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                         :14עד  7גיל  – השביעון השני בביוגרפיה של חיי האדם

 מהתחלפות השיניים עד לבגרות מינית

ז'אן   – אפשרות להמציאו או לגלותו מחדש"" כל מה שאנו מלמדים את הילד אנו מונעים מאיתו את ה

 פיאזה

 

  לידת הגוף האתרי: 

 מה פירוש הדבר שהגוף האתרי נולד באדם? 

השנים הראשונות לעבר בניה אינטנסיבית של הגוף  בשבעשהופנו  כוחות החייםהכוונה היא שכל 

 למטרות אחרות. 7הפיזי, משתחררים החל מגיל 

בגיל זה, עם בקיעת השיניים הקבועות הראשונות, הושלם חלק הארי של בנית הגוף הפיזי עד לרמה 

 השן הקבועה.  – המינרלית ביותר שלו

נפש. כוחות של ארגון וגדילה בניית הת היצירתיים של הגוף הפיזי נעשים נגישים להכוחו 7מגיל 

הופכים לכוחות של חשיבה. הגוף האתרי נקרא גם בשמות נוספים המצביעים על מהותו: גוף החיים, 

 גוף ההרגלים, גוף של זמן )המעוצב על ידי ריתמוסים(.

 

  – מאפיינים את השביעון השניהההיבטים השונים להלן 

  

 לים רג  ה   

שילוו את הילד גם בהמשך חייו. כמו כן מתפתחים בילד   הנטיות וההרגליםמתפתחים השני בשביעון 

 המצפון, קווי האופי העיקריים שילוו אותו גם בעתיד, הזכרון והמזג )טמפרמנט(.

ילד. הרגלי היגיינה, תזונה נכונה, כיבוד בהרגלים שניקנו בשביעון זה הופכים לטבע שני לטוב ולרע,  

 הזולת, בטחון עצמי וכו'... 
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 הלימוד הנכון בשביעון השני 

בשביעון הראשון הילד מחקה את המבוגר הקרוב אליו, וכך למעשה מתרחש תהליך הלימוד העיקרי.  

השביעון השני מאופיין בפניה לדמיון של הילד ככלי מתודי. גם בשביעון הראשון אנו מספרים לילד 

עזרתו הופך עבורו לכלי לימוד ממשי של העולם. ב הדבראגדות וסיפורים מאגיים, אבל בשביעון השני 

 הטוב והרע, היפה והמכוער, המאמץ של הגיבור וכו'... – הוא מבין את הדינמיקה הבסיסית של העולם

 

הלימוד  בשביעון השני להתבצע  בעזרת סיפורי אגדות, משלים, אומנות, מוסיקה וכל הכלים על  

לקטואלי התרבותיים הפונים אל הדמיון של הילד. בשלב זה  אין לחשוף את הילד  ללימוד אינט

מופשט, וזאת על מנת להשאיר את הילד "חי" ומעוניין, ולא "ליבשו" ולהרחיקו מוקדם מדי מקרקע 

 צמיחתו.

 

יכולת ההפשטה, החשיבה האינטלקטואלית, הביקורת והאנליזה, עדיין לא זמינים לילד בגיל הזה. 

  בחייו.וחרים יותר בשלבים מאחשיבה אינטלקטואלית טרם זמנה, עלולה לפגוע ביצירתיות של האדם 

 

 סמכות אוהבת  ויראת כבוד  

 סמכות אוהבת.  – מילת הקסם לדרך הלימוד בשביעון הזה היא לימוד בעזרת

אין הכוונה  פכים למקורות סמכות עבור הילד.משמשים מופת, הוהמורים ודמויות סמכות אחרות 

כלפי דמויות  יראת כבוד העוזרת לילד לבנות את אישיותו העצמאית. סמכות לסמכות כפויה, אלא ל

חשובות היא בעלת משמעות מיוחדת ומוסיפה לתחושת החיות של הילד. ילד ציני וחסר כבוד כלפי 

מופרה  ואינו, הנשען רק על כוחותיו המוגבלים חסר אמונה בנשגבלמבוגר  עלול להתפתחמבוגרים 

 מכוחות רוחניים הגדולים ממנו.

אותו  וממריצותהערצה בנפש הילד  מעוררותדמויות ספרותיות או גם דמויות היסטוריות דגולות 

 למעשים טובים בעתיד. 

רבות אינם רואים בו  "בגובה העיניים", פעמים  עליואיבד ממעמדו. הילדים   המורהאיבד בתקופתנו  

  הווה מודל. דמות הראויה להערצה, או המ

  הרוחני.את יראת כבוד כלפי  בעתידתיצור מבוגר נערץ, יראת כבוד כלפי 

 

 ריתמוסים

 שבתוכם ירגיש נוח, שיהוו לו משען בזמן:ריתמוסים קבועים חשוב מאוד לבנות לילד  

)כל אלה  כמו גם הבאים,  –שעות פנאי  שעות לימוד, : שעת השינה, זמני האכילה,ריתמוס יומי 

 צריכים להינתן לילד על ידי המבוגר התומך בו(. 
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 ...'וכו ,: קבלת שבת, טיול שבועי ביום מסוים ריתמוס שבועי

 : ראשי חודש.  ריתמוס חודשי

 : חגים ומועדים. ריתמוס שנתי

 . לם הוא מקום בטוחוהרגשה שהעובחיים, תחושת בריאות,  נינוחות כל הריתמוסים האלו יוצרים 

אינו נלאה מלשמוע את אותו הסיפור אינספור  ; הילדנוטים לחשוב שחזרות משעממותאנו מבוגרים, כ

 פעמים , )כדוגמה של חזרתיות מבורכת(.

חיים היו רצופים בריתמוסים שבנו את המסגרת לא היה הריתמוס עניין אישי או משפחתי. הבעבר 

ות את ורות נעלמות ואיתם הריתמוסים, על כל משפחה לבנמס בתקופתנו בהשבה גדלו ילדים. 

 הריתמוס האישי שלה. 

 

 לימוד הקריאה והכתיבה בשביעון השני

בתקופה זו של חייו הילד הוא עדיין ישות מלאת חיים, וכל לימוד צריך לעבור דרך  החוויה. לכן בחינוך 

הכתב בדיוק כפי שהכתב התפתח באנושות.  –ההוליסטית מלמדים את האותיות דרך החוויה וולדורף 

 מאוחר יותר .ציורים )סיטואציות תוארו בציור מפורט, כמו בציורי המערות העתיקים(התחיל מכתב 

קיבל  בתקופה מאוחרת מאוד בהיסטוריהרק ו ;הוא התפתח לכתב סמלים )כמו במצרים העתיקה(

 אותנו עד היום.כתב הסימנים המודרני, המשמש   – הכתב את צורתו המופשטת

  

ההכרות של הילד עם עולם האותיות נעשית בהדרגה, תוך כדי משחק, ציור והדמיה של בהתאמה, 

 האותיות לדברים מוכרים. מידע נוסף בעברית על השביעון השני ניתן למצוא בספרים :

 

 הוצאת מיכאל. – חינוך הילד לאור מדע הרוח האנתרופוסופי – שטיינררודולף  -

 .הוצאת בדולח – אזרחים של הקוסמוס – יןג'וסלין ברד -

 עיונים בחינוך ולדורף.  –טיפוח האדם בילדות  – ססיל הוורד -

 של בית הספר 'כחותם'למידע ומאמרים נוספים אפשר לפנות לאתר   -

                   http://www.ornabendor.co.il 

 

 אורנה בן דור , יפה לדרמן .  -בברכה 
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