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  לאומי לימוסיק חינוך  :ישראל בארץ הילדים בגן הריתמיקה
1948–19201    

   
  

  

בגנים רבים . ולרוב מתקשר לתרבות גן הילדים, שגור בימינו בפי גננות בישראל" ריתמיקה"המושג 

והסיבה לכך נעוצה בשנות , )גם אם תוכן השיעור אינו הולם את כותרתו" (שיעורי ריתמיקה"מתקיימים 

מאמר זה ידון בסיבות . כשגישה זו הופצה בגני הילדים בארץ־ישראל, ל המאה שעברההשלושים ש

  2".ריתמיקה"שלב ראשון יש להגדיר את המושג ב. להתקבלותה הנלהבת של הריתמיקה בתקופת היישוב

   

אי מוסיקהגה הש ,גישה לחינוך מוסיקליא הי Dalcroze Eurhythmics)(הריתמיקה לפי גישת דלקרוז 

גישה זו עוסקת ). Emile Jacques Dalcroze ,1865−1950(אק דלקרוז 'השוויצרי אמיל זוהמחנך 

. 'אימפרוביזציה וסולפז, ושלושת מרכיביה הם ריתמיקה, לי באמצעות התנסות בתנועהמוסיקבחינוך 

הריתמוס הוא מרכיב : מספר  שהתבססה על עקרונות,בתחילת המאה העשרים גיבש דלקרוז את גישתו

ה מוסיקקיימת זיקה בין ; והוא המשמעותי ביותר ללימוד המוסיקה, המוסיקגוף האדם ול להמשותף

 ,אשר פועל כמכלול, ה הוא הגוףמוסיקהכלי הראשוני ללימוד ; המוסיקה מעוררת גירוי שרירי: לתנועה

חינוך : כמו כן לריתמיקה שתי מטרות־על. לימוסיקהניתוח והרגש ה, הביצוע, המשלב את התחושה

ה המעצב את אישיותו ותורם מוסיקלי המפתח את החוש האסתטי של הילד וחינוך באמצעות מוסיק

  .לחינוכו הכללי של הילד

  

וזכתה להתעניינות , ותחילת המאה העשרים 19הריתמיקה התגבשה לכדי גישה בתקופת סוף המאה ה־

ת הברית בעשור השני היא נפוצה באירופה ובארצו. אנשי חינוך ועוד, אמנים, רבה בקרב אינטלקטואלים

הריתמיקה התאפיינה בתמורות בה התקופה שגובשה . ברחבי העולם− של המאה העשרים ובהמשך 

תסיסה וביקורת , שינויים דמוגרפיים, טכנולוגיהבהתפתחות במדע ו: רדיקליות בכל תחומי החיים

רוח התקופה . ת ועודגישות פדגוגיות חדשו, פיתוח תרבות הגוף, זרמים חדשים בתחומי האמנות, חברתית

ובין התפיסות והרעיונות שהשפיעו עליה ראויים לציון החינוך , חלחלה לעקרונות שעיצבו את הריתמיקה

 שעשה את צעדיו ,המחול המודרני, לחינוך הישןנגד כ שעקרונותיו החדשניים עמדו ,הפרוגרסיבי

 והרעיונות הנאו־רומנטיים שיטות התעמלות חדשות לפיתוח הגוף, הראשונים והתמרד בריקוד הקלאסי

  ). 2002, פלד(ששאפו ליצור אדם וחברה בעלי ערכי מוסר גבוהים 

                                                 
ר אדית " על שם ד2009של חוקר מתחיל מטעם האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה לשנת  המצטיין המאמר בפרס זכה זה מאמר 1

  .גרזון־קיוי
  ).2008(טאובר : ראו. שי  בורשטין'  על עבודת המוסמך שכתבתי בהנחייתו של פרופמאמר זה מבוסס 2
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 הובאהבתחילת שנות העשרים . ארץ־ישראל נכללת בין הארצות הרבות שבהן נפוצה הריתמיקה

אך התבססותה .  שהשתלמו באירופה בתחום זה, שלוש גננות ומורה למחולידי־ עלהריתמיקה לארץ

עם הגעתן של מורות , ובעיקר במחצית הראשונה של שנות השלושים, סוף שנות העשריםבארץ החלה ב

הדבר ניכר בהשתלמויות הרבות שערכה לגננות .  אשר הפיצו גישה זו בגני ילדים,מקצועיות לריתמיקה

ובמספרם הרב של המאמרים שהתפרסמו בנושא הריתמיקה בכתב־העת של הגננות , "התאחדות הגננות"

  :סקה הבאה מטיבה לתאר את התקבלותה הנלהבת של הגישה בארץ־ישראל הִפ".הד הגן"

לרגל המאורע . ק דלקרוז'ז −בקיץ זה מלאו שבעים שנה ליוצר השיטה הריתמית־מוסיקלית 
מרכז ... מתכנסים תלמידיו וידידיו של דלקרוז מכל קצווי תבל לחוג חג חינוכי רב ערך זה

הודות .  הוא את חתימתו וברכתו ליובלו של דלקרוזהתאחדות הגננות בארץ ישראל מצרף גם
למסירותן של תלמידותיו חדרה שיטה זו לגני ילדים ובתי ספר שונים בארץ ומצאה לה הד רב 

  ). 64' עמ, 1935/ה"תרצ, התאחדות הגננות... (בקרב המחנכים בארץ ישראל

יוו חלק מתרבות הילדים נכללה בתכנית הלימודים ובחגיגות שההגננות אימצו את הריתמיקה והיא 

וכללה , תרבות זו נשאה אוריינטציה מערבית־חילונית. החדשה שנוצרה בגן הילדים בארץ־ישראל

התכנים של התכנית הזאת . היהדות המסורתית והתרבות האירופית, חומרים מתוך האידאולוגיה הציונית

שיקפו את החברה , ל הציוניושיטות העבודה שלה תאמו את האידא") חדר"בשונה מתכנית הלימודים ב(

הריתמיקה כרכיב חדש יצרה זיקה לחומרי ). 1998; 2000, סיטון" (היהודי החדש"המתהווה ואת 

  . חינוכיות שהשפיעו על דרכי העבודה בגןהלאידאלים שעיצבו אותה ולגישות , התרבות שנוצרו בגן

שאבו חלק ניכר ממקורות , קהובדומה לריתמי, גני הילדים בארץ־ישראל הוקמו בראשית המאה העשרים

הרקע התרבותי וההקשר ההיסטורי המשותף . השפעותיהם מתוך הרעיונות והתפיסות שעוצבו באירופה

. היווה תשתית לחיבור בין התרבות החדשה שנוצרה בגן הילדים העברי בארץ־ישראל לבין הריתמיקה

תוך הגדרת תפקידה לדים במאמר זה אבחן את הסיבות להתקבלותה הנלהבת של הריתמיקה בגן הי

 המאמר יתמקד .הילדים במציאות של חברה מתהווה  תרבות הילדים החדשה שנוצרה בגןבמכלולומקומה 

הריתמיקה , הריתמיקה בשירות החגיגה בגן, "הילד העברי החדש" הריתמיקה ו:בארבעה נושאים עיקריים

  .כאמצעי לגיבוש חברת הילדים והריתמיקה כחינוך פרוגרסיבי

  
  "ילד העברי החדש"תמיקה וההרי

  
כחלק מהאומנויות יקה סמו: המשלבת בין שני תחומיםיקלי סמו גישה לחינוך , כאמור,אהריתמיקה הי

כדי לבחון כיצד מצטלבת הריתמיקה עם האידאולוגיה הציונית עלינו לבדוק . ותנועה כחלק מתרבות הגוף

 תפסו אתהאופן שאת ת המאה כמו גם את מקומה של תרבות הגוף והאסתטיקה בהגות הציונית בתחיל

  . התנועה בראשית גן הילדים העבריאת ה ומוסיקה
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.  ואף ראתה בה סוג של חינוך זר ומסוכן,התרבות היהודית המסורתית הייתה רחוקה מתרבות הגוף

העלו המשכילים , שאפשרה ליהודים להיחשף לתרבות הכללית ולרעיונות ההשכלה, בעקבות האמנציפציה

בראשית המאה העשרים החלו . םי את הדרישה לכלול את החינוך הגופני במוסדות החינוך היהודיהיהודים

). 2000, רם(כמו זמרה וחינוך גופני ,  אשר כללו מקצועות לימוד חדשים,להופיע חדרים מתוקנים

וקיוו כי היא תפתור את בעיית , המשכילים היהודים במערב אירופה ומרכזה תלו תקווה באמנציפציה

, אך תקוותם התבדתה.  והיהודים יוכלו מעתה להשתלב בחברה האירופית הלא־יהודית,האנטישמיות

,  שאימצו את המודרנה העלתה בהם תחושות עלבוןפיעל אף אורחותיהם על והביקורת על תכונותיהם ו

מצו אשר או,  למצוא רעיונות ודימויים שמקורם בתפיסות אנטישמיותאפשראולם בו בזמן . השפלה וכעס

 אפשרמעין זו " הסבה" להדוגמ). 1997, שפירא(לתפיסות לאומיות יהודיות " הסבה"ועברו תהליך של 

דימוי גופו הרופס של היהודי והיותו בעל מראה נלעג ודיבור על למצוא  בסטראוטיפים האנטישמיים 

מקס נורדאו . בוהה דימוי זה עמד כנגד הדימוי החיובי של היהודים על יכולתם האינטלקטואלית הג3.מוזר

אימץ את הסטראוטיפ , שרצה לשנות דימוי שלילי זה, מחלוצי התנועה הציונית, )1849−1923(

עליהם , כלומר כדי לתקן חיסרון זה בקרב היהודים". יהדות של שרירים"והטביע את המושג , האנטישמי

, העדר אומץ לב אישי"− הסטראוטיפ האנטישמי " הסבת" היא הדוגמעוד . לפתח את גופם ואת שריריהם

והפיכתו −  )181' עמ, 1997, שפיראמצוטט אצל , ירנבאוםב" (חוסר טקט והעדר חוש אסתטי, העדר הדר

  . 'כו והדר, אומץ לב−  לתכונות היהודי החדש

  

סופר ומחנך עברי , )1871−1939(נוח פינס ". לילד העברי החדש"הועתקו אף " היהודי החדש"מאפייני 

וטען כי עליהם לשאת אופי ייחודי ,  אחד הראשונים שקרא להקמת גני ילדים עברייםהיה, יליד רוסיה

, על לימודי קודש בלבדבו שקדו ש ,המסורתי" חדר" הוא יצא כנגד ה.שיתאים לצורכי הילד העברי בגולה

.  ממציא גן הילדיםFriedrich Froebel, 1782−1852),  (והטיף להקמת גני ילדים ברוח המחנך פרבל

רואה בפעולה ובהתנסות שבמשחק את דרך הלימוד העיקרית המפתחת את תו החינוכית של פרבל גיש

, לם(משלבת בין יכולותיו הפיזיות והרוחניות ומפתחת תכונות אופי רצויות , שריריו של הילדאת חושיו ו

, "שירי אם וחיבה("ובספר השירים שכתב לילדים , ראוי לציין שפרבל נתן דגש רב לשירה). 1972

"Mutter-und Kose-Lieder", 1843 (מחיאה וריקוד, כגון צעידה, משולבות הוראות ביצוע בתנועה .

חוש קצב , כלומר, טקט בהקשר זה מתפרש כתחושת פעמה(פרבל חשיבות רבה לטקט נתן כמו כן 

ת הוא מכשיר א; מידה והרמוניה, יכניס לחיי הילד קצב"וראה בו אמצעי חינוכי חשוב אשר , )מדויק

  ).62' עמ, פ"תר, פרבל מצוטט אצל קטינקא־גורביץ" (לנגינה, הקרקע לשירה

  

ובה , ספר השירים הראשון לילדים בשפה העברית, "הזמיר" פרסם פינס את האנתולוגיה 1903בשנת 

הילד העברי "הקדמה המציגה זווית ראייה מעניינת על תפקידו של השיר והקצב בעיצוב דמותו של 

                                                 
 ). 1850. (ר, ואגנר:  ראוה לדוגמ3
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התחייה הלאומית תתרחש באמצעות שינוי בדרכי החינוך ואימוץ הגישה החינוכית , נסאליבא דפי". החדש

הילד "הפך יובאמצעותם י,  בהמשך טוען פינס כי לשירי הילדים יועד תפקיד חינוכי חשוב4.של פרבל

חמדת היופי "ואף את , השירה מעוררת שלל תכונות אופי חיוביות". ילד העברי החדש"ל" הגלותי

השירה היא שתרחיק מהילדים . לומר היא מפתחת את האסתטיקה שחסרה בתרבות היהודיתכ". והנועם

הפחדנות והעצבות "− כפי שאופיינו בדימויים האנטישמיים , היהודים את תכונותיהם הגלותיות השליליות

": הילד העברי החדש"ותעורר בם את תכונותיו של  −" האוכלות כרקב את כל הכוחות הטובים שבילד

  ). מתוך ההקדמה, 1903, פינס" (המביאה לידי אושר פנימי ורוח נכון, גבורה ועליצות החיים, ץ לבאומ"

  

, 1903, פינס" (הרוח החיה בשירי־שעשועים בכלל ובשירי לכת בפרט"פינס מציין את הטקט כמהווה את 

נחוץ , עמא פזיזאבני , נויילדול: "משמעותי ביותר" הילד העברי החדש"ותפקידו ביצירת , )מתוך ההקדמה

, לא יפלוט מדי דברו את כל דבריו בבת אחת, שהסכין את כל מעשיו לפי הטקט, הילד: הדבר הזה ביותר

). שם" (אלא דיבורו יהיה בנחת והליכותיו במישרים, לא יעשה בידיו וברגליו תנועות מהירות ומשונות

ותיהם של אנשי רוח ציונים ואף שתמש באותם דפוסי חשיבה ודימויים אנטישמיים שחדרו לתפיסמפינס 

כפי שרואה אותן הבורגנות , תמקד בחולשותיו האסתטיות והפיזיות של היהודימהוא . למיתוס הציוני

מכאן שפיתוח ). 1997(לפי שפירא " היהודי החדש"מתאימה לדגם ההרצליאני של זו  תפיסה ;האירופית

". לילדים העברים החדשים"יהם והפיכתם אורחות" תיקון"חוש הטקט בקרב ילדי הגלות ישמש אמצעי ל

כי יצעדו כפעם בפעם זוגות ...התחבולה היותר טובה לפתח בם את חוש־הטקט"...מליץ על מפינס אף 

 תרגיל יאתחבולתו של פינס ה). שם" (זוגות לקול צלילי מנגינות לכת שינגנו לפניהם בפה או בכלי זמר

  .                    בסיסי בגישת דלקרוז

  

אשר חזר , )1932/ב"תרצ(פורסם מאמרה של הגננת בת־חורין " הזמיר"כשלושה עשורים לאחר הדפסת 

  : על הרעיונות שפינס הציג תוך שינויים קלים של רוח הזמן

יש תפקידים , לנו בתור דור העומד בהתחלת הפרוצס של תחיית עמנו על אדמת המולדת
בעל יכולת לעבודה ולהגנה על , נועז, עליז, לפנינו מטרה לחנך דור בריא. מיוחדים בחינוך
ספורט וריתמיקה . בפיתוח הגופני אנו רואים גם השפעות רוחניות רבות. כבודו הלאומי

  ).90' עמ(אומץ וכדומה , הקשבה, מוסיקליות, הטעם האסתטי, מחנכים הרגשת הריתמוס

אפשר לחלק ". העברי החדשהילד "מאפיינות את שהריתמיקה משפיעה על מגוון תכונות , לפי בת־חורין

פיתוח −  לימוסיקתכונות הקשורות בחינוך :  שתי מטרות־העל של הריתמיקהלפיתכונות אלה לשניים 

  . קשב ואומץ–ותכונות הקשורות לחינוך כללי  −ליות ואסתטיקה מוסיק, חוש הקצב

                                                 
המחולקים לפי מדורים שונים אשר עצם , פינס ואחרים, שניאור, טשרניחובסקי, אנתולוגיה זו כללה שירים מאת ביאליק 4

 .'שירי חג וכו, שירי משחק ושעשועים,  שירי טבע:תוכנם מעיד על רוח חדשה שנשבה בחינוך היהודי
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תואמות את ואף הן , מתמקדת בתכונות האופי שמעצבת הריתמיקה, מורה לריתמיקה, תרזה גויטיין

  ":הילד העברי החדש"תכונותיו של אידאל 

כך ילמד הילד על ידי . הרגלים חשובים המועילים לו בחיים]...התרגילים הריתמיים מקנים[
לחשוב , להגיב באופן ספונטאני. 2; להתרכז להקשיב לציית. 1: המשחק הריתמי המסודר

לפתח את כוח זכרונו ואת . 4; ולשלוט בעצמ, להיות חזק ברצונו. 3; להיות אמיץ, במהירות
  ). 89' עמ, 1935/ה"תש, גויטיין... (להתמצא בתוך סביבתו. 5; דמיונו

כאשר רצו לתאר את תנועת הילדים בשיעור , לא מפליא הדבר כי בשנות השלושים והארבעיםשמכאן 

ר עשו הגננות והמורות לריתמיקה שימוש באוצר מילים ובשמות תואר מתוך רפרטוא, הריתמיקה

  ": הילד העברי החדש"הדימויים והרטוריקה של 

, כאן עבדו במשך הזמן השכל. אסתטית ובטוחה כמו כל יתר תנועות גופם, ההליכה היא ריתמית
כל יום עומד ילד בראש השורה וזה ... הילדים יהיו פעילים ובטוחים בתנועתם... הרגש והגוף

  ). 28−29' עמ, 1935/ה"תרצ, חסקינה... (עצמיות ואחראיות, נותן עוז

לבין התכונות אשר מפתחת " הילד העברי החדש"בולטת העובדה כי יש מן המשותף בין מאפייני 

− הריתמיקה והתנועה הציונית התפתחו באותה עת . דמיון זה מקורו ברקע ההיסטורי המשותף. הריתמיקה

יתמיקה היא גישה  והר,אמנם הציונות היא תנועה לאומית.  ותחילת המאה העשרים19-סוף המאה ה

החיפוש המודרניסטי אחר . אך שתיהן הושפעו ושאבו את רעיונותיהן מרוח התקופה, לימוסיקלחינוך 

הציונות יצרה את .  עקרונותיהלפיוכל אחת מהן יצרה את המודל שלה , ניכר אצל שתיהן" האדם החדש"

אדם מוסרי וטוב , ות והגוףהמשפיע על האישי,  באמצעות הריתמוסליצרודלקרוז שאף , "היהודי החדש"

 כמו ,שתיהן הושפעו מרעיונות. יכולותיו שנעלמו בעולם המודרניאת  אשר יגלה מחדש את כוחותיו ו,יותר

  5.תפיסות שהיו נפוצות באותה תקופהמעוד  ו,הנאו־רומנטיקה

 מסכם פרק זה באופן) 1 'תמונה מס: ראו) (1919/ט"תרע(ניתוח האיור שעל כריכת כתב־העת גננו 

כמו גם על חשיבות החינוך , לי לפדגוגיה וללאומיותמוסיקומצביע על הזיקה שבין חינוך , ויזואלי

הנקראת , והחמשה, עץ התמר מייצג את האוריינט: ה בתרבות החדשה בגן הילדיםמוסיקלי והמוסיקה

וך בת. 6המהווה חלק מהתרבות העברית המתחדשת, ה העברית החדשהמוסיקמסמלת את ה, מימין לשמאל

מצוירים ילד וילדה לשני , המשלב בין הרוחני לגשמי, המסמל את תפיסת העולם השלם לפי פרבל, העיגול

הילדים . ומתוך כך נושא משמעות לאומית ונקשר לעבר העברי הקדום, צדיו של מגדל המזוהה כמגדל דוד

רכו בזקיפות ומניף הילד יושב על ב": הילד העברי החדש"נראים נמרצים ופעלתניים כתואמים את דמות 

כשמו של " הבה נבנה מגדל"בתחתית העיגול נכתב . והילדה נראית כמוחאת כפיים, בגאון את דגל הלאום

                                                 
  ).2002(פלד : ורוח התקופה ראו" האדם החדש" על 5
אברהם צבי . באותה תקופה נעשה שימוש ניסיוני בכתיבת תווים מימין לשמאל כמו בשפה העברית מטעמים אידאולוגיים 6

  . ם שכתבו באופן זההיה אחד מהמוסיקאי, חוקר המוסיקה היהודית, )1882−1938(אידלסון 
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עוד  למשפט יש 7.העוסק בצורך בבנאים לשם בניית המגדל, )2 'תמונה מס: ראו(שיר־משחק מהתקופה 

מייצגים את התפיסה החינוכית התנועה העבריים ה שירי:  מטפורה לבניית הבית הלאומישהיא ,משמעות

לי ללאומיות ולפדגוגיה תבוא לידי ביטוי מוסיקהזיקה בין חינוך . של פרבל ישרתו את בניית הבית הלאומי

  .עם הפצת הריתמיקה בגני הילדים בארץ־ישראל, נוסף ואף תתחזק בשנות השלושים

  
  ט"תרע" גננו "עמוד השער של חוברת: 1' תמונה מס

  
  .5.59, ש אביעזר ילין"ארכיון לחינוך יהודי ע, שיר מתוך השירון של קטרבורסקי צביה: 2' תמונה מס

   
                                                 

המורה . 1917−1918 השיר מופיע בשירון של הגננת צביה קטרבורסקי מתקופת לימודיה בבית ספר עברי לגננות בשנים 7
  . אשר כאמור נהג לרשום את התווים מימין לשמאל, לזמרה בבית הספר היה אידלסון
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  הריתמיקה בשירות החגיגה בגן

ומהם עולה כי הגננות לא היו שבעות , בשנות העשרים נכתבו מאמרים ספורים בלבד בנושא החגיגות בגן

בתחילת שנות השלושים חלו שינויים ). 1924/ד"תרפ, אוברניק(רצון מעיצוב החגיגות בגן הילדים 

יל לתהליך הילדים התרחש במקב עיצוב החגיגות בגן. והן החלו להתעצב ולהתגבש, בדפוסי החגיגות בגן

כמו הקיבוצים ובתי הספר , דומה שעבר על החגיגות והטקסים במסגרות שונות של החברה בארץ

הסיבות לשינוי נעוצות בנסיבות היסטוריות שהתרחשו בחברה היישובית במחצית השנייה של . העירוניים

ו לחיפושי דרך והוביל, תרבותיות ופוליטיות, אלה הביאו לנקודות מפנה אידאולוגיות. שנות העשרים

בתחום עיצוב דפוסי הזהות הקולקטיבית ולבחינה מחודשת של סמלי יסוד תוך ניסיון ליצור מערכת 

  ). 2002 ,יואלי( סמלית־טקסית בעלת משמעות לאומית

  

− ואימצה את מטרתה , "ל"מועצת המורים למען הקק"בסוף שנות העשרים הצטרפה התאחדות הגננות ל

כתבה תכנית לימודים שיועדה לבית הספר " מועצת המורים. "צי בבתי הספרקידום החינוך הציוני־חלו

 ובה שילוב מסרים אידאולוגיים במקצועות הלימוד ,וכללה תכנית עיונית, ) ואילך'מכיתה ד(היסודי 

אך נעשה שימוש באמצעים הפונים אל , אותם מסריםבה הועברו אמנם ש ,ותכנית חווייתית, השונים

התכנית ניסתה כמו כן . טיולים ואירועי תרבות אחרים שאורגנו בבית הספר,  טקסים,כמו חגיגות, הרגש

). 2001/א"תשס; 1999/ט"תשנ, סיטון(החווייתית לעצב סגנון תרבות ונוסח חדש לחגיגות המסורתיות 

, ואולם התכנית החווייתית נהפכה למשמעותית ביותר, התכנית העיונית לא הייתה רלוונטית בגן הילדים

הודתה שאין היא יודעת כיצד " מועצת המורים. "סגרתה ניתנה תשומת לב רבה לחגיגות ולטקסיםובמ

והותירה את המלאכה בידי הגננות שהתלבטו , להנחיל את האידאולוגיה הציונית בקרב ילדים בגיל הרך

   8.כיצד יש לערוך את החגיגות והטקסים

  : נבון' רון היטיב לתאר שאת הקושי שבהנחלת החינוך הציוני בגן ואף דרכים לפת

הילד אינו מסוגל לתפוס את . החג מתלבש בלבושים קונקרטיים הפועלים על כל חושיו של הילד
... אשר גם הם משמשים סמלים ועוזרים לו בכך, המופשט והנה באים גילויים קונקרטיים

, בוןנ( "את נפשו− השירים והפזמונות וכל אלה מזין הילד את כל חושיו ודרך החושים 
   ).20' עמ, 1942/ב"תש

, מכיוון שהיא מפעילה את חושיו של הילד, ריתמיקה כלי מצוין להמחשת רעיונות מופשטיםראו בהגננות 

צביה  הגננת. האווירה הייחודית לכל חג וחגאת ובאמצעותה הוא יוכל להפנים ולחוש את החוויה ו

אחד מאמצעי ההמחשה של רעיונות  בתורכללה את הריתמיקה ) 153' עמ, 1962/ב"תשכ(קטרבורסקי 

המפקחת על גני , פאיאנס־גליק ".בתפקידים אקטיביים"בהם שתתפים  מהילדים  אשר ,החג המופשטים

הפעילות הממשית של הילד : "בחיי הילד" תפקידים אקטיביים"פירשה את מקומם של אותם , הילדים
                                                 

בשנים , "הד  הגן"בים שכתבו הגננות בכתב־העת נושא החגיגה בגן הילדים אפשר ללמוד מהמאמרים הר על מרכזיותו של8
 . בתיאורי החגיגות מוזכרים משחקים ריתמיים רבים.1935−1945
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ש הוא מעצב בעזרת חמרים שונים את הדברים שהוא חי בממ. מפתחת גם את דמיונו ואת כוח־הבעתו

פאיאנס־גליק אף המליצה להשתמש ). 12' עמ, 1942/ב"תש( "ובאמצעות המשחק הדרמתי והריתמי

  ).1939/ט"תרצ, פאיאנס־גליק( החגים כחומר גלם לשיעורי הריתמיקה יבהווי

לי לנושאי יקמוס המשלבים בין התוכן הפדגוגי־,גננות ומורות לריתמיקה תיארו תרגילי ריתמיקה שונים

: מספר להלן דוגמאות. המסרים האידאולוגיים ומחוות התנועה האופייניות לו, הסמלים, יההווי, החג

הליכה עם סימן באצבע על יד הפה המראה על : "תגובה לשינויי עצמה הנקשרים לסמלי החג

; )135' עמ, 1940/ש"ת, ורבה" (באותו הסימן אנו מהלכים בגן בזמן שהנרות דולקים בחנוכייה...שקט

, הליכה בסימן של אגרופים קמוצים: "תגובה לשינויי עצמה הנקשרים עם המסר האידאולוגי של החג

   ).שם( "בחנוכה מסמלים בזאת הליכת גיבורים לפי רוח החג...  כלל ילד חזק -המסמל בדרך

ם בתמונה זו שלושה אובייקטי. התמונה הבאה משקפת באופן ויזואלי את תפקידה של הריתמיקה בחגיגות

כאשר הצלע הראשונה היא פינת הקרן הקיימת התלויה על הקיר ומייצגת את , מייצגים מעין משולש

והצלע , "הילדים העברים החדשים"או ליתר דיוק , הילדים−  הצלע השנייה. האידאולוגיה הציונית

 הציונית באופן שבעזרת התיווך שלה הילדים מפנימים את האידאולוגיה, המורה לריתמיקה−  השלישית

  .תי וחושייחווי

  
  .ש אביעזר ילין"הארכיון לחינוך יהודי ע, מתוך אלבום התמונות של הגננת ציפורה וולפסון: 3 'תמונה מס
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  הריתמיקה וחברת הילדים בגן

עם . שיפור יכולותיו ועוד, הבעתו ויצירתו האישית− הריתמיקה מדגישה את ייחודיותו של האינדיבידואל 

רי ריתמיקה נערכים רק במסגרת קבוצתית שבה הפרט לֵמד מעמיתיו תוך הפריה הדדית בין שיעו, זאת

מורות לריתמיקה ונשות חינוך בארץ־ישראל הדגישו את תפקיד הריתמיקה בגיבוש חברת . חברי הקבוצה

  . הילדים בגן

יבות הריתמיקה  אנטיק את חשתציינמ,  שילובו בחברה–של פיתוח האינדיבידואל ומנגד , מתוך ראייה זו

  :בגן הילדים

 זה בית -, הילדים-שנכניס את העקרונים של החינוך הריתמי עוד בעבודת גן, חשוב הוא בלי ספק
. שבו האדם בזעיר אנפין וחבר החברה החדשה אך זה התחיל להתגלם ולקבל את צורתו, היוצר

, אנטיק(דה קבוצתית בנויה על עבו, כמו גלוי היצירה האישית של כל ילד, כל הפעולה הריתמית
  ).37' עמ ,1935/ה"תרצ

  :אנטיק אף מדגישה את תפקיד הריתמוס בחינוכו החברתי של הילד

עם . מכאן שאנו חייבים להרגילו לעבודה משותפת בחבורה. לא יחיד הוא הילד בגן הילדים
 אנו צריכים גם לחנכו שידע להיכנע לחוקים, הפיתוח שאנו מפתחים בילד קווי אופי אישיים

משתעבד בפנימיות ... הילד. וכאן בא הריתמוס המשותף לעזרת המדריך. כלליים, משותפים
  ).35' עמ, 1936/ו" תרצ,אנטיק(לפקודת המוסיקה יותר בנקל מאשר למצוות מחנכו 

  :יות הקולקטיביותיוגוטליב מציינת את תרומת תרגילי הריתמיקה לפיתוח האחר

כי פרישתו , מפי הניסיון למדים הילדים.  של הכללהמשחקים האלה קובעים כל ילד כפרט פעיל
ולמודי ניסיון המגביר את הרגשת־האחראיות של הפרט לגבי . של האחד מהרסת את המשחק כלו

הקולקטיב מבקש כל ילד לעמוד בכל שעה במקומו הראוי והוא כפות מרצונו להכרח־המשמעת 
  ).64' עמ, 1929/ט "תרפ, גוטליב(הקולקטיבית 

 ("Fuhren und" הובלה ועקיבה"י לציין בהקשר זה את תרגילי הריתמיקה המכונים כמו כן ראו

Folgen"( .כישורי מנהיגות טיפוח:  עוסקים בפיתוח היכולת לעמוד בשני צידי המתרסותרגילים אל ,

שנועדו להרגיל את היחיד בגילוי , תפקיד חשוב ממלאים כאן התרגילים: "... והיכולת להישמע למנהיג

בנשיאת אחראיות בעד הקבוצה ובמשמעת פנימית הכופה את הקבוצה להיכנע לרצונו , היוזמה שלוכשרון 

  ).35' עמ, 1936/ו"תרצ, אנטיק" (של המנהיג ולנהלו הנכון

, הסתגלות, ציות: "פאיאנס־גליק מסכמת את תרומתה של הריתמיקה לפיתוח היכולות החברתיות של הילד

ה לזולתו בשעת הצורך ויכולת להיות אחרון בשורה תחת להיות מסירת ההנהג, פיקוד, הנהגת אחרים

  ).25' עמ, 1929/ט"תרצ..." (ראשון בה
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  הריתמיקה בחינוך פרוגרסיבי

 ובכך הדגישו את ,לי ציינו את תרומתה של הריתמיקה לחינוכו הכללי של הילדמוסיקגננות ונשות חינוך 

אחד הגורמים לעניין הרב שגילו . המוסיק חינוך באמצעות –אחת משתי מטרות־העל של הריתמיקה 

גן הילדים . הגננות בתחום הריתמיקה נבע ממרכיבי החינוך הפרוגרסיבי המאפיינים את תפיסתה החינוכית

 שהתבטאו בתחילה בגישתו החינוכית של היינריך ,בארץ־ישראל הושפע מרעיונות החינוך הפרוגרסיבי

, בהמשךו, )Maria Montessori,1870−1952 (טסורי מסוף שנות העשרה בשיטתה של מריה מונ,פרבל

  .)John Dewey,1859−1952(ון דיאוי  'בתפיסתו החינוכית של ג, 1933משנת 

צרכיו הייחודיים בתחום לדגש מתן הילד במרכז העשייה בגן תוך הועמד בהשפעת החינוך הפרוגרסיבי 

הוויה ראו בה ו, ים נפרדת בחיי האדםהילדות הוגדרה תקופת חי. הפיזיולוגי והפסיכולוגי, ההתפתחותי

ולפעילות  לכן ניתן מקום חשוב למשחק של הילדים בגן.  המאופיינת בביטויים תרבותיים משלה,עצמאית

חינוך גופני וחינוך , כמו חינוך אמנותי,  באמצעות ענפי חינוך ואמצעי חינוך חדשים שלהםהיצירתית

מנקודת מבט זו סיכמה פאיאנס־גליק את תרומתה של . )1998, סיטון( שכלל אף את הריתמיקה ,לימוסיק

  :         הריתמיקה לפיתוח יכולותיו של הילד

. אלא יסוד מוסד של חינוך הילד כולו... החינוך הריתמי אין פירושו חינוך חלקי של הילד בלבד
 המוסיקה והתנועה במשולב פותחות אפשרויות אין־מספר להתפתחות הילד ולהתהוות כל צדדיות

מיטיבות את קולו לדבור וזמרה ומגבירות בו את , הן מחזקות את שריריו ועצביו. של אישיותו
התנועות הגופניות מתרגלות ומאמנות את הפונקציות של החושים מתוך . ההרגשה הריתמית

ולהלן , אמנות השמע: והיא, דקדוק מיוחד באמנות החשובה ביותר לגבי האדם הגדל והולך
הרחבתם , יצירת רשמים, כוח ההסתכלות, הקשב וההתמדה,  הקליטהיכולת: מנחילות לו

, פיתוח היוצרנות בכלל והחשיבה היוצרנית בפרט; והעמקתם על ידי ביטוים באמצעות תנועה
להחברת הילד בתוך ] מועילה. ...[הדרכת הכושר למצוא את הדרך אל עצמו, העשרת השפה

  ). 24−25' עמ, 1939/ט"תרצ, פאיאנס־גליק... (חבורתו

  
אפשר למנות שלושה מעגלים המייצגים את נקודות ההשקה שבין הריתמיקה לבין הצירוף של , לסיכום

 היו הגורמים לקבלתה הנלהבת של הריתמיקה ונקודות השקה אל. האידאולוגיה והלאומיות, הפדגוגיה

  :בקרב הגננות בארץ־ישראל

ואת יכולותיו השונות של הילד  לימוסיקהריתמיקה מפתחת את הפן האסתטי־− הילד כאינדיבידואל . 1

  ."הילד העברי החדש"כמו כן הריתמיקה תורמת לעיצובו של . ברוח הזרם הפרוגרסיבי בחינוך

 המשלבים אינטראקציה בין הילדים ויוצרים גיבוש ,בעזרת שיעורי הריתמיקה− חברת הילדים בגן . 2

חברת הילדים ואף לומד להיענות לצורכי מסתגל ומשתלב ב, הפרט רוכש מיומנויות חברתיות, קבוצתי

 אחריות הן קבלת שבה הסתגלות לחוקי החברה ו, חשובות לחברה בתהליכי התהוותותכונות אל. הקבוצה
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 שהייתה זרם , לאידאולוגיה הסוציאליסטיתותכונות אלהתאימו כמו כן . תכונות רצויות שיש לפתח בילד

  . חשוב באותה תקופה בארץ־ישראל

 באמצעות החוויה שמעניקה הריתמיקה הילד ממחיש ומפנים את הערכים –לאומיות ויה אידאולוג. 3

  . המצויים בבסיס הטקסים החגיגות בגן,לאומייםההאידאולוגיים ו

  ביבליוגרפיה
   

  .14−14' עמ,  יא הגינה. "גן העיר העתיקה בירושלים"). ד"תרפ. (מ, אוברניק

  .36−38'  עמ, )ב−א(  אד הגןה. "על החינוך הריתמי"). ה"תרצ. (א, אנטיק

  .35−37' עמ, )ו−ה( א הד הגן. "הריתמיקה בגן"). ו"תרצ. (א, אנטיק

   .90−92' עמ, )ג−ב (א נתיבנו. החינוך החופשי). ב"תרצ(בת־חורין 

  .63−66' עמ, )ד ( גהד החינוך. ")המשך(על שיטת דלקרוז "). ט"תרפ. (ת, גוטליב    

  הוצאת  : תל־אביב. 89−95'  עמ,שלבים ראשונים: בתוך. "ריתמיקה בגן"). ה"תש (-------

  .                המרכז לחינוך

   .64' עמ, )ב−א (א הד הגן. "ק דלקרוז'ליובלו של ז"). ה"תרצ(, התאחדות הגננות

' בעריכת ר, מריכרד ואגנר מי מפחד: בתוך).  כרמל מתרגם'א. ("היהדות במוסיקה"). 1850. (ר, ואגנר            

    .1984 ,כתר: ירושלים .203-218' עמ, שלח' ליטוין וח

 .213−215' עמ,  גדון'ש בעריכת  ,נקשיב להם: בתוך. ציוני דרך בחינוך המוסיקלי ). ב"תש. (ח, ורבה

  : ביב־אלת

  .              תרבות חינוך

  .27−33' עמ, )ב−א(  אהד הגן. המוסיקה בגן הילדים). ה"תרצ. (ט, חסקינה

  גישת דלקרוז בתקופת היישוב: חינוך ריתמי לאומי בגן הילדים בארץ ישראל ).2008. (ש, טאובר

  .אוניברסיטת תל־אביב, "מוסמך אוניברסיטה"חיבר לשם תואר . )1920−1945(            

, "טור לפילוסופיהדוק"חיבור לשם קבלת תואר . המסכת כתיאטרון חג ציוני). 2002. (נ, יואלי    

  .ביב־אל תאוניברסיטת 

: ירושלים. 536−545' עמ, 4 ,האנציקלופדיה החינוכית :בתוך, "פרבל וגן הילדים"). 1971. (צ, לם            

   .משרד החינוך ומוסד ביאליק

  .17−21' עמ, )ב−א(  זהד הגן. חגים ומועדים בחיי הילדים). ב"תש. (ש,נבון

  .12−26' עמ, )ו −ה(   דןהד הג. הילד הקטן והמוסיקה). ט"תרצ. (ש, פאיאנס־גליק

  .11−17' עמ, )ב−א(  זהד הגן. "ל בגן הילדים"הקק ").ב"תש (-------

  .מוריה:  אודסה.שירי זמרה לילדים עם מנגינות: הזמיר). ג"תרס.(נ, פינס

  .עם עובד: ביב־אל ת.אדם החדש של המהפכה הציוניתה). 2002. (ר, פלד
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  .4−15' עמ ,)א( ג" סהד הגן. "תו של מושג חינוכיליד: גן הילדים העברי"). 1998. (ש, סיטון

 "ל"התוכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק: חינוך ברוח המולדת"). ט"תשנ (-------            

   ידדור לדור). 1925−1953(

' עמ, 72 םזמני. "בנייתה של תרבות עברית חדשה: חינוך ותרבות בגיל הרך בישוב"). 2000 (-------            

44−56.  

הקרן הקיימת לישראל כאמצעי לחינוך ערכי וככלי לגיבוש מסורת תרבותית "). א"תשס (-------            

' עמ, חטיבה ה, השנים־עשר למדעי היהדות העולמידברי הקונגרס : בתוך, "בגן־הילדים העברי

245−252.  

  . 33− 22'  עמ, אהד הגן. ")1906−1950(הגננת הגננות במאבק למען הגן ו"). ה"תשס (-------            

  .57−64' עמ, )ד-ב( גננו. "השירה והמשחק בגן הילדים"). פ"תר. (ת, קטינקא־גורביץ

  ,  ש אביעזר ילין" ארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע,ח"תרע−ז"שירון מהשנים תרע.  צ,קטרבורסקי

             2589/5.59 .  

  .אוצר המורה: תל־אביב. תיבות הגןבנ). ב"תשכ (-------

תולדות התפתחות הרעיונות בתרבות הגוף בעם ישראל בעת החדשה והשפעתם על ). 2000. (י, רם            

חיבור לשם קבלת תואר . תכניות הלימוד ועל דפוסי הפעולה בהוראת החינוך הגופני בתקופת היישוב

  .ושליםיר, אוניברסיטה העבריתה, "דוקטור לפילוסופיה"

. 175−191 'עמ ,יהודים חדשים יהודים ישנים: בתוך. "אנטישמיות וציונות"). 1997. (א, שפירא            

  .עם עובד: ביב־אלת
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