו מחפשים ומכוונים לתנועה שאין בה כח אלא זרימה, הבעה, קרינה והתכנסות,  

תנועה המהדהדת למרחב. תנועה שכזו מתבצעת בצורה נכונה כשהיא משתמשת בכוחות המניעים  

וכל לראות אנשים שונים מאוד בגופם הפיזי שעוסקים בקפואירה  אותנו ולא בחוזק השרירים. נ

אנגולה. שלא כמרבית ענפי הספורט המוכרים לנו, אין היא מעצבת סוג גוף פיזי מסויים ומובהק, שכן  

כל אחד יוצר את התנועה האינדבידואלית שלו שנובעת גם  כל הגוף עובד והעבודה אינה פיזית בלבד. 

לי של כל אחד. כל אחד יכול למצוא דרך לבטא את חוזקותיו גם הפיזיות כמו  מהגוף הפיזי האינדבידוא

היא מראה לנו את איכותה הגמישה, הזורמת, שנותנת מקום  ברמה הפיזית גם כאן המוזיקליות. 
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נאמר קודם שאם ניתן לילד תנועות סטריאוטיפיות  לחופש ולדרך אינדבידואלית של כל אחד בה.  

, הנפש לא תשתתף בפעילות ואנו נפספס כך את הפונציאל הטמון בה.  הנכפות מבחוץ, ללא הנעה

התנועות בקפואירה אנגולה אם כן מאפשרות לילד לעשות בדיוק כך, אנו נעודד אותו לביטוי עצמי  

אינדבדואלי בדרך בו הוא מבצע את התנועה, במשחק שלו ורק נכוון לפי עקרונות הקפואירה,  

שובה מאוד להנאה ולצורה בה הילד מבצע את התנועות. דווקא  שמדברים גם על רגש זה. ההנאה ח

יש הרבה ילדים שפחות מתחברים    9שאמנם משיגה את כל הדברים הנזכרים מעלה, מגיל אוריתמיה  

אליה באופן טבעי, או שהחיבור דורש מאמץ, אולי כדאי לתת אפשרויות נוספות לילדים כאלו משום  

 שגורם זה חשוב מאוד. 

 

אם באוריתמיה מדובר על ביטוי של הנפש בתנועות, כשכל תנועה היא כצליל דיבור, בקפואירה   

אנגולה מדובר רבות על הדיאלוג הנוצר, על המשחק כשיחה ועל הקפואירה כשפה. אנו גם מקשיבים  

וגם מגיבים, זהו דיאלוג תנועתי מורכב. גם הילדים הם כמו לומדים שפה חדשה בו כל תנועה היא  

לה, קיימות שאלות ותשובות במשחק וכשהם לומדים להביע עצמם בתנועה ביחד עם האחר זהו  מי

יותר מכך, בפעילות זו כוחות הרצון של הילד מתחזקים. התנועות הן כאלו  דבר מחייה נפש ממש.  

 שמאפשרות לילד לחוותן בצורה פנימית.  

הקפואירה אנגולה  פגש עם האני בה. שטיינר אומר שכל תנועה שלנו במרחב היא אינסופית ויש לנו מ 

לות. התנועות מערבות את כלל  הילד לתנועות מוגבמגוונת מאוד מבחינה תנועתית, אינה מקבעת את 

הגוף, בכל מימדי המרחב. אנו פוגשים את האני ומהדהדים לעולם בצורה עוצמתית מאוד אם כן  

אפשרת להביא גם יצירתיות  התנועה היא דינמית ומשתנה ומ כשאנו משחקים קפואירה אנגולה. 

אין חוקים נוקשים, אלא עקרונות בסיס   וביטוי אישי ואת החוזקות של הגוף האינדבידואלי של כל אחד. 

אנו נעודד פעילות פיזית שהיא טבעית  היא מכילה הרבה מאוד אלמנטים תנועתיים ומרחביים.  מנחים.

ות לרוב מעגליות ומתפתלות ויוצרות  התנוענועות זורמות, הולכות עם ולא נגד. לילד המתפתח. הת

התנועות יכולות להיות קשורות גם בקצב ונוכל להכניס גם   צורות שונות ורבות במרחב, בכל מימדיו. 

אלמנטים בשיעור של קשר למרחב, למכשול כלשהו או לאדם אחר. כמובן שככל שהילד הולך  

רך שמתחילה בגיל הרך כמכשול   למשל עבודה עם חבל אלו הולכים ונהיים מורכבים יותר.   , ומתפתח

חבל נע, כמו כן החבל נע בגבהים שונים וגם התנועות  מתפתחת לצורה מורכבת יותר כאשר הסטטי, 

אותן יעשו הילדים בכדי לעבור את החבל או לחמוק ממנו יהיו שונות יותר, מגוונות יותר ומאתגרות  

משחק הרבה  כחלק מ את האלמנט. נוכל גם לשלב בהשוואה לעבודת חבל המוכרת בחינוך ולדורף
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פעמים. העבודה עם הילדים כמובן משתנה ומתפתחת עם הגיל, את החבל יוכל להחליף בעתיד  

מכשול קשיח יותר וגם גוף של אדם אחר, התנועות יהיו מורכבות ומוקפדות יותר ככל שהילד  

ולשלב בין תרגילים  שטיינר עצמו ממליץ לגוון  מתפתח, נדרוש אלמנטים מתקדמים יותר ורבים יותר. 

כך שהילד נדרש להיות יותר נוכח וקר רוח בעת ביצועם, לדבריו דבר זה מעניק לשרירים את הכח  

והגמישות הנכונים. עלינו כמובן לזכור זאת גם בשיעורים, אך הקפואירה אנגולה מעצם טבעה תמיד  

במעגל הוא אינו ידוע    תשלב ותגוון בתנועות שכן הן רצף זורם בתוך משחק שבצורה בה הוא מתקיים

מראש ודורש לזוז במרחב, לשלב ולחבר בין תרגילים שונים בעודך מתייחס למרחב ולתנועתו של בן  

הזוג. מכיוון שמשחק הקפואירה אנגולה דורש ריכוז ותשומת לב, הילדים נדרשים לעשות את  

כל תנועה לאחרת   התנועות דווקא לאט יותר ובשליטה מוחלטת, תוך התאמנות גם על היכולת לשנות 

 תוך כדי תנועה. התנועה מעודדת נוכחות וקור רוח זה ששטיינר מדבר עליו. 

ומאוד לא טבעית,    קבל לרוב סביבה עם תנועה מוגבלתלילד המחקה מסביבתו ומהטבע, שבימינו מ 

הקפואירה אנגולה מצליחה להביא, כשואבת מתרבות עתיקה יותר שהצליחה להשתמר, קירבה  

גדולה יותר לטבע ולכוחותיו. זוהי תנועה השואבת אם כן ממקור זה של הטבע אך בימינו היא מובאת  

 יותר. עוד כבר בתודעה שונה מבעבר, דבר היכול להביא להתפתחות גדולה  

   

הקפואירה אנגולה היא בעלת פוטנציאל אדיר גם לחינוך לערכים רבים, גם לאיכויות שנרצה להעביר   

לילדים וגם לרגשות שנרצה להחדיר בהם. בנוסף היא מלמדת שיעורים חשובים לחיים, ויודעת להביא  

נן  לכל אחד את השיעור שהוא זקוק לו, משום שהיא מפגישה אותו עם עצמו. על המורה לדעת להתבו

ולחבר אותם עם  )מבחינה תנועתית אך לא רק(  ולדעת מה הדגש והאיכות הנדרשים בכל גיל  

שטיינר אכן   בה ביטוי.וא בה הכל, לכל איכות כזו שנחפש נוכל למצוא משום שאפשר למצ , הקפואירה

פש" וקבע שעקרון זה צריך להיות מוחדר  י הנהראה "איך כל האורגניזם נתבע בהדרגה ע"

החלט אפשר להשיג את התהליך אותו תיאר שטיינר אותו תיארתי קודם לכן דרך  בהתעמלות. ב

 קפואירה אנגולה.  

היא מביאה איכויות אסתטיות והרמוניות, אינטראקציה חברתית, דורשת אחווה ושיתוף פעולה,   

תמיכה וערבות הדדית, כבוד )לעצמך, לאחר, למורה(, יראת כבוד למסורת ולקפואירה עצמה,  

שליטה עצמית, ענווה, מעודדת יכולת הקשבה והתבוננות רבה, סבלנות, קבלת האחר,  מודעות ו
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לשמור על עצמך, על אחרים ועל  שליטה פיזית ונפשית, אחריות חוש אחריות ושליטה ) שיוויון, 

הריטואל בנגינה, בשירה ובמשחק בין השאר(. בקפואירה אנחנו יוצרים משהו יחד כך שההתפתחות  

מו ההתפתחות האישית. אנו תומכים ועוזרים להתפתחות של האחר בהבנה  הקבוצתית חשובה כ

שאנחנו הולכים יחד ואם אחד נשאר מאחור השאר לא יכולים להתקדם. כל אחד עושה את חלקו  

 בהתפתחות העצמית גם למען הקבוצה.  

ת  המעבר ההדרגתי ממשחק חופשי ועד לספורט בשביעון השלישי בגיל התיכון יכול להעשות בקלו 

בקפואירה אנגולה בהתאמה לכל גיל. לרשותינו עומדים, בכל הגילאים, כלים רבים שכן מעבר לעושר  

ולגיוון התנועתי אותם הזכרנו, לקפואירה יש מימדים רבים ונוכל להשתמש בכדי להשיג את מה  

שנרצה לתת בגיל מסויים גם דרך האלמנטים המוזיקליים, הקבוצתיים, החברתיים, הרעיוניים,  

ילוסופיים, היסטוריים, האנרגטיים ועולם הדימיון )בגילאים הצעירים( עולם החשיבה והביקורת גם  הפ

לו יש מקום רב שכן האנגולירו המודרני הוא אדם חושב ופועל בעולם. בגיל התיכון כבר נוכל לדרוש  

גם רמת  מהילדים איכויות רבות ומקיפות של אנגולירו, דיוק רב יותר, רמת נגינה ושירה טובות ו

  כשאנו נעים עם משמעות בעולם, גם ברמת התנועה עצמה, אנו  משחק, התבוננות, העמקה וחשיבה.

גם הן וגם  מושכים בהדרגה את הרוח פנימה. התנועות במשחק הקפואירה אנגולה מלאות בכוונה,  

ביאה אלמנט של רוח להופעה מיידית,  נאמר שהאוריתמיה מ לחיבור עם הרוחי.   הריטואל מכוונים

פיזי נחווה דרכה בצורה רוחית. אפשר להגיד את אותו הדבר על אמנות הקפואירה אנגולה.  -שהגופני

ממש כפי שבאוריתמיה הילד שואב את התנועות מתוך נפשו וגופו ונותן לגופו להתכוון לפיהם, כך גם  

ע הגופני שלנו, אנו שואבים אותם ממקור  בתנועות במשחק, כאשר אנו מגיעים להיות יחד עם הטב

ככל שהילדים גדלים ומתפתחים אנו יכולים להשיג העמקה אמיתית ועבודה עם כל רבדיה  נפשי ורוחי. 

של האמנות בצורה מלאה. כמו בכל אמנות, עבודה ברמות הגבוהות ביותר דורשת שנים וגם בגרות  

ראות מאסטרים זקנים שאמנם ברמת הגוף הפיזי  נוכל ל מסויימת, עם הגיל אנו מתקרבים יותר לרוחי. 

עושים פחות, אך בעצם לא נזדקקים לעשות הרבה בכדי לעשות המון. זוהי התגלמות רוחית ממש  

 נראית לעין ומורגשת. 

אם נרצה להעמיק עוד יותר ולהעשיר את הלמידה נוכל לשלב מלאכות ואומנויות רבות וגם חקר   

. כמובן שגם כאן זהו תהליך והאלמנטים יכולים להיות  יכון()לא רק בגיל הת  תרבות המעמיק של 

או למידת    משולבים לאורך השנים. חלקם חיוניים לאנגולירו כמו תחזוקת וייצור כלי נגינה למשל

ברזילאיים, ייצור כלי  -סוגי מוזיקה שונים אפרו  רצוי שהמקצוע יכלול בנוסף לימוד וחקירה שלהשפה. 

בעץ ועור, ציור, קליעה בנצרים ועוד(, ריקודים שונים, סיפורים ופולקלור,    נגינה )כולל חקלאות, עבודה

משחקי ילדים ברזילאיים, ביטויים תרבותיים נוספים הבאים מאותו מקור של הקפואירה אנגולה,  

, עבודות מחקר בתחומים שונים,  מיתולוגיות ועולם האלים )האורישות(, שפה זרה )פורטוגזית(

   היסטוריה.

הנאמר עלינו לזכור שהקפואירה יש בה רצינות של העמקה אך גם יש בה שובבות, ההנאה  ועם כל  

חשובה, הכיף. זהו משחק שהחופש בעיקרו, לעצור בתוך המולת החיים ולשחק בחיוך, בהומור,  

היא עוזרת לנו לזכור לחייך, גם  ב"עקיצות" חבריות, באחווה. היא מגוונת ומורכבת כמו החיים עצמם. 

 נופלים, ולהמשיך הלאה. כשאנחנו 
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היא אינה מוגבלת רק  הקפואירה אנגולה היא גם סוג של משפחה ובמובן הזה היא יוצרת קהילה.   

למעגל או לקבוצה שלך, היא מהדהדת הרבה מעבר לזה, כשהקבוצה הקרובה של האדם משל  

המתפתחים  היחסים  הייתה משפחתו הגרעינית ויש לו קרובי משפחה בדרגות שונות ברחבי העולם. 

 וד, ממש כמו משפחה.  בקבוצה הם בדרך כלל קרובים מא

 

ישנן ביקורות רבות המופנות כלפי לימוד אמנויות לחימה לילדים וגם כאלו המופנות ללימוד ריקודים   

קלאסיים ונוקשים כמו בלט לילדים. אני חייבת להגיד שכל נקודה כזו של ביקורת שקראתי אינה יכולה  

אמנות   –להיות מופנית כלפי הקפואירה אנגולה. הקפואירה פשוט לא נכנסת לשום קטגוריה מאלו 

למרות שבצורה מסויימת היא מכילה את שניהם. היא כה מיוחדת שהיא אינה   – לחימה או ריקוד 

חולקת את אותם עקרונות עם עולמות אלו. אפשר אולי להגיד שהיא איננה אמנות לחימה, אלא  

אמנות שיש בה לחימה, או אמנות תנועה שיש בה לחימה. הביקורות הללו אם כן אינן רלוונטיות  

קפואירה אנגולה. שוב אדגיש ואזכיר שאל לנו לשכוח את החשיבות שיש לצורה שבה כל דבר  ל

, אין  אינה תחרותית  קפואירה אנגולהמועבר ולדמות המחנכת. יש להוסיף ולהזכיר שבמהותה ה 

לא מעודדת התפתחות אינדבידואלית אגואיסטית כמו שלא מעודדת קידוש  מנצחים ומפסידים, היא 

, היא מעודדת לעומת זאת תקשורת ושיתוף פעולה ויצירת משהו יחדיו ולא ממקום  של הגוף הפיזי 

 תחרותי. 

פשר למה שפנימי להביע עצמו כלפי חוץ בתנועה ואילו את  שטיינר הגדיר את מהות האוריתמיה בלא 

מהות ההתעמלות הגדיר כלמלא את החוץ באדם, כך שהאדם יוכל להתאחד עם העולם החיצוני.  

וך זקוקים לשניהם כדי לתמוך באופן מיטבי בהתפתחות הילד. הקפואירה אנגולה  לראייתו בחינ

 בצורה מהנה ומחייה.    אחרים, וכל זאת משיגה את שני אלה בעת ובעונה אחת, ועוד דברים רבים 

. בהחלט  תרבות גופנית מלאת חיים ורגששטיינר דיבר על כך שנחפש לא התעמלות פיזית, אלא  

ירה אנגולה ככזו ולהוסיף על כך עוד מספר לא מבוטל של איכויות ומעלות  אפשר להגדיר את הקפוא

פעילות כזו תיתן לו כוחות רצון שיישארו עימו כל חייו. בכדי לטפח רצון זה נרצה   שהיא טומנת בחובה. 

להביא לתוך המשחק תרגילים בעלי אופי גופני ופעילות אמנותית, הקפואירה אנגולה עונה על  
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הי יותר מתרבות גופנית בלבד, זו תרבות שהיא שער לתרבות שלמה שמאחוריה  זו דרישות אלו. 

היא מפעילה ועובדת על כל חושי וגופי האדם בכל   שהיא מלאת חיים ורגש, חוכמה ורוחניות.

 המימדים המרחביים והיא כלי מושלם לחינוך ולהתפתחות אישית.  

 

 

 

          Grupo Okupandula – Angola                               
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 סיכום  .6

רבות לפיתוח  אין ספק שתהליך כתיבת עבודה זו העשיר אותי בידע רב ועמוק יותר, הוא תרם   

הראייה התנועתית שלי. לראות את התפתחות הילד דרך צוהר התנועה שהוא עולם ומלואו ועל ידי כך  

להעמיק עוד גם באנתרופוסופיה וגם בתנועה ולהביא הרבה מעצמי בתוך כך. בנוסף, הניסיון להוריד  

יותר ולרצות  לכתב את אמנות הקפואירה אנגולה הכה חשובה לי גרם לי רק להעריך אותה עוד 

להעמיק את העבודה איתה ואת עבודתי עם ילדים. התהליך גרם לי לחשוב רבות ועורר בי רצון לפתח  

 את התחום בצורה משמעותית.  

במהלך כתיבת העבודה רעיונות ותחושות שהתחלתי איתן רק הלכו והתחזקו וגם קיבלו צורה ברורה   

ובימינו אף   חיונית לילדים בהתפתחותם היא   יותר. מסקנותי הן שהתנועה, על כל רבדיה וסוגיה, 

, גם בעבודת  מקום רב יותר בחינוךיש לתת לה  . שכן ילדים ומבוגרים כאחד נעים פחות יותר ויותר 

מרובה  . כמות התנועה צריכה להיות בבתי הספר המחנכים והגננים וגם בשיעורים המיועדים לכך 

האיכויות המתאימות ומורים שיכולים להביא אותם  . יש לחפש סוגי תנועה בעלי יותר ומגוונת יותר 

 בצורה התואמת את הראייה החינוכית הכוללת. 

כולם ירוויחו  כל ילד ירוויח מצעד כזה בחינוך, של הכנסת יותר תנועה ותנועה מגוונת יותר. ללא ספק,  

מטרה  שהיא רחבה ועשירה וגם מהעשרת כלל המורים ב  תוכנית תנועתית לבית הספר ויהנו מבניית 

 של ממש.    ליצור קוריקולום תנועתישיחדירו יותר תנועה ותנועה מגוונת יותר בעבודתם. רצוי אף  

ישנו פער בין מגוון האמנויות בחינוך והדגש שהוא נותן להם לבין כמות אומנויות התנועה שמובאות   

ו יכולות  ולדרך שבו כאל  לחיבור בין אמנות לתנועה לחינוך. אנו מפספסים את הפוטנציאל שיש 

שהילדים יהנו מהן ויתחברו אליהן ביתר קלות.    תנועה  לתמוך בהתפתחות הילד. אנו זקוקים לאמנויות

האפשרויות לאמנויות שכאלה הן מגוונות ומרובות. יש כמובן לשים דגש על הצורה שבה הן מובאות  

בנוסף כמובן שנחפש  לילדים בכל גיל, לראייה, לניסיון ולידע של האדם שנבחר להעביר אותן לילדים. 

אומנות שיש לה את האיכויות שאותן אנו מחפשים וכזו שתוכל ללכת עם הילד בהתפתחותו לאורך  

זמן רב. כזו שיכולה לשמש לתרגום העקרונות אותן הטביע שטיינר והחינוך האנתרופוסופי הלכה  

כמובן לעבודה עם   למעשה. לדעתי, אפשר להכניס שיעור שבועי אפילו כבר בגיל הגן, והעשרה לגננות

אומנותית נוספת, יהיה  - אך בכל גיל שבו נחליט להוסיף פעילות תנועתית נוספת, או תנועתיתתנועה. 

כבר היום אפשר, גם בשיעורי המשחקים וההתעמלות הקיימים, לקחת את   זה דבר מבורך ומיטיב. 

 להניע את הילדים "קצת יותר".  התנועה צעד קדימה ו 

אר את אמנות הקפואירה אנגולה, בה אני עוסקת, ולהראות כיצד היא יכולה  ניסיתי להציג מעט ולת  

להיטיב עם הילד והאדם המתפתח ולתמוך בהתפתחותו, ניסיתי להראות מדוע זוהי אמנות שהיא  

נהדרת ככלי לחינוך ומדברת את אותה שפה של האנתרופוסופיה במהתה ולכן היא יכולה להשתלב  

 האנתרופוסופי. בצורה יוצאת מן הכלל בחינוך 

, גם כאלו הכוללות תעודת הוראה  הכשרות ספציפיותדרושות  בנוסף, בפן אחר של התחום,  

בקורסים   גם בהכשרות המורים יש לתת יותר ביטוי לתחוםהתנועה והחינוך הגופני.  ספציפית לתחום 
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.  לכלל הציבור ואנשי החינוך  , נשאף שיתקיימו סדנאות וימי עיון בנושאים אלובמהלך שנות הלימודים 

נראה גם שחסרים מורים בעלי  . ואולי אף תקיעות  שכן יש בו חוסר מסוים  להחיות את התחום עלינו  

בתנועה יש   ידע בתחום התנועה וההתעמלות בחינוך האנתרופוסופי, יש להקדיש לכך מחשבה.

 י.  שיכול להיות שאנו מפספסים בימינו בחינוך האנתרופוסופ  פוטנציאל עצום 

שיש בתחום, תרגום וכתיבה של ספרים ומאמרים כדי שאנשים    בהנגשת וריכוז המידעיש צורך גם  

   המעוניינים בכך יוכלו להעמיק בתחום ביתר קלות.
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 : וחינוך אתרים מומלצים בנושא תנועה

https://movementacademyproject.com 
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https://www.spacialdynamics.com 
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êI 

Vamos lá brincar na roda 

Vamos lá brincar na roda 

No jogo do embolador 

Nesta roda de mandinga 

És o meu que Deus mandou 

seus olhos já me dizemOs  

Que eu sou o ganhador 

Quero ver rodar na roda 

Na roda viver o rodar 

Na roda vou dar uma volta, 

Ai meu Deus 

Vou ver o mundo girar 

Na volta que o mundo deu, 

Ô iá iá 

Na volta que o munda dá 

Se eu conseguir nesta roda, 

Colega velho 

tra da pra levar,Na ou 

Camaradinho 

(Mestre Moraes) 

 

 


