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המבנה החברתי 
  התלת איברי
ולב ליבו של 
  המפגש האנושי

  זיו-מיכל קרמר
  

,  בראשון בינואר1923בשנת 
מרכז התנועה ( עלה הגיתאנום

האנתרופוסופית הנמצא 
) ליד באזל שבשוויץ, ךבדורנא
רופאה , איטה וגמן.  בלהבות

הולנדית שעבדה עם רודולף 
היא . עמדה שם לצידו, שטיינר

היא התבוננה ... התבוננה בו
... וראתה כיצד מול האסון הזה

עומד אדם  . עומד  אדם
הוא ניצב מול מפעל .  לבדו
...   שהלך והתכלהםחיי

נפשיים , ובמימדים אחרים
 ניצב מול הוא,  ורוחניים

כוחות נגד רבים וחזקים 
שאיימו להרוס ולכלות את כל 

את מה ... מה שפעל למענו
ה בדם ליבו והקדיש בשבילו בנש

 ... את כל חייו

  
יים הללו תמבמהלך הרגעים הדר

הצליחה איטה וגמן לראות את 

רודולף שטיינר בעיני רוחה כפי שאף 
פעם לא ראתה ולא חוותה אותו 

ה מול עיניה היא ראת. קודם לכן
שכל חייו הוקדשו למען ... אדם בודד
 ...מול כל זה, עומד שם... האחרים
  ...ניצב למעשה לבדו ...בבדידותו

  
הארי סאלמן בחר לפתוח באירוע 

העולם החברתי "הזה את ספרו 
ספר העוסק בלב  , "כאתר התקדשות

השאלה הסוציאלית והשליחות של 
התנועה והגישה הרוחנית 

 ומומלץ מאוד האנתרופוסופית
התיאור הזה נגע לליבי . לקריאה
לפתוח בו את , גם אני, והחלטתי

על המבנה , ההרצאה שלי
במסגרת הקבוצה שלנו , המשולש

.  העוסקת בעיניני יעוץ אירגוני
משהו מהבנותי ) 14 ראה עמוד(

לגבי נושא מורכב זה אני מנסה 
משימה לא . להעלות על הכתב
  ...פשוטה כלל ועיקר

תהיה , כך תקוותי, מרבסוף המא
  .בחירה זו מובנת לקוראים

  
מלאת , בתוככי תקופה קשה מנשוא
כאשר ... תהפוכות ועקובה מדם

ממזרח מתחוללת מהפכה 
בולשביקית ובמרכז אירופה נכפים 

משטרים דמוקרטים מעושים על ידי 
על , ב דאז"נשיא ארה, וילסון

חורבותיה של מלחמת העולם 
 ותוך כדי מהפכה ..הראשונה

וכאשר ... תעשייתית  מתמשכת
מתוך כל זה עולים ומבצבצים 
הסימנים הראשונים של מה שעומד 
להיות מאוחר יותר האסון הגדול 

עלית , ביותר של המאה העשרים
בתוך , שם... הנאציזם לשלטון
הכלכלי , החברתי, המצב הפוליטי

עבד ועמל , והאנושי המסובך הזה
שטיינר בכל כוחו בשביל ליצור את 

נאים הנכונים שיאפשרו עבודה הת
 ...עם מבנה חברתי אנושי מחודש

שיוכל לאפשר לבני אדם את 
ההתפתחות הנכונה המתאימה 

  .להם בזמן הזה
  

 ?ובמה הדברים אמורים

  
הופכת ,   לערך15החל מן המאה ה
, התודעה הערה, התודעה העצמית

להיות יותר ויותר נחלתה של 
הולכים ומתחזקים . האנושות

אינדיבידואליים של כל הכוחות ה
אדם וחודרים פנימה אל תוכו יותר 

  . שלו"אני"ויותר כוחות ה
  

הולכת " אני" ככל שתודעת ה
 הולכת ונחלשת במקביל ,ומתחזקת

התודעה הקולקטיבית הקוסמית 
שהיתה נחלת האנושות קודם 

קשרים בין אנשים שהיו עד ... לכן
נקטיביים ונוצרו מתוך יאז אינסט

הטבעי הפכו יותר החיבור האנושי 
החיבור . ויותר בעייתיים ומורכבים

לעולמות הרוח וההכרה בקיומם 
) הא בהא תליה(הולכים ונחלשים 

ותודעת הכליה והמוות חודרת יותר 
  . ויותר אל תוך הנפש האנושית

במקום הקשרים החברתיים 
הלכו , האנושיים הטבעיים

והתפתחו כוחות חברתיים 
פקידם ת. ואנושיים אנטי סוציאליים
והינו גם , של כוחות אילו היה

לאפשר בניה של מרכז פנימי , היום
זהו . עצמאי ונפרד בנפש האדם

תהליך הכרחי וראוי בכדי לפתח 
  . תודעה של עצמיות

  
, "אני"כדי שכוחות ה,  יחד עם זאת

הגוף הנצחי היחודי ביותר של 
ימשיך להיות ,  האדם
טראקציה נכונה ובריאה עם נבאי

, הבונים את האדםשאר החלקים 
כגון (מחוצה לו , ועם כוחות אחרים

, )אנשים אחרים ועולמות רוחיים
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וכדי שיפתח קרמה טובה יותר 
, עליו להתאמן, לחיים הבאים

בפיתוח , בתקופת נפש התודעה
כושרים נפשיים שיעזרו לו להתגבר 

ראה . (על הנטייה האנטיסוציאלית
 בין רוע לחמלה -מאמר בעלון מרץ

  ).תועבודת צוו
  

 ?כיצד זה קשור במבנה המשולש

  
המבנה החברתי התלת איברי נועד 
בעצם לאפשר לבני האדם 

להמשיך לפתח את , בתקופתנו
האישי , הגרעין החופשי הנצחי

,  "אני"את כוחות ה, והאינדיבידואלי
ובו זמנית לאפשר להם להתמודד 

הפנימית , עם המגמה העכשווית
והעמוקה של דחית האדם האחר 

,  של רגשות שליליים כלפיוופיתוח
, כלומר. המגמה האנטי חברתית

לאפשר את עיקרו של האתגר 
הנפשי והרוחני  הנחוץ לנו בתקופה 

  .בה אנו חיים היום
  

סוציאלים -הכוחות האנטי
האינטימיים ביותר של כל אחד 
מאיתנו מקבלים מימדים גדולים 
ורבי ערך במפגש בין אדם לאדם ועל 

ין אדם אחת כמה וכמה במפגש ב
וקבוצות או בין קבוצות אנשים 

שם האנונימיות מבצרת את . שונות

. בני האדם יותר ויותר זה מפני זה
הכוחות הללו החיים בתוככי נפשו 
של כל אדם יוצרים בסופו של דבר 
מבנים חברתיים פוליטיים וכלכליים 
שהולכים ומקבלים כח אוטונומי 

  .אשר עלול לפעול באופן שלילי
  

 נוצרות כל מיני מערכות  באופן כזה
בהן שולטת הטכנוקרטיה והיחס 

האנשים . המנוכר אל בני האדם
הופכים לאוביקטים ומאבדים את 

את . יכולתם לשלוט במהלך חייהם
העקרון הזה קל לראות בכל מיני 
מערכות המוניות במישורים שונים 

החל מבתי ספר בהם , של החיים
שולטים חוקי משרד החינוך וכלה 

 פוליטיות בהן שולטים במערכות
, ביניהם אילי הון, כוחות שונים

  .ן וכדומה"כרישי נדל
  

כיצד והאם אפשר למנוע מצב 
 ?כזה

  
כל מסגרת חברתית השואפת 
לשמור על החופש הרוחני של 

על זכותם לחיות בהדדיות , חבריה
ובאחווה ולהיות משוחררים 
מאינטרסים כוחניים  ועל זכותם 

אשר בה לחיות בצורה שיוויונית 
נשמרות זכויותיהם וחובותיהם גם 

מתוך הכרה בכך שכל , כלפי אחרים

אחד מהם הוא אדם העומד בפני 
ולא חלילה (עצמו כיחיד ומיוחד 

אך בו בזמן קשור בקשר )  כאוביקט
תוכל לשאוף ... עם האחרים

להשתמש בעקרונותיו של המבנה 
  . התלת איברי

  
חברה  תלת מגזרית תהיה מורכבת  

מרכזי  פעילות  או  משלושה 
 -תחומים עיקריים, לחילופין

התחום הכלכלי , התחום הרוחני
כל מגזר יהנה . והתחום הפוליטי

מאוטונומיה שלמה ככל הניתן 
בתחום האחריות שלו ומשיתוף 
  . פעולה עם שני המגזרים האחרים

  
מה פירוש הדבר חיי רוח 

 ?ותרבות חופשיים

  
עקרי הבעיה "בספרון הקטן 

הגוף החברתי : פתרונההחברתית ו
טען שטיינר כי חוסר , "התלת איברי

הסדר בחיים הציבוריים נובע 
מתלות של חיי הרוח במדינה 

בעיקר , המדינה. ובכלכלה
וזאת ניתן לראות ,  הסוציאליסטית

, בתהליכים ההסטוריים המוכרים
לקחה על עצמה את התפקיד של 
קידום האנושות לשלב חדש ומתוך 

ערכת החינוך רצון להפקיע את מ
וחיי הרוח הציבוריים מהכוחות 

ששלטו בהם בימי הביניים הפכה 
  .את ענייני החינוך לכפופים לה

  
חשוב להבין שמה שהתאים 
לתקופה מסוימת כבר לא מתאים 

היום הכרח הוא ליצור חיי . להיום
רוח שאינם תלויים ושהינם בעלי 

  .ניהול עצמי בלתי תלוי
  

 הוא מי שעומד שם במרכז חיי הרוח
האינדיבידואל בעל הרוח ... האדם

, המורה בבית הספר. (החופשית
...). איש המדע וכל אדם באשר הוא

השילוש של המבנה "במאמר 
 ההחברתי והמסתורין של הקרמ

- בן. מאת  י, "בחיים החברתיים
.  מובהר עיקר זה ביתר פירוט, אהרון

בתחום זה ניצב האדם לבדו ומתוך 
מאית יצירה חופשית אישית ועצ

הוא מביא את פירותיו אל העולם 
  .שמחוצה לו

  
בהינתן לו המרחב , רק האדם עצמו

הראוי מתוך אמון עמוק ביכולותיו 
יכול , ובכישוריו הרוחניים היחודיים

להפרות את הזרע שבתוכו ולהביא 
. אל העולם את מה שנולד בתוכו

אין זה אומר שהאדם יוצר במרחב 
 נהפוך... בו הוא מנותק מן האחר

אך מה שנולד בתוכו הוא פרי ... הוא
של ההתפתחות הרוחנית  
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החופשית והאינדיבידואלית שלו 
מה שנדרש כאן בכדי . בלבד

שהחופש הרוחני של כל אדם יוכל 
לבוא לידי ביטוי הוא פיתוחם של 

האחד הוא יכולת . שני כוחות בנפש
ההשתקעות בנפש הזולת תוך 
הכרה בכישוריו ובעליונותו 

וימים והשני הוא בתחומים מס
היכולת להניח בידו את , האמון בו

הסמכות לעשיה חופשית לקבלת 
החלטות ולעיצוב מדיניות בתחום 

ראה (כזה או אחר של החיים 
  ).א.ב. מאת יהמאמר המוזכר לעיל

מתוך עיקרון זה נולדה גם העבודה 
  .במנדטים בבתי ספר וולדורף

  
חשוב לציין כי ברגע שהאדם 

ירות היצירה החופשי מביא את פ
שלו לעולם ומשתף בה אנשים 

המוקד של ההתרחשות ,  אחרים
הופך להיות החיים החברתיים 
עצמם  וכבר לא החיים האישיים 

בתוך מוקד . של כל אינדיבידואל
התרחשות זה יבואו לידי ביטוי 
. כוחות שיתפתחו במגזרים השונים

אם הכח הזורם מן התחום הרוחני 
... דםהחירות של הא, הוא החופש

אזי על הכח המתפתח בתחום חיי 
הכלכלה להיות הדדיות ואחווה 

ההון המצטבר שם יעמוד . אנושית
מתוך הכוחות הללו  בלבד לרשותם 

וחיי הרוח . של חיי התרבות והרוח
יתרמו לחיים הכלכליים את החופש 

, לעומת זאת .  לפעול בדרכם הם
הכח שיצמח בתחום של החיים 

הזכויות , ןהפוליטיים הוא השיוויו
והחובות המעוגנים בחוק אשר 
יאפשרו לגוף החברתי להתקיים 

  .ללא עוולות

  
 ?מה פירוש הדבר

  
הכלכלה בחיים המודרניים מורכבת 

 יצור -משלוש פעילויות מרכזיות
מסחר סחורות וצריכת , סחורות
ההקפים של הפעילויות . סחורות

 הללו גדלו עם השנים מכלכלה
ביתית ועל לכלכלה עולמית לכן לא 
ניתן לצמצם את חיי הכלכלה כיום 
. לתחומה של מדינה מסוימת

המדינות קמו כידוע לכולנו מתוך 
כוחות שאינם רק כלכליים והנסיון 

להפכן לחטיבות כלכליות גרם 
במרוצת השנים לתוהו ובוהו 

עקרי הבעיה  "-ראה. (חברתי
רודולף , "החברתית ופתרונה

  .)שטיינר
  

במבנה , אל תוך החיים הכלכליים
חברתי בריא יזרמו ערכי החופש של 
האדם והם יתנהלו מתוך כוחותיהם 

ללא תלות במנגנונים , הם
החיים . הפוליטיים והמדיניים

הכלכליים אינם צריכים להתארגן 
חיי הרוח החופשיים יולידו . מבחוץ

את הרעיונות אשר על פיהם 
יתארגנו האיגודים המקצועיים 

מתוך שיקולים כלכליים , וניםהש
  .ענייניים

  
חשוב לציין שאין הדבר דומה 
למגמה הליברלית הקפיטליסטית 
הטהורה שהתפתחה בעיקר במערב 
אירופה במאה  העשרים  אשר לפיה 
יש לתת לכוחות השוק להתנהל 
באופן עצמאי לחלוטין ללא 

מגמה , התערבותה של המדינה
אשר מנעה  בעצם ממדינת הסעד 

במבנה .  ה מלהתפתחוהרווח
החברתי התלת איברי הכוחות 

הם , הכלכליים ולא המדיניים
מתוך , שיעצבו את כוחות השוק

... שיקולים כלכליים טהורים

ובתחום המדיני ידאגו לזכויות 
ולחובות של כל פרט ופרט שלא 
יוותר ללא משענת כלכלית ואמצעי 

  .מחייה
  

סוגיה חשובה ביותר בתוך החיים 
 שאלת ערכה של הכלכליים היא

כיום מקובל להתיחס אל . העבודה
עבודתו של האדם כסחורה ולשלם 

מבחינה .  עליה כעל סחורה
דבר זה ,  טוען שטיינר, הסטורית 

הינו שריד של תקופת העבדות 
שעבר אחר כך " ערך", והפיאודליזם

טרנספורמציה אל תוך חיי הכלכלה 
המערך הכלכלי . הקפילטליסטיים

 רק סחורה הקפיטליסטי מכיר
בתחום פעולתו והוא יודע כי לכל 
סחורה יש את הערך שלה בתוך 

 ך  גם כח כ.האורגניזם הכלכלי
  .האדם הפך לסחורה

  
אחד הדחפים הברורים שהביאו 
לפעולתה של התנועה 
הסוציאליסטית  הפרולטרית היתה 
הסלידה מהעובדה שעל הפועל 
למכור למעביד את כח העבודה שלו 

. ה בשוקכמו שמוכרים סחור
  :השאלה העולה היום היא

האם ניתן בכלל להעריך בכסף 
את רוח האדם המושקעת 

 ? בעבודתו
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כי , טוען שטיינר בספרו, האמת היא
חיים כלכליים עוסקים בסופו של 

חיי כלכלה .  דבר בסחורות
מורכבים מיצור סחורות וצריכתן 

טבעי הדבר , לכן. התכליתית
שכאשר ערכה של העבודה והיחס 

 כוחותיה מופקד בידי הכלפ
ההתיחסות אליה תהיה , יםהכלכלי

לשחרר , יש  אם כן.  כאל סחורה
את כח העבודה של האדם מן 
התהליך הכלכלי ולהעבירו אל 
תחום השיפוט של חיי חוק ומשפט 
. שהם שטח האחריות של המדינה

יעודה של המדינה במבנה התלת 
איברי הוא להיות מופקדת בכח 

חת כבוד התחיקה שלה על אבט
תפקידה להוציא את . האדם

העבודה מן החיים הכלכליים 
  .ולהבטיח את אופיה האנושי

  
על פי החוק החברתי העיקרי יש 
להפריד בין העבודה לתמורה שאדם 
מקבל בגינה ולאפשר סיפוק של 
הצרכים האישיים לא מתוך 
העבודה האישית אלא מעבודתם 
. של כלל האנשים היוצרים בצוותא

באופן פנימי עמדה של כאן נדרשת 
הקרבה חופשית של העבודה למען 
הזולת וסיפוק של הצרכים 
העצמיים בהתאם ליצירה 

הסיפוק .   המשותפת של כולם

האישי מיצירה אישית נכון לתחום 
הרוחני אך איננו יכול לשרת את 
.  התחום הכלכלי בחברה בריאה

הקיום הכלכלי הינו זכות אנושית 
פרד בסיסית והיא מתקיימת בנ

לגמרי משאלת ההערכה הרוחנית 
או הכלכלית של ערך העבודה של 

 השילוש -ראה מאמר. (האדם
 ההחברתי והמסתורין של הקרמ

  ..)א.ב.בחיים החברתיים מאת י
ניתן לראות כיצד ככל שאנו עוברים 
ממעגלים פרטיים למעגלים יותר 
רחבים בהם מתקימים מפגשים 

הנשיאה , אנושיים מורכבים יותר
חר  הופכת להיות קשה של הא
היכולת לתת , בתחום הרוחני. יותר

 על אדם בעל התמחותאמון ולסמוך 
 אמנם קשה ,הופכת זמינה יותר

 לנהוג כך ביחסים אנושיים עדיין
אך החופש האנושי כבר , שיוויוניים

חדר פחות או יותר כערך אל תוך 
בחיים הכלכליים הופכים . התודעה

, תרהחיים בצותא למורכבים עוד יו
אך גם שם ניתן להשתמש ביצירה 

ערכים , החופשית וביוזמה האישית
בחיים . הזורמים מן המגזר הרוחני

החברתיים עצמם הופך הדבר 
  . למשימה קשה הרבה יותר

  
 נשיאה תבחיים החברתיים נדרש

אקטיבית של גורל הזולת על 

על כל אדם . חולשותיו ומגבלותיו
לפתח בתוכו פעילות פנימית 

 מה מצוי –יה השאלה שבתוכה ח
תוכי שהוא תוך בתוככי זולתי וב

שהוא , שווה ערך מבחינה מוסרית
איננו תלוי בכישורים כאלה או 
אחרים ובהשגים נפשיים ורוחניים 

מהו הדבר הזה  ...של כל פרט ופרט
  ?ההופך כל אדם לשווה ערך לזולתו

  
מתוך הכרה בדבר הזה המאחד את 

על האדם להבין , האנושות
הבאה  הנובעת מאותו שהשאלה 

 כיצד אוכל להיות –הדבר היא 
ברגעים של , שותף אמת של זולתי

? טרגדיה וסבל כמו גם ברגעי חסד
 השילוש החברתי -ראה מאמר(

 בחיים הוהמסתורין של הקרמ
, שהרי, .)א.ב.החברתיים מאת י

בסופו של דבר כולנו קשורים 
מתוך . בקשרים קרמתיים זה עם זה

בני האדם הכרה זו על קהילת 
לקחת אחריות מלאה על חייו של 

על הקהילה . כל אדם החי בקרבה
  .לשאת את גורלו של היחיד

  
החיים החברתיים הנכונים יובטחו 
על ידי המדינה אשר תפקיד עצמה 
על נשיאה זו של גורל הזולת 
באמצעות חקיקתן של הזכויות 

כל המתרחש . והחובות האנושיות

בחיים החברתיים הכלכליים 
וחניים יובטח על ידי מדינת והר

היא זו שתהיה . החוק והסדר
מחויבת להתנהלות החוקית 
התקנית של החיים בכל מגזר ומגזר 
. ובכל תחום של החיים האנושיים

התחום המדיני יהיה זה אשר יזרים 
אל כל תחומי החיים את ערך 

  .השיוויון של חיי אדם
  

כל האמור לעיל מכוון בעצם 
.  ושית חדשהליצירתה של תרבות אנ

 החיים החברתיים היו ,בעבר
  תודעההתנהלו ללאמעשה טבעי ו

אנשים חיו בתרבות של . ערה
הם נשאו באופן , תודעה קולקטיבית

אינסטנקטיבי לחלוטין את גורלם 
המשותף ולא היו זקוקים למבנים 

הנבנים בצורה , חברתיים מיוחדים
בכדי לאפשר את חיי זולתם , מודעת

שית ואת התפתחותם הנפ
חיי הרוח היו זמינים .  והרוחנית

בצורה טבעית וכך גם הקשר אל 
מכיוון שהיום התודעה היא .  האחר

על ,  "אני"יותר ויותר תודעת 
המבנים החברתיים להתאים עצמם 

לתרבות , להתפתחות החדשה
החדשה שנוצרת עקב כך ולאפשר 

קהילות . בנייה של קהילות חדשות
אשר יהפכו את העולם החברתי 

  .אתר של התקדשותל
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שותפתו , מה קרה לאיטה וגמן
באותן ,  של רודולף שטיינר

שעות קשות בהן נשרף 
 ?הגיתאנום

  
 מה שאירע באותם רגעים זוהי 

ההבנה . הבנה רוחית מסוג חדש
הרוחית אשר בני האדם כיום 
. צמאים אליה וזקוקים לה כל כך

 נצבה םברגעים הקשים הללו בה
נר איטה וגמן לצידו של שטיי

התאפשר לה לחוות בעומק ישותה 
הטרגדיה . את רוחו ונפשו

שהתחוללה מול עיניה אפשרה לה 
להרדים את ישותה שלה ולקלוט אל 

בתוך התודעה . תוכה את ישותו
רוחו .  שלה התעוררה רוחו

התעוררה אל תוך המקום הזה 
מעשה זה .  שהתפנה לגמרי למענה

הפך את גורלו של שטיינר לגורלה 
גמן ומתוך חופש היא של איטה ו

הצליחה לקחת אותו אל תוך ליבה 
איטה .  ומשם לגמרי אל תוך חייה

באותם רגעים וגמן שאלה למעשה 
את השאלה הפרסיבלית שהיא לב 
ליבה של ההתקדשות בעת 

  .החדשה
  

בספרו העולם החברתי כאתר של 
התקדשות מספר הארי סאלמן כיצד 
מעשה זה הוביל את שטיינר 

 של החיים לפעילות מחודשת
הרוחניים ולחיבור חזק ומשמעותי 
... יותר אל המסתריות החדשות

שהן בעצם דרכים חדשות 
  .להתחברות עם עולם הרוח

  
... וכפי שאני מבינה זאת
,  במילים אולי יותר פשוטות

הדרכים החדשות הללו הן 
היכולת לקשור את עצמי עם 

דרך השתקעות ,  ודרכו,זולתי
תוח לפ, בנפשו וההתעניינות בו

ללא . פתח חדש לעולם הרוח
 הרוח שכון לא ת,האחר

ללא  .בתקופה זו, בעולמנו
כזו במידה חיים בספירה רוחית 

על ידי הקשר אל , או אחרת
לא נוכל להתגבר ,  ועם האחר

על החומר החודר עוד ועוד 
 .תוך החיים המודרניים לא
 

כול המבנה החברתי המשולש י
 קשרים חדשים תרייצאפשר ל

להוביל הוא יכול  .בין בני אדם
 םלבנייה של קשרי גורל שבה

יים תאנשים יוצרים קשרים קרמ
 ומתוך כוחות ...מתוך חופש

מקדש את ההלב בונים 
 . חברתיה

זהו לב ליבו של המבנה 
 .החברתי התלת איברי

  

את הדברים הבאים כתב רודולף 
שבו היום , 10.11.1923 -שטיינר ב

 10,  במינכןטשהיטלר עשה את הפו
  . תאנוםי שריפת הגחודשים אחרי

  ;האדם רואה בעין שהעולם יצר
  ואשר הוא רואה קושר אותו

  ;העולם אל שמחת העולם וכאב
  קושר אותו אל כל

  מכך חותאך לא פ, המתהווה כאן
  כאן אל כל אשר קורס

  .אל ממלכות האופל של התהום
  האדם מביט

  ;לו בעין שהרוח העניקה
  קושר אותו, ואשר הוא רואה

  ;אל תקוות הרוח וכח משען הרוח
 כל המכה שורש בנצח קושר אותו אל

  .ונושא בנצח את פירותיו
  

  לראות אך ביכולתו של האדם
  רק אם הוא חש

  את עינו הפנימית עצמה
  ,יבר של רוח אלוהיםכא

  פני זירת הנפש אשר על
  במקדש גופו של האדם

 .מחולל את מעשי האלים
  האנושות שרויה בחשכה
  ,של הפנימיות האלוהית

  אהאך אנו רוצים להבי
  התודעה אל תוך אורה הבהיר של

  ואז לשאת מעל חורבות ואפר
  .את שלהבת האלים שבלב האדם

  אף אם ינצפו הברקים, כך

  ,יים לגל עשןאת בתינו החוש
  אנו מקימים בתים של נפש

  ממארג האור האיתן כברזל
  .של הדעת

  ושקיעתו של החיצוני
  תהיי לעליתו

  .שבנפשות, של הפנימי מכל
  

  הסבל חודר לכאן
  ;מעם האיתנים של כח החומר

  התקווה מאירה
  ;גם כאשר אפלה תסובנו

  ,והיא תחדור בבוא העת אל זכרוננו
ב כשלאחר האפלה נזכה לחיות שו

  .באור
 איננו רוצים שהמאור הזה יחסר לנו

  בשעת האור העתידית, בעת ההיא
  ,בתוך הסבל, מפני שכעת

  .לא שתלנוהו בתוך נפשותינו
  

צער רב שרוי בין  "-שטיינר אמר אז
אך יבואו שעות בהן , השורות הללו
החבוי ביותר הגדול  תגלו את הצער

  ."בהן
  
  
  
  
  
  
  

-וכל ביתהמתגעגעים ' אכיתה  ילדי
למיכל אפריים ם מאחלי ספר שקד 

  !החלמה מהירה
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  פסח בעין בוסתן
  רחל גוטליב: כתבה וצילמה

  
"  אביב הגיע פסח בא, שמחה רבה"

וחגגנו פסח ראשון יחדיו , שרו ילדנו
עין "בגן הערבי יהודי המשותף 

עם בוא האביב . בחילף" בוסתן
צומחות גם חברויות חדשות בין 

לדברי אחד ההורים . הילדים
: בישיבת הורים שנערכה סמוך לחג

הודות להתקדמות בהבנת השפה "
גלות הם מתחילים ל, משני הצדדים

שבעצם תמיד היו " חברים חדשים"
  ..."ורק חיכו להתגלות, שם

הילדים , זמן מה לפני בוא החג
, "משה בתיבה"שקדו על הכנת 

 ,בהדרכתה הצמודה של עולה

 
וערב החג התרגשותם היתה רבה 

איש את -כשהם זכו להשיט איש
הפרטי על פני המים בין " משה"ה

תוך , רחים ונרות צפיםבין פ, הקנים
  . זהירות רבה שמשה לא יטבע

  
, לפני היציאה לחופשה הארוכה

" סדר"הילדים הספיקו לחגוג 
משותף בגן ואף לקצור ירקות אביב 

  .מגן הירק) בצלים(
זכינו להכרה רשמית , שימו לב

  !של משרד החינוך
בית " ביוני נקיים 10 -בשבת ה

וזו הזדמנות לכל , חילףבגן ב" פתוח
לסייר , מי שרוצה לבוא להתארח

במקום יהיו דוכני . ולהתרשם מהגן
סדנאות יצירה , יצירה ואוכל

כולם . ומופע מוסיקלי, לילדים
  !מוזמנים בחום
049536012 :לפרטים נוספים  

einbustan@yahoo.com 
http://www.ein-bustan.org 

  

  
  
  
 

גן עץ הזית  מרשמים
  בשפרעם

בעקבות היום הפתוח 
  .29.4.06 -שהתקיים ב

  דינה ברכה כוכב
  

נוסעים לגן , הרייםהצר שבת אח
. האנתרופוסופי הערבי בשפרעם

מקום ששמעתי עליו עד  –שפרעם 
  .כה רק בחדשות
המשכתי ישר , פניתי ימינה

? ובמספרה שאלתי איך להגיע
פגשתי אנשים אדיבים שהסבירו לי 

  .התרגשתי .בחפץ לב את הדרך לגן
  .גן אנתרופוסופי ערבי בשפרעם
כבר , בכניסה לגן פגשנו את סטפני

מרחוק ראינו אותה עובדת עדיין 
אור בני , נכנסנו, לארגן את האירוע

  ,פגש את יעל ורץ אליה בחיבוק ענק
  .הלב התחמם לי

 הגננת המקסימה ָאִמינהפגשנו את 
ההרגשה , שלמדה איתי בסמינר

גננים , ילדים, הורים. היתה חגיגית
מסביב שולחנות . ואורחים חגיגיים

  .ערוכים בשפע של כיבוד
  .אבל חם ונעים, הגן פשוט

אור ואני תופרים עכבר בסדנת 
 .ודייָנה נותנת לנו הנחיותר, תפירה

סביבנו יושבים ילדים והורים 

יעל עוזרת לנו , ועוסקים בתפירה
לסיים את העכבר ותופרת לו זנב 

  .ואזניים
קנינו כמה מתנות קטנות 
ומקסימות כשהכסף נתרם למען 
קידום החינוך האלטרנטיבי 

כסף נתרם ההרגשתי ש, בשפרעם
  .למטרה מאוד חיובית

 מלא בילדים ארגז חול, בחצר הגן
אני . מעליו עץ תות, משחקים

מושיטה את היד ונהנית מהטעם 
בון אט, על יד עץ התות. הנפלא

לשים בצק ר שאוילדים ואורחים 
  .ואופים פיתות טעימות

מיץ מלימון , זעתר, לבנה, שמן זית
  . שפע–עוגיות , עוגות, סחוט

פשטות בסיסית וחמימות עוטפת 
  .אור לא רוצה ללכת, אותי
בארץ 'הצעיר התקיימה הצגה בגן 

בגן הבוגר . 'לין-סו-סין גר צאן
התכנסו האורחים לשמיעת נגינה 

אני . של כמה מהנערים' עוד'על 
  .רואה את סטפני מאושרת

קמתי למחרת בבוקר ועדיין הרגשתי 
  .את החמימות שעטפה אותי

תודה לכל העושים במלאכה וקירוב 
  .הלבבות
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שעות וימים 
התאמנו ומאד 

  נונהנ
  'ערב מוסיקלי בכיתה ד

  'ילדי כיתה ד
  

 הערב התקייםלפני חודש 
' המוסיקלי הראשון של כיתה ד

, ו בהדרכתה של נעמה פלד"תשס
 ובעזרתה של ,המורה למוסיקה
 קטעים 17היו . שירה והתלמידים

 שכל הכיתה שרה 7ומתוכם 
  .וניגנה

  :בכתתנו מגוון רחב של כלים
, )שני ילדים(מפוחית , כינור, לו'צ

שני (חצוצרה , סקסופון, גיטרה
אלט וסופרנינו , מבוןוטר, )ילדים

, שישה פסנתרנים, )שתי ילדות(
קלרינט וכל הכיתה , מנדולינה
  .בחלילית

נעמה ידי - עלודבורוב הקטעים ע
  .שגם כתבה חלק מהמנגינות

ההתאמנות (שעות וימים התאמנו 
) הייתה עצמאית כמעט תמיד

לח שבו ובסופו של דבר יצא ערב מוצ
 .)מקווים שגם הקהל(ו נמאוד נהנ

  
  
  

כוחה המעצב של 
  ההופעה המשותפת

  

רשמים נוספים מן הערב 
  'המוסיקאלי של כיתה ד

  נעמה פלד
  

רגע לפני שהחלה חופשת הפסח 
, ערב מוסיקלי' העלתה כיתה ד
  בערב היו . מוסיקלי ביותר

קטעי נגינה ושירה בהם השתתפו 
 הרכבים קטנים של ילדים וקטעים
  בהם השתתפו כל ילדי 

אפשר בהחלט לאמר שהערב . הכיתה
 עבודת הילדים מתחילת  הוא פרי
  .השנה

את שיעורי המוסיקה אנחנו פותחים 
. בחימום קולי ההולך ומניב תוצאות

. ומנגנים הרבה קנונים שרים אנו
שרים שירים הקשורים למולדת 

  הכיתה התחילה עכשיו תקופת (
אנו לומדים לאט לאט את ). מולדת

שפת התווים דרך המקצבים השונים 
והנגינה בחלילית תופסת  וגובה צליל

  .אף היא מקום משמעותי
התברכה בשורה של נגנים ' כיתה ד

רבים המנגנים בכלים שונים 
. בחליליות  הנגינהומגוונים מלבד

, ניתן למצוא שם נגני טרומבון

חליליות , קלרינט, סקסופון, חצוצרה
, מפוחית, כינור, לו'צ, וסופרנינו אלט
. פנסתר ואפילו מנדולינה, גיטרה

חגיגה של צלילים  הדבר מאפשר
וצבעים והרבה משחק בין הגוונים 

  .השונים של הכלים
חלק מהילדים החלו לנגן ממש עם 

. נה וחלקם במהלכהתחילת הש
שבה כבר  בלי קשר לתקופת הזמן

 הם - או שבועייםם שנתיי-ניגנו
מצאו עצמם בתוך אנסמבל וכל 

  .המשתמע ממנו
היה עלינו לעבוד ברצינות על 
 ,למידה משותפת של כיוון הכלים

,  לזה ללמוד להקשיב זה :זאת ועוד
לדעת לנגן את התפקיד שלך טוב 

 לדעת - להתגמש-אך יחד עם זאת
לדעת ,  מתמהמה לחכות אם השני

 לא מוקדם -להיות שם בדיוק בזמן
לנגן שוב , מידי מדי ולא מאוחר

ושוב את אותה המוסיקה עד שהיא 
  ...נהיית חלק ממך

דבר נוסף ששמנו עליו דגש רב הוא 
השקט בין הקטעים הוא . השקט

יכולה להיכנס  הזמן שבו המוסיקה
פנימה והוא נושא חלק חשוב בתוך 

  .ההנגינ
לראות את שמחה גדולה היא 

הילדים יוזמים בעצמם חזרות 
  .ומתאמנים במלא הרצינות

ביום של הערב המוסיקלי הילדים 
עבדו כל כך יפה עד שחששתי שלא 

אך הם כמובן ... כוחות הםבו וותרי
. לא אכזבו ונתנו הופעה מצוינת

לחוות  בשבילי זאת הייתה הזדמנות
. שוב את הכח המעצב של ההופעה

 דברים שאנו עובדים עליהם יש
שהובנו במלואם  במהלך כל השנה

  .ערב ההופעה
אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי 

 , המחנכת, שוב לשירה להודות
בכל  שהייתה מעורבת לחלוטין

 מן התכנון ועד  שור לערב זהקה
תודה על . הנגינה ואף יותר מזה

  .הפורה שיתוף הפעולה
  

  "הרשו לי להיות"
קים כך היינו במשח
  . האולימפיים

  ' בכיתה האולימפיאדה

  נעמה לשם 

אשר התקיימה , באולימפיאדה
 במתחם 29-31.3.06בתאריכים 

 : בתי ספר5ו שתתפ ה,הסחנה
 ,רמת השרון ,רמת גן ,ירושלים

  .הרדוף וטבעון
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כאשר סיימנו להקים את אוהלינו 
 )אחרי שהגענו לסחנה( בשטח שלנו

 .כל הילדים התחלקו לקבוצות
ות היו מורכבות מכמה ילדים הקבוצ

מכל בית ספר ונקראו על שמן של 
, דלפי :לדוגמא ,ערים יווניות

  ...אולימפיה , ספרטה, אתונה
עשינו בהתחלה משחקי הכרויות 
ואחר כך הלכנו לראות את 

התחלנו מיד להתאמן  .המשחקים
, הטלת כידון, זריקת דיסקוסב

  .ריצה וכדומה, קפיצה
ן כל ביום השני המשכנו להתאמ

. הבוקר ובצהריים התרחצנו בסחנה
פעילויות  ,היתה  לנו הפסקה

ובערב היה לנו  טקס השבעה 
  מיוחד מאוד אשר היה

תיאטרון בבית שאן במקום -באמפי
  .מקסים ומיוחד

  
ביום השלישי והאחרון התחלנו את 
התחרויות והמשחקים אשר בהם 

 כל נתנו לנו את הניקוד הסופי של
 וגם כאשר התאמנו נתנ(המשחקים 

  ). לנו נקודות על שיפור בתרגיל

רוב ההורים הגיעו ביום השלישי 
 ,בבוקר וצפו בנו מטילים כידון

 קייםבסוף התלו ...זורקים דיסקוס
  .טקס הסיום

בטקס היתה במה די גדולה אשר 
  עליה כל הקבוצות הציגו את 

ההמנון הקבוצתי שהילדים המציאו 
לכולם חילקו  ".מוסיקהפינת ה" -ב

מדליות השתתפות ולאחר הטקס 
המורים אמרו לכל קבוצה את סכום 

מהלך בהניקוד אשר הצליחו להשיג 
  !שלושת הימים

אני רוצה מאוד מאוד לשבח ולומר 
תודה לדני נחמני אשר הכין לנו 

טעים  ,שלושה ימים אוכל נהדר
 וגם ,ומשביע אז באמת תודה לך
לווים תודה רבה לכל ההורים המ

אשר עזרו לנו בכל מיני דברים 
! תודה !שונים אז באמת תודה

  !'ממני ומכל כיתה ה! תודה
  

לכל מי שתהה על משמעות השיר 
, ביוונית שפורסם בגליון הקודם
  :הנה התרגום של השיר לעברית

  
 ,אתם האלים הנשגבים

 .אדירי כוח בלתי מנוצחים
 שמש ירח וכוכבים
 שופעי בוהק אור
 שליטים נעלים

 ,נשימת אפכם אש יוקדת
 .מציתים בחיים את הבריאה

 הטוב הנעלה מאיר ונוצר
כמעטפת אור מזהירה של 

 .אתר
 וניצוץ זוהר קורא אליכם

 :מתפלל ומבקש
 .הרשו לי להיות

 

מיצירות ילדי 
  הכיתות הגבוהות

  'כיתה ו
  

  

  
  

  'כיתה ז
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 להורי בית ספר שקד                                                                  

 שלום רב
  

בחודשים האחרונים עסקנו בגיבוש 
ותכנון רשימת הפרויקטים שיבוצעו 
במהלך יריד שקד המתוכנן ליום 

האנשים  נקבעו. 26.5 -י השיש
ובקרוב , אשר יובילו פעילויות אלו

נודיע לכם על שיבוציכם למשימות 
אנא הענו בחיוב ותנו כתף . שונות

 המטרה -בביצוע העבודות השונות 
בית הספר  הינה קידום וטיפוח

  .עבור ילדינו
 150ס " גביית התשלום מההורים ע

. ח ליריד נמצאת כעת בעיצומה"ש
ים שטרם עשו כן נבקש מההור
כדי שנוכל להערך , לשלם בהקדם

כראוי למימוש היעדים שלקחנו על 
, אם ביכולתכם לשלם יותר .עצמנו

  . תרומתכם תבורך
צוות מצוצמם ומגובש אשר עוסק 
בארגון היריד עומד לרשותכם בכל 

נשמח לענות לכל שאלה . עת
הקשורה ביריד ונודה לכל מעורבות 

וע ויוזמה הקשורה להצלחה האר
  .שלנו

 בברכה רבה
  צוות יריד שקד

  
  0522619543  אורי עזרא

  0546569807 מיכאל אלעד
  0546771687 קובי מזרחי
  0508328947 נורית נוימן
  0523837838 משה קליין
  0546363493 שירה לשם

  

 יום הזכרון לשואה
  ולגבורה
  אלון ירושלמי

  
בעשרים וחמישה ביום שלישי 

ום ציינו בבית הספר את יבאפריל 
  . והגבורהשואהזכרון לה

 בו האירוע היה מרגש ביותר ולקחו
חלק הכיתות הגבוהות של בית 

  .הספר
קת שישה נרות האירוע נפתח בהדל
 יהודים ן מיליוהלזכרם של שש
תוך כדי הדלקת  .שנרצחו בשואה

את ' ושרה כיתה זנגנה , הנרות
 , בתום טקס הפתיחה. עמוד האש

אשר , אסתראישה בשם הוזמנה 
 .השואהאירועי את ה עברנערה כ

כוסלובקיה ' בצסיפורה מתחיל

.  במחנה ריכוז בפוליןממשיךו
בעוצמתו  עורר בי  אסתר שלהסיפור

כיצד ? רועה מהו ...את שאלת הרוע
יכולים אנשים להגיע לדרגת רוע כל 

האם זה יכול ? מרחיקת לכתכך 
  ? לקרות לכל אחד

העלה באופן  ה של אסתרסוף סיפור
 ,וח  שבאדםולת הרי את גדתדרמ

האופן היחידי בו ניתן את ואולי 
מבלי לאבד היה לשרוד את הזוועה 

 אסתר. את האנושיותו ותשפיאת ה
על הרעב הנורא שהם חשו סיפרה 

.  במחנה הריכוזבכל רגע ורגע 
מים הגדול היה לזכות במזלם 

 ,א"ת תפווקליפעם מעט דלוחים 
 מרוחפרוסת לחם מעופש וב
שהאויב  שם היא גילתה .מרגרינהב

  . הגדול ביותר של  האדם הוא הרעב
ברגעים הקשים ביותר כאשר 

צלם כל  הסכנה היתה לאבד
אסתר  הצליחה אז דווקא ...אנוש

ראתה שיש היא . להתבונן סביבה
 היא ...אנשים רעבים ממנה

ר אש 15זוג תאומות בנות בה הבחינ
צליחו ה כשלד וכמעט ולא נראו רזות
 מתוך הרעב, אזדוקא  .לתפקד
הצליחה  , הנורא והסבלהגדול

 קבוצה קטנה של ןארגאסתר ל
אנשים שהיו מוכנים לוותר על 

 ולתת ,להםאשר בקושי נותר המעט 
נערות חתיכה קטנה משלהם ל

היא , "באותו רגע". תאומותה
  ". לא חוויתי יותר רעב", אמרה

ניתן , יים הללותברגעים הדרמ
לחוות את פעולתו של הרוע הגדול 

הגדולה היכולת את  ומולו, ביותר
 ותאנושיוהגבוהה  ביותר של 

   . של האחרו בסבלהוהכר
לאחר שאסתר סיימה הייתה דממת 
 .הזדהות והשתאות מצד הילדים

' אלי אלי'שרה את השיר ' כיתה ו
בביצוע מופלא ולאחר מכן הצטרפו 

סיימה ' כיתה ה. אליהם כל הילדים
  . בחליליות"תקווה"בניגון ה

ר חותמו על האירוע בוודאי השאי
הילדים ואף על המבוגרים שנכחו 

  .בחדר
  

  -אמנות המקצוע
בורך הוא מי יד"

  "שאתה
  

  :על עיצוב הדיבור והדרמה
  רועי בירן

  

 נתן רודולף שטיינר את 1924בשנת 
סדרת ההרצאות על עיצוב הדיבור 

בהן הוא מניח את הבסיס , והדרמה
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לעבודה האנתרופוסופית בתחום 
  .המשחק והתיאטרון, הדיבור

  
בדיבורו של האדם , בזמנים קדומים
האדם ניגן בדיבורו , היתה מוסיקה

דיבר במשקל , את צלילי השפה
  .והשפה חיה בתמונות, ובריתמוס

בזמן המודרני הפך הדיבור להיות 
  .ויבש, ענייני, יותר ויותר פרוזאי

עיצוב הדיבור מנסה להחיות מחדש 
, את הדיבור בעזרת צלילי השפה

הדיבור שוב ומנסה להפוך את 
  .לאומנותי

העבודה בעיצוב הדיבור מתחלקת 
הלירי , האפי: לשלושה תחומים

  .והדרמתי
ובכל , לכל תחום דגשים משלו

תחום אנו מנסים ליצור איכות שונה 
  :לדוגמא ,של דיבור

אנו :  הסיפורי-בתחום האפי
מנסים ליצור תמונות בדימיונו של 

י פיסול ועיצוב "המקשיב וזאת ע
  .בשפההעיצורים ש
אנו :  בדיבור השירה-בליריקה

מנסים להחיות את הרגש אשר 
בנפשו של , אותו חש המשורר

בעזרת עבודה עם תנועות , המקשיב
  . הקשורות מאוד לרגשות-השפה
,  אנו לובשים כבר דמות:בדרמה

והדיבור נצבע כחלק מחיפוש 
  .האיכויות המאפינות את הדמות

 ?מה לכל זה ולוולדורף 

  
ף מתאמנים בעיצוב מורי הוולדור

, הדיבור כחלק מהכשרתם
 –זה הרבה " כלי"ומשתמשים ב

, בסיפורים שהם מספרים לכיתה
בדיבור , בדיקלומים המשותפים

  .וכמובן בהצגות, השירים
  .הדיבור קשור קשר הדוק לנשימה

להיות מסוגל לעמוד ולדבר את 
, לדבר היטב, עצמך החוצה למרחב

זה , מעוצב, הרמוני, דיבור נושם
להיות מסוגל לעמוד היטב על 
האדמה ולצאת לקראת העולם עם 

  . בדיבורך–מי שאתה 
מלבד היופי (ההצגות בבית הספר 

מבחנים , הן מבחנים) שהן מגלות
, נוכחות הילד בתוך גופו, בנוכחות
וכמו כן ) הכללי והחברתי(ובמרחב 
עורים אותם מלמדים חוקי יהם ש

הבמה היא שופט . האמנות עצמם
י לעמוד במבחניו צריך אכזר וכד

י כך לעשות "תמיד להתאמץ וע
דברים ולגלות כוחות שלא חשבת 

  .שיש בך
כמורה לעיצוב דיבור ובמאי של 

אלו הרגעים המרגשים , הצגות
יות ולראות את ההתגבר, בשבילי

, הקטנות על מכשולים וקשיים
ומתוכם את הצמיחה של כוחות 

  .חדשים בילדים

 נצחימן הסע מ
   ובחזרהלאישי

  
ת גמר של תערוכת עבודו

  ב מהרדוף" יותכית
  רענן שפירא

  
בימים אלה מוצגת במרכז ההנצחה 

תערוכת עבודות גמר של , בטבעון
 חלקם ,ב מהרדוף"כחצי מתלמידי י

ספר -בוגרי המחזור הראשון של בית
  . שקד

את קצת קשה לתאר במילים 
עת באתי לצפות , שעברתיהחוויה 
חוויתי סוג של . בתערוכה

י דרך פגשת. התרוממות רוח
העבודות באנשים שעשו מסע פנימי 

כל אחד התחיל מרעיון . עמוק
, התחבט בו, חקר אותו, מסויים

וכשהיה שלם , לעתים החליף נושא
הפך אותו ממשהו כללי , איתו

כך -עד לכדי, אישיכך -כללמשהו 
ממקום , שהאישי נגע שוב בכללי

והאיר את הכללי מזוית , חדש
כל תלמיד הכין עבודה . אישית

, פיסול,  בציור-יונית ומעשיתע
, ...נפחות, עץ, צילום, חימר

 העבודה כלל היה קשר בין-כשבדרך
  . העיונית למעשית

  
, רוח הפרא: נושאי העבודות הם

, שפת הגוף של הסוס, נופים באבן
, ילדי הטוטאליטאריזם, טבע ואדם

, אקזיסטנציאליזם וחיפוש משמעות
, רֶדֵעה, קריקטורה, תגלגול נשמו

, סליחה, נשים בהריון, רֶׁשהאֹ
אני מעריץ  (Je t’adore ,גמלים
חיפוש הדרך לשימוש , אימוץ, )ְךאוָת

השפעת המוסיקה על , נכון בגוף
 הברזל ונוגה  םֶדאֹ, מסיכות, האדם

הצצה לעולם , הנחושת
  .שירי ערש, הקריפטוגרפיה

, דרך המפגש עם העבודות השונות
יות של ניתן ממש להכיר באיכו

מציגה והתערוכה , היוצרים אותן
פירות של כל מה שהשיגו 

,  כנות-התלמידים במהלך השנים
מחשבה , יצירתיות, אומץ, יושר

, התמסרות לרעיון, התמדה, מקורית
, יכולת להתבטא בצורה בהירה

יכולת לצאת ממשברים , אסתטיקה
  ...ולהתפתח
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 .13.5.06התערוכה תוצג עד 

טקס הפתיחה של המחזור השני 
  - של עבודות הגמר יתקיים ב

והתערוכה , 19:00בשעה  18.5.06
 -לפרטים. 15.6.06 -תנעל ב

04-9835506. 
תודה רבה לכל התלמידים 

למורי , למחנכות, היקרים
ולכל מי , למשפחות, המקצוע
 לידי הגיע לו הזפיסגהשעזר ל
 .מימוש

 

  על המדף
  המיתולוגיות הקדומות

    ודו    פרס    בבל    מצריםה
  רלס קובאץ'צ: מאת
   דניאל זהבי-דיווח

גיבורים , סיפורים על אלים ושדים
אצילים והרפתקאות נרחבות 
מהמיתוסים הקדומים של האנושות 

  . אשר מסופרים במיוחד עבור ילדים
דרך דמויות רבות וססגוניות כמו 

, גילגמש, זרטוסטרא, קרישנה, בודהה
ס מתוארת ההתפתחות איזיס ואוזירי

האנושית מימיה הראשונים  כאשר בני 

אדם היו ציידים של חיות בר עד 
לבנאים של ערים מרהיבות והפירמידות 

מעבר , אך יחד עם זאת. המופלאות
הסיפורים מגלים לנו , לסיפור ההיסטורי
את המקור הנצחי חסר : חכמה עתיקה

הזמן והצורה ממנו נרקמו כל 
  .המיתוסים והאגדות

רלס קובאץ היה מורה וולדרוף בבית 'צ
רו ואת ונביהספר האנתרופוסופי של אד

הסיפורים בקובץ זה הוא סיפר לילדי 
למרות ). 10-11גיל (שלו ' כיתה ה

שהחומר מיועד למורים והורים של ילדי 
לסיפורים יש נגיעה , חינוך וולדרוף

אוניברסלית לילדים בכל העולם בגילאי 
  . תשע עד שתיים עשרה

 200מכיל . פר יצא בהוצאת חירותהס
בקנייה (ח " ש64עמודים ומחירו 
  .)מרוכזת ניתנת הנחה

מאת  –מההקדמה של הספר
  אלון ירושלמי

אך הוא , ספר זה הינו ספר היסטוריה
אינו ספר המתאר את ההיסטוריה 
מנקודת המבט של התרחשות 
האירועים אלא הוא מביא את 
ההיסטוריה של התפתחות התודעה 

הספר מכוון לילדים בגיל . תהאנושי
 עשרה ומעלה ומתאר בצורה תאח

סיפורית ותמונתית כיצד בכל תקופת 
תרבות התפתחה והשתנתה התודעה 

כיצד בכל תקופת תרבות , האנושית
הרגישו ופעלו האנשים באופן , חשבו

השונה איכותית מהאנשים שחיו 
. בתקופת תרבות קדומה יותר, לפניהם

ודעה את האופן בו התפתחה הת

להתפתחות ניתן להקביל האנושית 
  .התודעה אצל הילד הגדל
תקופה בה רצו , בתקופת הודו הקדומה

בני האדם לחזור ולהתחבר באופן 
מוחלט חזרה עם האור האלוהי ממנו 

הם לא חשבו כלל לעבוד את , הגיעו
, ולביית חיות, לבנות בתי קבע, האדמה

אלא ליקטו את מזונם מהעצים וישנו על 
. החשופה תחת כיפת השמייםהאדמה 

התודעה של אנשים אלו הייתה תודעה 
המרכז שלהם לא חי ', אני'ללא נוכחות 

בתוכם אלא בעולמות הרוח ולשם הם 
. כיוונו את כל מעשיהם ורצונותיהם

ניתן להשוות את התודעה של אנשי 
הודו הקדומה לתודעתו של ילד מאוד 

ילד , ילד שעדיין לא הזדקף, צעיר בימים
בר על עצמו בגוף שלישי מכיוון שמד

שעדיין לא חווה את עצמו בפנימיותו 
  . 'אני'ולא אומר על עצמו 

התקופה , בתקופת התרבות הבאה
. מתפתחת התודעה האנושית, הפרסית

האנשים לומדים לביית חיות ולחרוש 
נעשה צעד נוסף מבחינת . את האדמה

של ', ירידה לקרקע'האנושות של 
קופה הזו חשו לא בכדי בת. התגשמות

האנשים את הפיצול מן השלם וחילקו 
, את העולם לשני כוחות עיקריים

.  אהרימן-הרע,  אהורא מצדאו-הטוב
אם נתבונן היטב על התפתחות הילד 

, שלוש-נגלה שבסביבות גיל שנתיים
מתחיל הגיל שבאנגלית נתנו לו את 

גיל שנתיים " (terrible two" :המושג
היה לפני כן ש הילד ,בגיל זה). הנורא

מתעורר ומתחיל לקרוא , לגמרי בחלום

: ומתחיל לומר בתקיפות' אני'לעצמו 
בתודעה שלו שיש חש הילד . 'אני רוצה'

כמובן זוהי . פיצול והוא נפרד מהוריו
אך זו תחילתה של , פרידה מינורית

ההתגשמות הארצית והתעוררות 
כך ניתן להמשיך ולעקוב לתוך . התודעה

ורית ולראות את אש-התודעה הבבלית
קפיצת התודעה הבאה של האנושות 

המצאת . והירידה הנוספת לקרקע
ניצול אדמת הסחף , כלי החרס, הכתב

לחקלאות מתקדמת יותר והתחלת 
, שש, הילד בגילאי חמש. יישובי הקבע

שבע לומד להכיר באופן טוב יותר את 
הוא יוצא , להבין את העולם, גופו

ר מהמסגרת המשפחתית הקטנה וחוב
הוא מתחיל ללמוד , לקבוצה גדולה יותר

. לכתוב ולהכיר בעיקר את גופו
התקופה הבאה של האנושות היא 

התקופה בה הירידה , התקופה המצרית
המצרים . לארץ עוד יותר משמעותית

גילו את , החלו לבנות באבן
בנו את הפירמידות והחלו , הגאומטריה

לקדש את הגוף הפיזי ודאגו לחנוט אותו 
ממש . א יירקב לאחר המוותכדי של

הפוך מהתודעה ההודית בה לגוף אין 
משמעות והוא כקליפת השום אשר יש 
לשרוף לאחר שהנשמה משתחררת 

בתקופה המצרית נבנו ערים . ממנו
מקדשים מרהיבים והנפש , מפוארות

האנושית בתקופה זו חוותה את 
פרעה עמד . ההיררכיה כדבר מקודש

ח האל בראש הפירמידה והוא היה שלי
לאדם לא היה חופש . על פני האדמה

בחירה והוא קיבל ללא שאלות את 
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. פקודת זה אשר נמצא מעליו בהיררכיה
מבחינת התודעה של האדם המתפתח 
אלו הם השנים בהם הילד נמצא בשלב 

, תשע, גיל שמונה: הסופי של ילדותו
שנים בהם הוא לומד . אחד עשרה, עשר

לקבל על העולם מפי המורה שלו ואמור 
את סמכות המורה באופן כמעט עיוור 
וטוטאלי על מנת שנפשו תוכל היות 

  . חופשית בבגרותו
תקופת התרבות הבאה היא התקופה 
היוונית אשר מביאה כבר משהו חדש 

, דמוקרטיה, לעולם כמו פילוסופיה
 שלא היו קודם ,אומנות והרמוניה

  . באנושות
ספר זה מביא את תמונת התפתחות 

שית מהודו הקדומה ועד התודעה האנו
מצרים ומכיל סיפורים רבים אשר 
מתארים באופן ברור את התפתחות 

הספר נכתב על ידי . התודעה האנושית
מורה וולדרוף ומיועד למורים ולהורים 
הרוצים להבין טוב יותר מהיכן הגענו 

  . ולאן אנו הולכים

החיים האנתרופוסופיים 
  בישראל

   :חוברת מיוחדת בנושא
  מנותתרפיה בא

  2006 אביב 21גיליון 
   דניאל זהבי-דיווח

 
רשימה מפוארת של אנשים שמתוך 
רצון טוב כתבו ואפשרו לקוראים 

כל אחד . להשתתף בעשייה שלהם
מהתרפיסטים הביא את גישתו 

מטפל וניסיונו /יחסי מטופל, המיוחדת
החוברת מכילה את . רב השנים

  :המאמרים הבאים
תרפיות באמנות ברפואה 

  מירון ברק'  דר–וסופית האנתרופ
התרפיה באמנות כליווי לאדם החולה 

   לילי עתיד–במחלה סופנית 
 נדב –האוריתמיה כאמנות מרפאת 

  נחתומי
תיאור , טיפול במוסיקה עם חולי סרטן

תרפיסטית ( מרליס מאורר –מקרה 
  ) שוויץ–במוסיקה 

   איתן ליברמן–צלילים פוגשים 
   רוני צדוק–הוראה מרפאה 

 רלי –ת של יופיטר בביוגרפיה המחזוריו
  אוד

 דויד –אנרוקסיה ותרפיה באמנות 
  בנימין

   דינה טוטר–הריתמי ' על המסג
אמבטיות ערבול בשמן על פי ורנר יונגה 

   דינה טוטר–
   דינה טוטר–שיטת פדובן 

 לאסה וורנשו –מהי אוריתמיה מרפאת 
  ) יצא בהוצאת חירות–קטע מספר (

'  דר–יור טיבו ותפקידו של הריפוי בצ
 יצא –קטע מספר (מרגרט האושקה 
  )בהוצאת חירות

 עמודים 28החוברת בדפי כרומו מכילה 
  ח" ש25ומחירה 

 גיליונות 4-ניתן לעשות מנוי שנתי ל
לרכישת מנוי ניתן (ח " ש80ועלותו היא 

  : ק לכתובת'לשלוח צ
  החיים האנתרופוסופיים בישראל

  49121פתח תקווה  2143. ד.ת

ם וכן לרכישת חוברות לפרטים נוספי
ורה כהן  ): רפואה ועוד, חינוך(קודמות 

    077-757-0081 'טל
    

קבוצת יוזמה 
 ליעוץ ארגוני

  

הקבוצה שמה לעצמה למטרה 
יעוץ ללעסוק בנושאים הקשורים 

  : כוללה" במובן הרחב"ארגוני 
עבודה משותפת בין , יחסי צוות

נושאי , אנשים בעידן נפש התודעה
  .ועוד בתוכה ויחסים קהילה

קבוצה פועלת היא ההדרך בה 
מתוך כוונה ליישם , לימוד משותף

  את הנלמד באחת הצורות 
פרסום , קיום סדנאות: הבאות

תרגום או מאמרים (טקסט 
  .וכן הרצאות בנושא )מקוריים

מתכונת הפעילות היא מפגשים 
כל מפגש הוא . אחת לחודש

  במפגש . באחריות אחד החברים
. סדנאאו , כהרצאה, מוצג נושא

, אנגלית, עברית(מצורף חומר כתוב 
לל והמפגש כ). 'לעברית וכו תרגום

  .גם דיון בתוכן שהוצג
רצוי . הקבוצה פתוחה למצטרפים
בעלי , חברים בעלי עניין בתחום

לאנתרופוסופיה ובעלי נכונות  זיקה

המפגשים . להכין מפגש בעצמם
  ).בתאום מראש(פתוחים לאורחים 

על  ופרטים נוספים על הקבוצה
  :הבאים מפגשיםה

  052-3368280  האן רונן
il.net.barak@hahn  

המפגש החמישי עסק בנושא 
את ההרצאה . המבנה המשולש

  . בעלון זה3מוד תמצאו בע
המפגש הששי עסק ביישום המבנה 

" עודד"ספר ולדורף -המשולש בבית
  . ביודפת

י היה סדנא נושא המפגש השביע
במשחק ארגוני שהנחה איגור 

  .פישמן
למפגשים הבאים מוזמן כל מי שיש 
לו עניין בתחום ומוטיבציה להעביר 
סדנא או הרצאה ודיון בנושאים 

  .אירגוניים אנתרופוסופיים
  

 לוח מודעות בשקד
כולל (עלויות פרסום בעלון זה 
ספר -באתר האנטרנט של בית

  ):קדש
,  35₪ -שחור לבן :שמינית עמוד

  . 70₪ -צבע
  , 65₪ - שחור לבן:רבע עמוד

  . 130₪ -צבע
  ,₪ 110-שחור לבן: חצי עמוד

  . 220₪ -צבע
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 הוצאת חירות

זוהי הוצאת ספרים בנושאי 
העוסקת , אנתרופוסופיה

בתרגומים והוצאה לאור בעיקר 
כל בנושאים של אומנות אך גם ב
. תחומי הידע האנתרופוסופי

 ספרים יצאו עד כה 30 -ה מעללמ
כמו כן ניתן לרכוש דרכה . בהוצאה

את כל הספרים שיצאו בעברית 
לפרטים . מכל הוצאות הספרים

באתר הבית של הצייר 
 :האנתרופוסוף דניאל זהבי

il.co.zehavi-daniel.www 
 ו לקבלת קטלוג מלאא

 : ספרים140הכולל מעל 
 0544556414   -דניאל  

9830569 

 

  

רף דוס ול"בי
הרדוף זקוק 

למורה לאנגלית 
ת הכשרה /בעל

, בחינוך ולדורף
' ח-'לכיתות ד

, ז"ל תשס"לשנה
. למשרה מלאה
לפרטים נא 

לפנות למיכל בן 
 ,שלום

או , 04-9059245
למזכירות 

-04: ס"ביה
9502643 
 ל"או בדוא

waldorf@harduf.org.il  
  

  

  

 
  n.l.p -דמיון מודרך ו

 .בשילוב עם עבודה ביוגרפית
 

הדמיון המודרך הוא דרך רבת עוצמה להפגיש 
  ים מתוך עולאת האדם עם מסרים עמוקים ה

הפגישות מורכבות משיחה . התת מודע שלו
  . ולאחריה הרפיה והדמיה בשיטה מיוחדת
ים בפגישות אנו מתוודעים לחלקים חסומ

ואף  ...הילדות,  העבר וחוזרים בכח הדמיון אל
העבודה מלווה בידע הביוגרפי . מעבר לה
 שונות מתוך היעוץ הביוגרפי  ובגישות

  .האנתרופוסופי
 זיו- מיכל קרמר-לפרטים 

050-6458397   04-9533506 
Kremer-m@013.net.il 
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דפנה אחרים–קייטרינג אירועים

בני* מצווה/חגיגות ,בנות
משפחתיות ,חתונות ,מסיבות
.איש300עד–ועודכינוסים

לכינוסים* ארוחות ולחגים ,הזמנת .למסיבות
תפריטים* ובריאותיים ,בשריים –מגוון חלביים

אישית ורצונות ,בהתאמה עונות .המשלבת
ולארגונים* לפרטיים בישול .סדנאות
על* להקלה או במשקל לירידה תומך בישול

החיים שבועי ,מעמסות בסיס .על
נפתלי 04-9931966,052-3703033דפנה

   
  

  לימודים
  

 סמינר לימוד
סמינר לימוד והתנסות בדרך האנתרופוסופית 

 .נפתח בטבעון
ספטמבר , ו"תשס, ספר שקד-הסמינר יתקיים בבית

-16:00י בין השעות שנ בימי 2007סוף יוני   עד2006
 .08:30-13:30קר בין השעות  ובשישי בבו22:00

, שירה, פיסול,  ציור- נפגש להתנסות באמנות
התעמלות בוטמר וכן , אוריתמיה, דרמה, נגינה

 .התבוננות בטבע וחינוך, ללימוד אנתרופוסופיה
 :מורי הסמינר

 . תמיר מור-אמנויות פלסטיות
 . ערן פז-חינוך

 .אהרון-  יפתח בן- הישות הדינמית של האדם
 .ה פז דלי- אוריתמיה

לימודי אנתרופוסופיה כללי , ריכוז הסמינר
 .דוד-  אורי בן- ומוסיקה

 .זיו-  מיכל קרמר-ריכוז אדמיניסטרטיבי
 -6458397050 -953350604מיכל  :והרשמהלפרטים 

הלימודים פתוחים גם לאנשים שאינם בעלי רקע 
ומוכרים לצורך המשך , קודם באנתרופוסופיה

לימודים מקצועיים באנתרופוסופיה בסמינרים 
 .םהשוני
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  04-9931976 - כיכר בן גוריון-עומר, 04-9533461 - מרכז ההנצחה-קרון הספרים: לרכישה מוקדמת של כרטיסים בהנחה למופע האוריתמיה ניתן לפנות אל


