
 המרכז האקדמי ויצו חיפה // המחלקה לחינוך והמחלקה לארכיטקטורה // סמינריון תימטי בחינוך וארכיטקטורה 

 שחל-מנחים // ד"ר איתן מכטר וד"ר ליאורה ברעם

 

 

 

 

 

 מימוש פילוסופית החינוך האנתרופוסופי

 [ישראל] במבני חינוך ולדורף

 על השתנות המבנה עם השתנות האדם

 

 

 רודולף שטיינר" כל חומר שיש בו חיים נמצא בשינוי מתמיד"  

 

 

 

 

 

 

 // שנה אקדמית ד' // התשע"דאיתמר נייגר ו  יהלי קפלמגישים // 



2 
 

  ענייניםתוכן 

 

 3 ............................עמ'...........................................................................................................................מבוא 

  4 ...........................עמ'............הפילוסופיה האנתרופוסופית..רודולף שטיינר, אדריכלות ועל פרק  א' | 

 9 עמ'..............................................רוחניים וביטויים בסביבה הפיזיתעקרונות חינוך ולדורף :: פרק ב' | 

 13 עמ'...............................ורוח................................................................................... מפגש חומר |  פרק ג'

 19 .................עמ'..........................................................................גן...;  ' | שביעון התפתחות ראשוןדפרק 

 29 .........עמ'..........................................................בית ספר יסודי........;  ' | שביעון התפתחות שניהפרק 

 38 ........עמ'.........תיכון......................................................................; ' | שביעון התפתחות שלישי ופרק 

 46' ............עמ..............................מסכם..................................................................................' | מבט זפרק 

 49 .................עמ'......................................................................................................רשימה ביבליוגרפית.....

 51 .......עמ'...............................נספחים...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ושיחה על חינוך ומקום.ט על סיור חם ומסביר פנים בבתי הספר הרדוף דתודה לגלעד גולדשמי

 דרור צור ואבי אור על אירוח במשרדם, דיון והארות באשר לאדריכלות ואנתרופוסופיה.  מתכנניםותודה ל

 



3 
 

 מבוא 

שיטת חינוך וולדורף היא אולי שיטת החינוך היחידה אשר ההוגה שלה היה בין השאר גם ארכיטקט.  

עולמות עליונים, היה בראש ובראשונה איש מרודולף שטיינר אשר לפיו רכש ידע על התפתחות האדם 

זה צריך להשתנות  מרחבה הילד המתפתח וכי החינוך. הוא טען כי ישנה משמעות לחלל בו שו

 ולהתפתח במקביל להתפתחות הילד.

                                  כיצד אם כן, באה לידי ביטוי פילוסופית החינוך האנתרופוסופי במבני חינוך וולדורף? 

לד המתבגר? מהי מידת החשיבות של האם המבנים, הפיזי והחינוכי, אכן משתנים ומתפתחים יחד עם הי

והחלל, אשר עיצוב המבנה  טיפולוגיתמבנה ועיצוב החלל בבתי הספר האנתרופוסופיים? והאם צורת ה

את הפעילות נכונה את הפילוסופיה ותומכת  ת, אכן משרתהאנתרופוסופיה עושה בה שימוש רווח היום

 ואת חווית הלימוד של הילד בבית הספר?

עוסקים בבניית תשתית הידע  עד השלישיהראשון  יםהפרקכאשר  פרקים, הבעמחולקת לשהעבודה 

יחשוף  א'פרק  . הפרקים מחולקים באופן הבא; להבין את המחקר האדריכלי על מנת ההדרוש תהבסיסי

ויגע במספר אבני דרך בהתפתחות הפילוסופיה  את הקורא לנדבכים מחייו ומפעלו של רודולף שטיינר,

מבקש לשפוך  ב'פרק כאשר הדגש יופנה לעיסוקיו וגישתו באשר לאדריכלות ותפקידה.  האנתרופוסופית.

חייו מהלך לכל ות עמוד על חשיבות הילדפרק זה י. שלו והייחודיותאור על נושא חינוך ולדורף  מעט

נפתח כמו כן, , כלומר, החינוך הבית ספרי כחלק משמעותי ביותר בחיי כל אדם. /מבוגרופעולתו כבוגר

העומק ומורכבות התוכן שטומנת בחובה הפילוסופיה האנתרופוסופית לגבי כל  ארתבפני הקורא סדק לה

על  בין היתר יינר, ועומד. פרק ג' מתמקד בעקרונות תכנוניים שהתווה שטשל הילד שנת התפתחות

 ידע זה בונה את הבסיס לניתוח המבנים בפרקים העוקבים ד' עד ו'. חשיבותם של קווים, צורות וצבעים. 

צרכים שונים, אשר ראויים לבוא לידי ביטוי  ית האנתרופוסופית, לילד ישנםהתפתחותה ע"פ הפסיכולוגיה

מלבד החלוקה ההתפתחותית   מבנית.הן זו הומעטפת של קשרים אנושיים הן בכל מעטפת של הילד. 

 ;ו' בעבודהעד  ד'בפרקים  ביטויתבוא לידי לשנים, ישנה חלוקה גסה יותר לשביעוני התפתחות. חלוקה זו 

נפרט על הצרכים של הילד, האינטראקציה הנכונה בין מבוגר לילד  , שביעון התפתחות ראשון;ד'פרק 

בשנים אלו, הצורה המבנית המתאימה ביותר לגני הילדים על פי הפילוסופיה, וכן הקשר לגינה והחוץ 

כן , וור הקהילה האנתרופוסופיתבשלב התפתחות זה. נבחן דוגמא של גן ילדים ייעודי שנבנה במיוחד עב

קיים שהוסב לשמש כגן ילדים. נעמוד על ההבדלים בין המבנים ונסיק על חשיבות נבחן שימוש במבנה 

, על שביעון ההתפתחות השני, גיל בית 'באופן דומה נסקור את אותם פרמטרים בפרק ה המבנה הפיזי.

 , את שביעון ההתפתחות השלישי, גיל התיכון.ו'הספר היסודי. ובפרק 

, ובחינה של ההתפתחות הילד בבית ספר וולדורף כרצף לאיםבעבודה יעסוק באיחוי החתך לגי ז'פרק 

תובנות אדריכליות ביטוי הפיזי? אלו מסקנות תכנוניות; האם ישנם כשלים בין הפילוסופיה לכן באחיד. ו

 בתי הספר האנתרופוסופיים?חקר ספגנו מ
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  א'פרק 

 והפילוסופיה האנתרופוסופית  , אדריכלותרודולף שטיינר

 

הונגרית, -קרלייביץ שבאימפריה האוסטרונולד ב(, 1925-1861אבי האנתרופוסופיה, רודולף שטיינר )

כרכים,  350-אף בעיני מתנגדיו. כתביו כוללים יותר מ , וגאוןמדובר באדם ייחודי ביותר. כיום קרואטיה

דעי הטבע, . הושפע מגתה, התמחה במחקריו של גתה על מבהם עשרות ספרים ואלפי הרצאות רשומות

רוחנית  עסק בהגותשטיינר   אך טען כי תחום מדעי הטבע מתאר רק חלק קטן ומדיד מהמציאות כולה.

ויישומה הפרקטי בחיי היום יום שלנו. מתוך הרצאותיו לקהלים שונים התפתחו ענפים רבים 

לאנתרופוסופיה החולשים על תחומים מגוונים כגון פיסול אנתרופוסופי, שירה, ציור, אופנה ודרמה 

ביו דינמית. וחקלאות  , בוטניקהרפואה הוליסטיתכלכלה, אנתרופוסופית. ואף תחומים מדעיים יותר כמו 

"האנתרופוסופיה מעולם לא נועדה להיות רק תיאוריה מעניינת, אלא היית מראשית דרכה ניסיון נועז 

ומעשי לחשוף ידע ולכונן בעזרתו תרבות חדשה
1

 ." 

על פי שטיינר הינו יצור מתפתח אשר צריך לעשות דרך רוחנית שאינה נתפסת רק בחמשת האדם 

ליו . בתקופתו, קמו עעולם עד אשר ישלים התפתחותו הרוחניתהחושים. וימשיך האדם להתגלגל ב

 ושטעניהודים מצד גם ו אדולף היטלר,גרמנים, ביניהם  לאומנים הקתולית, כנסייהמתנגדים רבים מצד ה

הקים שטיינר יחד  1913בשנת  סודותיה הגנוזים של חוכמת הנסתר טרם זמנם. כי הוא מוציא לאור את

   סמוך לבזל.בדורנך, האנתרופוסופית אשר קבעה את משכנה  עם קומץ חסידיו את החברה

חכמת האדם חוכמה. אדם ו חיבור צמד מילים מיווניות, אנתרופוס וסופיה, שמשמעותן ,אנתרופוסופיה

 אינטגרלית . מדובר בתפיסהאם כן, הינה השביל הרוחני בו האדם צריך לצעוד על מנת להבין את הבריאה

האדם, פועלו והתפתחותו אל  להתאים את המבקשתרוחנית  דרךהקושרת את כל תחומי החיים תחת 

 הטבע. ידע אשר קיבל שטיינר לדבריו מחיבור לתודעה גבוהה.

בן היתר היה שטיינר אמן ואף ארכיטקט. הוא הושפע מהאר נבו אשר רווח באירופה ובהמשך גם 

י של שטיינר מוערך כיום גם מחוץ לחוגים האנתרופוסופיים. מהקוביזם והאקספרסיוניזם. פועלו האומנות

 2011-בין האמנים בני זמנו, אשר גילו זיקה לרעיונותיו היו וסילי קנדינסקי, פיט מונדריאן ויוזף בויס. ב

מוזיאון ויטרה לעיצוב הציג עבודותיו, ועבודותיהם של ארבעה עשר אמנים בני זמננו, אשר שואבים 

בנוגע לשאלת הפנים מול החוץ, האדם והעולם. בין אומנים אלו הציגו עבודותיהם גם  השראה מרעיונותיו

ג'וזפה פנונה ואניש קאפור
2
.  

שטיינר נחשב לחלוץ גם בתחום האדריכלות. החיפוש שלו אחר פיסוליות מבנית והימנעות מזוויות 

נייתם של שבעה עשר מבנים ישרות הוביל אותו אל הבטון. שטיינר במהלך חייו תכנן, עיצב ופיקח על ב

                                                             
1
 (2006)לוי י' ,  
2
 (2011)טס כ' ,  
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הראשון והשני בשוויץ)מחווה לגתה(  בעיירה דורנך וסביבתה. המפורסמים מבניהם הינם מבני הגתאנום
3

 .

למעשה שטיינר נפטר במהלך הקמתו של בניין הגתאנום השני, ומחלוקות לגבי עיצוב הפנים של המבנה 

ר. מבנה מפואר זה, העשוי ות שהותיר שטייננמשכו שנים לאחר מותו. אומנם התכנון המבני נאמן לתוכני

בטון קעורות, נחשב לאחד מסמלי האדריכלות האקספרסיונסטית ע"פ מבקרים רבים. חזותו, יציקות 

, נתפסת לעין כמונומנטלית ומונוליתית. אף ע"פ כן, מבקריו מעידים כי פרטיו ופיתוחיו היחודייםלמרות 

הוא מואר ומהנה לעבוד בו. יש בו משחקי אור וצל וצבעים המשתקפים פנימה דרך הויטראג'ים אשר אף 

הם פרי עיצובו של שטיינר
4

 
5

 . בין האדריכלים אשר ביקרו במבנה ושיבחוהו נמנים הנרי ואן דה ולדה, 

)גישת האדריכלות האורגנית עמה מזוהה רייט נחשבת לקרובה  פרנק לויד רייטו פרנק גריהנס שרון, 

 ביותר לזו האנתרופוסופית(.

באה לידי ביטוי גם בתפיסת החלל. הוא ראה חשיבות גדולה בהשפעה של החלל של שטיינר חדשנותו 

על התודעה, ולכן יכולים  על הסובייקט אשר שוהה בו, והאמין כי המבנה והחלל הינם גורמים המשפיעים

שטיינר טען כי התפתחות האדריכלות קשורה לשרת את התפיסה הרוחנית, ויש לעצבם בהתאם לה. 

בחוץ מיוצג  קייםלהתפתחות הנפש האנושית. הנפש היא חלל פנימי בו משתקפת הסביבה. מה ש

פקידה של על ת בהרצאותיו הרבות שואל שאלותשטיינר מייצר תחושה. ו חי בנפש בפנימיות,

הוא מתאר תהליך המתפרש לאורך ההיסטוריה של  . האדריכלות ככלי שמשרת נכונה את הנפש

התרבות האנושית ומסביר כיצד מההתפתחות האדריכלית ניתן להבין על תכונות הנפש שאפיינו את 

 תהילמשל הוא מצייר בפנינו את התהליך האבולוציוני הבא; תחילה האנושות היהאדם אותה עת. כך 

האדריכלות, נחצבו טרם נולדה כזת סביב צרכי הגוף בדומה לבהמה. כאשר הנפש החלה להתפתח, ומרו

חללים בסלע החי. הסלע החי משקף לדברי שטיינר את הגוף האנושי אליו חדרה הנפש האנושית כפי 

ש הנפאומר שטיינר כי הן הצורה אשר בה השתמשה על הפירמידות ודומיהן שאנו מזהים אותה כיום. 

זה כאילו שהפירמידה נבנתה בכדי כי " עם הקשרים הקוסמיים, ומרחיב התפעלות וסנכרון מושלם להביע

על אדריכלות יוון ורומא טוען שטיינר . "שכדור הארץ יוכל לחוות בתוך עצמו מה שניתן לחוות בקוסמוס

, הבהירות, . הוא מרחיב על נושא הפשטותשמדובר בדימוי של התפתחותה של הנפש האינטלקטואלית

והאיכות הסטטית של המבנים כמתארים איזון מושלם שאפיין את התפתחות השכל, אך ציין כי מדובר 

בשלמות סגורה. החוויה השכלית אינה מרחיקה לכת עד כדי להפוך לאני. כך המקדש היווני אינו זקוק 

לנוכחות של קהילה
6

במקביל לתהליך  כך שטיינר ממשיך ומצייר את כל פרקי תולדות האדריכלות . 

   הפנימי של נפש האדם המתפתחת.

יותר אינדיבידואל,  לגבי הזמנים המודרניים, שטיינר מתאר תהליך בו האדם הולך ונפרד מהסביבה,

פנימי ך תהליו של השתקפות .בעל נטייה לאגואיזם וחוויה של ניתוק ופירוד תחושת העצמיות חזקה יותר,

בא לידי ביטוי בצורת החיים המודרנית, בה עבודת הרוח מנותקת מהיום יום. שטיינר בארכיטקטורה זה 

                                                             
3
 (2012)צור,  
4
 (Paull, 2012) 
5
 (2013)לוי א' ,  
6
 (1913)שטיינר, משימתן של האומנות המודרנית ושל האדריכלות,  
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טופי. מצב בו ו הרוחניות חוויה דומה לזו אשר מישל פוקו מתאר כמרחב הטרושפתבעצם מתאר ב

האדריכלות תומכת תהליך זה של . המבנים הפיזיים משקפים מצב חברתי של התבדלות קבוצות ופרטים

. כמובן מדובר בתנאי הציבורי/ קואופרטיבי מהמרחב תיחום והפרדה של חלליםלם ע"י הבדלות מן העו

ן השאלה ששואל שטיינר היא, כיצד אותו חומר מפריד יכול ליצר קשר הכרחי ודרוש לחיים בני זמננו, לכ

היצירה האומנותית. כלומר, רוח האדם  ;היא )המופשטת( שהוא מספקמחודש עם הסביבה?  התשובה 

לווה ומכוונת את העשייה. האומנות מסוגלת לפתוח, להמיס, לחבר, לצור קשרים פנימיים חדשים. אשר מ

את הרגש ולחבר את החומר לרוחצבעים, וצורות מפוסלות מייצרים תנועה בנפש, ויכולים לפתוח 
7

 .

שטיינר משתף באחת מהרצאותיו את הקהל בחזון שלו עבור מבנה הגתאנום השני טרם נבנה "המבנה 

חדש שלנו יהיה כאילו פתוח מכל צדדיו.. פתוח לרוח. אנו נשיג זאת באמצעות עיצוב הקירות כך ה

לנו לשכוח שיש עולם יומיומי מחוץ למבנה שלנו.. ניצור את הצורות, העיטורים והציורים  ושיאפשר

באופן שיפרוץ דרך הקירות, כך שבאמצעות הצבעים והחומרים, למרות שהם עשויים חומר מוצק, נוכל 

דברו והם י"–שטיינר כמהה למצב שבו "המבנים יתחילו לדבר".    לראות לתוך היקום בעיני הרוח והנפש".

. השלום וההרמוניה יזרמו לתוך הלבבות דרך הצורות "בשפה שאנשים כיום אפילו לא חולמים עליה

היא כלי אשר יכול להתגבר על כח המשיכה וליצר איבר מקשר אל האלוהות. לפיו המבניות. האומנות 

כנס שטיינר מסתכל על המבנים בני הזמן שלו ואומר כי נדמה שאנשים נכנסים ויוצאים מבלי לה

הוא טוען כי יש צורך בסדר, יציבות שלום והרמוניה באיזשהו אופן בצורה חיה לתוך הארכיטקטורה. 

מבניים שנגזרים מחוקים ותכנון מוקפד, אך יש ליצוק רוח חיים לחומר. הרצאותיו לאדריכלים מכילות 

, שיכוונו פניות לציבור בבקשה להרגיש שלפניהם משימה אדירה כאשר הם מתבוננים באתר הבנייה

את כל מה שיש בהם, חדורים בהרגשה שהמשימה הגדולה היא שהם נותנים גדולה וירגישו לעשייה 

לעורר את הרוח לאפשר לתרבות לקלוט ולהמשיך לפתח את הכוונות והרעיונות האנתרופוסופיים; 

 בואוחיים.  האנושית. "חבריי היקרים, בואו נבנה את בית הדיבור, את הבית המדבר, את הבית שקירותיו

תית, ולכן גם מתוך אהבה לרוחניות ולכל האנושות"נבנה אותו מתוך אהבה לאומנות אמ
8
. 
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 מבקשת להעמיד את האדם במרכזבסופו של דבר היא גישה תיאורטית ההאדריכלות האנתרופוסופית 

היא עושה זאת הן ע"י האחריות שמטילה על האדם המתכנן והן ע"י הנכונות , היצירה האדריכלית

  :עבור המשתמש  לספק 'חוויה שלמה'שמביעה 

מבנה הינה ביטוי של תפיסה תרבותית של ינר טוען כי הצורה הפיזית שלובש שטיאחריות המתכנן; 

ושל היכולת שלו לפעול ברוח התקופה ולהשפיע על הסביבה. הצורה האדריכלית מנהלת יחסי האדריכל 

כאן שטיינר גם מדגיש כי אדריכלות נכונה מהווה גורם מרפא ולא הרסני עבור גומלין עם החברה והמרחב. 

 הסביבה. כי הטבע בימינו תלוי באדם, ולכן תפקידו לאזן ולשקם נזק אשר נגרם עקב הבנייה. 

 מבנה הגתאנום השני
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, החומרים והפרטים, המכלול כולו חוץפתרון  אשר בו הפנים וההניסיון הוא לספק ווית המשתמש; ח

כאשר הגישה ויספק חוויה שלמה והרמונית המותאמת לצרכי הנפש של האדם במקום.  עבוד יחדבעצם י

 לאדם יכולת רגשית להבנה של צורות, גיאומטריה וצבעים ואלו משפעים על הלך נפשו.אומרת כי 

כלומר, לא למידה והתפתחות –תפקידה של האדריכלות באנתרופוסופיה היא לספק חוויה שלמה לאדם

רוחנית לבדן הן הפילוסופיה, אלא מבקשת היא להשלים את המסע הרוחני ע"י יצירה של קרקע ומיימד 

פיזי התומכים אותה.
 9

 

למעשה אין קודקס חוקים וכללים לבנייה ותכנון ע"פ האנתרופוסופיה. רוב המתכננים אינם יגדירו עצמם 

הניסיון כאדריכלים אנתרופוסופיים אלא יאמרו כי היכרותם עם הפילוסופיה משפיעה על התכנון שלהם. 

רמים בין מבנים. מלווה שבילים הזוהוא בדרך כלל לצור בינוי המעוצב בהרמוניה עם סביבתו הטבעית, 

ספר בתי עבור במקום גדרות, שימוש בצמחיה. גישה אקולוגית וניסיון ליצירה אדריכלית ברת קיימא. 

וולדורף העקרונות התכנוניים יותר מגובשים, אך מאחר ושטיינר עצמו לא הספיק לתכנן בחייו בית ספר 

 רוחנית.  ינוכית, ת לתפיסה ערכית, חמ, עדין מדובר בפרשנות פיזית מסויאנתרופוסופי

ווה, ואשר צוברת תהחינוכית שה תפיסהבציבור בעיקר הודות להיום שמו ופעולתו של שטיינר מוכרים 

את ביה"ס הראשון שפעל בשיטתו הקים שטיינר    תאוצה בדמות של בתי ספר וולדורף ברחבי העולם.

גרמניה. מכאן שמו של הזרם החינוכי  בשטוטגאד, אסטוריה-עבור ילדי פועלים במפעל הסיגריות ולדורף

עד היום )חינוך ולדורף(. במהלך חייו הוזמן שטיינר להרצות על יסודות החינוך שביסס, במוסדות 

אקדמיים שונים. בין היתר, הוזמן להרצות באוקספורד. הרצאה זו הובילה ליסוד בית ספר ולדורף הראשון 

הפסיכולוגיה החינוכית    במהלך חייו. עוד ו באירופהבבריטניה. שלושה בתי ספר ולדורף נוספים נפתח

מלי ורשת תמיכה מותאמת לצרכים ההתפתחותיים ישנוגעת לשלבי התפתחות הילד ומתן מענה אופט

אז ועד ימינו לאהדה הולכת וגוברת, בעיקר בזמננו עם גל החזרה לטבע ולתפיסות המשתנים שלו, זוכה מ

 רוחניות. 

 ף בתי ספר המחנכים ע"פ שיטת ולדורף. מעל אלפועלים כיום בעולם 
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 פרק ב'

  ולדורףחינוך ב תהפיזיבסביבה וביטויים  רוחנייםעקרונות 

  

חינוך " ;ישות בתהליך של התגבשות )ולא מבוגר קטן(כ ילדאת ההפסיכולוגיה האנתרופוסופית רואה 

בהתאם להתפתחותו הספציפית ולדורף אינו שואל מה יש ללמד בתחום ידע זה או אחר, אלא איך ללמד 

של ילד מסוים וקבוצת בני גילו. כל המערכת החינוכית סביב הילד בחינוך ולדורף מנסה להתכוון לשאלה 

זו. תוכניות הלימודים, המתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימוד וכל שאר 

תאימה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדיםהספר מכוונים לתת תשובה מ-האלמנטים של חיי בית
10". 

, אך הילדות היא התקופה המשמעותית ביותר בעיצוב עובר תמורות לאורך תקופות חייו השונות האדם

כושר ולהט הספיגה אשר המצע, אינטנסיביות תהליך הצמיחה, ניקיון הישות השלמה של המבוגר. 

כוחות הילדות שיש לחזק ע"פ שטיינר  שיבותו.הם אשר מעצימים את חמאפיינים את שלב הבשלה זה, 

למידה תעשה ע"י שימוש באגדות ומשלים על מנת ההרבה מהם דמיון, פתיחות, יצירתיות והשראה. 

כמו כן חשיבות רבה ניתנת גם לנושא הפיזי; גמישות, עבודה על לתמוך ולעבוד יחד עם כוחות אלו. 

בצורה לא הישגית, אלא באופן מתבצעת  הגופנית פעילותה מוטוריקה גסה ועדינה ופעילות גופנית.

ששיטת החינוך רואה כטבעי ביותר להניע את הגוף; אוריתמיה )מחול(, שירה, עבודות יצירה פיזיות, 

בגיל מבוגר.  מהווים תשתית איתנה להתפתחות כוחות נפשיים ורוחנייםכאמור אמצעים אלו  דרמה וכד'.

משותף של המחנך הגרעין הייחודי שבכל אדם, וישנו מאמץ  לטיפוח האנתרופוסופיה פנהנוסף מדגש 

לספק לכל ילד את הכלים אשר יטיבו עמו ועם היכולות שלו ויעזרו לו לממש את הפן הייחודי וההורים 

  שבאישיותו.  

 והעמקה  גדילהליך תומך תה 

את שלבי ההתפתחות מחלק המודל האנתרופוסופי לשביעוני התפתחות, כלומר, כל שבע שנים עובר 

הכללי אשר מנחה את ההתפתחות, כך האדם שינוי התפתחותי מהותי. מן השביעון למדים על הקו 

שביעון החיים הראשון מתאפיין באחדות עם העולם וספיגה מהסביבה, שביעון שני מתאפיין  למשל

מאפיינת בעיקר  את השביעון השלישית הרגש ככלי שיפוטי ומופיע בו סדק בתחושת האחדות, בהתפתחו

לאורך חייו. האדם ההתפתחות של  בעוניההבשלה המינית וכן הלאה, כך ממשיך שטיינר לאפיין שבעה ש

זו לבדה  אך לא חלוקה גסהעונים הראשונים, תוכנית הלימודים מותאמת לאפיונים של שלושת השב

תוכנית הלימודים ודרך ההוראה משתנות משנה  ,החל מהגנים, סדר היום חינוך ולדורף; ינת אתמאפי

לא תמצאו  הגןאצל ילדי היא כלי הציור;  יפה לנושאדוגמא  , בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד.לשנה

בעיקר 'מקשקשים'  הילדים בשלב שבו בגילאי הגן הנמוכים,ציורים שצוירו בטושים, עטים או עפרונות. 

פיתחו יכולות מוטוריות עדינות, לא נכון על דעת האנתרופוסופיה לספק להם כלים עדינים. הם וטרם 
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ידקקו משנת  אם כן כלי הציורישתמשו בצבעים עבים אשר מפארים את היצירה שלהם ונותנים לה נפח. 

 יהפכו גם לכלי כתיבה.בהמשך עד ש התפתחות לאחרת

במוסדות  בעולם. של האדם התפתחותו חינוך ולדורף מבקש לשקף עבור הילד גם את דרך, מלבד כל אלו

 םבצעדים מדודים דרך תהליך הדרגתי עד לחשיפת ,תלמידים -ילדיםקיים ניסיון להוליך את ה החינוך

יפגשו הילדים אם כן,  גנים ובכיתות הנמוכותביום. כהקיימים  טכנולוגיםהחידושים המדעיים והפיתוחים ל

, בדי (בעלי אופי שאינו סינטטי)צבעים סביבה פיזית המורכבת מחומרים בסיסיים כמו אדמה, עץ, צמר, 

מפגש עם צמר גולמי הם יעסקו בתהליכים כמו הכנת שמנים ע"י שימוש במכבש ידני, כותנה וכד'. 

ות, וכן התנסות בסריגה יומנות אשר מפתחים לאורך שנות ההתבגרמ -ועיבודו עד לשלב הסריגה הידנית

מגיל בית הספר התלמידים לוקחים חלק פעיל בבנייה של סביבת הלימוד שלהם. כל שנה עובדים בנול. 

אפשר שיבנו אלמנט נופי  התלמידים בעזרת המורים וההורים על פרויקט של תרומה לבית הספר.

אפשר שיבנו מתקן וחצר, גות שיאפשר יציאה אחורית לכמסלעה, אפשר שיבנו אלמנט פרקטי כגרם מדר

החינוכי הוא על תהליכים, על יכולת בריאה, יצירה ושיתוף הדגש  . היצירתיות גבוה בבחירה.משחקים

כל גם על פיתוח מיומנויות. ה של העולם דרך התנסות, ולבנות לילד תשתית הבנ היא מטרהפעולה. ה

את עולם הרוח של הילד  מעשיריםאלו באנתרופוסופיה מייצגים את הצדדים החומריים והפיזיים אשר 

התבגרות הילד השיטות והכלים אשר יפתח יהפכו עם  פיתוח ה"אני" שלו. בונים בלו כלים  מספקיםו

ציור, פיסול,  וממוקצעים יותר. בתי הספר מכילים סדנאות פיתוח של מיומנויות כגון מורכביםבהדרגה 

  נגרות ועוד.  ,, צורפותוגילוף סיתות

והעבודה על כח ההתמדה.  שתופסת מקום חשוב בחינוך ולדורף היא נושא העקביותחשיבות נוספת 

. הנגינה גם תופסת מקום חשוב 'אימון כוחות הרצון' של הנושא היא צורת ביטוי יותר אנתרופוסופית

כמיומנות הומנית. הילדים לומדים לנגן על חליל ככלי בסיס, החל מכיתה א'. עד כיתה ה' ימשיכו לפתח 

מלאכת הסריגה מיומנות זו, כאשר בשלב זה תינתן להם הבחירה להתפתח לכלי אחר או להפסיק לתרגל. 

עם  נות, משנה לשנה הטכניקה מתפתחתאף היא עובדת על כח העקביות. בכיתה א' נרכשת המיומ

 מורכבים יותר.  שילוב של עוד מסרגות ועבודה על אובייקטים

גם בהיבט של דרך הלימוד של מסגרת הלימודים שמציעים בתי ספר ולדורף שונה מאוד מזו הממלכתית 

ה, בנושאי הלימוד העיקריים )חשבון, שפהלימוד נעשה ב"תקופות". התמקדות המקצועות השונים. 

דרך שבועות.  פרקי זמן רציפים בני שניים עד ארבעהתתבצע לאורך  לימודים עיוניים ומדעיים(

תוכנית הלימודים מורכבת מיום לימודים המאפשרת העמקה, התקדמות והפנמה משמעותיים בתחום. 

יום הלימודים יפתח בשיעור בן שעתיים שבו מחנך הכיתה מלמד פרק נוסף בנושא אשר כרגע  ארוך.

האמצעים העומדים לרשותו עבור שיטת ההוראה הם מגוונים ויכולים להיעשות בתקופת הלימוד. מצא נ

עם המחנך או עם במתכונת רגילה לאחר מכן יום הלימודים ימשיך בין היתר ע"י ציור, תנועה, נגינה וכו'. 

לימוד של נושאים עיוניים, או כל נושא אשר מאפשר זאת, יקפידו בתקופות שונים.  ותמורי מקצוע

מוזיקה, ציור, להתבונן עליו דרך כל ההיבטים שמסגרת הלימוד יכולה להציע; דרך שיעורי סיפורת, 
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עומק  העשיר אתלאת הנושא התקופתי ו לתמוך המסגרת הלימודית כולה נרתמת על מנתמשחק וכד'. 

   .הלימוד שלו

דרך חינוכית זו, הוא על תהליכים בעלי שלבים מובנים, אשר מתבססים האחד על קודמו. הדגש אם כן ב

זירוז ועידוד של שלבים שלא בעתם )לימוד קריאה לפני גיל שבע למשל( יניב פירות מסוימים, אך עלול 

 לפגוע במקומות אחרים בילד. מטרת שיטה זו היא להגיש לילד את החינוך המתאים לגיל הפיזי, הנפשי

אין הצדקה "לקפוץ כיתה" בחינוך והמנטלי שלו, ולהעביר אותו דרך תהליכי התפתחות מלאים ובעתם. 

 הוא הכיתה אשרו קבוצת הגיל ולדורף. המחנך ידאג לאתגר את הילד בהתאם ליכולות שלו, במסגרת

 ה. משתייך אלי

 שותפות הורים מורים בבניין החינוכי 

א' עד ח', ואחר כך שוב, מכיתה ט' עד מכיתה לדמויות המחנכות חשיבות מובנת פעילה ומעורבת ביותר. 

הליווי ארוך ממקצועות הלימוד.  דהוא אשר ילמד אותה חלק נכב. מלווה את הכיתה אותו מחנךי"ב, 

י זאת , וע"התבוננותמייצר קשר בעל השפעה ומשמעות עמוקה, מאפשר העמקה של הסמכות וההטווח 

להיות היבטים נוספים של תפקיד המחנך באים לידי ביטוי במחויבות שלו האספקט החינוכי.  העצמה של

להכיר את פעילויות  להרים טלפון ולכתוב שיר אישי עבור התלמיד ביום הולדתו, ה,היממזמין כל משך 

על אף דמותו החמה  שאלות.  ולשאולתעניין להקבועה, ותצפית  בהתבוננותימצא אחה"צ השלו, לה

המחנך מכוון לדבר בשפה סדר ומשמעת.  ולהכתיבוהקשובה של המחנך, עליו להוות דמות סמכותית 

 גבוה מעט מרמת השפה של הילדים ושואף לאתגר אותם בתחומי דעת ופעילות.

שמית של בתי הספר, הינם למעשה חלק בלתי נפרד ינם מהווים חלק ממצבת כח האדם הרהורים אשר א

וסדמהמ
11

 . מעורבותם בתהליכים הלימודיים יוצרת לרוב מבנה קהילתי ע"י קשרים פעילים ועבודת צוות

הוא הדוק. ההורים נדרשים לקחת חלק ממגוון / ילד תלמיד –מורה -הורההקשר משולש משותפת. 

משימות, מהסעות לטיולים דרך תפירת תחפושות ובניית תפאורות להצגות, השתתפות כקהל וסיוע 

נוסף לכך, הריתמוס )מקצבים ; הרגלים( תופס מקום פרויקטים המהווים חלק מהשגרה החינוכית. בשלל 

של חשיבות יתרה בבנייה של היום יום של הילד המתפתח. שעת השינה, זמני האכילה, שעות הלימוד 

וב כאן נכנסת שים להרגשת הביטחון והנינוחות של הילד בעולם. יושעות הפנאי, דפוסים וטקסים אחרא

זיכרון ריתמי השרשה של האחריות של כל משפחה בבניית הריתמוס האישי שלה. שטיינר מדבר על 

אשר מבקשת  ערך נוסףישות הבוגרת. של הרגלים בריאים ל של החזרתיות להנחלה והחשיבותבאדם, 

גם לאמונה תפקיד האנתרופוסופיה לשמר בסביבת חייו המקיפה של הילד היא נקודת מוצא אמונית; 

בהתפתחות ויש להיזהר בל נכחיד אותה
12

. המבט על הילד חושף  יצור מאמין ומתמסר. לאיכויות אילו 

האמונה הטבעית משמרת רגש דתי, אשר לא מחויב שיובילו אותו בדרכו. חשיבות עליונה בכוחות הנפש 

אה. כרגש פשוט אשר מכיר כבוד לנשגב שבברי או מצוות, אל מצטיירבאנתרופוסופיה לדת מסוימת 

                                                             
11
 (2011)האן ר' ,  
12
 )בן דור, השביעון השני בביוגרפיה של חיי אדם( 
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פגיעה במקום אמוני טבעי זה מייצרת סדק להתגנבותם הנפש וושלמות לאמונה תפקיד חשוב בבריאות 

הפילוסופיה האנתרופוסופית  של ייאוש, ציניות ובמקרים קוטביים יותר, אלימות כלפי העצמי והחברה.

טרית וכו'( אך לא מגדירה עצמה כדתית על אף שמופיעים בה סממנים דתיים )תפילות, ברכות, משנה אזו

הגישה החינוכית הינה פלורליסטית וברחבי העולם מתאימה את התוכן לאמונה התרבות וחגי המקום
1314

 . 

 בוגרי חינוך ולדורף 

בוגרים של שיטת חינוך זו מסיימים את הלימודים עם בגרות מלאה אשר כוללת את כל מקצועות הליבה 

ובתהליך דומה לאקדמיות  במגמות אשר בחרו לקדםויות גבוהות הם רוכשים מיומנואף יותר מזה. 

השונות, נדרשים לפתח פרויקט גמר. את נושא הפרויקט הם בוחרים ע"פ עניין אישי והתייעצות עם 

מבקש להאיר ותהליך הפיתוח נמשך לכל אורך שנת הלימודים האחרונה  המנחה המלווה את התהליך.

וצג אובייקט מרכזי )או מספר מתערוכה אשר בה  מתהתהליך מתקייתחו. בסוף יאת היכולות והכלים שפ

קשת החומרים והמדיות לווה את הגשת הפרויקט. מיקטים(  עבודה כתובה וכן פרזנטציה פרונטלית יאוב

אשר התלמידים עושים בהם שימוש היא רחבה והפגנת היכולות הן הטכניות והן היצירתיות היא גבוה. 

טדגלעד גולדשמיאיש החינוך כשנשאל 
15

הוא ביקש על התוצאה הרצויה מבחינתו עבור בוגר השיטה,  

שהאדם הבוגר יהיה ער וחזק בפנימיות שלו. שיהיה לו מרכז, נקודת מוצא קרובה וקשובה לעצמו ונפש 

אנשי חינוך אחריםיציבה. תשובה נוספת לשאלה מ
16

שיהיו אנשי  התרכזה בנושא ההשפעה הסביבתית; 

את  גישה הומניסטית והם מחנכים בתי ספר ולדורף ל  מתחשבת. בעלי אישיות נעימה ו .חברה טובים

תלמידיהם לעבודה בשיתוף פעולה, לדיונים ושיחה במעגלים על נושאים שנלמדו, על מנת להפיק לימוד 

של בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הלימוד  םשילובב ייחודיות בתי הספר גם באה לידי ביטוי. מרבי

כל  .מתקיים במסגרת הבית ספריתאף הוא שונות, דתות וקהילות שונות . מפגש עם תרבויות הרגילות

עם היציב השיח הפנימי האחר.  לקבלה וחלוקה שותפית של המרחב עםמחנכים  האספקטים הנ"ל

משתלבים בחברה בהצלחה בוגרים אשר  מבוגרים ובני גילם מפתח אנשים בעלי כושר ביטוי גבוה,

ומגיעים להישגים בתחומים שונים. 
17

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13
 (2014)זמרן,  
14
 (2013)שושן,  

15
 56מתוך ראיון עם גלעד גולדשמידט, ראה נספח בע"מ  
16
 )שילוני( 
17
 (2013)גולדשמידט, אני מביט אל העולם,  
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 'גפרק 

 רוחחומר ו מפגש

 

 אדם הוא" -מריה שטיינר בהקדמה להרצאתו של רודולף שטיינר "המקדש"והבית יהא האדם"   

שטיינר בהרצאותיו בפני קהל אדריכלים ציין כי האומנות המופרדת ביותר מן האדם המודרני היא 

כתועלתיות ושימושיותהאדריכלות. זאת מאחר והיא משרתת אימפולסים חיצוניים של האדם 
18
"אדם  .

נכנס ויוצא מבלי להיכנס באיזשהו אופן בצורה חיה לתוך הארכיטקטורה"
19

. ובכך שטיינר מבטא את 

הארכיטקטורה, היא הדרך להיכנס כי הדרך להיכנס לתוך  התסכול שלו מהאדריכלות המודרנית, וטוען

איחוד כל הרשמים החיצוניים )צבע, צורה, צליל וכו'( תחת תפיסה  היא דרך של ,הרגשות שלנולתוך 

העברת המסרים צריכה לבוא לידי ביטוי דרך תוכן וצורה, והיסוד הצורני שעומד בבסיס רוחנית אחת. 

אשר גורם למסרים לחדור לרובד עמוק יותר מן האינטלקטואל, רובד אשר האסתטיקה הוא כלי אומנותי 

ווך ארוך יותר מדימויים חשיבתיים, והוא אחראי על בניה של תכונות נפש ואף השפעה עליו פועלת לת

גוף באדם המתפתח
20

היא לחוויית מבנה אשר משקף בהצלחה, דרך אם כן  השאיפה האנתרופוסופית. 

כל האמצעים העיצוביים הפיזיים העומדים לרשותנו, מהות אשר תואמת את תוכן השימוש. מבנה תפילה 

גילופים ואומנות מבנית כמו פיתוחים ייחודיים, רה מבנית, חומרים, צבעים, פתחים, למשל, ישתמש בצו

התמסרות, כניעה, ברכה  , כך שהמסר הפנימי שהמבנה יהלך על נפש האדם יהיה שלותבליטים בקירות

שטיינר מדבר על המבנה כאל איבר חישה חיצוני המשפיע על האדם. על הצורך של אדריכלים וכד'. 

על פי שטיינר; סימון ההתקדמות ה שאינו אילם אלא נושא את חותם הזמנים שלנו )לתכנן מבנ

 , ו"מדבר". חשיבות הרוח(באבולוציה והאדרת 

רוח ופילוסופיה הגות, כאשר ניגשים לנושא האדריכלות האנתרופוסופית, יש להבין שמדובר בשדה של 

מסוימת ופרשנות של ההגות יוצרת תכנון ובינוי. בקיאות שנפגש עם מיימד פיזי, חומרי ופרקטי של בינוי. 

היחס  כעת אותו בינוי מזמין שוב דיאלוג הגותי, הפעם מהכיוון ההפוך; איך החומר מצביע על התיאוריה.

. מנים והתקופההבנה והבחירות של המתכנן ומושפעים מרוח הזבין שני האחרונים תלוי בסופו של דבר ב

מבניות, מאחר והכלים לבחינתם אינם מדידים בצורה מדעית, אלא לבחירות האין תשובה חד משמעית 

 רגשיים אף הם.  

 ים וצורותקו 

הקווים במבנה הם שקובעים את הצורה של החלל ומתוקף כך אחראים במידה רבה על תחושת המקום. 

הליך כלי מרכזי של התכנון עבור האדריכל הוא הקו. באדריכלות האנתרופוסופית יוצקים מודעות גבוה לת

                                                             
18
 (1914)שטיינר, דרכים לסגנון חדש באדריכלות,  
19
 (1914)שטיינר, מבנים ידברו,  
20
 (2008)אבשלום, תוכן, צורה ומהות במסרים חינוכיים,  
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90 כאשר נפגשים לכדי יצירה של זווית בת העבודה אתו. קווים ישרים, ובמיוחד
0

מייצגים גישה , 

מבטאים אלמנט רגשי, מודע פחות  וריאלית. קוים עגולים, אמורפיים לעומת זאת,מחשבתית מודעת 

החיפוש אחר  ואינטואיטיבי יותר. ההתמודדות והמתח שנוצר בין הקו הישר לעגול, החיבורים בין שניהם,

ת ואחראיים לצורו  ,האנתרופוסופי וב בין השכלתני ליצירתי הם אשר מאתגרים את המתכנןהשילוב הט

 ,שטיינר לא נתן הנחייה ברורהפנים. הפיסוליות אשר מלוות את עיצוב המעטפת המבנית כלפי חוץ או 

םירופוסופיתלתכנן מבנים אנ כיצד
21
אופן בו צורה בעיקר עורר שטיינר את קהל תומכיו להקשבה ל .

הוא תיאר מצב בו בשעה שהגוף הפיזי שלנו שוהה בתוך צורה, ה'גוף האסטרלי' משפיעה על הנפש. 

שלנו מודד את הצורה, מחשב מרחקים בין קודקודים ומוקדים של הצורה ועוסק בחישובים גיאומטריים. 

פוק גדול לנפש אשר שמחה בתנועה פנימית זו, וכי הגוף האסטרלי חכם הוא טען כי חוויה זו מביאה סי

ר, יסופק לנפש עניין ותנועה ככל שהצורה תהיה מורכבת יותנכסף לאקטיביות הנפש. , שואף ווחרוץ

אמר שטיינר על העיגול יותר, ובתנאי שמורכבות זו הינה תוצאה של השתלבות הרמונית של קוים.  רחבה

, ושהייה של אדם בוגר בחלל עגול לא תעביר את ביותר מכל הישויותכי הוא הפשוט 

י, אדם יכול להגיע לתחושת האנה. תהליך מנטלי. הצורה פשוטה וברורה לנפש הנפש

בתפיסת העיגול המושלם, ולכן חוויה של עיגול היא חוויה אינטרנית, כלומר  ,העצמיות

העצמי על העולםאו השפעה הפוכה של  ,ללא השפעה של העולם על העצמי
22

בדומה . 

קטע -אומר שטיינר,  ,לומד לחיות בתוך צורותכאשר האדם אולי לחוויה של תינוק בשנתו הראשונה. 

צורות מעגליות שאינן סימטריות יסמלו את  . כלומר רגש חי בתוכו.מעיגול יאפיין עבורו חלק מעצמו

ורות צ שינויו של הקו מביע מאבק, פעולת גומלין עם העולם. כאשר האינטראקציה של האני עם העולם. 

ח מבחוץ קדח את דרכו פנימה. אותו ויותירו בנפש את ההרגשה שכ זוויות חדות משוננות, אשר יוצרות

צורה בעלת תנועה לכיוון מסוים תייצר תחושה של מרחב דינאמי  ח פולש הוא חזק, גס ויכול להכאיב.וכ

 ת הנפש עמו. אשר נע קדימה וסוחף א

בחלל מרכזי, כגג מעוקל, או קו רחבה במבני חינוך ולדורף בישראל, אפשר שנמצא את הקו העגול כדופן 

. בכיתות הלימודים הצורנית של המבנה ת תווי ההנחה בשטח של הבניין כולו ומכתיב את תנועתומכוון א

שינויים בדופן המעטפת די לייצר אם בכ בקווים עגולים בנייה, שימושהשימוש בקו זה הוא פחות רווח. 

עגולים וכו', הינו שימוש אשר מקשה על התהליך  נימיות, פתחיםמחיצות פאו על מנת להקים המבנית, 

 לא יוקר עלויות הבנייה הוא הגורם המרתיע את המתכננים. או התוצאה המבנית, אפילו בזמנינו

לים קטנים שחלבעיות של תהודה ואקוסטיקה התמודדות עם אלא יותר  ,האנתרופוסופיים בדרך כלל

פגיעה ביעילות של השימוש בסביבת המחייה; ניצול פחות טוב של החלל  ומעוגלים יכולים לייצר. כמו כן

וארגון שטחי השירות מול דופן מעוגלת. היבט נוסף הוא  הקושי בהצבת רהיטים ווצר עםישעלול לה

יים עשובנייה הבות בשימוש בפריקסטים בסיסיים ביותר או יצירתילאלמנטים, מציאת תחליפים הצורך ב

כך הרצוי.  קווים ישרים, דוגמת בלוקים. יידרש שימוש ברצף סגמנטים ארוך על מנת לייצר את הקו העגול

                                                             
21
 55בע"מ  דרור צור , ראה נספחמתוך ראיון עם המתכנן  

22
 (1914)שטיינר, דרכים לסגנון חדש באדריכלות,  
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בראיון עמו "כשאני משתמש בקווים עגולים, צריכה העיד  , מתכנן מבנים רבים בקיבוץ הרדוף,דרור צור

ת הקשר בין הקו ליציר לספח רוב המתכנניםהאינטרפרטציה והפתרון שבחרו  להיות לזה סיבה טובה".

בראיון עם האדריכל אבי מצולעים בעלי יותר מארבע צלעות. שימוש בבא לידי ביטוי ב הישר לקו העגול

אור
23

דיבר על תחושת החלומיות המרדימה שמייצג עבורו הקו העגול, ועל תחושה חדה ומעוררת הוא   

. מבחינתו אין מדובר באילוץ מטעמי נוחות תכנוניים, כיתות הלימוד צריכות להיות שמספק הקו ישר

וחלקי השימוש בפינות קטומות בפתחים על מנת לתמוך בחוויה וכושר הלימוד.  בנויות מקוים ישרים

הקשר למופע יותר אבסטרקטי שלה והוא ת נליאורתוגו קוויותהוא ההפשטה של  ,מצולעים בדפנות

 הרצוי בין העיגול למרובע. 

 

  קירות 

קיר מקבל משמעות רק אם הוא מתעורר לחיים, אם אינו קיר לבדו, אלא מאפשר לדברים להתפתח "

. הקיר אינו רק קיר. הוא חי."מתוכו
24

שטיינר מתאר קירות אשר מתעוררים לחיים בזכות צורות קעורות   

וקמורות הצומחות בו כמו באורגניזם חי. לטענתו פיתוחי הקירות נותנים לדופן נפח, תנועה ותחושה של 

 ,הקיר אשר נעשה בו שימוש באופן כזה הוא מופת לייצוג של האדם הרוחנייצירה, הולדה וחיות. 

מעשי הגילוף, הפיתוח והתבליטים המתפתח ולקשר פנימי עם הרצון להתקדמות, יצירה והתפתחות. 

                                                             
23
 53בע"מ  , ראה נספח אבי אור אדריכלמתוך ראיון עם ה 

24
 (1914)שטיינר, מבנים ידברו,  

 . מתכנן, דרור צור כיתת לימוד בבית ספר היסודי הרדוף
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מקושרים היום עם סגנון האר נובו והאר דקו, והקישוטיות שנתפסה בעיני התקופה ששטיינר מתאר 

ש. על הנפ להעמיס דווקא יםהיכול או הפרעה תפסת היום לעין בת זמננו כרעשכאוונגרדית וחדשנית, נ

 ואכן, אףשקט נפשי ונחת רוח. לע"פ התפיסה האסתטית שרים קומ ופשטות, הם אשרניקיון צורני כיום, 

הנראות של הקירות אומנם, . עצמם קירותפיסולי ב, לא נמצא שימוש הנבנים בזמננו במבני חינוך ולדורף

אחראים נועם ורכות.  בכיתות הלימוד והגנים הינה ייחודית לחינוך ולדורף, ומצליחה לייצר תחושה של

כך למשל, . מראה הקיר ומעצבים את, שהינם כאמור טבעיים ,חומריםאופן ההנחה והתלייה של לכך 

לתלייה של עבודות  מיועדיםהלוחות אשר מדפים או כנוניות אחסון הנשענות על הקיר יהיה עשויים עץ. 

עשויים לבד סנטתי מבני החינוך הממלכתי ברוב ו)וכו'  הלימודי ברוח העונה, החג, הנושא חללאו עיצוב ה

אלא  חלקה אינההצביעה ו, צבע רך יםצבוע ות. הקירמסגרת עץבעלי ו עשויים שעםיהיו בצבע אפור( 

. לעיתים )בגנים ובכיתות הנמוכות( נושם מייצר רושם של קירוהבלתי אחיד  גוון העדיןה למראה. אורגנית

וזרימה. וכן עבודות התלמידים עצמם, המעטרים את הקירות  יעשה שימוש בבדים ליצירה של תנועה

על . (צטרובליםמר, לבד, עלים, א)עבודות עם צחמים אשר מוסיפים למראה הנעשים במגוון חומרים 

קטניות שהונבטו, זיתים שהוחמצו )בתקופת המסיק( צמחים בעציצים, מדפי הכיתות אפשר למצוא גם 

אווירה ביתית וחמה, לפחות לשקף; , או י חינוך ולדורף נוטים לדברשהקירות במבנ התוצאה היא   . 'וכו

 לימוד ויצירה. 

 צבע 

בבסיס הגישה האנתרופוסופית לצבעים, אשר באה לידי ביטוי בשיטת החינוך, נמצאת תורת הצבעים של 

גתה. הצבעים אחראים על הנפש. יש לצבע השפעה על התחושה, על הצרכים הנפשיים ועל תדר 

הצבעים שיעשו בהם שימוש, יופקו מתמציות טבעיות, ממקור צמחי או מינרלי,  פעילותה של הנפש. 

לא לייצר שמריחה אחידה, על מנת תבצע קע לצביעה יהיה לבן. עבור הוספת שכבת הצבע לא תוהר

 כמעט שקופות במידת האפשר, שכבות דקות , ע"י דילול במים, עבודה עםהטכניקה הרצויה היאאטימות. 

  ת הדופן.  רקממת של התוצאה היא של גוונים בעלי עומקים משתנים וחיות מסוי .למראה וחדירות

, הוא מאפשר רוחב התפשטות ונשימה, אשר הכרחיים למרחב בכדי שנעים חשוב ה של הצביעהוורורא

יהיה לשהות בו
25

 . 

מלבד עובי הצבע, האיכות הטבעית שלו, ושיטת הצביעה, מובן שמייחסת האנתרופוסופיה משמעות גם 

, ויש להתחשב בטמפרמנט של האדם הפרטי, בכישורי פנימי צבעים יוצרים עלינו רושםעצמו. גוון ל

על ישנן רשמים ארכיטיפים שהטביעו צבעים האינטלקט שלו ואופיו כאשר מתאימים לו סביבה ייעודית. 

. חלקן נהירות וקריאות לאדם המערבי, אם כמשווק או כצרכן. למשל, הצבע האדום. צבע זה נפש האדם

תזוזה שנוצרת בנפש היא של חום. היא מפעילה את היצר, וכן עושה פעולתו על הנפש בצורה מידית. ה

רגשות של שתלטנות, את היצירתיות. אור אדום יקשר את האדם לתודעה רומנטית, חולמנית והזייתית. 

הצבע הכחול לעומת זאת, יעשה אפקט כמעט הפוך על הנפש. חימה ותאוות גם מקושרות לצבע זה. 

                                                             
25
 (2002)הרדאבל, בנייה אנתרופוסופית: אדם בתוך עצמו הוא גר,  
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רר, פותח רגשות של ענווה, צנעה, חמלה, ברכה, שקט, התמסרות הגוון הכחול ע"פ שטיינר הינו מעו

ירוק מקושר לגדילה, עוצמה, הגשמה, , האור, האזוטרי, הפלאי והגבוה. הוא צבע הרוחהכחול וכניעה. 

להעמיק ידע ודעת כתום הוא צבע המעורר רצון לחקור, לבדוק ולברר את טבעם של הדברים. ובריאות. 

נוסף צהוב מסמל את הראשית והאחרית. את מעגל הזמן וסודותיו. את התמיד. מתוך תשוקה ועניין. 

דומים לקו העגול ם חמים גוונילאילו ישנה ההשפעה הכללית של טמפרטורת הצבע על הנפש. 

גוונים קרים קשורים . ולעולם הדמיון והחושים בהשפעתם. הם מחבקים, מכילים וקשורים להיבט הרגשי

 . הקוגנטיבי היבטיתמכו בויותר למודע, ההגיוני 

מצריך סביבה שונה בהתאם לציר ההתפתחותי, הצבעים הם חלק מאותה מעטפת  מאחר וכל גיל

ולדורף במניפת צבעים וגוונים משתמשים בחינוך  עבור כל שביעוןהילד המשתנים.  המשתנה עם צרכי

בגני הילדים, אין צורך להשתמש בכוח המתנגד להלך הרוח הטבעי של הילד. התחושה שמלווה  שונה.

יהיו הצבעים אם כן הוא נמצא שם בשביל להיות.  אלא את הילד אינה שהוא נמצא שם בשביל ללמוד, 

לעומת זאת יעשה היסודי בבית הספר . שיקוף שלובצורה של שלב ההתפתחותי יתמכו את החמימים ו

מכונה גם התקופה הרגשית. הפעם הצבע יבוא  עון ההתפתחות השניישבמעבר הדרגתי לצבעים קרים. 

ההתפתחות דווקא בצורה של קונטרה; הגוון הקר מבקש להפעיל ולעורר את  לעזרה ותמיכה של שלב

בהדרגה  להופיע ותיכון ישובב. קוגניטיבייםכישורים לפתח ניתוח ווה חשיבההיכולות  אתהרציונל, 

 ת אשר מתפתחת. שכלתניעל מנת לאזן את תפיסת העולם ההצבעים החמימים 

  טבעיתסביבה 

ע"פ האנתרופוסופיה, חווית עולם הצומח, התבוננות, למידה ושהייה בו חשובים גם הם לקשר של הילד 

בטיולים, משחק, סיורים והתפתחותו בעולם. כפועל יוצא מתפיסה זו, הילדים מבלים הרבה בחיק הטבע. 

ותצפיות. הקשר אל הסביבה הטבעית מקבל חשיבות יתרה בילדות המוקדמת, וילדי הגן, מצוידים במעילי 

גשם, כובעים ומגפיים יצאו בכל מזג אויר לשחק בחוץ. ההתבוננות בטבע מלמדת את הילדים מונחים 

ני. הקשר ההדוק עם החוץ והחינוך ותפיסות של הרמוניה, שקט פנימי, חוקיות, מגוון והנאה מן השו

לאהבת הטבע ויופיו ממשיכים לאורך כל שנות ההתפתחות במסגרת חינוך ולדורף, אם כי ככל שעולים 

בגיל, קשר זה הופך פחות הכרחי לתמיכה בשלב ההתפתחותי. הקשר לחצר אם כן יקבל חשיבות יתרה 

ה שיותר דרך חלונות ופתחים. הגישה בגנים האנתרופוסופיים. מומלץ יהיה לחוות את הקשר הזה כמ

מוכרחת להיות קלה ומהירה, ורצוי אף כי מבנה הגן עצמו ישתלב כמה שיותר בצורתו בטבע סביב 

ובמיוחד בכיתות הנמוכות, השאיפה  ובמידת האפשר אף ידמה לחלק טבעי מהסביבה. בבית הספר היסודי

ה קרקע, אך כאידיאל תתחיל להיווצר עדין תהיה לקשר מבני קרוב אל החצר. העדיפות תהיה למבנ

מערכת כניסה היררכית; חללי תווך אשר הופכים את המעבר מן החוץ אל הפנים להדרגתי, זאת על מנת 

לאפשר להלך הרוח לעבור ממופע חופשי ואולי תוסס של החוץ הפתוח, למופע של ריכוז והקשבה 

במספר מדרגות המגביהות את המבנה מעט הדרושים ליצירה עבודה ולימוד בחלל הפנימי השמור. טיפוס 

שר אל החצר לא מוכרח להיות בתיכון הקמן הקרקע ומעברי משנה יכולים לספק הדרגתיות רצויה זו.  
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 מתבגריםבגובה. התפקיד של מערכת החינוך בבניית הקשר של ה בנותלה הלימוד יכולותת וכיתמידי, ו

וחופשי בשביעון זה הילד עצמאי יותר דאות. שוע עם הטבע תופס ביטוי של אירועים נקודתיים כמו שב

  לשוטט ולבחור עבור עצמו היכן לבלות את זמנו בין השיעורים. 

 שפה אסתטית חומר ו 

העיקרון שדוגלת בו האנתרופוסופיה הוא כי אין חומרים טובים או רעים. החומר נבחר בהתאם לצורכי 

חייה העדיפות תהיה לשימוש בחומרים המקום, השירות והמשתמשים. אומנם, ברוב  סביבות המ

הטבעיים על הסינטטיים. החומרים בדומה לצבעים, מסווגים אף הם לקרים וחמים. עץ, אדמה ולבנים 

שרופות נחשבים לחומר חם. אבן ומתכת לחומר קר. החומרים ממוינים גם לאיכות נושמת או אטומה. 

קשים והאטומים. אפיון נוסף של החומרים הוא טיח, בוץ ועץ חדירים ונושמים, לעומת קרמיקה וגרניט ה

ככבדים וקלים. לכל אחד מהמאפיינים השפעה על נפש האדם שבא איתם במגע. בבנייה של מבני החינוך 

בארץ, בדרך כלל נעשתה בחירה בבטון. ההסבר שמייחס לכך המתכנן דרור צור הוא האקלים הישראלי. 

בן ובטון, כאשר העץ הוא תוספת המלווה את הפרטים, להבנתו החומרים המתאימים לבנייה בארץ הם א

 עיצוב הפנים והרהיטים. 

מהות אל יופי כהוא מתייחס לשטיינר שם דגש על היסוד האומנותי, העיצובי והאסתטי של בית הספר. 

פדגוגית
26

קטואלית. ניתן באמצעות יסוד צורני חודר לרובד עמוק מהחשיבה האינטלהטענה היא כי . 

חינוך ולדורף  בחומרים, צבעים וצורות להשפיע על עומק הקליטה וההפנמה של מסרים חינוכיים.שימוש 

המודעות והכוונה אשר מלווים כל פרט בעיצוב הסביבה הלימודית, מגדיר עצמו גם כחינוך לאסתטיקה. 

ליחים ובאים לידי ביטוי דרך החומרים סביב, הצבע, הצורה המבנית הכללית, הפתחים והקשר לחוץ, מצ

תוצאה הפשוטה של יצירת כל הפחות למגיעים לבכל אופן ו ,יינים ייחודייםבעל מאפ לייצר מראה מקום

אחראים לה במידה , וגרת היום יוםהם חלק משאף מירה על ניקיונה וסדרה חזות הכיתה, שסביבה נעימה. 

   רבה התלמידים עצמם.

 

גזרו מהאספקטים המצוינים בפרק זה; בפרקים הבאים נהקריטריונים לבחינה של מבני החינוך אשר יוצגו 

, הקשר אל החוץ והשפה ים והצבעים אשר לוקחים חלק בעיצובוהחומרהקווים והצורות מהם בנוי החלל, 

קריטריונים אלו מבקשים לספק מסגרת מדידה לניתוח ישומן של כוונות חינוכיות טית הכללית. תהאס

 במבנה. 

 

 

 

                                                             
26
 (2008חינוכיים, )אבשלום, תוכן, צורה ומהות במסרים  
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 'דפרק 

 הגן ;שביעון התפתחות ראשון 

 שנים 0-7

 

בשביעון רוב כוחות החיים )האנרגיה( מכונה גם שביעון השמחה והתקווה. שביעון ההתפתחות הראשון 

תהליכי הגדילה שחווה הילד בשנים אילו לא יחזרו עוד בשום תקופה  יית הגוף הפיזי.מרוכזים בבנזה 

תוך שנה מיום היוולדו מכפיל את משקלו, ובגיל שנתיים מגיע לכמחצית מגובהו הסופיבחייו. 
27

אף . 

 הליכה, הזדקפות,הלימוד הרב ביותר בתקופה הכי קצרה מיוחסות לשלב זה. משליטה על איברים ועד 

ריצה )גלגולים, קפיצות,  תמיכה בכוחות הגדילה בגני ולדורף מתרחשת ע"י עידוד התנועה דיבור וחשיבה.

בעיקר ע"י , הפעלת החושים, עבודה על שיווי משקל, וטיפוח עקבי של הצד הפיזי. ותרגילי קורדינציה(

ע"פ גישת  אלו. איםמהווה כלי משמעותי בחינוך והלימוד בגיל חיקויהשימוש ביכולות החיקוי של הילד. 

ובעלת הגיון פנימי, על מנת על המבוגר המחנך להיות מובן לילד, לפעול בצורה מסודרת חינוך ולדורף, 

שפעולתו תהיה הגיונית ומובנת לילד, כך שיוכל לחקות פעולתו
28
שימוש בתמונות חיות, שמחת עשייה  .

באמצעות חיקוי הילד מסגל סגנון דיבור, צורות חשיבה, הלכי  ושיתופיות מצד הדמות המחנכת רצויים.

 נפש וגישה כללית לחיים ולאחר.

ובטוח בכדי שהילד יחוש נינוחות, יהיה פעיל ויחקור את העולם. מן השביעון על הגן להיות ביתי, חם 

הראשון הילד צריך לרכוש את האמונה שהעולם הוא טוב
29

. הקפדה על חזרתיות )ריתמוס( יומית, 

מספקת מסגרת ברורה וביטחון לילד ומרחב לשחק ולדמיין בו. קיימת הזדקקות גבוה למגע ואהבה ועל 

 ספק קשר קרוב וחם.הדמיות המחנכות ל

היא חלומית. ביטוי לכך הוא שעות השינה הרבות, הדמיון העשיר והחיבור  ביעון הראשוןתודעת הילד בש

 אין לו דעה עצמית ביקורתית ולא שיפוטיות. . הילד מאוחד עם העולםהאינטואיטיבי לעולם דרך החושים. 

השפה והפנייה אל הילד צריכות מלבד המרחב לחיקוי על הסביבה גם לספק לילד את המרחב לדמיין. 

לעורר את האינטלקט בטרם עת ועל הסביבה להיות שקטה, נעימה ומעוטת גירויים.  להיות רכות

באמצעות צבעים עזים, מראות, אותיות ומספרים, וניסיון לפתח יכולות רציונלית יפגעו בבסיס 

תחות הנפשיההתפ
30
הגן מבקש  דמיון חשובה בילדות המוקדמת.משחק והה לבתמיכה "חממתית" בש .

 רניתבריאה וע אלו שורשיים להתפתחות נפשאספקטים ית ומרחב ליצור עולמות. ומלספק אווירה חל

גוף בתנועה, חוויות גילוי  יצמח האדם הבוגר. ועל בסיס זה בניה של קשרים חברתיים,ו הכשרת המוח

והנאה מן המרחב והחושים ובנייה מתוך תהליך איטי ותומך התפתחות הם שיבנו בבוא העת את הקרקע 

 .תליכולות הקוגניטיביו

 

                                                             
27
 )בן דור, שביעון ראשון: מהלידה ועד גיל שבע( 

28
 )מנקין( 
29
 הגישה האנתרופוסופית לחינוך( -)ולדורף 
30
 (2002)גולדשימדט,  
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  התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה ייעודי

 הרדוף , מתכנן דרור צורולדורף בבחינה וניתוח של גן הילדים 

 

 

 

 

ילדים זה תוכנן מתוך כוונה לתמוך בפעילות החינוכית. התפיסה התכנונית יצאה מתוך עמדה כי גן 

לסביבה הפיזית והחושית ישנה השפעה על הילד, ולכן קיימת חשיבות רבה לארכיטקטורה העוטפת את 

 ולאיכויות המבנה שעוטף את הילד מדי יום משך שעות ארוכות ישנה השפעההילד במיוחד בגיל הרך. 

גדולה על התפתחותו
31

 . 

 

 

 צורת החלל 

הגן מעגלי, הקווים בכללם מעוגלים ורכים. השפעה "מרדימה" עוזרת לשמר את תודעת החלום החשובה 

איחוד הפונקציות בחלל מרכזי שבו מתרחשת הפעילות מתכתבת עם תפיסת עבור קבוצת גיל זו. 

בהשוואה קשתית ועוטפת. מחופה לוחות עץ, הינה  קרההתהמציאות השלמה והאחדותית של הילד. 

 פתיחות של תחושת  מייצרת. ת כלפי מעלהמתרוממצורה הבהרגשה שהניכר ההבדל  ,לתקרה השטוחה

 

                                                             
31
 (2012)גלעד גולדשמידט ודרוד צור,  
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ומרחב. תשומת לב דשה בקביעת גובה התקרה כך שהחלל ישמור על תחושת חום והגנה על אף מיימד 

 הגובה שקשת התקרה מייצרת.

הפתחים במבנה הם אלמנט הקושר את אחדות השפה האסתטית וכן תומכים בקוויהם הזורמים 

 והמעוגלים את הצרכים ההתפתחותיים ע"פ עקרונות הגישה. 

 

 חומר וצבע 

בבחירות חומר הבנייה הוא קונבנציונלי )מבנה בטון( . שלד המבנה משדר יציבות ויש לו תנועה נעימה. 

אה לידי ביטוי החשיבות של עבודות היד והמגע האנושי האומנותי. מורגשת בבחלל הפנימי, החומריות 

המפגשים החומריים שהילד יבוא עימם במגע גן. החפצים והאלמנטים הנמצאים בירידה לפרטים בכל 

הצבעים חמים ופסטליים ונותנים לחלל תחושה הינם חומרים טבעיים או הקרובים ביותר למצבם הטבעי. 

וילונות מרככים את כניסת האור לחלל, האווירה מערסלת  ת, עוטף שומר וחמים.שהוא מקרין ביתיו

 שחינוך ולדורף מבקש לספק בגיל זה. ובמידה זו מדמה רחם ונראה כי מספקת את המרחב מחבקת ו

 

 קשר לסביבה והחוץ 

הצורה החיצונית של המבנה בעלת מופע אורגני, ומבקשת לייצר דימוי של אלמנט אשר מתמזג עם 

, ומבחינה צורנית המבנה הסביבה הטבעית. הגג מדמה את הטופוגרפיה המאפיינת את גבעות הקיבוץ

 משתלב גם עם הנוף המבני של מבנים נוספים בהרדוף. את רובם תכנן צור. 

אידאלי מבחינת התפיסה ומאפשר חוויה שבה "טבול" המבנה בירוק.  הגן ממוקם במקום מבודד יחסית

 .נוחהו טבעית לחצרהגישה בנה היא משביל קיבוצי. הגן יושב על מפלס הקרקע והגישה למהחינוכית. 
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  שהוסב לצורך חינוך אנתרופוסופיהתאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה 

 בחינה וניתוח של גן הילדים ולדורף "גן ניסאן" בחילף , אדריכל עפרי גרבר

 

ערבים ויהודים בגליל התחתון, אשר ביקשו ע"י קבוצת הורים  2005ב   עמותת "מעיין בבוסתן" הוקמה

"עין  הגנים "ניסאן" ויהודי משותף. העמותה הקימה ומפעילה את  לחנך את ילדיהם בגן ערבי

מקבלות שתי  בעין בוסתן, שפועל בהשראת חנוך וולדורף,  ית טבעון. יבכפר חילף, הסמוך לקר בוסתן"

 מעמד שווה. -הערבית והעברית  -התרבויות 

ויון ובהבנה הדדית. על מנת ום חזון משותף של חברה בה ערבים ויהודים חיים ביחד בשלום, בשיסדיילמ

 . משותפת ואמון, ולתרבות ושפה חסי חיברותליצור מציאות שכזו ישנו הכרח לשימת דגש על חינוך לי
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 -תוכניות וחתכים מקוריים של המבנה  -

 

 

שבירות מסויימות בחלל רוב הקירות למעט מרביתו רגולרי. כלומר,   ,למגוריםתוכנן בפועל המבנה אשר 

90ת של ונפגשים בזוי המרכזי,
0

בכדי  יםגבוהוהינם , 1.00חלונות המבנה נמצאים בגובה של כ + .

 ו של ילד בגיל הגן. מבט להתאים לגובה
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 - תוכנית ההסבה של הגן -

 

המקומות שעברו שינוי. הכניסה הורחבה ע"י פתיחה של המטבח תכנית ניתן לראות את שלושת הע"פ 

לכיוון הסלון והסרה של שירותי האורחים, חדר האמבטיה הגדול הוסב לחדר שירותים עם שלושה תאים 

ובאזור החדרים תוכנן קיר חדש כדי ליצור הפרדה בין החדרים עם אופציה להפרדה מוחלטת וחילוק הגן 

נוסף לאלו, החלונות של חלל  .תוספת הקיר נעשתה עם קיטום של פינהגם לפעוטון. ניתן לראות ש

 המרכזי הוגדלו.

 

  

 

 

 מדרגות משחק

 מגזעי עץ 

חשמל 

 ממוחזרים

 דק עץ    
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בוצעו שינויים מבניים משמעותיים. הגן פועל פחות או יותר על ע"פ דבריו של אדריכל עפרי גרבר, לא 

יחודיות יבסיס הסטרוקטורה המקורית שלו. רוב הפעולות שנעשו כדי לתת לגן את הרוח וה

 האנתרופוסופית נעשו בעיצוב פנים, תכנון הסביבה )חוץ( ושימוש בחומרים לא מתועשים.

 

  סיכום 

ניכרים בצורות; צורת המבנה, גובה החלל ואופי הפתחים. ניכר ההבדלים המשמעותיים בין המבנים 

ההבדל בהרגשה בין החלל הפנימי העגול לחלל הקונבנציונאלי, אומנם נראה כי את עיקר החשיבות של 

התחושה גונבים החומר והצבע אשר שייכים להיבט עיצוב הפנים. הם אשר מצביעים על התוכן והמהות 

 ספקים את ההרגשה של הנועם והביתיות הרצויה עבור שביעון התפתחות זה.של החוויה החינוכית בגן ומ

 

ריהוט מעץ  

 מלא 

 

 צבע חם ולא אחיד  

 

 שטיח עגול 

 להגדרת החלל 
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 'הפרק 

 בית ספר יסודי ;שביעון התפתחות שני 

 שנים 8-14

 

שביעון ההתפתחות השני מכונה גם "לב הילדות". מערכת הנשימה, הלב והריאה מסיימות התפתחותן. 

התרכזו בבניית הגוף הפיזי, כעת מנווטים לפיתוח כוחות החיים שעד כה מערכות אלו נושאות את הרגש. 

הילד מבחין בין מושגים ואיכויות כמו טוב, רע, יפה, מכוער וכו', והוא  החשיבה, ההרגלים ותפיסת העולם.

נולד גם החיפוש אחר הייחודי,  עושה זאת באמצעות המערכת הרגשית אשר מגיעה לשיא עוצמתה.

שוב חשיבותו של הריתמוס לעיצוב הילד נכרת. בשביעון זה מתפתחות הנטיות האישי והפרסונאלי. 

וההרגלים שילוו את הילד בהמשך חייו. כמו כן מתפתח המצפון, קווי האופי העיקריים, הזיכרון, המזג, 

, כיבוד הזולת וביטחון עצמיהיגיינההרגלי תזונה, 
32

קווים אלו במהלך החיים ידרשו עבודה שינויים ב. 

בשנים אלו מתרחשת הבנייה של עולמו הפנימי של הילד, עולם הרגש והחוויה. ת ומודעת. מאומצ

מערכת חינוך ולדורף מטפחת ומעודדת התפתחות של עולמות פנימיים אלו. הידע, איסוף האינפורמציה, 

בית . למחנכו ילדשים ע"י לימוד יצירתי וקשר חם ואוהב בין ההאימון השכלי ולמידה מופשטת מתרח

 יםר היסודי מתפקד כמערכת חינוך אומנותית לחלוטין. שיעורי אומנות אינם נלמדים לאחר השיעורספ

כל ילד מנגן, שר, מצייר, רוקד, רושם ומפסל כעניין מובן מאליו, כחלק  ים, אלא כחלק מהם.העיוני

דרך הכי אמצעים חווייתיים, והאמנות בליבם ככלי הוראה, מהווים את ה מהעשייה הלימודית חינוכית.

יעילה לזיכרון הידע הנרכש, לטיפוח יכולות, לפיתוח יצירתיות, לעידוד החוש האסתטי ואף המוסרי
33

 .

דמיון אף הוא משמש ככלי מתודי. ילדים מאמינים בעולם מאגי, לכן ע"י שימוש במשלים, אגדות, מוזיקה 

כלים אלו  ללימוד הריאליסטי.וסיפורים, ניתן לבנות בהם ההבנות על דינמיקה בסיסית בעולם, כהכנה 

דורשים על מנת להשאיר את הילד רענן וער ולא "ליבשו" ע"י הרחקתו מהקרקע הפורייה אשר מהווה 

מצע צמיחתו
32
הדגש וההערכה הן על אין משמעות להישגים ע"פ הגישה החינוכית. ולא נערכות בחינות.  .

דים הגופניים והנפשיים של הילד.החוויה האומנותית, הפנמה מלאת חיים והפעלה של מירב הצד
34
 

  חשיבות גבוה מיוחסת ליחסי החברה בכיתה והעבודה המשותפת בסדנאות המלאכה.

לאחר שנבנית בשביעון הראשון האמונה כי העולם הוא טוב, שביעון זה צריך לחזק בילד את האמונה כי 

 כם התרשמויות מהעולם.  העולם הוא יפה, נעים ואסתטי, ולספק לילד מגוון כלים לחגוג ולבטא דר

 

 

 

                                                             
 
32

 )בן דור, השביעון השני בביוגרפיה של חיי אדם( 

33
 הגישה האנתרופוסופית לחינוך( -)ולדורף 
34
 (2002)גולדשימדט,  
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 התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה ייעודי 

 בחינה וניתוח של בית הספר היסודי עודד ביודפת, מתכנן אבי אור

, אל "את הרעיונות הראשוניים לבית הספר עודד, גיבשנו ביחד, ההורים, הילדים ואני. יצאנו אל השטח

שמטרתה שיתוף הציבור וגיבוש  יומייםהמגרש עליו עתיד היה להיבנות בית הספר וערכנו סדנא בת 

רעיונות בצורה דמוקרטית ופתוחה"
35
 . 

ידי עמותת הורים והמועצה האזורית -על 2003צומח, שהוקם בשנת  פרסת הספר "עודד" הוא בי-בית

חינוכית לילדיהם וקבעו להם כמטרה: הקמת ביה"ס ישובי המועצה, חיפשו אלטרנטיבה ימשגב. הורים מ

תמיכת משרד החינוך והמועצה ית הספר זכה לב .באזור הישוב יודפת יסודי בשיטת "חינוך וולדורף"

גורם אשר יתרום למגוון האפשרויות החינוכיות באזור וימשוך ע"י  תוהקמבראתה אשר האזורית משגב, 

  להתגורר באיזור.כך עוד משפחות 

ח' -עשר כיתות )א'הכיל והוא מיועד ל תלמידים 270-מונה ביה"ס שמונה כיתות בהם לומדים ככיום 

 .ילדים 350-כצפויים ללמוד סך הכל  ןושתי כיתות חינוך מיוחד שיוקמו בעתיד( בה

 

 

 וחלופות תכנוניות לבית ספר עודד סקיצות
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 53בע"מ  , ראה נספח אבי אור אדריכלעם המתוך ראיון  
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 כיתות רגולריות

  900קירות  ב 

 פיתוח נוף 

 קווים חופשיים

 חצר מרכזית
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כבעל קווים ודפנות מעטפת ישרות. הסיבה לכך ע"פ  רובו זוהי דוגמא למבנה ייעודי אשר תוכנן מראש

אנו נפגוש במקרה זה בצורת את הקו העגול המתכנן אבי אור הינה יעילות הבנייה וחיסכון בעלויות.  

. כמו כן בפתחים מרכזיים וקשתות התקרה, אשר מתנוססת כלפי מעלה ומאפשרת מרום נפש מסויים

נוסף לאלו, מיקומם של המבנים אינו תורי, אלא יוצר צורה של מצולע סביב החצר  אכסדראות המבנה.

 הפנימית. 

 

 

 

 ומובאים לשטחחללים נוצרים במפעל ים הם המבנים היחידים אותם בונים בשטח. כל שאר הד, הממ"בניה יבילה

 הכנת משטחי בטון

 לביסוס הכיתות
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 מתמוסס אל הנוף בית הספר כמו כן, נדמה כי מבנה .החצר המרכזית נמצאת במרכז בית הספר בין הכיתות

 קירות החוץ 

 גוונים חמים
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 הזורמיםקווים ניכרים ה נופיהפיתוח ב

 

עשוי חומרים ללא שינוי בגוונים. ריהט הכיתות  ,הצבע אחידאמנם , חם ופסטליצבע ב הבחיןניתן ל פנים הכיתותב

 טבעיים ועץ מלא

 

ההבדלים באים לידי עיצוב הפנים, לא ניכרים הבדלים אדריכליים בצורת הכיתות השונות.  ייונשימלבד 

ביטוי במיקום של קבוצות הגיל בפריסת השטח. הכיתות הנמוכות יותר קרובות יותר לחצר הפנימית, 

 לרחבת הכניסה לבית הספר ולחדרי המורים, והגבוהות יותר מרוחקות מעט. 
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  קייםהתאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה 

 רצ'אק בבאר שבע, מתכנן בחינה וניתוח של בית ספר יסודי ע"ש יאנוש קו

 

שבע להקצות לעמותת "נטע ארז" את מתחם בית הספר "קורצ'אק" -, הוחלט בעיריית באר2006 -ב

לדורף. המבנה המרכזי בבית הספר, שהיה שרוף ונטוש ה', ולהכשירו לשימוש כבית ספר ו שבשכונה

הוכשר בכוחות משותפים של הורים, אנשי צוות ומתנדבים  תוך זמן קצרשופץ על ידי העירייה, ו

במהלך שנת הלימודים קיבל בית הספר סמל מוסד של משרד החינוך, '. ב-לכניסתם של ילדי כיתות א' ו

  .והוא מוכר ומאושר על ידו

 

 .70-הו 60-בשנות ה 'אדריכליים יסוייםנ'מיקום בית הספר, בשכונה ה', "שכונה לדוגמה" בה נעשו מספר 

 ;בעל שלושה אגפיםו אורתוגונלי והינו סטיתוהברוטלי תהמודרניהאדריכלית ברוח התקופה המבנה נבנה 

 .השלישי בעל שלוש קומותוצמודי קרקע  שניים

 

45תנוחת המבנה בתוך המגרש היא ב 
0

 חינוכיתיר שטחים פתוחים לפעילות מגד תיוצר לקווי המגרש 

 אגפים נמוכים

 קומות 3אגף 
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 לאדריכלות האנתרופוסופיתמבנה חיצוניים הקושרים את האין סממנים 

 

 

שיבה בעלי קווים חופשיים וזורמים. התוספות י בחצר בית ספר מאופיין במחיצות ואזוריהנוף  פיתוח

 עשויות חומרים טבעיים. 

 תיחום אמורפי

 אזור ישיבה
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במרחב הפנימי של בית הספר ובמיוחד בכיתות הלימוד שוב ניתן להבחין בייחודיות העיצוב 

האנתרופוסופי שבא לידי ביטוי בצביעת הקירות, הווילונות המבקשים לרכך את כניסת האור, השימוש 

 בחומרים טבעיים כמו צבעי גיר וריהוט עץ מלא.

 

 סיכום 

ים חצר אחת מבנים היוצרקווים ישרים בתוכנית ובתי הספר מבחינה מהותית דומים, שניהם בעלי 

אומנם החצר המרכזית בבית הספר יודפת ממוקמת במרכז שטח בית הספר  .מרכזית וחצרות משניות

ונותנת תחושה של מרכזיות הטבע והסביבה הטבעית, בעוד שבבית הספר קורצ'אק המבנה מקבל את 

 בעיקר בין פנים המבנה לחוץ,הדוק יותר קשר קיים מצליח לכמו כן, בית הספר ת המרכזית. החשיבו

 .לכך שהמבנים בני קומה אחת ופריסת השטח שלהם מקיפה את החצר הפנימית בצורה עוטפתהודות 

 מבחינת עיצוב הפנים, המבנים מקבלים בסופו של תהליך אופי דומה. 

 

 

 

 צבע  קיר חם ולא אחיד

 עץ מלא
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 ' ופרק 

 התיכון–שביעון התפתחות שלישי  

 שנים 14-21

 

אופי ההוראה אף הוא גיל ההתבגרות מהווה את שלב ההתפתחות האחרון בתוך מסגרת חינוך ולדורף. 

השני ע"י  משתנה בהתאם לשלב ההתפתחותי. אם בשביעון הראשון הלימוד נעשה ע"י חיקוי, בשביעון

התלמידים מקבלים אחריות  סמכותו של המחנך, בתיכון הלימוד מתבצע מתוך הליך שותפות וליווי.

ם, . שיתוף התלמידים בתהליך הלימוד ועידוד יוזמה שלהגדולה יותר על תהליכי הלימוד ואף על הנושאים

לעבור תהליכים ממוקדים הניסיון של בתי ספר ולדורף הוא כאשר  מבקש לתמוך לימוד עצמאי ובוגר,

 ת. להביא לרמה מקצועית את האומנויות השונוו

מסע ההתבגרות הוא בעל תנאים קשים; הגוף צומח ומאבד מההרמוניות שלו, הרגש סוער ובעל איכויות 

קוטביות. קבוצת החברים הופכת משמעותית ביותר, ומה שלא משתלב עמה מתקבל בביקורת. שאלות 

התעוררות כוחות מודעות, והתפתחות אינטלקטואלית יכולים להביא  ות,פנימיות על משמעות עול

רצון לחצייה של רף חווית גם מתעורר וכחנות, ביקורתיות וציניות מול אידיאליזם מופשט. נוסף, 

המציאות כפי שהמתבגר חווה אותה. וחיפוש אחר חוויות קיצוניות נפשית ופיזית
36

ההבשלה המינית . 

אתגר הוא עבור המחנך ן זה גם מלבה את התכנים הנפשיים המועצמים. אשר לוקחת חלק בשביעו

בני הנוער זקוקים למבוגר יציב אשר יודע מי הוא, להעניק למתבגרים את חווית הסף אשר הם כמהים לה. 

מחנך בעל אישיות מגובשת, דעות, אמונות ואידיאלים אשר מה הם ערכיו, כיצד הוא מייצג אותם. 

 ריאה יזכו להערכת בני שביעון זה. מבטאים זהות כנה וק

הוא מבקש לפנות לאיכויות הלימוד בתיכון האנתרופוסופי הוא רב תחומי, מקיף ואינטגרטיבי ככל שניתן. 

שונות בנפש ולספק להם חוויה מרפאת דרך חקירה, גיבוש עמדה ומאמץ פיזי. היציאה של התלמידים 

הגישה  וי, מבקש לספק איזון בנפשם הסוערת.מתוך עצמם למקום שמפעיל את חדוות היצירה והגיל

החינוכית מבקשת לתת לנפש האומנותית דומיננטיות מעל לגוף המיני. תיאטרון, מוזיקה, קדרות, קליעת 

דיונים  סלים מנצרים, נפחות, עבודה בעץ, תפירה ועוד סדנאות מלאכה תופסות תפקיד חשוב בתהליך. 

המחנך מתבקש להיטיב להעניק להם מקום בשאלות קיום, מוסר וערכים מתפתחים במהלך השיעורים. 

אוהב להתנסות במחשבות והתחושות שבתוכם מבלי לבקר, להטיף מוסר או לדחות את התכנים. 

תפקיד המחנכים הוא הצלחת החינוך תהיה לפתח בהם אהבה אל העולם מתוך תחושת היפרדות ממנו. 

אות בנוער אמנים, אנשי מעשה ומדענים בפוטנציה. כל אפשרות שתיסגר בפניהם תמית חלק לר

מישותם השלמה ותחליש את פוטנציאל עתידם
37

 . 

התודעה העצמית ו, בשביעון זה דה יעילה ותואמת את צרכי הסביבההיכולות הגופניות מבשילות לעבו

איים לסביבה, מעורים בחברה, פעילים, חינוך ולדורף מבקש לגבש בוגרים אחר האחראית מתפתחת. 

 . זובעלי נפש יציבה ומאוזנת ויכולת הקשבה ועבודה מול 

 
 

 

                                                             
36
 )מסיקה טסלר( 

37
 (2002)גולדשימדט,  
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 התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה ייעודי 

 בחינה וניתוח של בית ספר תיכון ולדורף בהרדוף , מתכנן דרור צור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקשר אל החוץ  הוא היחיד בקמפוס החינוכי הבנוי שתי קומות.מבנה התיכון בבית ספר ולדורף בהרדוף, 

החלל המרכזי במבנה  כיתות הלימוד ממוקמות דווקא בקומה העליונה. בשלב זה הוא פחות דומיננטי.

מתפקד כאזור המתווך בין פעילות החוץ התוסס והרוגש של גיל הנעורים, אל המרחב העליון של 

הינם בעלי פינות קטומות וצבעים  ובנוי קווים מעוגלים, והפתחים שלחלל זה וכיתות הלימוד.  הספרייה

90של כיתות הלימוד לעומת זאת בעלות זוויות תחושה של פתיחות וביתיות.  ומבקשים להשרותחמים 
0

 

לעומת מבני בית הספר היסודי, מבנה זה הינו גדול בצורה משמעותית ומשקף ופתחים ריבועיים פשוטים. 

 גם את קנה המידה האנושי שהשתנה. 

 

 תקרה מינרלית

 חומר סינטטי 

 צבעים חמים
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 גג מצולע

 פינת חלון קטומה

 קרניז משופע ומצולע
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 צבע סגול

 מעבר בין הקר אל החם

 הלבשה, שוברת את

 המעלות 90מפגשי 
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 יציאה החוצה

 ישירות מהכיתה

  קייםהתאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה 

 ית טבעון יבמכללת אורנים, קר שקד בחינה וניתוח של בית ספר תיכון

 

 

 

 מבנים שהוסבו

לכיתות 

 אנתרופוסופיות

 כניסה למבנה 
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 שימוש באומנות 

 להחייאת המרחב 

 

 

 

 

 יצירות תלמידים כחלק

 מנוף בית הספר 
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 יציאה למרפסת

 

 

 

 סיכום 

במקרה זה הפער בין המבנה המותאם למבנה שהוסב הוא די גדול. המבנה המוסב נאלץ להתמודד עם 

לבד אילוצים קיימים רבים. ניתן להבחין למשל בתמונה האחרונה שלוח הלימודים חוסם פתח אל החוץ. 

תוכן מפרטי האומנות המעטרים את מרחבי בית הספר ומרמזים על הגישה האומנותית, נראה כי בעיקר ה

 הלימודי הוא אשר משותף לבית הספר תיכון שקד ולבית הספר תיכון הרדוף. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניסיון לרכך עמוד ריבועי 

 הממוקם באמצע החלל

 כיתה יא', קומה עליונה
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 ' זפרק 

 מבט מסכם

 

וארבע בתי ספר תיכון  יסודייםעשר בתי ספר  חמישה פועלים כיום יותר ממאה וחמישים גני ילדים,בארץ 

מנם ישנם מספר ככאלה, אורוב מבני החינוך האנתרופוסופיים בארץ הוסבו לשמש ברוח חינוך ולדורף. 

 בתי ספר שנבנו ותוכננו מראש להתאים לגישה. 

ניתן בהחלט לזהות מבני חינוך הפועלים ע"פ גישת ולדורף ברגע שחודרים אל חללי הפעילות הפנימיים. 

ככזה, למבני חינוך ולדורף יש שפה וקו עיצובי המייחדים  בין אם הוסב המבנה או בין אם נבנה לשמש

בעיקר בחומריות השונה כל כך מזו אליה רגיל האדם המערבי בן זמננו. מדובר חינוך אחרים.  אותם ממבני

מבני חינוך ממלכתיים לא הוצגו בעבודה זו להשוואה, ויתכן שהצגה של אלו הייתה מספקת נדבך 

ה. ניגודיות אשר היה מבליט את ביטויים של עקרונות עיצוב הסביבה הלימודית בהם דוגלת האנתרופוסופי

מספיק לעין מערבית להתבונן סביבה, זמן קריאת עבודה זו ולעמוד על ההבדלים. הרכבים אומנם 

אמצעים טכנולוגיים, ומוצרים אשר פותחו בתהליכי ייצור תעשייתי המוניים הם פולמריים משוכללים, 

 שמציעה מערכת חינוך אלטרנטיבית זו.  לאורך חיינו הקונטרסטבולט וכאן הסביבה הטבעית שלנו היום. 

צורת החלל עיקר בבהשוואות בין מבני החינוך הייעודיים לאלו שהוסבו להתאים לשיטה ניכרו ההבדלים ב

צורת  הן שלמעטפת המבנה על הפתחים שהיא מכילה, ו המבנית, הן שלמלבד הצורה אך והפתחים. 

מבני החינוך הבדלים מהותיים בין מוסדות החינוך.  כרוילא נ, )שבירת כיוון הדופן( המחיצות הפנימיות

, וה"קוסמטיקה", כלומר העבודה על עיצוב הפנים יותר להתאים לשיטההמוסבים עשו כל שביכולתם 

בהתחשב שחשוב להעלותה השאלה מאשר על האדריכלות עצמה, בהחלט מצליחה לייצר אוירה ושינוי. 

 ה ביטוימיצוי בהאם האדריכלות האנתרופוסופית של מבני חינוך ולדורף באה לידי  ,היאבממצאים אלו 

ה פילוסופיהובלבד לבינוי מאחר ושטיינר הנחה קווים כלליים   במבני החינוך הייעודיים שנבנו בארץ?

לממש תוכל יתכן שפרשנות מבנית חדשה ימתכנן, הכל  לקבל פרשנות אישית ע"י יכולה הרחבה שהקנה

  ם באופן בולט יותר את העקרונות החינוכיים?ולהגשי

מתוך התנסות שלנו בפיתוח פרויקט אדריכלי, של בית ספר אנתרופוסופי בעיר, אנו יכולים לומר שלא 

בתוואי שטח קיים,  בפנינו האקדמיה היה תכנון עירוניאומנם חלק מהאתגר שהציבה פשוט הוא הדבר. 

נוסף לאלו, . ניצול מרבי של הקרקע העירוניתציפוף ובקומות לתכסית הקרקע, ובנייה של  מקסימלי מיצוי

ביקשנו גם להפוך את בית הספר לחלק ממוקד עירוני ושיהווה חלק מכיכר עירונית. ביקשנו להשתמש 

לה של פילוסופיה אדריכלית כהבחלקים מהמבנים המרכיבים את הקומפלקס החינוכי לשימושי ציבור. 

סיונות יאחר המון נל גרמה לנו ,רף והתחשבות בהמון גורמים קיימים בשטחוחינוכית מורכבת כחינוך ולדו

הגיע להפשטה מקסימלית של העקרונות התכנונייםוחושבים, ל
38
אומנם התוכן הפילוסופי ההתפתחותי   .

                                                             
38
 51-52עמ'  ראו נספח 
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כך למשל גן הילדים קיבל צורה יצר לנו המון עניין בתכנון ובחשיבה על אספקטים של היררכיה במרחב. 

הקומפלקס, קרוב לשטח הפתוח, אך מוקף עצים ולא פרוץ הצפוני של שלם ומוקם בקצה של עיגול מו

ומבנה התיכון אשר מקיפים רחבת חצר פתוחה.  או חשוף. את בית הספר היסודי מרכיבים שני מבנים

ממקום בחלק הכי דרומי של הקומפלקס מוגבה משאר מבני החינוך כדי שיוכלו המתבגרים לתצפת 

המבנה חולק דופן עם העיר ועם הכיכר כדי לאפשר לתלמידי התיכון את תחושת . ממעל על המתרחש

צורת מעטפת המבנים הבנויה משבירות, הופכת בהדרגה ליותר פשוטה החופש שהבגרות מאפשרת. 

 עם ההתקדמות בגיל. )מספר הקומות גדל( ומקבלת מיימד גובה משמעותי יותר 

 

בתור סטודנטים לאדריכלות ועיצוב, אנו מוצאים חשיבות מהותית בנראותה של הסביבה, מגע החומרים, 

חשיפה לגישה חינוכית אשר השפה האסתטית והתחושה שנוצרת בעקבות אלו לשוהים בחלל. 

מתייחסת ברצינות לאספקטים אלו וקושרת אותם להליך החינוכי הינה חידוש מרענן אשר נעים להיתקל 

חינוך ולדורף אם כן, כאלטרנטיבה לחינוך הממלכתי, מצליח לחדש ולהאיר לציבור הן על אופן וצורת  בו.

הלימוד, הן על תפקיד ומהות הדמות החינוכית המלווה, והן בהביט הוויזואלי והמגע עם עולם החומר. 

ילובם של בעלי נוסף אשר מעלה קרנה של שיטה זו ולא דובר על עיקרו בגוף העבודה הינו נושא שהיבט 

בכיתות הלימוד הרגילות משולבים בדרך כלל עד שני בעלי צרכי צרכים מיוחדים במסגרת החינוכית. 

מיוחדים. התרומה היא כפולה, הן לאחרונים שמסגרת זו פותחת אותם, מקנה להם ביטחון ועוזרת להם 

כי מצאנו גם האחר. להשתלב בחברה, והן לשאר התלמידים אשר מפתחים יחס של סובלנות והכלה של 

לילדים בעלי הפרעות קשב או קשיי למידה, אשר הרגישו כי המסגרת החינוכית הממלכתית הורים 

  סביבה סובלנית שתתמוך בילדיהם. מתוך חיפוש אחר ולדורף מצאו והגיעו לחינוך מדכאת את ילדיהם,

קסון, נראה כי שטיינר מצליח בניגוד לתורות התפתחותיות אחרות כמו אלו שפתחו ז'אן פיאז'ה ואריק ארי

כך למשל הרציונל שהוביל את לגבש תפיסה הוליסטית יותר, כלומר רשת תמיכה רחבה וכוללת יותר. 

תורת ההכרה, המודע והאפיסטמולוגיה. העיסוק  -מחקרו של פיאז'ה עסק בהתפתחות כלי החשיבה

ע כתגובה לביהייביוריזם אשר בתרומה והחשיבות של המיימד הקוגניטיבי בהתפתחות אצל פיאז'ה, הגי

התעלם מכוונת המחשבה מאחר וזו אינה מדידה. אריקסון לעומת זאת התמקד בקונפליקט החברתי 

ושביל הזהב שראוי שהילד ימצא בין צרכיו לדרישות החברה. שתי הגישות הנ"ל מהוות דוגמא 

 תפיסה שמציע שטיינר.להתגבשות תפיסה מחקרית ומדעית. מה שאין נכון לומר באשר למקור הידע וה

מחנכי ולדורף הנכונות, הסבלנות וההקשבה לילד המתפתח הם לב התמיכה והחוזק של גישה חינוכית זו. 

מייחסים חשיבות עצומה לילדות, ומרגישים את כובד האחריות שהם נושאים על כתפיהם כשהם 

כגוף חינוכי, נקודת המוצא עליה בנויה העשייה החינוכית היא שותפים להבשלה והצמיחה של הילד. 

טובה. כאשר הקרקע והיסודות טובים, אין זה מפתיע שהבניין שמוקם מפואר. גם אם לא כל הפרטים 

 לטעמנו האישי, התוצאה בהחלט מרשימה.קולעים 
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באיים, אקדמיים בוגרי שיטת החינוך משתלבים בהצלחה בחברה ומגיעים להישגים בתחומים שונים )צ

וכו'( .
39

טיקה וזיקה תאסלחוש  מפתחים וכן סביבתית,ו כפתיות חברתיתמפתחים יכולת לאהם   

ישנם אוניברסיטאות בארה"ב ובאירופה אשר מעדיפים בוגרי ולדורף על פני מועמדים אחרים,  לאומנות.

שכן הניסיון מראה שאלו תורמים להעלאת הרמה האקדמית
40

 . 

נתרופוסופיה הינם מערכת ספירלית. כך, לאחר לציין ששלבי ההתפתחות שמציגה האלסיום, מעניין 

שילד שגדל והתחנך ע"פ האידאל המבני שמבקשים לספק מוסדות חינוך ולדורף, החל מהגן והצורות 

האמורפיות, הזורמות, מחבקות ומכילות, דרך כיתות מצולעות שבהדרגה עד ההגעה לתיכון מופען הופך 

שכן, לאחר שבוגר כך באוניברסיטה המעבר הוא שוב לקווים עגולים וצורות חלל זורמות. , לאורתוגונלי

במסגרת האקדמאית עליו להתבסס על השיטה פיתח את הרציונאל הפיקח והערני, והמחשבה האנליטית, 

 כל אלה וכעת שוב לפתח את החוש היצירתי ויכולות הדמיון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39
 להרחבה בנושא השתלבות בוגרים בחברה ראו "אני מביט אל העולם", גלעד ג. הוצאת הרדוף 

40
 )אבשלום, שאלות ותשובות על חינוך ולדורף( 
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 נספחים

 סמסטר חורף התשע"ד סטודיו מחקרי 

 איתמר נייגר ויהלי קפל

 חיפה || המחלקה לארכיטקטורה  המרכז האקדמי ויצו 

 מנחים | ד"ר הדס שדר ופרופ' ברוך ברוך

 -    בית ספר אנתרופוסופי  תל  חי   -

הפרויקט תוכנן על שטח בית הספר תל חי בנווה שאנן, חיפה. מיקומו מרכזי, בקצה שד' טרומפלדור, ומאחוריו נוף 

מרהיב המשקיף למפרץ. את הנוף רצינו לפתוח הן לעיר והן לבית הספר ע"י יצירה של כיכר משותפת. לצורך 

בית הספר(. בתפר שבין הכיכר לבית  הפרדה ניצלנו את הטופוגרפיה לפער מפלסי )הכיכר העירונית צופה על

הספר מיקמנו מבנה משותף אשר משרת הן את בית הספר והן את העיר וחולק שימוש בפונקציות כגון סיפריה 

ואולם ספורט, בשעות שונות. הטיפולוגיה המורפולוגית של מבנה זה מהווה קשר צורני בין הגיאומטריה המלבנית 

ית הספר. נוסף בשל גובהו הוא מהווה מוקד דרך חדש לשכונה, אשר בעבר של העיר לזו השבורה ומתעגלת של ב

 רחוב.קנה המידה של מבני העשה זאת עבורה מגדל המים אשר זה מכבר נטמע ב
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 ראיון עם אדר' אבי אור

 

 רופוסופית?תהאם חונכת בשיטה האנ : : י/א

 פרסם, ותכננתי בית ירופוסופיתילדיי לומדים בבתי ספר אנ"לא, נחשפתי לזה אחרי לימודי בטכניון, : : א.א

בשביל לעשות אדריכלות  , ומספר מבני מגורים ברוח האנתרופוסופיה פה בהרדוף.רופוסופי ביודפתתאנ

 ". אפשר פשוט להתרשם ולקבל השפעה מקוויה.השיטה רופוסופית לא חייבים לחיות אתתאנ

 ?'רופוסופיתתאדריכלות אנ' אתה יוצרהאדריכלות שאפשר לכנות את האם : : י/א

 אני מכיר את השיטה, והיא אכן משפיעה על התכנון שלי. .רופוסופית"אני לא מצהיר על עצמי כמתכנן אנ: : א.א

 מפגשים בין קווים ישרים לעגולים" בבעיקר הקשר קיים 

 בתכנון? מנחה אותךהפילוסופיה ש ימהו: : י/א

ם, אני ירופוסופיתאיך לתכנן מבנים אנינר אף פעם לא נתן הנחייה ברורה ם שטי"אין פילוסופיה ברורה, וג: : א.א

יכול להגיד שאני הפנמתי ויישמתי מספר פעמים את הקשר בין הקו הישר לקו העגול, אבל כשאני משתמש בקווים 

 עגולים, צריכה להיות לזה סיבה טובה. רוב התכנון האדריכלי שלי הוא בקווים ישרים".

 ?נייקט תכנולפרותחילה אתה ניגש  : איך: י/א

נא של שלושה ימים של יקט התחיל מסד; הפרורופוסופי ביודפתתאתן לכם דוגמה מתכנון של בית ספר אנ ": : א.א

הרצוי  מה גודל ? מה חשוב לנו לקיים?רופוסופיתמה זה בית ספר אנ . 1/2/3/4ולא מלרשום  סיעור מוחות,

בסדנא הזו נפגשנו לסוף שבוע שלם מהבוקר ועד הערב אנחנו, הורים, מורים וילדים,  '.וכו ?כיתהל מבחינתנו

במגרש  של בית הספר העתיד להבנות, פרסנו דפים גדולים על השולחנות, וניסינו להבין מה זה בית ספר בכלל, 

 "ת פרקטית.מה הם חלומות של ילד, ואכן הבנו ולמדנו הרבה דברים דווקא מאנשים שאין להם גישה תכנוני

 רופוסופי?תמנחים לתכנון אנהקווים ה מה הם: : י/א

עולם לא כתב איך לתכנן, לכן כל מה שאתם רואים מרופוסופי. שטיינר תלתכנון אנמוחלטות אין הנחיות  ": : א.א

 ".בלבד אישית של המתכנן אינטרפרטציהפה ביישוב )הרדוף( זו 

 במבנה? המשתקפים יםרופוסופיתאנ יםביטוילבתכנון שלך ניתן להבחין במפורש : האם : י/א

אני לא מפחד מהקו הישר  .המצולעים-, שביניהםאפשר להגיד שכן, הקשר בין הקו הישר לקו העגול ומה ": : א.א

 ".הקוויםולא ממהר לעשות חללים עגולים. אבל אני חושב שחייב להיות הקשר בין 

 הבניה?עלויות הקו העגול מייקר את : : י/א

 "כן, מייקר בדרך כלל, אבל זה לא הדבר החשוב בעייני.": : א.א

 רופוסופית?תהאם הרעיונות התכנוניים שלך מגיעים בהכרח מהגישה האנ: : י/א

רופוסופי ביודפת, הקונספט התכנוני היה רחוב. הרעיון הגיע ממבנה המגרש ת"ממש לא, בבית הספר האנ: : א.א

ככה זה תכנון, יש צוות, הגבלות, דרישות פרוגרמה ותקציב. כל הלינארי, אבל בסוף זה ממש לא דמה לרחוב.. 

 "פרמטר מוסיף את שלו לסטרוקטורה.

 עיר?צורה מוצלחת בולדורף יכול להתקיים ב אתה חושב שבית ספר האם: : י/א

עובדתית יש, קיימים בתי ספר כאלו בערים. אם זה עובד כמו בית ספר בכפר זו שאלה טובה  ."זו שאלה קשה: : א.א

 ", הדבר אפשרילאדמהמשמעותי קשר  ברגע שמצליחים לקייםשקשה מאוד למדוד אותה. לדעתי 
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 הרדוף תיכון תעם תלמיד השיח

 

 עוד לפני ששאלנו.. -

היא  – .התקרה ופחות תומך את הלמידה שלי בביה"ס ז "אני יכולה להגיד לכם שהדבר שהכי מפריע לי והכיש :: 

 אפורה וישרה, לא משדרת לא יום ולא לילה, כמו בקניונים כזה.."

 ? , קונבנציונאליים, היה הבדלאם אותה שיטת הלימוד הייתה מתבצעת במבנים אחרים: :א/י 

את ההבדל. הרבה יותר נעים במבנה  ים"עובדה שזה היה ככה פעם, זה התחיל מכיתות קרוונים, אבל מרגשש :: 

 זה מאוד משפיע"כל הצמחייה, המבנים..  החדש.

 ?למשל  , בכיתההשל המבנ יםבחלל הרגשתכםמה התחושה לא/י :: 

במבנה של  .הארכיטקטורה האנתרופוסופית פחות ניכרת, היסודי נגיד ממש מושקע ,אתם רואיםכמו "בתיכון ש :: 

, זה חדר. כאילו הן שונות, מבית ספר רגיל התיכון כבר אין כמעט עגולים. במבנה הזה הכיתות לא כל כך שונות

 " הבדל. אולי בגלל שאנחנו בוגרים אז זה פחות חשוב כבר, אבל חבל.. שיםיאבל הרבה פחות מרג

 מה הכי חבל לך?   א/י ::

יותר נעים להיות בקומת הקרקע. קרוב יותר אל החוץ. אני לא אוהבת ש :: " אני חושבת שזה שתי הקומות. הרבה 

 מבני קומות. זה מרגיש אחרת. מנותק כזה."

 ?בכיתה  נוח לשבת ללמודב המרגיש א/י :: בסופו של דבר את

"אני לא יודעת אם זו הארכיטקטורה, אבל הכיתות תמיד נראות יפות מבפנים. זה נותן אווירה יותר טובה ש :: 

 "סינתטי..-. לדעתי מכיתות רגילות שהכול אפור ולבן ודוחה כזה

 ..לשיחה שלנו  מצטרף  תלמיד -

מבאס. ביסודי היה לנו מנורות חמות  ..זה ממש! הזה שיש בכיתות. זה מפריע המעפן"לי מפריע הפלורסנט ד :: 

 "איזה..בתי חולים, מוסדות גדולים, לא יודע . אור צהוב ולא לבן. הפלורסנט מזכיר כאלה

 ? כמה החוץ חשוב לכם   א/י ::

 "הכי חשוב, אנחנו המון בחוץ"ד/ ש :: 

 אז יכול להיות שהחוץ יותר חשוב לכם מהכיתות והפנים?   א/י ::

: " אני לא יודעת אם יותר חשוב אבל זה כן צריך להיות מקום פתוח ומזמין עם צמחייה מסביב, בלעדי זה נראה ש :

 מתוך הבניין וכאלה" יוצאות סביבה פתוחה, החצרותצריכה להיות לי שזה סתם עוד בניין. הסביבה בכלל 

 ? מה הייתם מוסיפים או משנים במבנים   א/י ::

 צה שזה יהיה שתי קומות, הכי טוב אם יהיה מקום גדול אחד על הקרקע לכולם": "אני לא הייתי רוד :

בטוחה לא  חומר אחר,: "האמת שגם השירותים מעצבנים. הכל פלסטיק כזה, היו צריכים לשים דלתות עץ או ש :

 מה.."
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 ראיון עם מתכנן דרור צור

 

 ?רופוסופיתאתה מגדיר את עצמך כאדריכל אנהאם : : י/א

רופוסופיה וכן, זה משפיע לי על תרופוסוף היא קצת ליטראלית, כבן אדם אני קשור לאנתהגדרה אדריכל אנ": : ד.צ

  התכנון והאדריכלות שלי".

 ?רופוסופיתתשיטה האנחונכת ע"פ ההאם : : י/א

 .שנה" 30-רופוסופית והוא קיים כתהרדוף הוא אחד המקומות הראשונים בארץ שחיים את הגישה האנ לא.": : ד.צ

 ?שליווה את התכנון שלך בבית הספר בהרדוף  פיזי לקונספט האדריכליהאם הצלחת לדעתך לתת ביטוי : : י/א

התפיסה שלנו בחינוך הוא שהילדים צומחים . ותלתומכים בפעי כן, אני חושב שהמבנים בבית ספר": : ד.צ

 .נים. לזה נתנו את החשיבות, לכן יש שוני בין המבומשתנים וכך גם המבנים משתנים ומקבלים צורה אחרת

מערכת עיצוב הפנים גם תומכת ומשרתת את המטרה, כך צביעה של כל כיתה בצבע שונה גם נותנת את אפקט 

 "השינוי תומך ההתפתחות.

 ?הישרה הזוויתמה עומד מאחורי הרעיון של קיטום הפינות ושבירת : : י/א

. הרעיון הוא לעבור מצורות רציונליות שהצורה מייצרתניין הוא לא הקיטום עצמו, אלא התחושה הע": : ד.צ

פיתוח ב מדוברקיטום פינות היא אחת הדרכים ליישם זאת. בסופו של דבר . וגונליות( לצורות אבסטרקטיותת)אור

 צורה. מה שאנחנו חשבנו זה שבצורות עגולות יש משהו יותר חלומי".כלפי של תחושה 

 ?ום פינות עגולות נובע מקושי טכנולוגיהאם השימוש בקיטום פינות במק: : י/א

ממש לא. בצורות ישרות יש משהו מעורר, ובצורות עגולות יש משהו יותר חלומי ומרדים, ולכן הצורות ": : ד.צ

, התואם את הצורך הן יוצרות משהו בין עיגול למרובע .ות את המטרהתהמשובעות שהשתמשנו בהן, משר

 ".הלימודי 

 ?בכפר תכנון מול עיר רופוסופי בתעל תכנון בית ספר אנ מחשבהתרום לנו במה אתה יכול ל: : י/א

אבל צריך להתמודד עם כל  פתוחים והחיבור לטבע חשובים מאוד.רופוסופי המרחבים התבחינוך האנ ,בגדול": : ד.צ

מות. רופוסופי בקותזה לא שאי אפשר לבנות בית ספר אנשטח צריך להסתדר עם מה שיש.  מצב, ואם אין הרבה

הקרקע . סוג של ניתוק תרופוסופי יוצרתזה אפילו אתגר מעניין, אבל צריך להבין שבניה לגובה של בית ספר אנ

 "חשובה, במיוחד לילדים. הקשר לאדמה חשוב יותר ככל שהגיל נמוך יותר.

 ?בית הספר כיתות מה המשמעות לשבע הצלעות שבחרתם לעשות ב: : י/א

יש משמעות מבחינת זה שהיא לא זוגית, וכך  שבעש מרכז, אבל לא מעגל, לספרה הרעיון הוא שלכיתה י": : ד.צ

 ."נחשבת פחות סגורה ומאפשרת יותר חופש
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 גלעד גולדשמיטראיון עם 

 

 ?כמה מחזורי בוגרים סיימו תחת הנהלתך: : י/א

 ."מחזורים 10בתור מנהל סיימו תחתי ": : ג.ג

 ?החינוכית האידאולוגיה אתהאם תוכל לתמצת בכמה משפטים : : י/א

 ,באופן כללי מדובר בהתפתחות הילד, מה נכון לילד. לא מה נכון לצבא, לחברה ולאוניברסיטה. ואיך אפשר": : ג.ג

את כל מה שעושים בבית הספר לכוון להתפתחותו של הילד, ואז מגיעים לזה שעושים פה הרבה יותר תנועה, 

 ."אמנות, משחקים וקשרים

 ? והבניה לגובה הבינוי, ניצול תכסית הקרקע  ציפוףעומת בנוי, מה אתה חושב על נושא פתוח ל: : י/א

זה כמו מפעל. בתי  אני חושב שזה נורא. הכל מתחיל בזה שלא מתחשבים בילד אלא בצרכים כלכליים, ואז": : ג.ג

תלמידים  250פה יש  .םתלמידי 300ספר הפכו לענקיים. לפי מחקרים שלי, בית ספר לא צריך להיות גדול יותר מ 

 ".בתיכון. ילדים צריכים מרחב, מקום לרוץ ולשחק 250-ביסודי ו

 ? נכון גם לגיל התיכוןהאם הדבר : : י/א

איש שכולם  1000תהליכים חינוכיים בבית ספר של  קייםאבל עדיין חשוב. קשה ל אומנם, ברור, פחות": : ג.ג

 ."ילדים צריכים להרגיש מיוחדים .לובשים את אותה החולצה

 ?תו טובזי של בית הספר, האם אתה מרגיש אלגבי המבנה הפי: : י/א

 ."תו טוב, אבל אני גם חווה את הפשרות שעשינו במהלך התכנון והבניהכן, אני מרגיש א": : ג.ג

 ?מקומות בהם נעשו כשלים לדעתךמהם ה: : י/א

 "מפריע לי הוא שאין מספיק צלאין הרבה לדעתי, אך הדבר שהכי ": : ג.ג

 ? יה והנוי היו חלק מהתכנון שלכםיהאם הצמח: : י/א

הכל נעשה בלי ממש התייעצות  .לא, לצערי המועצה אחראית על תחום זה ולא הצלחנו להגיע איתם להבנות": : ג.ג

 בנו, לדעתי יש חלקים יפים וטובים וחלקים פחות".

 ? אחרים מלבד הבטון שחשבתם להשתמש בהם לבנית בית הספר אלטרנטיבייםהאם היו חומרים : : י/א

 .". פשוט הרגיש לנו נכוןתה החלטה מושכלת, שמתאימה לאקלים ולמקוםילא, השימוש בבטון הי": : ג.ג

 ? האם קיימים קשרים עם הקהילה והאם זה חשוב: : י/א

 פרוגרמתיתהמבנים יועדו  ,כבר בתכנוןזה חשוב מאוד, אחר הצהריים מלא פה בפעילות. . מים קשריםיקי": : ג.ג

לשמש את בית הספר ביום ואת הקהילה אחר הצהרים ובערב. המבנים אותם אנו חולקים הם אולם הספורט 

 ".והסדנאות

 ? ם מגוריםרקמה אחת יחד עב שמתקייםמה דעתך על בית ספר ללא גדרות : : י/א

אבל משרד  בצורה נפלאה. יעזור לקיים קהילתיות טובה,אני בעד בית ספר פתוח. אני חושב שזה יתקיים ": : ג.ג

 ".החינוך לעולם לא יאשר דבר כזה

 ?לראות אצל בוגרים שלכם אתה מצפהאילו תכונות : : י/א
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את הלימודים עם קשר קרוב לעצמו. סיים אני חושב שהכי חשוב לי שכל תלמיד י. זה מאוד אינדיבידואלי": : ג.ג

אם התלמיד יתגייס לצבא או ילמד באוניברסיטה, לי ממש לא משנה . מעצמנומערכת החינוך מרחיקה אותנו 

 קשוב וקרוב לעצמו."העיקר שיעשה את הבחירות שלו ממקום ש

 ? קשר בין התלמידים למוריםב הדיסטנס שמנו לב שתלמידים רצים לחבק אותך, מה אתה חושב על נושא: : י/א

בגיל צעיר התלמידים מאוד  .זה מאוד תלוי גילוטוב, ו חשוב זהלנהל קשר קרוב אני חושב ששאלה חשובה. ": : ג.ג

הקטנים שרצים לחבק אותי יחדלו מכך כבר בעוד שנה חבקים ועם השנים הם מתבגרים ומתרחקים. מחוברים ומ

 "שדורש הקשבה מצד המחנך. נושא אינדיבידואלי ן שאלת הקשר היאאגם כושנתיים. 

ציואקונומי היחסית גבוה של תלמידים שבאים ללמוד פה מקל על עניינים של משמעת האם המעמד הסו: : י/א

 ?והתמודדויות אחרות בתחום החינוך 

נו מקל בהחלט, תלמידים מגיעים לפה לרוב כי להורים שלהם חשוב החינוך של ילדיהם, אך מצד שני א": : ג.ג

. אנו משלבים בכיתות שלנו בעלי צרכים מיוחדים, כך שיש מודיות וחברתיותקולטים המון ילדים עם בעיות לי

 מסוג שונה." הוא קושיההתמודדויות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ארבעת הראיונות נעשו כשנה טרם כתיבת העבודה ובתחילת הלימוד של הנושא החינוכי הערה ::

 ושיח אחר.  והאדריכלי של האנתרופוסופיה. יתכן שראיונות עדכניים היו מולידים שאלות שונות

 

 

 


