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מבוא

בית חינוך אורים )בית הספר והגנים כאחד( הוא קהילה של אנשים, אשר בחרו 

חינוך  עקרונות  על  המבוססת  עולם  תפיסת  פי  על  ילדיהם  את  ולחנך  לגדל 

ולדורף, הן בשעות הפעילות בבית החינוך, הן בבית.

תכנית הלימודים שלנו, המתבססת על תפיסותיו של רודולף שטיינר, מותאמת 

לאורך שנות הלימוד להתפתחותם של הילדים, מעוררת תלמידים לחוויה של 

כוחות  להם  ומעניקה  המוסרית  האחריות  תחושת  את  מחזקת  ידע,  רכישת 

לפעול בעולם באומץ ובנחישות.

מטרת חינוך ולדורף היא לטפח את הגרעין הייחודי שבכל אדם, להעניק לו את 

מיטב הכלים והכישורים האנושיים שיאפשרו לו לבוא לידי ביטוי בעולם ולממש 

את ייחודיותו בצורה הטובה ביותר.

תפישת  בעלי  צעירים  אנשים  לעולם  לשלוח  היא  שלנו  החינוך  בית  מטרת 

מתוך  משמעות  בעלי  חיים  שיחיו  כבוד,  ויראת  ביטחון  מלאי  רחבה,  מחשבה 

הכרת תודה. אנשים שיצליחו לעמוד באתגרים של העת הנוכחית.



מטרת האמנה

עמותת אורים הוקמה לשם ניהול מוסד חינוכי ברוח ולדורף. על הורים המבקשים 

לרשום את ילדיהם לבית החינוך, לקבל על עצמם את עקרונות היסוד של חינוך 

התלמידים  בהיקף  העלייה  לאור  בעמותה.  כחברים  להירשם  זה  ולצד  ולדורף, 

בשכבה  כיתות  לשתי  הספר  בית  של  מהתרחבותו  כתוצאה  החינוך  בבית 

את  ולהבהיר  לחדד  הצורך  עלה  העמותה(,  חברי  בהיקף  העלייה  )ובהתאמה, 

המצע הערכי-אידיאולוגי של הקהילה, שיהווה בסיס מוסכם ומשותף לחבריה, 

באופן שייצור הלימה בין התפיסות החינוכיות-ערכיות של בית החינוך וההורים 

עצמם. כל זאת לשם קידום טובת הילדים וחינוכם ברוח האנתרופוסופית.

בית חינוך אורים – "אני מאמין" 

דמיון  מלאי  יצירתיים,  גמישים,  הם  מתמדת.  בהתפתחות  נמצאים  ילדים 

והשראה, פתוחים ומשתלבים בקלות רבה יותר עם הנעשה איתם ובסביבתם. 

כל  שעובר  ההתפתחות  שלבי  את  בחשבון  מביאה  שלנו  החינוכית  המערכת 

ילד/ה בדרכו מלידה לבגרות. בכל גיל ובכל שלב נעשית התאמה של התהליכים 



הגן,  של  עיצובם   – מכך  פחות  ולא  הילד/ה  עם  הקשר  האווירה,  החינוכיים, 

ליצור  ניכר  מאמץ  מושקע  הילדים.  מצויים  שבו  למקום  הספר,  ובית  הכיתה 

החברתית  הקבוצה  ועבור  עצמו  בפני  ילד  כל  עבור  מתאימים  ותנאים  סביבה 

שבתוכה הוא פועל; ליצור מרחב המאפשר התפתחות של כל ילד או ילדה לבני 

מתוך  לחייהם  ומשמעות  גיוון  להעניק  המסוגלים  עצמאיים,  חופשיים,  אדם 

עצמם.

שיותר  כמה  והרצון לממש  הפתיחות  קיימים  וילדה  ילד  בכל  כי  מאמינים  אנו 

תחומים ואפשרויות, מתוך הפוטנציאל האנושי הטמון בהם. אחת ממטרותיו 

האפשר.  ככל  ומגוונים  רבים  בתחומים  התנסות  לאפשר  היא  החינוך  בית  של 

חשיבה,  ובתחומי  בטבע  ההתנסויות  המלאכות,  השונים,  האמנות  בתחומי 

ביצירה ובמישורים אנושיים וחברתיים – יכולים כל ילד וילדה לבוא לידי ביטוי, 

לממש חלק מישותם ולהכיר את עצמם קצת יותר.

פחותה  שאינה  חשיבות  וביצירה,  באמנות  בעיסוק  רואים  אנו  לכך,  בהתאם 

ומלאכה  עבודה  מדגישים  אנחנו  הלימודים  במסגרת  מופשט.  עיוני  מלימוד 

ולבניית קבוצה  יצירתית, ומעניקים מקום משמעותי להיבטים של יחסי אנוש 



דווקא  אלה  כישורים  של  העצומה  בחשיבותם  הכרה  מתוך  זאת   – חברתית 

בתקופתנו, המאופיינת בשינויים מהירים ובקושי להסתגל אליהם. 

החינוכיים.  היעדים  להשגת  והמחנכות  המחנכים  מסירות  על  נסמכים  אנו 

המחנך/ת מקנה לילד/ה באהבה ידע ומיומנות, תוך כדי חוויה אמנותית באופן 

שמותאם לגילו. תכנית הלימודים מותאמת לאתגרים החברתיים והתרבותיים 

התכנית  הילדות.  את  שמשמר  באופן  הבנתם  מתוך  התקופה,  שמעמידה 

מותאמת למערכת החינוך הישראלית, לערכים הומניטריים ולתרבות היהודית 

והישראלית.

להפוך  יוכלו  הם  לילדים,  מעניקים  שאנו  הכלים  באמצעות  כי  מאמינים  אנו 

לאנשים יצירתיים, גמישים ובעלי כישורים גבוהים של יחסי אנוש ועבודת צוות.



אבני יסוד הקהילה

חינוך ולדורף הוא בחירה מודעת של קהילת בית חינוך אורים – מחנכים והורים. 

על כן, כחלק מתהליך ההרשמה לבית החינוך, על כל הורה להשתתף בסדרת 

יהיה עליו  הרצאות שבה תיפרס בפניו תפיסת העולם החינוכית, ובהתאם לה 

לבחון את התאמתו לתפיסה זו ולשקול אם אכן ברצונו להצטרף ולקחת חלק 

בדרך זו, על כל המשתמע מכך.

עקרונות הקהילה פותחו על ידי חברי הקהילה עצמם ולמען הקהילה. כמבוגרים 

בקהילת אורים, אנו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו לפגוש זה את זה בהתאם 

לעקרונות המפורטים להלן. 

אנו  זאת  עם  אך  מושלם,  באופן  לקיימם  יוכל  לא  מאתנו  איש  כי  מבינים  אנו 

שואפים ומסכימים כי כל אחד מאתנו יתאמץ ויעשה כמיטב יכולתו כדי לקיים 

עקרונות אלה, לשם שמירה משותפת על אופי הקהילה.



אנו מסכימים:

לפעול ביושרה ולתקשר בלב פתוח, בכדי ליצור אמון במערכות היחסים בינינו, 

לשמור על שיח אובייקטיבי, בונה, מכבד, שיישא את ערך טובת הכלל, ולהתנהל 

בכבוד הדדי הן בינינו ההורים והן עם המורים והמחנכים.

לחנך את ילדינו לאהבת אדם, לשוויון מלא בין המינים ולערבות הדדית.

בתוך  אחרים  על  משפיעה  שלנו  הילד/ה  התנהגות  שבו  לאופן  מודעים  להיות 

הכיתה ומחוצה לה, במטרה לתרום ולתמוך באווירה חיובית לכול.

הקשורים  שונים  ובנושאים  החינוכית  בעשייה  מעורבים  להיות  להשתדל 

פעיל  חלק  ונטילת  התנדבות  באמצעות  וצמיחתו,  החינוך  בית  להתפתחות 

בפעילויות השונות. 

כיתה/גן  קבוצת  יצירת  למען  ולפעול  הכיתה/גן  מחנך/ת  עם  פעולה  לשתף 

מאוחדת, כחלק מן הדרך החינוכית, הרואה חשיבות רבה ביצירת "גוף" כיתה/גן 

חזק, מגובש ומשמעותי בקרב הילדים וההורים כאחד. בהתאם לתפיסה זו, עד 

כתה ז', יתאפשרו מפגשים או פעילות בשעות אחר הצהריים בתת-קבוצות של 

עד ארבעה ילדים בלבד ולא למעלה מכך.

מפגשים  גם  כמו  וקהילתיים,  כיתתיים  גניים,  או  ספריים  בית  אירועים  לקיים 

בשעות אחר הצהריים, בעלי אופי המותאם לרוח בית הספר.

לחגוג ימי הולדת )עד גיל 12( במתכונת קבוצתית, אשר מסגרתה הכללית תקבע 

על ידי מחנך/ת הכיתה/גן ותותאם ברוחה ובאופייה לרוח בית החינוך.

נציג  המחנך  ימנה  הספר,  ובבית  בגן  בכיתה,  שיתקיימו  ובחגיגות  שבאירועים 



מתוך  זאת  השאר.  לכל  ויעבירו  האירוע  את  ויקליט  יצלם  בלבד  שהוא  אחד, 

הבנה, שכך חניכים ומשפחות יוכלו להתמקד באירוע, וכן כדי להקל על הילדים 

להיות חופשיים מבלי לחשוש מנוכחות מצלמות. 

להימנע ככל האפשר מחשיפה למסכים ולעודד פעילות בלתי אמצעית, 

שיתופית וחברתית יוצרת, המותאמת לגיל הילדים. 

לאפשר לתלמידים שימוש, באשר הוא, בטלפונים חכמים, רק מכיתה ו' ומעלה.

לשתף פעולה ולפקח על פעילות הילדים כך שהשותפות של הילדים ברשתות 

ואילך. זאת כדי  ז'  וכדומה( תחל רק מכתה  ווטסאפ  )לרבות  ביניהם  חברתיות 

לשמר ולהמשיך את העבודה החברתית המשמעותית שנעשית בבית החינוך. 

בכל מקרה, מחנך/ת הכיתה הוא זה שיחליט על פתיחת הקבוצות, וזאת לאחר 

מצדם,  הילדים  ההורים.  את  בו  ושיתף  הכיתה  עם  משמעותי  תהליך  שערך 

עצמם  יראו  וההורים  הכללים,  על  ולשמור  להתחייב  התהליך  בסוף  יתבקשו 

שותפים ואחראים לשמירת הכללים והגבולות שנקבעו על ידי המחנך/ת.

להקים קבוצה חברתית של הורי הכיתה/גן רק על פי שיקול דעתו של המחנך/ת.

להשתתף )לפחות אחד מההורים( בכל אספות ההורים בכיתות ובגן, המתקיימות 

פעמיים בשנה לפחות, וכן בפגישות ההורים האישיות עם מחנך/ת הכיתה/הגן 

)אף הן מתקיימות פעמיים בשנה לפחות, ועל שני ההורים להשתתף בהן(.

לתמוך בעבודת בית החינוך ומוריו ולכבד את החלטות בית החינוך בכל הקשור 

נקודת  את  מלא  באופן  תואמות  אינן  הן  כאשר  גם  ולדורף,  חינוך  לעקרונות 

המבט האישית שלנו, מתוך הבנה שהחלטות אלו מביאות בחשבון את הטוב 

ביותר עבור הילד/ה, הכיתה הגן ובית הספר מתוך ראייה רחבה ואחראית. 



עקרונות בסיס בחינוך ולדורף

חינוך ולדורף רואה את הילד כישות מתפתחת ונבנית, ואת הילדות כפרק זמן 

של  הבשלה,  של  כתקופה  נתפסת  הילדות  עצמו.  בפני  ערך  ובעל  משמעותי 

צמיחה פנימית והדרגתית של כישורים, איכויות והבנות. 

בהתאם  ולחנך  ללמד  מכוון  ולדורף  חינוך  זו,  התפתחותית  תפיסה  לאור 

תכניות  באמצעות  גילו.  בני  וקבוצת  מסוים  ילד  של  הספציפית  להתפתחותו 

הלימודים, מתודות הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית וסביבת הלימוד, 

הלימוד נעשה לבעל ערך אישי עבור הילד ומעניק משמעות לחייו.

מטרת חינוך ולדורף היא לייצר עבור התלמידים מרחב ותשתית יציבה ויסודית 

שתאפשר להם להתפתח כבני אדם חופשיים ועצמאיים ולהתמודד כראוי עם 

הכישורים  יותר.  טוב  בהכרח  אינו  יותר  שמהר  הנחה  מתוך  המציאות,  אתגרי 

בכל  ורב-שלבית.  ארוכה  דרך  ובמהלך  התבוננות  מתוך  נרכשים  המהותיים 

המתאימים  התכנים  את  החניכים  התלמידים  בפני  להביא  ניסיון  נעשה  שלב 



במתודות הנכונות להתפתחותם בזמן.  הראייה ההוליסטית מוצאת את ביטוייה 

במאפיינים רבים של בית החינוך. בין השאר, מדובר באיזון בין תחומים עיוניים, 

אמנותיים וגופניים במערכת הלימוד. כל תלמיד עובר, עד סיום בית הספר, את 

כל תחומי הלימוד ומתחנך דרך תחומי עשייה ולימוד רבים ומגוונים, ללא בחירה 

שנובעת  חיים,  מלאת  חינוך  אמנות  ליצור  שואפים  "אנו   — התמקצעות  וללא 

מתוך מדע הרוח ולא לטפח חינוך דוגמטי".

שנים  שבע  של  תקופות  לשלוש  הילדות  של  החלוקה  עומדת  החינוך,  בבסיס 

)הקרויות "שביעֹונים"(. לכל שביעֹון מאפיינים משלו וחינוך ולדורף מתאים את 

תכנית הלימודים שלו למאפיינים של שלושת השביעונים הראשונים: 

המתבטאת  "חלום",  בתודעת  נמצא  הילד/ה   ,7 גיל  עד  הראשונה,  בתקופה 

לפעילות.  כולו  מכוון  הילד/ה  החושים.  דרך  העולם  אל  ובחיבור  עשיר  בדמיון 

הדיבור  וסגנון  הגופנית  היציבה  של  רק  לא  חיקוי,  מתוך  נעשה  הלימוד  עיקר 

אלא גם של הלכי הנפש. חושיו, יכולותיו והתפתחותו של הילד/ה נעשים מתוך 



פעילותו ותנועתו הפיזית-גופנית: ככל שיהיה עירני ופעיל יותר מבחינת חושיו 

הפנימיים  כישוריו  יתפתחו  כך   – הטבעית  לסביבתו  יותר  ומחובר  ותנועתו, 

בצורה הרמונית ובריאה יותר. לפיכך, סביבה חינוכית המתאימה לילדים עד גיל 

ותנועה,  משחק  פעילות,  באמצעות  אלו  מיומנויות  של  פיתוחן  את  תדגיש   ,7

ובה בעת תמעיט בפיתוחן של מיומנויות החשיבה. החינוך בגיל הזה מגונן על 

תודעת הילד/ה באמצעות סביבה שקטה, רכה, נעימה ומעוטת גירויים. פעולות 

המנסות "לעורר" בטרם זמנה את תודעת הילד/ה ומפעילות את כוחות החשיבה 

אצלו, עלולות לפגום בהתפתחותו הטבעית. 

ובטוחה,  חמה  ביתית  סביבה  שניתן  כמה  עד  ְידמה  האנתרופוסופי  הילדים  גן 

כך למשל,  דמיון.  ומשחק חופשי עשיר  גופנית  פעילות  יצירה,  תנועה,  ויעודד 

צעצועים שאינם "מעוצבים עד תומם" )בובות בלי תווי פנים וכיוצא בזה( נועדו 

לאפשר מרחב מחיה לדמיון של הילד/ה. כמו כן, ההקפדה על חזרתיות )ריתמוס( 

באספקטים השונים )סדר יום קבוע, הרכב הארוחות על פני השבוע, "טקסים" 

קבועים וכו'( נותנת לילדים מסגרת ברורה שבתוכה הם מרגישים ביטחון.

בתקופה השנייה, גילאי 7–14, מתפתחים הנטיות וההרגלים שילוו את הילד/ה 



בהמשך חייו. כמו כן מתפתחים בילד/ה המצפון, קווי האופי העיקריים והמזג. 

ויכולת  יכולת ההפשטה, החשיבה האינטלקטואלית, הביקורת  בשביעון השני 

זמנה,  טרם  אינטלקטואלית  חשיבה  עידוד  לילד.  זמינים  אינם  עדיין  הניתוח, 

עלול לפגוע ביצירתיות של האדם בשלבים מאוחרים יותר בחייו.

לפיתוח  השני  בשביעון  ולדורף  ספר  בבתי  הלימודים  מכוונים  לכך,  בהתאם 

בעיקר  זאת  החברתיות.  יכולותיהם  ולחיזוק  הילדים  של  הפנימי  עולמם 

באמצעים חווייתיים, מתוך התפיסה שחוויה היא הדרך הטובה ביותר לקלוט 

ולזכור חומר לימודי. הלימוד אינו נעשה על בסיס חיקוי כמו בילדות המוקדמת 

אלא מתוך סמכות המחנך או המחנכת, המסייעים לילד/ה לבנות את אישיותו 

העצמאית. האמנות היא הכלי המרכזי שבאמצעותו מתבצעת הלמידה, כדרך 

לטפח בילד/ה מגוון רחב ביותר של יכולות, לפתח יצירתיות ודמיון עשיר ולעודד 

בילד/ה חוש אסתטי שאף פועל בהמשך בתחום חוש הצדק והמוסר.

בתקופה השלישית, גילאי 14–21, שלב ההתבגרות המינית, החשיבה של האדם 

מגיעה לבשלות ועצמאות. הדגש בלימודים הוא על חשיבה מופשטת, עבודת 

בתיכון  הלימוד  בקהילה.  ומעורבות  שונים  מלאכה  בתחומי  מקצועית  כפיים 



ואינטגרטיבי ככל שניתן. זה השלב שבו  האנתרופוסופי הוא רב תחומי, מקיף 

על  ואף  עצמם  הלימוד  תהליכי  על  יותר  גדולה  אחריות  מקבלים  התלמידים 

נושאי הלימוד. 

אשר לניהול בית הספר, האידיאל של חינוך ולדורף הוא לנהל ולארגן את בית-

הספר בצורה קבוצתית ולא היררכית. ההחלטות הניהוליות מתקבלות בשיחה 

משותפת בקבוצת המורים. צורה זו מאפשרת לקיחת יוזמה ואחריות על ידי כל 

אחד מצוות המורים. נוסף על כך, גם הורי הילדים בבית הספר ובגנים מעורבים 

בעשייה החינוכית ובנושאים שונים הקשורים להתפתחות בית החינוך וצמיחתו. 

וכן  הכללית,  באסיפה  נציגיהם  ובאמצעות  עמותה  חברי  היותם  מתוקף  זאת 

ואת  החינוך  בית  את  שמקדמות  שונות  במסגרות  )בהתנדבות(  בהשתתפותם 

השתתפות  קהילה,  בוועדת  נציגות  והגנים,  הכיתות  בוועדי  )נציגות  הקהילה 

בפרויקטים שונים וכן הלאה(.

בעידן המודרני הנוכחי, יש חשיבות רבה ליצירת מרחב קהילתי משמעותי ורחב 

ככל האפשר בבית החינוך. זאת לאור ההבנה שאת האיכויות העמוקות שחינוך 



אמיתי מבקש לבסס, אפשר ליצור רק באמצעות עבודה משותפת ומתוך עזרה 

הדדית בין כל הגורמים המעורבים בחיי הילד – הורים ומורים. 

שיתאימו  באופן  בבית,  והחיים  הילד/ה  סביבת  בעיצוב  חשוב  תפקיד  להורים 

למסגרת החינוכית ושישתלבו במאמצי החינוך. זאת בין השאר בתחום אמצעי 

בריתמוסים  ועוד(,  חוגים  סוגי  לסוגיה,  מוזיקה  מחשב,  )טלוויזיה,  תקשורת 

בהן,  הטיפול  ולדרכי  למחלות  בהתייחסות  התזונה,  בתחום  הבית,  חיי  של 

במשחקים, בבעיות שינה ועוד.  רק עבודה משותפת בין ההורים )סביב הנעשה 

תבטיח  במסגרתו(  השוטפים  לחיים  הקשור  )בכל  החינוך  בית  סגל  ובין  בבית( 

את התקדמותם של הילדים, באופן שיבסס את הקרקע הדרושה להתפתחותם 

אסיפות  כגון  לפעילויות  הודות  מתאפשר  הפעולה  שיתוף  היפה.  ההרמונית 

בבית  ומועדים  חגים  ציון  הרצאות,  קיום  הורים,  שיחות  בית,  ביקורי  הורים, 

החינוך, קונצרטים, תערוכות והצגות. אירועים אלו תורמים לביסוס הקשר בין 

ההורים, המורים והתלמידים ולהעמקתו. 



הסביבה הטכנולוגית 

ההתייחסות  ולדורף  בחינוך  רבים.  ברבדים  בחיינו  נכבד  חלק  לטכנולוגיה 

לטכנולוגיה מתגבשת בראש ובראשונה לאור התפיסה של התפתחות הילד/ה. 

לעשות  איך  אלא  החדשות,  בטכנולוגיות  שימוש  לעשות  האם  אינה  השאלה 

בהן שימוש נכון וחינוכי בהתאם לצמיחת הילד/ה ולהתפתחות עולמו הפנימי.

הטכנולוגיה מטבעה וביסודה היא "חוסכת פעילות". לרוב, מטרתו של כל מכשיר 

לחסוך מאתנו מאמץ מסוים. אולם, מה שנכון ורצוי עבור עולם המבוגרים הוא 

אין  הרך  הילד/ה  עבור  למשל,  כך  הילד/ה.  עבור  והרסני  מזיק  רבות  פעמים 

לחסוך במאמץ ובזמן; למעשה, ההפך הוא הנכון –  דווקא מאמץ, פעילות וזמן 

הם היסודות הדרושים לו יותר מכול לשם התפתחותו.

לפיכך, חינוך ולדורף מבקש, במיוחד בגיל הצעיר, להביא לילד/ה סביבה טבעית 

ככל האפשר. להביא אותו למרב הפעילות האפשרית, תוך כדי ניצול החושים 

הטבעיים. זאת הסיבה המרכזית שבשמה נבקש להרחיק את הילדים מרוב סוגי 



הטכנולוגיות. ככל שהילד/ה יהיה פעיל יותר ומחובר יותר לסביבתו הטבעית – 

ָשָריו הפנימיים בצורה הרמונית ובריאה יותר.  כך יתפתחו ּכְ

יתר על כן, השימוש במסכים בגיל צעיר מנוגד לתפיסת העולם של חינוך ולדורף 

לא רק לאור חשיבות הפעילות הפיזית-גופנית בשנות הילדות הרכות כאמור, 

אלא גם בשל הנזקים הנלווים שגורמת הצפייה במסכים לילדים: נזקים גופניים 

נזקים נפשיים כסף תסכול נמוך,  נזק לעיניים;  גופני,  ניוון  יתר,  דוגמת השמנת 

צורך מתמיד בסיפוק מיידי, היפר אקטיביות, כוח דמיון דל, היעדר יצירתיות, 

פסיביות ועצלות, כמו גם בעיות קשב וריכוז; ונזקים לכוחות החשיבה והלמידה 

ילד/ה  כל  שעובר  המשמעותיים  ההתפתחותיים  לתהליכים  המנוגד  באופן 

בשנותיו הראשונות )תנועה, מגע, קשר ישיר ובלתי אמצעי, יצירתיות ומשחק 

ועוד(. 

והפרובוקטיביים,  המוחצנים  הבוגרים,  התכנים  היא  נוספת  משמעותית  בעיה 

ולעתים האלימים והמיניים שהילד/ה חשוף אליהם.



אמנות ומלאכות היד

בחינוך ולדורף יש חשיבות רבה לעיסוק במלאכות היד השונות, כחלק מהכשרת 

במערכת  וחיוני  חשוב  כחלק  מובאות  המלאכות  ולעבודה.  לעשייה  הגפיים 

הלימוד, תוך כדי התאמה לכישורים ולתודעה המתפתחת של הילד/ה בגילאים 

השונים. התאמה זו מתייחסת לחומרים השונים שאיתם עובדים, לאופי העבודה 

ולמטרתה, לאווירה בשעת העבודה, לאופי ההנחיה על-ידי המורה ועוד.

כאשר הילד/ה עסוק במלאכה כלשהי הוא שוקע למעין "תרדמה" של תודעה; 

הוא צולל לתוך מצב שבו פעילים האינסטינקטים, תהליכי הגוף וכל הקשור לצד 

הלא מודע של הקיום. העבודה במלאכות היד – כל אחת מכיוון מעט שונה – 

מביאה את האדם למישור לא מודע זה של הווייתו. בתוך מישור זה עובד האדם 

עם כוחות שונים לגמרי ואף מנוגדים לכוחות התודעה והחשיבה. הכוח, פעילות 

השרירים, היכולת להוציא דבר-מה אל הפועל, כוחות העיצוב, כל אלה באים 



כאן לידי ביטוי. זהו מישור התחנכותי לא פחות חשוב, ולעתים אף חשוב הרבה 

יותר מהמישור החשיבתי.

גם הקשר לעולם סביב הילד/ה משתנה. בתהליכי מלאכה נוטה הילד/ה לפרוץ 

של  ישיר  קשר  עמו  יוצר  עמו,  מתחבר  העולם,  אל  זורם  הוא  המסגרות;  את 

הקשרים  על  גם  משפיעה  והעולם  החומר  עם  זה  וקשר  זו  זרימה  סימפטיה. 

החברתיים. העבודה מעודדת יחסים חברתיים חמים וקשר אנושי. 

תהליכי החשיבה מהווים פעולה בוגרת באופיה לעומת פעולת העשייה שהיא 

ניתן  כיצד  היא  אפוא,  ולדורף  חינוך  של  השאלה  יותר.  הרבה  וילדית  צעירה 

אלא  מקצועית,  כהכשרה  ולא  "נוסטלגי"  כהיבט  לא  היד  מלאכות  את  להביא 

נפש  לחיי  בסיס  שמהווה  ומלאכה  עשייה  של  כמישור  אישיות.  מעצב  ככוח 

לאדם  הפונה  אנושי   חינוך  ליצירת  אמצעי  כעוד  והרמוניים.  בריאים  וחשיבה 

השלם.



הרקע ההיסטורי של חינוך ולדורף

הקיים,  החברתי  הסדר  עבור  וכיכולת  כידיעה  לאדם  דרוש  מה  לשאול:  לנו  "אל 

אלא: מה קיים באדם כנטייה ומה ניתן לפתח מתוכו? אז ניתן יהיה להזרים לסדר 

החברתי תמיד כוחות חדשים, שיבואו מתוך הדור הצעיר. כך יחיה תמיד בתוך סדר 

זה, מה שבני-אדם שלמים בנפשם הפועלים בו יעשו ממנו." )רודולף שטיינר(. 

חינוך ולדורף נובע מתוך גישה והשקפת עולם רוחנית הקרויה אנתרופוסופיה. 

זו נוסדה בתחילתה של המאה העשרים על-ידי רודולף שטיינר )1861–1925( שביקש 

אינדיבידואלי,  ולרגש  עצמאית  לחשיבה  הפונה  מודרנית,  רוחנית  תפיסה  ליצור 

ובכך לנסות ולאזן את השקפת העולם המדעית-חומרנית ששלטה בימיו. שטיינר 

פיתח את חינוך ולדורף באופן הדרגתי. כבר ב-1888 הוא התבטא בכתב בשאלות 

הנוגעות לרפורמה בית-ספרית ושרטט עקרונות יסוד למוסד בית-הספר העתידי. 

מ-1906 ביסס ומיקד שטיינר רעיונות אלה בהרצאות שונות מאספקטים שונים של 

מדע-הרוח ופרסמם לבסוף ב-1907 בספר חינוך הילד לאור מדע-הרוח.

בתום מלחמת העולם הראשונה, הציג שטיינר את מחשבותיו ביחס להתחדשות 

החיים התרבותיים, הכלכליים והחברתיים. בהקשר זה, הוא דרש ניתוק של בתי-



הספר מסמכות המדינה )כלומר, אוטונומיה למערכת החינוך( ושרטט בקווים 

הילד  של  ההתפתחות  לחוקי  הקשור  מודרני,  בית-ספר  של  תמונה  כלליים 

ומנותק מרעיונות פוליטיים וכלכליים. רעיונות אלו התקבלו על-ידי מנהל מפעל 

הסיגריות "ולדורף-אסטוריה", אמיל מולט. האחרון, שיזם תחילה מעין הכשרת 

עובדים במסגרת שעות העבודה במפעל, רצה בנוסף לייסד בית-ספר לילדיהם. 

כמענה לבקשתו, נטל רודולף שטיינר על עצמו את גיבוש התפיסה ואת הניהול 

שבדרום  בשטוטגרט  לסיגריות,  מפעל  באותו  הראשון  ולדורף  בית-ספר  של 

בשנותיו  הספר  בית  את  ניהל  הראשון,  המורים  צוות  את  מינה  הוא  גרמניה. 

הראשונות ועיבד עם מוריו את יסודות חינוך ולדורף, במספר רב של הרצאות, 

סמינרים, ביקורי-שיעורים וכשבעים ישיבות מורים.

בית-ספר "ולדורף החופשי" )כך נקראים בתי ספר ולדורף בגרמניה( נפתח ב-7 

בספטמבר 1919 כבית-ספר כולל, יסודי ועל-יסודי, והיה מראשיתו פתוח לכול. 

בדרך הלימודית בת תריסר השנים עבור כל הילדים, הוא יכול להיחשב כצורה 

זה אחד מבתי הספר הראשונים  היה  בגרמניה  בית-ספר מקיף.  הראשונה של 

שכלל בנות ובנים יחדיו כדבר מובן מאליו. חינוך ולדורף, שאז עוד הונחה על 



נוספים.  בתי-ספר  של  לייסודם  אחרות  ובארצות  בגרמניה  הביא  שטיינר,  ידי 

עד לעליית הנאצים לשלטון כבר היו בגרמניה מספר רב של בתי ספר ולדורף 

ולצדם צמחו בתי ספר גם באנגליה, בהולנד, בשוויץ ובארצות הברית. בתקופת 

הרייך השלישי, אסר המשטר הנאצי על קיומם בכל תחומי כיבושו. משנת 1945 

ואילך קיבלה הבנייה מחדש של תנועת ולדורף - בתאוצה הולכת וגוברת - היקף 

כיום,  הנוכחית.  המאה  ובראשית  התשעים  בשנות  מאוד  התרחבה  וזו  עולמי, 

הכשרות  מאות  ילדים,  גני  אלפי  ולדורף,  ספר  בתי  לאלף  מעל  קיימים   ,2019

למורים וגננים ועשרות אלפי בוגרים של מוסדות חינוכיים ברוח חינוך ולדורף 

ברחבי העולם כולו. בארץ החל חינוך זה את דרכו בשלהי שנות השמונים של 

הוקם  הראשון  הספר  בית  ובהרדוף.  בירושלים  ילדים  גני  עם  העשרים  המאה 

1989 בהרדוף ואחריו הוקמו בתי ספר נוספים בירושלים ובטבעון. כיום  בשנת 

יותר מ-20 בתי ספר, שחמישה מהם תיכוניים, ושש  ילדים,  גני  כ-150  קיימים 

הכשרות מורים ברוח חינוך ולדורף בארץ.

ההיסטוריה של בית חינוך אורים

בית הספר אורים הוקם בשנת 1996 על ידי קבוצת הורים שילדיהם התחנכו בגן 

בית  כלל  בראשיתו  אלו.  לגנים  הקשורים  חינוך  ומאנשי  השרון  ברמת  ולדורף 

הספר כיתה אחת שמנתה 12 תלמידים ופעלה במבנה של מועצת רמת השרון.



פעל  שם  ים,  גליל  לקיבוץ  הספר  בית  נדד  צמיחתו,  עם  הראשונות  בשנותיו 

במשך שנתיים, ומשם חזר לרמת השרון למבנה של המדרשה לאמנויות. במבנה 

זה פעל במשך שנתיים נוספות ואז עבר למבנה הנוכחי בכפר הירוק, שהיה אז בן 

קומה אחת בלבד והשתרע על פני שטח קטן יותר מהמבנה כיום. 

בשנת 2006 הוקמה חטיבת ביניים: תלמידי כיתה ו עלו לראשונה לכיתה ז ובסוף 

כיתה ט התפזרו למוסדות חינוך מחוץ לבית הספר. 

בשנת 2004 הוקם גן אורים הראשון: גן דו-שנתי לילדי טרום חובה וחובה. 

לאחר מכן התרחב בית החינוך לשני גנים רב גילאיים, שקיבלו את שמותיהם, גן 

"רימונים" וגן "שיבולים". באותה שנה הושלמה בניית הקומה השנייה לרווחת 

וכיתות  גנים  כולל  אורים  חינוך  בית  היום  ועד   2008 ומשנת  הצומח,  הספר  בית 

א-ט.

מיוחד  חינוך  כיתת   – "פלא"  כיתת  הספר  בבית  פעלה   2010–2004 השנים  בין 

שכללה מספר קטן של תלמידים.

בשנת 2017 הוחלט על הרחבה הדרגתית של בית הספר לשתי כיתות בשכבה.

בשנת 2018 הוקם מרכז אורים בכדי לחזק את חיי הקהילה ולתת מענה לחבריה 

בפעילויות מחוץ לשעות הלימודים. 

בשנת 2019 גובשה בקהילת אורים אמנה זו המשמשת בסיס לחיי הקהילה.



החיים החברתיים הבריאים יימצאו

רק כאשר בראי נפשו של האדם היחיד

תשתקף הקהילה כולה

וכאשר בקהילה

תחיה עוצמת נפשו של היחיד.

)רודולף שטיינר(


