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כאשר מאיה, תלמידת כיתה ב', נכנסת לכיתתה ביום שני בבוקר, היא לוחצת את ידה של מורתה וזו 

מברכת אותה בבוקר טוב. לאחר ששמה את ילקוטה במקומו היא עומדת במעגל עם כל ילדי הכיתה, הם 

כך יוצאים מהכיתה לחצר וקופצים בחבל תוך כדי שירה שרים ביחד שיר, משחקים במשחק מעגל ואחר 

 ודקלום, הולכים על קורה תוך שמירה על שיווי משקל ומשחקים משחק תנועה במגרש.

באותו יום שני נכנסת גם לירון לכיתתה, כיתה ב'. היא מתיישבת במקומה הקבוע, מפטפטת מעט 

הדקות הבאות  54הלימוד בחשבון. במשך  עם חברתה לשולחן ומיד עם כניסתה של המורה פותחת את ספר

 היא תשב במקומה כמעט ללא תנועה ותקשיב למורה, תפתור תרגילים בספר ותרשום בעיות במחברת.

דקות של פעילות גופנית ומשחקי תנועה חברתיים תחזור מאיה עם חברותיה וחבריה  02לאחר 

פל והחילוק. לאחר שציירה משהו לכיתה, תשב ותקשיב למורתה. זו מספרת סיפור הקשור לסימני הכ

מסיפורה של המורה במחברתה, היא תקום עם שאר חבריה לכיתה ותתרגל ספירה חשבונית של סדרות 

... זאת כבסיס ללוח הכפל( בשילוב עם רקיעות, צעידה, מחיאות 20, 9, 6, 3...; 8, 6, 5, 0וטורים )למשל: 

 כף, זריקת כדורים ותרגילי קואורדינציה שונים.

פסקה הקצרה בין השיעורים תצא לירון להפסקה, תעמוד בצל ותשוחח עם חברותיה. עם בה

דקות, הפעם עם המורה ללשון. היא שוב תכתוב, תקרא,  54-הצלצול תיכנס שוב לכיתה ותשב שוב כ

 תשוחח, אך לא תקום ממקומה.

לאחריו  לאחר העבודה על "ספירה גופנית" תשב מאיה במעגל על שטיח ותקשיב שוב לסיפור.

תעבוד גם היא במחברתה ותכתוב תרגילים בחשבון, אז תצא גם היא להפסקה. לאחר ההפסקה ילכו 

תלמידי כיתה ב' לסדנת מלאכות היד. שם מאיה תסרוג תיק לחלילית. שיעור מלאכת היד הוא ארוך 

 וכאשר מאיה מתעייפת היא יכולה לצאת לדשא ולשחק עם חברותיה במשך כמה דקות.

ור באותו יום שישה שיעורים, כולם בישיבה. לאחר שיעור מלאכת היד, למאיה יהיה לירון תעב

שיעור משחקים נוסף בחוץ וכן שיעור אנגלית. גם בשיעור זה עיקר הפעילות תתבצע בשירה, דקלום, הצגות 

קטנות ושיחה חופשית באנגלית. גם בשיעור זה ישחקו הילדים משחקי תנועה שונים בשילוב עם שירים 

 קלומים בשפה הזרה. וד

* 

 

הניתוק בין הגוף לתהליכי לימוד והוראה מאפיין את מושג ההשכלה של התרבות המערבית. מסיבות שלא 

כאן המקום לפרטן, אנו מכוונים בכל מוסדות החינוך, מהגן ועד האוניברסיטה, לרכישת ידע ולהשכלה 

עט לגמרי את המישור הגופני )לא פחות גם במובנה השכלי, לעידוד של תהליכי חשיבה וזיכרון ומזניחים כמ

רגשי אך זה עניין לדיון אחר(. מסורת התלמיד החכם ביהדות אינה מסייעת במובן זה. -את המישור הנפשי

שנה על כיסא במשך שעות ארוכות, בכל יום לימודים, ללא  22כך אנו מגיעים ללירון, בכיתה ב', שתשב עוד 

ותה ולשאיפות וליצרים הזורמים בגופה. אפשר רק לשער מה עושה כל התייחסות לטבעה, לצורכי התפתח

 הדבר להתפתחותה האנושית ולעיצוב אישיותה.

אזכיר את המובן מאליו )זאת משום שבכל הקשור לחינוך ולמתרחש בבית ספר, דווקא הוא תמיד 

ית והבריאותית נשכח(. ובכן, מובן מאליו גם לרגש הפשוט, גם לשיפוט השטחי ביותר, גם למחשבה הרפוא

וגם לפן המחקרי, שהאדם )הילד( מהווה שלמות רבת פנים, אינטגרטיבית, בה כל מישור ומישור וכל איכות 

ואיכות משפיעות זו על זו, קשורות זו לזו ותומכות או מחלישות זו את זו. אין כל אפשרות לבודד מישור 

מה שיקרה ללב או לריאות ישפיע על  אחד ולטפחו, ובה בעת לשכוח ולהזניח את כל האחרים. כשם שכל

תהליכי העיכול או על צבע ומרקם העור, וכשם שתוכן מחשבותיי ישפיע על רגשותיי והלכי נפשי, וכשם 



שאירוע קשה יעיב ויקשה עליי להתרכז במשימה אינטלקטואלית, כך קשורים המישורים השונים של 

ריר החשיבה", ומכל איכויות החשיבה אך ורק את ישותי זה לזה. הניסיון להשפיע ו"לחנך" אך ורק את "ש

"שריר החשיבה המופשטת, הרציונלית והלוגית", ולעשות זאת במנותק מאיכויות הנפש והגוף, במשך 

 שעות, ימים ושנים, הוא בעיניי טרגדיה חינוכית. למען עתיד ילדינו עלינו למנוע אותה בכל מחיר.

* 

טרתם של תהליכים חינוכיים ולימודיים. מה אנו רוצים להשיג פה עלינו לעצור ולשאול את עצמנו מהי מ

 בכך שאנו שולחים את ילדינו לגן, לבית הספר ואפילו ללימודים אקדמיים. 

זו כמובן שאלה אידיאולוגית, עליה נכתבו מאמרים וספרים רבים, ובכל זאת גם פה אדגיש את 

ה וילד. "איננו רואים את החינוך בתור בורא המובן מאליו לכל אם ואב, ומגיל מסוים למעשה גם לכל ילד

כך  1דברים חדשים, כי אם בתור אחראי להוציא מן העולם את מה שקיים בנשמת הילד מטבע ברייתו".

כתב הרב קוק. אפשר גם לומר: לפתח, לטפח, להוציא מן הכוח אל הפועל, לעודד, "להצית את הלהבה" 

מם, להביא את הילדים למצב גבוה יותר, שלם יותר, הרמוני )ניטשה(, לסייע לכל ילדה וילד להיות הם עצ

זו מטרתו של כל תהליך חינוכי ובכל גיל. תהליכי הוראה ולימוד וכל  –יותר וקרוב יותר למהותם הפנימית 

הנעשה בגן ובבית הספר יכולים לסייע בכך ויכולים לקלקל ולהפריע. עלינו לבחור מה אנו רוצים ולכוונם 

 בהתאם.

ת מתואמת רצינית ועקבית למישור הגופני והנפשי היא הכרחית. סדרי העדיפויות התייחסו

המשפיעים על אורח החיים, סדר היום, תוכנית הלימודים, מתודות ההוראה והיחס לילדים בבית הספר, 

הם כיום מעוותים לחלוטין. הטבע הפנימי של ילדים צעירים קשור לתנועה, ליצירה, למשחק ולפעילות. 

שכלתני. השילוב -צדדית למישור הקוגניטיבי-הממושכת זרה לכך לחלוטין. כך גם ההתכוונות החד הישיבה

וחבל. כל מי  -בין שני האחרונים יכול ליצור רק ניוון, דיכוי, שיממון, תסכול מתמשך והתבגרות מוקדמת 

משחק, יצירה, התנסות שעיניו פקוחות חייב לסייע בשינוי סדר העדיפויות. תנועה, פעילות גופנית, כמו גם 

אינטנסיבית בשטחי האמנות השונים, יצירה בסדנאות מלאכה, טיולים בטבע )פשוט יציאה לטבע ושהות 

בו ללא כל מטרה לימודית והכוונה פדגוגית(, חשובים לא פחות מהבנת הנקרא, חשבון, גיאוגרפיה 

 והיסטוריה, ובגילאים צעירים, הבה נודה על האמת, אפילו הרבה יותר.

פעילות גופנית ותנועה, כמו גם פעילויות הקשורות באמנות ויצירה, חייבות לחדור את כל הנעשה 

במקום בו אנו רוצים באמת לחנך את ילדינו. עליהם לעמוד בפני עצמם כתחומי ידע חשובים והכרחיים, 

ר את תחומי זאת ללא כל היררכיה ביחס למה שמכונה מקצועות הליבה. אלו גם אלו חשובים. עליהם לחדו

ההוראה עצמם. הווה אומר, יש ללמד חשבון בדרך עשירה באמנות ויצירה, ללמד לשון באמצעות התנסות 

 גופנית וכדומה. ולא פחות, עליהם להוות השראה לכל הנעשה בגן ובבית הספר. 

לאחר שנים של התנסות בבתי ספר וגנים שעושים זאת, אני יכול לומר שגם ההישגים הלימודיים 

עשויים רק להשתבח באמצעות חינוך והוראה המשולבים  –מרות שאלו לעולם אינם המטרה בחינוך ל –

 בתנועה, בפעילות גופנית ובאמנות.

                                                      
1
 https://he.wikisource.org/wiki. 33, עמ' מאמרי הראייהקרבת אלוקים.  


