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 אלוקים נמצא בכל מקום

 הרבי מקוצק שנותנים לו להיכנס

 

"שיאה ותכליתה של כל פילוסופיה אמיתית הוא החינוך, 
במובן הרחב ביותר הוא תורת עיצוב האדם".תינוקות 
ופעוטות נתונים באופן מוחלט בידי סביבתם הפיזית, הם 
סופגים את העולם בעיקר דרך חושיהם ומגיבים באופן 

 (.רודולף שטיינר) ".ביותר של הידיעה: חיקוי האקטיבי

יציאת ישראל ממצרים, 
תישאר לעד האביב של כל 

 הרב קוק . .העולם כלו

בזרע הטמון באדמה קיים כל    
הפוטנציאל כדי להפוך לשתיל וממנו לפרח אשר בעתיד ישא פרי. הזרע צריך על מנת לגדול ולהתפתח, מזון שהאדמה 

ה ומים זכים. אף אצל ילדנו קיים הפוטנציאל כדי לגדול ולהתפתח בכל הכיוונים והאפשרויות מספקת, קרן שמש חמ
( היה מחנך, פילוסוף והוגה דעות ועסק בתחומים רבים כגון: 1681-1291רודולף שטיינר ) שיעמדו לרשותו ושבהם יבחר. 

  .אות אורגנית, חקלאות ביולוגית דינאמיתחקירת כתבי המשורר גיתה, חינוך, דרכים חדשות ברפוי ובתורת הרפואה, חקל
אסטוריה'  - הקים רודולף שטיינר את בית הספר הראשון בשיטת ולדורף לילדי פועלי בית החרושת 'ולדורף 1212בשנת 

בעיר שטוטגרט שבגרמניה )השיטה נקראת ע'ש בית החרושת( וייסד את החברה האנתרופוסופית 
 סופיה=ָחְכַמת(.  ופו=אדםאנתר  האדם;-ָחְכַמת )אנתרופוסופיה=

תחילה לפתח את מכלול יכולותיו הפנימיות ולא להפריע לו בתהליך הצמיחה  ילדבחינוך ולדורף מאמינים שעלינו לסייע ל
והגדילה הטבעיים, זאת על מנת שבשלב מאוחר ישתמש בהם על מנת לפתח מיומנויות נוספות. בשנות הילדות 

המוטוריקה והדמיון. לפיכך, סביבה חינוכית המתאימה לילדים  דים הן מתחוםהראשונות היכולות המפותחות של היל
ששעתן עוד עתידה להגיע  החשיבה, , תדגיש את פיתוחן של מיומנויות אלו ותמעיט בפיתוחן של מיומנויות7עד גיל 

 בשנים הבאות. 
וק בבניית מיומנויות דרישה מוקדמת ועקשנית מצדנו להפעלת כוחות חשיבה אצל הילד בגילאים בהם הוא עס

 המוטוריקה והדמיון, עלולה לפגום בהתפתחות הטבעית שלו. 
בגן וולדורף עוטפים את הילד בסביבה המסייעת לו להעצים את היכולות הפנימיות. בעזרת יכולות אלו, יוכל לפתח את  

מושלמים. לכן, הילד יכול  בגן, אינםדובים תווי הפנים של הבובות, הגמדים וה  יכולות החשיבה והרגש שלו בעתיד.
להזדהות איתם ובכל יום ל'האנישם' )מלשון האנשה( לדמות אחרת. היום הבובה היא מלכה, מחר היא תהיה אמא ובזמן 

בגן ולדורף משתדלים שלא להתערב בזמן המשחק החופשי של  אחר תהיה כל דמות מפרי דמיונו המתפתח של הילד.
עולם הדמיון העשיר. בזמן זה הילדים מפתחים את הדמיון, יכולת פיתרון בעיות,  הילדים, כדי שלא להפריע לפעולתו של

מניחים בד משי כחול  לעיתים מגרים את הילדים לפתח את דמיונם באופנים שונים: יצירתיות וקשרים חברתיים נבנים.
קוביות בונות את ביתו של כמה  כמה אצטרובלים, והנה מופיע היער הקסום המקיף את האגם,, על השטיח, והרי לנו אגם

מסייעת לילד להישאר בעולמו בגן אווירה הומולנו נפרש עולם מלא בעל אינסוף אפשרויות למשחק.  הגמד שומר האגם
 העשיר ואינה מאלצת אותו לוותר על עולמו.

ם פשטידה באיזה יום אוכלי ,גן גורם לכך שהילדים יודעים באיזה יום מתקיימת פעילות זו או אחרתב קבוע ריתמוס
החיוני ליצירת הקרקע ולאווירה לה הם זקוקים על מנת  ובאיזה יום יוצאים לפיקניק. דבר זה נוסך בילדים ביטחון

 הריתמוס בגן מתחלק לשלושה או לארבעה רבדים: ריתמוס יומי, ריתמוס שבועי וריתמוס   .להתפתח ולגדול

  .עונתי/שנתי
חרי חיבוק הם מתפזרים לשחק במשחקים השונים. תוך כדי כך, הם בריתמוס היומי מקבלים את הילדים בבוקר וא

הילדים  לאחר מכן, מתקיימת פעילות הבוקר המשתנה מיום ליום יכולים לבחור לחתוך ירקות לארוחת הבוקר והצהרים.
מעגל תנועה, יוצאים לחצר  –משחקים עוד זמן קצר, מתכנסים לארוחת הבוקר, מתיישבים על השטיח למעגל בוקר 

ביום ראשון מכינים ואופים :וחוזרים לסיפור, ארוחת צהריים ומנוחה. הריתמוס השבועי שונה בעיקר בפעילות היומית
לישת בצק  -ביום רביעי אופים עוגיות.ביום שלישי צובעים בגירי שעווה ביום שני מציירים בצבעי מים. .לחם לכל השבוע

לעולם לא נאמר לילד מה לצייר, או  המוטוריקה ואף לפיתוח הדמיון לפיתוח םתורה  או יוצרים בבוקר בפלסטלינה / דונג
                                                                                                                                                                                         מה לפסל עם הפלסטלינה. אנו נגיש לו את האמצעים ובהם ייצור ככל העולה על רוחו ודמיונו. 

( כמו: השחלת חוט 4-1בפעולות טרום תפירה )המתאימות לגילאי ים סקועובוא  ביום חמישי, שהוא יום טיול ופיקניק
פירות ובירקות ( , בבפרחים וכמובן טיול  להכרת הגינה) וטיפול  במחט, תפירת עלי שלכת, שזירת פרחים, חרוזים ועוד.

 חלות מתוקות. אופיםשל שבת המלכה, ביום זה  ביום שישי שורה בגן אווירת  ולימוד והתבוננות בטבע.
בתחילת השנה מוסקים זיתים,  הריתמוס השנתי, הן עונות השנה והחגים. כל עונה והפעילות שלה. כל חג והחגיגה שלו. 

טאבון  בוניםבפסח  ונרות, העסיסי לסעודת ראש השנה. בחנוכה נכין סופגניות או קוטפים רימונים ומפרקים את תוכנם
                                                                                                                                                                 יין.  מכיניםענבים ו בוצריםמצות. בקיץ  ואופים

תזונאית טבעית, המקפידה על איזון נכון בין המרכיבים  –הרכבת התפריט נעשית תחת פיקוח נטרופאטי  : התזונה
השונים: פחמימות, חלבונים, דגנים וירקות. ארוחות הבוקר מבוססות על לחם אשר נאפה בכל יום ראשון בעזרתם של 

ארוחות הצהריים  דבש, גבינה, אבוקדו ועוד. עםו בידיהם הנאמנות ולאכלו הילדים הנהנים להכין את הבצק וללוש אות
משתנות מיום ליום. כפי שלכל יום יש את פעילות הבוקר שלו, כך לכל יום יש את ארוחת הצהריים שלו, שגם בהכנתה 

 יש לילדים תפקיד חשוב.
      המסייעים לשמור על אוירה ביתיתמיוחדת בגן הם הריחות העולים מהסירים והחום המופק מהתנור ו חלק חשוב

 יש כן פירות יבשים וטריים ועוגיות מקמח מלא ושיבולת שועל שהילדים עוזרים  להכין. ,בגן אין ממתקים נעימה.
הרעיון שעומד בבסיס תורתו של שטיינר הוא שיש לנצל את השכל והיכולת הלוגית על מנת לפתח את כל הממדים 

 ן אינטואיציה, יצירתיות ועוד. דמיו –הקשורים לחיי הרוח 
תינוקות ופעוטות נתונים באופן מוחלט בידי סביבתם הפיזית, הם סופגים את העולם בעיקר דרך חושיהם ומגיבים "

 . ("חיקוי) באופן האקטיבי ביותר של הידיעה
                     הורים ואנשי חינוך, ליצור סביבה מתאימה לחיקוי עבור הילד. –משום כך מוטל על המטפלים בילדים צעירים ו

 על הסביבה להציע אפשרות לחיקוי משמעותי ולמשחק יצירתי. 
שים לאמהות, לכן בגן האנתרופוסופי לא נמצא לימוד קריאה וחשבון. במקומם נראה ילדים משחקים בבישול, מתחפ

אבות, מלכים וקוסמים ועוסקים בשירה ובציור. האמנות משמשת כאמצעי חינוכי בגן הילדים. מדובר במתן פרשנות 
 ולראות  אישית של הילד למוסיקה, שירה וספרות. כך לומדים הילדים ליהנות מהשפה, לשחק יחד, לשמוע סיפורים



ר של הילד לחיים, דרכה נבנים כוחות של ריכוז, עניין ואהבת פעילות כזו היא ההכנה הטובה ביות תיאטרון בובות.
משחק יש חשיבות רבה בחינוך האנתרופוסופי. הוא נתפס גם כמטרה בפני עצמה, הסבת עונג  המשחק חשיבות הלימוד.

 .ינותברצ  טהור לילד, וגם כאמצעי דרכו ילמד הילד להתייחס לעבודה בבגרותו באותו האופן בו התייחס למשחק בילדותו
כיוון שכך, יש להתייחס ברצינות רבה גם לצעצועים ולמשחקים בסביבה החינוכית. צריך לבדוק באיזו מידה הם תורמים 

לפיתוח דמיונו של הילד?, איזה מסר מעביר הצעצוע על העולם והאדם? ובאיזו מידה הצעצוע מסייע לפיתוח יכולתו 
גן האנתרופוסופי לא נמצא בכלליים מותיר מקום לדמיונו של הילד צעצוע פשוט הבנוי מקווי מתאר  החברתית של הילד?

צעצועי פלסטיק ומשחקי קופסא, זאת כיוון שהגישה מעדיפה עיסוק בחומרים טבעיים כמו עץ, נחושת וכותנה. הילד 
קולט את איכותם של החומרים הטבעיים והחומר הטבעי מאפשר תחושה של שוני, לעומת הרגשת האחידות בצעצועי 

פלסטיק שאינם מאפשרים מצע נרחב לחוש המישוש. הצעצועים קשורים ברובם לחיי הבית והעבודה ומזמנים ה
סיטואציות הקשורות ליחסים חברתיים ואנושיים. חלק גדול מהצעצועים בגן הם רב יעודיים, כך שניתן להשתמש בהם 

ושים שונים למשחק, מבלי לכבול את הילד למטרות שונות לפי דמיונו של הילד ובכך לאפשר לו את החופש להעניק פר
 ) החומר לכתבה נלקח מאתר גנאחר באתר חומר רב בנושא (.   למטה אחת ויחידה. 

 
יש ספרים למתחילים או סתם  ?ולאלה שעדיין לא מבינים למה אקולוגיה .בלבד למתקדמיםכמה טיפים ודברים קטנים 

כשמסבנים כלים, מצחצחים שיניים או מסתבנים   ."אנושותל "צעד קטן לאדם, צעד גדול רותם לגלוש לאתר הישוב

 11 - 1זה מגוחך להוריד בניאגרה בשירותים  המים מהמקלחת והכיור לגינה.משאירים את הברז סגור.  -במקלחת
   it`s brown – wash it down . if it`s yellow – let it mellow   ליטר בשביל כוס שתן או כמו שאומרים האמריקאים:

לאנרגיה ידנית יש  כשקונים נייר טואלט או נייר לכתיבה אז רק ממוחזר  זבל אורגני לבעלי חיים ולקומפוסטר 
       עדיין מקום בבית ובמטבח: מטחנת קפה לקפה ותבלינים, מעבד מזון וקוצץ ירקות ידני, בגינה כיסוך דשא בקומביין ידני.

החלון ) במקום תה בשקיקים ובאריזה ולא משנה כמה כתוב שהוא "טבעי"(. תה מצמחים מהגינה או מעציץ על עדן  

חלב סויה   עוגיות, סוכריות וממתקים, ירקות ופירות במשקל ולא ארוז אחד אחדעדיף לקנות קטניות, חמוצים,  
טוחנים אותם , וחלב שקדים אפשר בקלות להכין לבד ) כוס פולי סויה מושרים ללילה מבשלים אותם עם מים כחצי שעה

ליטר מים חמים מים את השקית עם הפולים בסיר גדול עם  ששמים בשקית בד או חיתול קושרים את החלק העליון, 
ולשים היטב לסחיטת החלב מוסיפים עוד ליטר מים חמים ומבשלים בסיר כפול עוד כעשרים דקות תוך כדי בחישה. 

דקות ולסנן (, ניתן  91יי ברז לערבב ולהרתיח בסיר כפול במשך חלב סויה לעצלנים ) חצי קילו קמח סויה שלוש ליטר מ
שקדים ותמר אחד בכוס מים ללילה בבוקר קולפים וטוחנים  11) משרים  –להמתיק עם סוכר לתת או דבש. חלב שקדים 

ם חומוס וסלטים תוצרת בית עדיף על סלטי כוסות מים ומסננים (. החלב מחזיק שבוע במקרר 9.1 – 9בבלנדר עם 

מעדני חלב וגלידות תוצרת בית מחלב סויה או שקדים או מחלב פרה בקרטון )ולא  קנויים בקופסאות פלסטיק

גרנולה  במשקל או להכין בבית )יותר טעים( : טוחנים בבלנדר זרעי פשתן, זרעי דלעת, אגוזים שונים, תפוח  בשקית(
כמות שווה של שיבולת שועל ומעט צימוקים. שלם, דבש, ומעט מים. משמנים תבנית ומערבבים את התערובת ב

משקאות קלים מיצים ויוגורט עדיף  לבחוש מדי פעם מכניסים לתנור לרבע שעה )או בתנור שמש שעה וחצי בקיץ(

סנדוויצ'ים לארוחת  עץ לימון ליד הבית שימושי מאוד לטיבול לרפואה ולהכנת חומר ניקוי ביתי בבקבוקי זכוכית

בקניות בשוק או בסופר אפשר להשתמש בארגז קרטון או  ממוחזר-עמיות או בשקיות ניירעשר בקופסאות רב פ
בשקיות בד רב פעמיות ) תמי תופרת ומוכרת כאלה לפי הזמנה (, או לפחות לאסוף את שקיות הניילון לשימוש נוסף 

אפשר  ירוק לסלט הבצל היבש במטבח צמח לא לזרוק אפשר לגדל בצנצנת או בכוס זכוכית ולהשתמש לבצלבבית

אוספים שאריות טיפות שמנים נדיפים 11להכין תרסיס לטיהור אוויר במיכל ריסוס רב פעמי  ממלאים במים עם 

 W98מנורה פלואורסנט צהובה חוסכת חשמל רב   שעווה מנרות ישנים ומכינים נר חדש.)או חוזרים לנרות השמן(

יש מגוון מוצרים ביתים  שימוש ביתי  בסוללות נטענות.צדדיםלכל נייר שני  W 911נותנת אור כמו מנורה של  
מוצרים נוספים השמש )רדיו, פנס, מטען סוללות לפלאפון, מאוורר ונטה, מאוורר לכובע ועוד... ) אור המופעלים על ידי

יותר מנפט, והבקבוק לא ניתן למיחזור העדיפו לשתות מי מים מינראליים עולים  ( www.msl.co.il ניתן לראות באתר 

הפחיתו כל האפשר שימוש בשקיות אשפה מניילון ) שקיות אשפה התקינו מכשיר סינון קבועאו  קודם ברז שהורתחו 

י צו האופנה לתינוקות ברותם, חיסכון של אלפ –חיתולים רב פעמיים הן מוצר מוזר: קונים אותן רק כדי לזרוק אותן ( 

בחנויות יד שנייה ניתן למצוא מצלמה דיגיטאלית חסכונית וידידותית לסביבה שקלים ותורמים לאיכות הסביבה 

מעטפות ? המכתב עצמו הוא  המעטפה )כמו דברי הדואר של משרדי ממשלה   , ספרים....במצב מצויןבגדים , עגלות

ועוד כיד הדמיון    ום טושים ולורדים מפלסטיק(עפרונות צבעוניים וצבעי שמן או פנדה )במקוחשבון הפלאפון 
  והיצירה הטובה עליכם.

חברת ארץ אורגנית חנות שבאה עד     
  לגינון   בא פירות וירקות, מזון אורגני מוצרים טבעיים לתינוקות מוצרי ניקיון אקולוגים ומוצריםו לבית

או דרך הטלפון וכחלק מהשירות הם  . מזמינים דרך האתר(הם משתמשים בשקיות נייר כמובן) אורגני.

אצלכם ארגז מיוחד לאיסוף בקבוקים, פחיות, נייר, סוללות, ומחסניות דיו ובפעם הבאה שהם   משאירים
באים. הם מעבירים את ארגז המיחזור למרכז מיחזור ואת הפיקדון עבור הבקבוקים ומחסניות הדיו 

 באתר האינטרנט של רותם. מהעבר ובהווהותם ר-ניתן לקרא את כל דפי שיחבהחזר כספי מלא.  תקבלו

http://www.msl.co.il/

