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שלמי תודה 
  

תודתי לפרופ'  שי בורשטיין על ההכוונה והעצה.  

 על העזרה ףאני מבקשת להודות לד" ר שוש סיטון על ההערות וההארות,  ולד" ר קלאודיה גלושנקו

הרבה והתמיכה.  תודה לעודדה הררי על הערותיה,  להילה רוכל- שפירא ודליה תלמי שנענו לכל 

בקשה ושאלה.  תודה לנאווה אייזן ואורי מהארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה באוניברסיטת 

ת" א,   ולבלה יעקובוביץ,  מנהלת הספרייה למוסיקה במכללת לוינסקי.  

אני מודה מקרב לב לאישים שנאותו להתראיין לצורך המחקר.  

  

  

אני מבקשת להקדיש עבודה זו לשתי נשים:  

),  1900-1942סבתי,  שרה פוקס- טאובר ( 

) ,  חלוצת הריתמיקה בישראל.  1893-1979וקטה יעקב ( 

  

  

 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  תקציר

 יהיא גישה לחינוך מוזיקל) ריתמיקה לפי גישת דלקרוז –Dalcroze Eurhythmics ( הריתמיקה

 (Emile Jacquesאק דלקרוז'המוסיקאי והפדגוג השוויצרי אמיל ז 20-שפיתח בתחילת המאה ה

Dalcroze ,1865-1950 .(מוסיקאיות"גישה זו שואפת לפתח את ה "(musicianship)  באמצעות

ונכללים , יצירתיות והבעה אישית, בדגש על התנסות, האינטלקטואלי והרגשי, שילוב הפן הפיזי

הריתמיקה . ואימפרוביזציה' סולפז, ריתמיקה: בה שלושה תחומים המשולבים בתהליך הלימוד

התגבשה לידי גישה בתחילת המאה , התקופהבה בעקרונותיה תפיסות ורעיונות מרוח אשר שיל

היא נפוצה . אנשי חינוך ועוד, אמנים, וזכתה להתעניינות רבה בקרב אינטלקטואלים, העשרים

בתחילת שנות . ברחבי העולם –ובהמשך , 20-באירופה ובארצות הברית בעשור השני של המאה ה

שם השתלבה ונהפכה לחלק , לארץ ישראל וחדרה לגני הילדים העשרים היגרה הריתמיקה

  .מהתרבות החדשה שנוצרה בגן הילדים הארץ ישראלי

למן , מחקר זה בוחן את התפתחות הריתמיקה ואת אופן יישומה בגן הילדים בתקופת היישוב

תוך הגדרת תפקידה ומקומה כחלק , 20-שנות העשרים ועד לסוף שנות הארבעים של המאה ה

ייחודה של הריתמיקה . רבות הילדים החדשה שנוצרה בגן הילדים במציאות של חברה מתהווהמת

וכמו , פדגוגית ומוסיקלית, לאומית-אידיאולוגית: בארץ ישראל נבדק בזיקה לשלוש נקודות מבט

  :על סמך זה נוסחו שאלות המחקר. כן האינטראקציה שבין שלושתן

  

  ?לאומיים- דיאולוגייםכיצד שירתה הריתמיקה את הרעיונות האי •

מה הזיקה שבין העקרונות הפדגוגיים העומדים בבסיסה של הריתמיקה לבין הגישות  •

  ?הפדגוגיות ששלטו בגן הילדים בארץ ישראל

ובאיזה אופן יושמו  מהם השלבים העיקריים של התפתחות הריתמיקה בארץ ישראל •

 ?שלושת תחומי הריתמיקה בכל אחד מהשלבים

  

המשלבת את המוסיקה כחלק מהאמנויות , ל המקורות עולה כי הריתמיקהמתוך ניתוח מקיף ש

עמדה לשירות האידיאולוגיה הציונית והיוותה אמצעי לעיצוב , ואת התנועה כחלק מתרבות הגוף

הריתמיקה פיתחה את היכולות ותכונות האופי הרצויות לדימוי ". הילד העברי החדש"דמותו של 

פיתוח , אומץ, איזון בין הגוף לנפש": הילד הגלותי"גוד לדימוי אשר עמד בני" הילד העברי החדש"

  .'הרגש וכו, הדמיון, האסתטיקה

ושולבה אומצה על ידי הגננות , "הילד העברי החדש"שנרתמה לעיצוב דמותו של , הריתמיקה

בהתפתחות הריתמיקה בגן הילדים בארץ ישראל נמנים שלושה . בהדרגה בתכנית הלימודים בגן

  .הפדגוגי והמוסיקלי, לאומי-האידיאולוגי: שלב נבחן ואופיין על פי שלושה היבטים כל. שלבים

פלאום , בלום-היגרה הריתמיקה מאירופה על ידי הגננות מאייר, בשנות העשרים, בשלב הראשון

שלב זה אופיין על ידי ניסיונותיהן האינדיבידואליים  .וכמו כן המורה למחול אורנשטיין, ורוזוליו



הודגשה הזיקה בין רעיונות החינוך . הגננות אשר שילבו את הריתמיקה בעבודתן בגןשל שלוש 

- אך בשלב זה לא נמצא קשר בין הריתמיקה לחינוך לאומי, הפרוגרסיבי לבין הריתמיקה

  . יאידיאולוג

  

, עם הגעתן ארצה של המורות המקצועיות לריתמיקה, השלב השני החל בתחילת בשנות השלושים

. שלב זה אופיין בביסוס הגישה והפצתה בגני הילדים. ע שנות הארבעיםונמשך עד לאמצ

נוספה כאחד מתחומי התוכן של החינוך , ובחגיגות הגן ששולבה בתכנית הלימודים, הריתמיקה

שני גורמים חברו יחדיו . המוסיקלי אשר החל להתבסס במחצית השנייה של שנות העשרים

ובראשן קטה , של המורות המקצועיות לריתמיקהעלייתן ארצה , האחד: והביאו לתוצאה זו

תכניו , ארגון שעיצב את אופיו, קידום תחום הריתמיקה על ידי התאחדות הגננות, השני. יעקב

מספר . באמצעות ארגון השתלמויות לציבור הגננות ופרסום מאמרים, ותרבותו של גן הילדים

  : קהגורמים הניעו את התאחדות הגננות לגלות עניין רב בריתמי

תרמה לפיתוח  –חינוך מוסיקלי וחינוך באמצעות מוסיקה  –הריתמיקה על שתי מטרותיה . 1

הזרם החינוכי שהשפיע על , מגוון יכולותיו של הילד בהתאם לעקרונות הזרם הפרוגרסיבי בחינוך

פיתוח היכולות של הילד ברוח החינוך הפרוגרסיבי תרמו לעיצוב , כמו כן. גן הילדים באותה עת

  ". ילד העברי החדש"ותו של הדמ

הריתמיקה נכללה בתכנית החגיגה בגן ושימשה אמצעי חוויתי וחושי להמחשת מסרים . 2

תרגילי ריתמיקה נקשרו בתוכנם המוסיקלי לסמלי . מופשטים שנקשרו לאידיאולוגיה הציונית

מאפיינים האופי התנועתי שולב עם המסר האידיאולוגי שבחג ובתרגילים שולבו אביזרים ה, החג

  .את החג

הריתמיקה שימשה כאמצעי ליצירת גיבוש חברתי בד בבד עם פיתוח , לצד פיתוח האינדיבידואל. 3

הקניית תכונות אלה בקרב ילדי הגן הלמה את . חוש האחראיות המוטלת על הפרט כלפי קבוצתו

 תפיסה זו אף תאמה את. המטרות החברתיות והלאומיות של היישוב העברי באותה תקופה

  . רעיונות הזרם הסוציאליסטי שהיה דומיננטי בתקופת היישוב ואחרי קום המדינה

  

עם הקמת המדרשה למורים ומחנכים , 1945השלב השלישי בהתפתחות הריתמיקה החל בשנת 

שנכללה כמקצוע חובה , הוא אופיין בהתמסדות הריתמיקה. ונמשך לאחר קום המדינה, למוסיקה

, ובהמשך גם בעוד מוסדות חינוך כמו סמינרים למורים, יקהבמדרשה למורים ומחנכים למוס

תכנית הלימודים במדרשה שילבה בין תחום הריתמיקה . גני ילדים ועוד, ספר- בתי

מגמה שבלטה , לפי גישת דלקרוז כלל לא נכלל בתכנית הלימודים' ואילו סולפז, לאימפרוביזציה

  . עוד בשלב השני להתפתחות הריתמיקה

  

ישראל התגבשה לידי דרך ייחודית אשר נבעה מהמפגש עם התנאים החברתיים  הריתמיקה בארץ

הריתמיקה נכללה כחלק מהתרבות , החל משנות השלושים. והלאומיים שהתפתחו במקום

כגישה חינוכית . לאומיים-יםישירתה מטרות פדגוגיות וערכים אידיאולוג, החדשה של גן הילדים



הריתמיקה אמצעי להמחשת מסרים אידיאולוגיים שימשה , המבוססת על התנסות חווייתית

לתהליך החברות , תרמה לחינוכו הכללי של הילד, במקביל לכך. ולאומיים שעמדו בבסיס החגיגות

, פיתחה את החוש האסתטי של הילד, כחינוך מוסיקלי. ופיתוח אחראיות של הפרט כלפי הקבוצה

אידיאל גן , "הילד העברי החדש"של  תרמה לעיצובו, וכגישה חינוכית המשלבת מוסיקה ותנועה

  . הילדים בתקופת היישוב
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 מבוא

הגה את , מוסיקאי ופדגוג שוויצרי, )Emile Jacques Dalcroze ,1865-1950(אק דלקרוז 'אמיל ז

גישה  1.ריתמיקה לפי גישת דלקרוז –Dalcroze Eurhythmics קראת הגישה לחינוך מוסיקלי הנ

, ושלושת מרכיביה הם ריתמיקה, זו עוסקת בחינוך מוסיקלי באמצעות התנסות בתנועה

 19- סוף המאה ה, הריתמיקה התגבשה לידי גישה בתקופת מפנה המאה. 'אימפרוביזציה וסולפז

. אנשי חינוך ועוד, אמנים, רב אינטלקטואליםוזכתה להתעניינות רבה בק, ותחילת המאה העשרים

. ברחבי העולם –ובהמשך , היא נפוצה באירופה ובארצות הברית בעשור השני של המאה העשרים

  ).(Spector, 1990הריתמיקה נחשבת לאחת מהגישות המרכזיות בחינוך המוסיקלי 

התפתחות : ייםהתקופה שבה גובשה הריתמיקה התאפיינה בתמורות רדיקליות בכל תחומי הח

זרמים חדשים בתחומי , תסיסה וביקורת חברתית, שינויים דמוגרפיים, במדע וטכנולוגיה

רוח התקופה חלחלה לעקרונות . גישות פדגוגיות חדשות ועוד, פיתוח תרבות הגוף, האמנות

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

המחול המודרני שעשה את ראשית , שעקרונותיו החדשניים עמדו מנגד לחינוך הישןהפרוגרסיבי 

שיטות התעמלות חדשות לפיתוח הגוף והרעיונות , צעדיו הראשונים והתמרד בריקוד הקלאסי

  ). 1פרק , 2002, פלד: ראו(רומנטיים ששאפו ליצור אדם וחברה בעלי ערכי מוסר גבוהים -הניאו

בתחילת שנות העשרים היגרה . ארצות הרבות שבהן נפוצה הריתמיקהארץ ישראל נכללה בין ה

אך . הריתמיקה לארץ על ידי שלוש גננות ומורה למחול שהשתלמו באירופה בתחום זה

עם , ובעיקר במחצית הראשונה של שנות השלושים, התבססותה בארץ החלה בסוף שנות העשרים

הדבר ניכר בהשתלמויות . ה זו בגני ילדיםהגעתן של מורות מקצועיות לריתמיקה אשר הפיצו גיש

ובמספרם הרב של המאמרים שהתפרסמו בנושא , "התאחדות הגננות"הרבות שערכה לגננות 

הפסקה הבאה מטיבה לתאר את התקבלותה ". הד הגן"הריתמיקה בכתב העת של הגננות 

  :הנלהבת של הגישה בארץ ישראל

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

מרכז התאחדות הגננות בארץ ישראל מצרף גם הוא את חתימתו וברכתו ליובלו של ... זה
הודות למסירותן של תלמידותיו חדרה שיטה זו לגני ילדים ובתי ספר שונים . דלקרוז

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

הריתמיקה אומצה על ידי הגננות ונכללה בתכנית הלימודים ובחגיגות שהיוו חלק מתרבות 

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

התכנים  .היהדות המסורתית והתרבות האירופית, מרים מתוך האידיאולוגיה הציוניתוכללה חו

ושיטות העבודה שלה תאמו את האידיאל , ")חדר"בשונה מתכנית הלימודים ב(של התכנית הזאת 

הריתמיקה ). 1998; 2000, סיטון" (החדשהיהודי "שיקפו את החברה המתהווה ואת , הציוני

                                                
 "גישת דלקרוז"ו" ריתמיקה"בעבודה זו יעשה שימוש לחילופין במושג  1
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ולגישות חינוכיות , לאידיאלים שעיצבו אותה, בגןשנוצרו מרי התרבות כרכיב חדש יצרה זיקה לחו

  . שהשפיעו על דרכי העבודה בגן

שאבו חלק ניכר , ובדומה לריתמיקה, גני הילדים בארץ ישראל הוקמו בראשית המאה העשרים

הרקע התרבותי וההקשר . ממקורות השפעותיהם מתוך הרעיונות והתפיסות שעוצבו באירופה

המשותף היווה תשתית לחיבור בין התרבות החדשה שנוצרה בגן הילדים העברי בארץ  ההיסטורי

  . ישראל לבין הריתמיקה

, מטרתו של מחקר זה היא לבחון את אופן יישומה של הריתמיקה בגן הילדים בתקופת היישוב

תוך הגדרת תפקידה ומקומה כחלק מתרבות , למן שנות העשרים ועד לסוף שנות הארבעים

יש לציין כי המגמות . הילדים במציאות של חברה מתהווה-החדשה שנוצרה בגן הילדים

ותיחום , שנות החמישים עד סוףשמאפיינות את תחום הריתמיקה בתקופת היישוב המשיכו 

  . הצורך להגביל את היקף המחקרמהשנים נובע 

נקודות  עמוד על התפתחות הריתמיקה באופן הייחודי לארץ ישראל תוך זיקה לשלושהמחקר י

על סמך  .וכמו כן האינטראקציה שבין שלושתן, פדגוגית ומוסיקלית, לאומית- אידיאולוגית: מבט

    :שאלות המחקר הן, זה

  ?לאומיים- כיצד שירתה הריתמיקה את הרעיונות האידיאולוגיים •

מה הזיקה שבין העקרונות הפדגוגיים העומדים בבסיסה של הריתמיקה לבין הגישות  •

 ?ישראל-בגן הילדים בארץ הפדגוגיות ששלטו

ובאיזה אופן הושמו  מהם השלבים העיקריים של התפתחות הריתמיקה בארץ ישראל •

 ?שלושת תחומי הריתמיקה בכל אחד מהשלבים

מה מאפיין כל שלב בהתפתחות הריתמיקה ומי הן הדמויות הבולטות ) א(במהלך המחקר נבדקו 

ובאיזה אופן היא , יתמיקה בחגיגות הגןמה היה תפקידה של הר) ב( ;בקרב המורות לריתמיקה

מהן הפונקציות החדשות שיצרה הריתמיקה כרכיב חדש בחינוך העברי המשלב ) ג(; שולבה בהן

   .וכיצד רכיב זה מהווה פונקציה אופוזיציונית לדימוי היהודי הגלותי, מוסיקה ותנועה

שוב טרם נחקר באופן בגן הילדים בתקופת היי) וכמו כן החינוך המוסיקלי(תחום הריתמיקה 

המחקרים הקיימים מציינים זיקות בין הריתמיקה לתחומים נוספים כמו . מקיף ומעמיק

אך אין הם יורדים לעומקם של דברים , תהליכים חברתיים ובניית התרבות העברית, אידיאולוגיה

יש  .)1998; 1993; 1974, למשל רון(בדיקה מקיפה והצגה רחבה של מקורות ראשוניים  תוך כדי

נערכו כבר מחקרים אשר מתמקדים בתחומי הדעת , לציין שבתחומים המשיקים למוסיקה

בתחום (הפדגוגי והחברתי בתקופת הישוב , האידיאולוגי, הלאומי, החינוכיים והקשרם התרבותי

  ).2000, רם: ובתחום תרבות הגוף, 2004, שטיינהרדט: החינוך האמנותי

עת מהתקופה שנכתבו על -מאמרים מתוך כתבי: שונייםמחקר זה יתבסס בעיקר על מקורות רא

תכני , מסמכי ארכיון, ספרי זיכרונות של גננות; גננות ואנשי חינוך, ידי מורות לריתמיקה

ראיונות פתוחים שנערכו עם מורות לריתמיקה וקרובי , השתלמויות במוסיקה מהתקופה

חקר יתבסס על מחקרים שנערכו המ, כמו כן. כתבי דלקרוז וספרים בחינוך המוסיקלי, משפחתן
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ומתבסס על , המחקר הוא בין תחומי. החינוך והאידיאולוגיה בתקופת היישוב, על התרבות

  . אינטגרציה בין מקורות התקופה לבין מחקרים מתחומי דעת נוספים

: הפרק הראשון מתרכז בגישת דלקרוז בשלושה הדגשים. העבודה מחולקת לשלושה פרקים

' סולפז, ריתמיקה –הגדרת שלושת תחומיה  ,כחלק מהביוגרפיה של דלקרוזהתפתחות הריתמיקה 

  . והשפעת החינוך הפרוגרסיבי על הריתמיקה, ואימפרוביזציה

באמצעות בדיקת מקומם , "הילד העברי החדש"הפרק השני בוחן את הריתמיקה כאמצעי לעיצוב 

ית דרכו ובהגות הציונית של החינוך המוסיקלי ותרבות הגוף בתרבות גן הילדים העברי בראש

  .בתחילת המאה העשרים

וממשיך , הפרק השלישי פותח בתיאור התמונה של החינוך המוסיקלי בגן הילדים בשנות העשרים

על פי שלושת נבחן כל שלב . בהצגת אפיונם של שלושת השלבים של התפתחות הריתמיקה

  : השלבים הם. הפדגוגי והמוסיקלי, לאומי- יהאידיאולוג –ההיבטים 

האינדיבידואליים של הגננות  ןוניסיונותיה, הגירת הריתמיקה לארץ ישראל בשנות העשרים) א(

הפצת הריתמיקה על ידי המורות המקצועיות ) ב. (בעלות הכשרה בריתמיקה ביישום הגישה

שילוב הריתמיקה בתחומי הפעילות המוסיקלית בגן ויישום רעיונות הריתמיקה , בשנות השלושים

התמסדותה של ) ג. (וך התגייסותה להעברת מסרים אידיאולוגיים ולאומייםת, בחגיגות

והצגת תכנית , "המדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"שנה שנוסדה בה , 1945הריתמיקה משנת 

  .הלימודים בריתמיקה
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  דלקרוזגישת .1

הריתמיקה היא גישה לחינוך מוסיקלי שפיתח בתחילת המאה העשרים המוסיקאי והפדגוג 

 (musicianship)" מוסיקאיות"גישה זו שואפת לפתח את ה. אק דלקרוז'ויצרי אמיל זהשו

 .יצירתיות והבעה אישית, בדגש על התנסות, האינטלקטואלי והרגשי, באמצעות שילוב הפן הפיזי

  . ואימפרוביזציה' סולפז, ריתמיקה: נכללים בה שלושה תחומים המשולבים בתהליך הלימוד

אף על פי שלא הציג משנה . נות הפילוסופים והחברתיים של תקופתודלקרוז הושפע מהרעיו

וניתן להבחין כי הוא הושפע בעיקר , נשזרו בתוך מאמריו מושגים ותפיסות מרוח הזמן, סדורה

דלקרוז : ואף שילב בתפיסה זו את גישתו, )3פרק , 2002, פלד: ראו(רומנטיים -רעיונות הניאוהמ

עולם שבו המוסיקה שולבה עם הריקוד , דל הקדום והאידיליראה בעולמם של היוונים את המו

הובילה את האדם לחפש , שהפרידה בין הרוח לחומר, הנצרות. ועיצבה את אישיותו של האדם

והאדם איבד את יכולת הביטוי הרגשית , כך נותק הריקוד מהמוסיקה. אחר היופי במופשט בלבד

את הפתרון למשבר ). Dalcroze, 1925, p.188(יום - והתנועה ההרמונית באמנות ובחיי היום

ראה דלקרוז בהחזרת הריתמוס שאבד בחיים , שפקד את האדם בעקבות המודרניזציה

דלקרוז ביטא . באמצעות לימוד הריתמיקה יושבו לאדם יכולותיו שאבדו, דהיינו. המודרניים

אלא אף , הפרט והאמין כי הריתמיקה תקדם לא רק את, בכתביו ביקורת חברתית כנגד הבורגנות

  .)Dalcroze,1915, p.94(את כלל החברה האנושית 

בריתמיקה ניכרת השפעה רבה של רעיונות . דלקרוז אף הושפע מהתפיסות הפדגוגיות של תקופתו

המעמיד במרכז , זרם חינוכי שבלט בעשורים הראשונים של המאה העשרים, החינוך הפרוגרסיבי

  . התהליך החינוכי את הילד וצרכיו

ובעקרונותיה העולים , חייו של דלקרוז-זה עוסק בהתפתחות הריתמיקה המשולבת בקורות פרק

יוצגו עקרונות , כמו כן. ואימפרוביזציה' סולפז, ריתמיקה: כאמור, מתוך שלושת תחומי הגישה

  .בהדגשת ביטויים בריתמיקה, החינוך הפרוגרסיבי

  

  ביוגרפיה והתפתחות הגישה –דלקרוז  .א

בגיל שש . נולד בווינה להורים ממוצא שוויצרי מהמעמד הבורגני) 1865-1950(וז אק דלקר'אמיל ז

 Johann(לימדה אותו ברוח עקרונותיו של פסטלוצי , מורה לפסנתר, וִאמו, החל חינוכו המוסיקלי

Heinrich Pestalozzi ,1746-1827 .(והוא החל ללמוד שם , נבה'כשהיה בן עשר שבה המשפחה לז

  .בד בבד עם לימודיו בבית הספר, בקונסרבטוריון

עשרה הצטרף לקבוצת סטודנטים -ובהיותו בן שש, עוד מנערות גילה דלקרוז עניין רב בתיאטרון

עם סיום לימודיו נסע לפריז .  ובמסגרתה  שר ואף כתב את יצירותיו הראשונות, במשחק השעסק
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ואף , )Odom, 1991, pp.35-37(שם השתלם בלימודי דרמה אצל מיטב המורים , למשך שנתיים

  ).Gabriel Faure(וגבריאל פורה ) Leo Delibes(למד קומפוזיציה אצל המלחינים ליאו דליב 

במהלך שנה זו נחשף דלקרוז . ושימש עוזר מנצח לתזמורת האופרה, יר'נסע לאלג 1886בשנת 

ל והתרשם מהרגישות הריתמית ש, למוסיקה ערבית על משקליה המתחלפים ומקצביה המורכבים

חוויה זו העמיקה את תפיסתו המוסיקלית ועוררה בו את התובנה כי קיימים עולמות . נגניה

כל אלה . והללו מבוססים על עקרונות ריתמיים שונים, מוסיקליים נוספים על המוסיקה המערבית

  Revkin, 1984, pp.141-142).(השפיעו על עיצוב גישתו והעמידו במרכזה את הריתמוס 

כעבור ). Anton Bruckner(דלקרוז לווינה ללמוד אצל המלחין אנטון ברוקנר נסע  1987בשנת 

שהשפיע  )Mathias Lussy(שנתיים שב לפריז כדי ללמוד אצל המוסיקאי והתיאורטיקן מתאו לוסי 

  . רבות על השקפתו של דלקרוז בנושא הריתמוס וההבעה המוסיקלית

במהלך עבודתו . נבה'בקונסרבטוריון של זוהרמוניה ' התמנה דלקרוז כמורה לסולפז 1892בשנת 

והם מתקשים להביע עצמם באופן , הבחין כי השמיעה המוסיקלית של תלמידיו אינה חדה דיה

גם את אופן ההוראה . קושי זה ניצב בניגוד ליכולת הטכנית הגבוהה בנגינה. מוסיקלי

ודרכי , ה ביניהםללא כל זיק, הדעת נלמדו בנפרד-לדעתו תחומי: בקונסרבטוריון הוא ביקר

ומשום כך לא יכלו התלמידים לחוות במלואם את כל , ההוראה התמקדו בפן השכלי בלבד

והוא החל , כל אלה הובילו את דלקרוז לחפש אחר דרכי הוראה חלופיות. המרכיבים המוסיקליים

  ). Juntunen, 2004, p.22(בהתנסויותיו הראשונות שיובילו בהמשך לחידושיו הפדגוגיים 

לימוד : והייתה הבסיס לכל התחום הזה בגישתו', נתו הראשונה נגעה בתחום הסולפזמסק

ולפיכך יש להורות את , יתמקד בפיתוח התחושה הטונאלית תוך כדי ביסוס דֹו אבסולוטי' הסולפז

על בסיס עקרונות אלה פיתח . מתוך הקשרם לסולם –' אקורדים וכו, מרווחים –נושאי הלימוד 

, פיתוח שמיעה ותיאוריה, בשילוב קריאה מהדף, המלווים במחוות תנועה' לפזדלקרוז תרגילי סו

  . עם ביצוע ואלתור

חש דלקרוז , ופיתוח השמיעה זכתה להצלחה' אף על פי שגישתו החדשנית בתחום לימוד הסולפז

הוא התבונן בתלמידיו . כי אין זה מספיק כדי להביא את התלמידים לחוש את המוסיקה לעומקה

להישאר באותו , כלומר( אותם תלמידים שלא הצליחו לנגן בטמפו קבוע: בכמה דבריםוהבחין 

תלמידיו המצטיינים תופפו ; באופן ספונטני וללא עכבות יכלו ללכת ולצעוד בטמפו קבוע, )מפעם

התלמידים שינו ; ברגליהם והניעו את פלג גופם העליון כתגובה ספונטנית ואוטומטית למוסיקה

וכמו כן אפשר , ה לקרשנדו והביעו באופן פיזי את ההדגשות ששמעו במוסיקהאת תנועתם בתגוב

דלקרוז גילה מתוך . היה להבחין כי הרפו את שריריהם בתגובה לסופי הפסוקים המוסיקליים

כל אלה . ההתבוננות כי תלמידיו אפשרו למוסיקה לחלחל בגופם ולחוש את השפעתה עליהם

  : הביאו אותו למספר תובנות

והוא המשמעותי ביותר ללימוד , תמוס הוא מרכיב המשותף לגוף האדם ולמוסיקההרי. 1

  . המוסיקה
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  . המוסיקה מעוררת גירוי שרירי: קיימת זיקה בין מוסיקה לתנועה. 2

, אשר פועל כמכלול המשלב את התחושה, הכלי הראשוני ללימוד מוסיקה הוא הגוף. 3

 (,Choksy, Abramson, Gillespie & Woods, 2001הניתוח והרגש המוסיקלי, הביצוע

pp. 43-44 .(  

דלקרוז האמין כי הקשר בין תנועות גוף לריתמוס יכול להיות הבסיס לפיתוח ההבנה המוסיקלית 

, הוא החל לערוך עם תלמידיו התנסויות ותרגילים במוסיקה מאולתרת ובתנועה. "מוסיקאיות"וה

כל אלה היו בסיס לפיתוח תחום . יובמטרה לשפר ליקויים בביצועים הריתמיים של תלמיד

  .הריתמיקה שבגישה

שנערכו ברגליים יחפות , הנהלת הקונסרבטוריון לא ראתה בעין יפה את ניסיונותיו החדשניים

, דלקרוז נאלץ להמשיך בפיתוח רעיונותיו באופן פרטי. ונחשבו מודרניים מדי, ובלבוש משוחרר

  ).Juntunen, 2004, p. 23(ת מתנדבים שכר אולם והמשיך את עבודתו בעזר 1904ובשנת 

 (Ninaדלקרוז פיתח את תרגילי הריתמיקה עם תלמידיו ובעזרתה של תלמידתו נינה גורטר

Gorter(,2 התרגילים כללו הליכה תוך כדי תגובה בתנועה למגוון . אשר שימשה כאסיסטנטית

ביצוע , שונים התקדמות במרחב תוך כדי תגובה לערכי מקצב, שינויים המתרחשים במוסיקה

את כל . פלסטית למוסיקה-ואינטרפרטציה תנועתית, מקצב במרחב המלווה בתנועות ניצוח

  . באימפרוביזציה על פסנתר, אשר נודע כמאלתר מחונן, התרגילים ליווה דלקרוז

בניגוד לתלמידיו . ואת רעיונותיו יישם בעבודה עם ילדים, במהרה הרחיב דלקרוז את גישתו

הילדים נענו בהתלהבות רבה לתרגילי התנועה , עתם עוכבה על ידי דעות קדומותששמי, המבוגרים

   Juntunen, 2004, p. 23).(לגירויים המוסיקליים  תוהגיבו בספונטניו, המלווים במוסיקה

בפסיכולוגיה  שעסק) Edouard Claparede(דלקרוז שיתף פעולה עם הפסיכולוג אדוארד קלאפרד 

קלאפרד עזר לדלקרוז בגיבוש תרגילי ). Jean Piaget(ה 'אן פייאז'של הילד והיה המורה של ז

במטרה לפתח מגוון יכולות מוסיקליות וכלליות , הריתמיקה אשר עושים שימוש בחוש הקינסתטי

Choksy, et al., 2001, pp. 47-48) .(  

ריתמיקה ', סולפז, כעת החלה גישת דלקרוז להתעצב תוך חלוקה לשלושת התחומים

הצלחתם הרבה של . הציג דלקרוז את רעיונותיו בשיעורי הדגמה 1905ובשנת , יזציהואימפרוב

 1906בשנת ). Méthode Jaques-Dalcroze  )Dalcroze, 1906 השיעורים הובילה לכתיבת הספר

ובהדרגה דלקרוז החל להשקיע את ֵמרב , התקיים הקורס הראשון להכשרת מורים לריתמיקה

  .זמנו בהוראה ובהפצת הגישה

                                                
2
, חלוצת הריתמיקה בארץ ישראל, תלמידתה קטה יעקב. נינה גורטר לימדה בהמשך בית הספר לריתמיקה בברלין  

 ).9נספח , 1988, הלר(ציינה כי גורטר השפיעה  על הבנתה אודות הריתמיקה יותר מכל מורותיה 
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. ערך דלקרוז סיורים בגרמניה וברחבי אירופה בלוויית קבוצת סטודנטים 1907-1909בשנים 

התלהבו מאוד מרעיונותיו , גרמנים םתעשייני, )Dhorn Wolf & Harald(האחים וולף והראלד דורן 

שליד , )Hellerau(הם פנו אליו בהצעה כי ייבנו למענו מוסד בהילראו . בעת שצפו בשיעורי ההדגמה

החל את עבודתו  1910ובשנת , דלקרוז נענה להצעה. כדי שילמד בו ריתמיקה, רזדן בגרמניהד

; Revkin, 1984, pp.233-247: לפירוט ראו" (עיר גנים"עיר אוטופית שנבנתה לפי מודל , בהילראו

Schnebly-Black.& Moor, 1997, pp.7-8.(   

בשנים . מהתיאטרון ומהמחול ובה שילוב של אלמנטים, בהילראו פיתח דלקרוז את גישתו

, בימאים ואנשי רוח, שחקנים, אמנים, רקדנים, פקדו את המקום מוסיקאים ידועים 1914- 1910

ברנרד שואו ' ורג'ג, )Sergei Rahmaninov(סרגיי רחמנינוף  , )Ernest Bloch(וביניהם ארנסט בלוך 

)Bernard Shaw George ( וקונסטנטין סטניסלבסקי)Konstantin Stanislavski .( הודות לאמנים

והתפשטה , התרחבה הגישה למגוון אמנויות נוספות, אלה ולמאות סטודנטים שלמדו בהילראו

וגם , בארצות שונות נפתחו בתי ספר להכשרת מורים לריתמיקה. למדינות רבות ברחבי העולם

  . ריקוד ותיאטרון החלו ליישם את רעיונות הגישה, בבתי ספר למוסיקה

הפקת . מאת גלוק" אורפאו"י עבודתו של דלקרוז בהילראו היה העלאת האופרה אחד משיא

תיאורטיקן וחלוץ מעצבי , )Adolphe Appia(האופרה נעשתה בשיתוף פעולה עם אדולף אפייה 

התפאורה או עיצוב , התאורה, התנועה, כגון המוסיקה, כל מרכיב בהפקה. הבמה המודרנית

  .ה של דלקרוזבוצע מתוך עקרונות הגיש, החללים

לאחר שהביע התנגדות , דלקרוז נאלץ לעזוב את גרמניה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה

להכשרת מורים " אק דלקרוז'מכון ז"הקים את  1915ובשנת , נבה'הוא שב לז. למלחמה

  . המכון פועל גם בימים אלה. לריתמיקה

רים ובארגון כנסים על ועד ערוב ימיו עסק בהכשרת מו, 1950נבה בשנת 'דלקרוז נפטר בז

התפשטה בכל העולם ויושמה , שאת רוב חייו הקדיש לפיתוחה ולהפצתה, הגישה. ריתמיקה

 םקונסרבטוריוני –במוסדות לחינוך מוסיקלי , במוסדות חינוך שונים: במגוון מסגרות ותחומים

בתחומי  וכמו כן,  במסגרות טיפוליות שונות ובחינוך המיוחד –בתחום התרפואיטי , ואקדמיות

  .  שהלחין דלקרוז הותיר אחריו כתבים רבים ומגוון יצירות מוסיקליות. מחול ותיאטרון –האמנות 

     

  ואימפרוביזציה 'סולפז,ריתמיקה -תחומי הגישה. ב  

' סולפז, ריתמיקה: שלושה תחומי לימוד המקושרים ביניהם, כאמור, גישת דלקרוז כוללת

שבו משתמשים בכוריאוגרפיה , Plastique animée, נוסףבהמשך התגבש תחום . ואימפרוביזציה

אף על פי שאפשר ). Juntunen, 2004, pp. 30-31: ראו(לתיאור מרכיבי המוסיקה הבולטים ביצירה 

הרי במהלך , כפי שקורה לעתים קרובות במוסדות להכשרת מורים, ללמוד כל תחום בנפרד

  .השיעור משולבים שלושתם מתוך אינטראקציה ביניהם
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, חוש קצב": מוסיקאיות"מיועדת לפיתוח ארבע תכונות שאותן דלקרוז הגדיר כ גישת דלקרוז

כל אחד ). nervous sensibility(הבעת רגשות באופן ספונטני ורגישות עצבית , חדות שמיעה

  ). Juntunen, 2004, pp. 24-25(מתחומי הגישה מפתח את ארבע התכונות הללו 

  ריתמיקה 

. תוך שילוב מרכיבים מוסיקליים נוספים, ימוד הריתמוס על מגוון היבטיותחום זה עוסק בל

הריתמיקה . הבעה ואלתור, הכוללת תגובה, הלימוד מתבצע באמצעות המחשה והתנסות בתנועה

הריתמוס הוא המרכיב המוסיקלי החשוב ביותר אשר מקורו במכניזם : מתבססת על כמה הנחות

את ; כגון הליכה, ובתנועות הטבעיות של הגוף) 'נשימה וכומנגנון ה, פעולת הלב(של גוף האדם 

 –מכיוון שמבין שלושת מרכיבי היסוד של המוסיקה , המוסיקה יש ללמוד באמצעות תנועה

תנועת : שני האחרונים מתגלמים בתנועה על ידי מערכת השרירים –ריתמוס ודינמיקה , מלודיה

ואף את הדינמיקה , )'לרנדו וכו'אצ, אלגרו, נטהאנד(הגוף מביעה באופן טבעי את כל מגוון הטמפי 

, מכאן שהריתמיקה מתמקדת בהקבלה שבין מאפייני תנועת הגוף). 'נדו וכו'קרשצ, פיאנו, פורטה(

). אנרגיה(והדינמיקה , )זמן(הריתמוס  –לבין מרכיבי המוסיקה , אנרגיה ומרחב, הכוללים זמן

ד מתנסה ונעשה מודע לזמן ואנרגיה בתרגילי הריתמיקה הקבלה זו מיושמת כאשר התלמי

תוך הבנה כיצד מרכיבים אלה מתייחסים למקבליהם במוסיקה , הנדרשים לביצוע תנועה במרחב

)Juntunen, 2004, p. 27.(  

הריתמיקה משלבת את הממד הפיסי והאינטלקטואלי שבאדם באמצעות ארבע יכולות אנושיות 

אשר נדרש כדי להביע באופן מָידי את כל מה , וזכושר הריכ) 1( :זמנית-חשובות אשר מתמזגות בו

אשר נדרשת כדי לחוש את המוסיקה , הרגישות העצבית) 2(; שנקלט באמצעות חוש השמע

) 4(; אשר נדרשת כדי להבין ולנתח את הנשמע, ההבנה) 3(; ולאפשר לריתמוס לחלחל בגוף

והשילוב עם , ובעונה אחת בעת מתרחשמגוון ביטויים אלה של הגוף והאינטלקט . התגובה הפיסית

את החדווה וההנאה המהווים מרכיב חשוב בגישה , לפי דלקרוז, הבעתי יוצר- הפן הרגשי

)Comeau,1995, p.40 .( 

בראשית ההכשרה . שהן אמצעי לביטוי אישי, הריתמיקה משתמשת בתנועות הטבעיות של הגוף

, ת הסגנון וההבעה התנועתיתתוך כדי הדגש, ובהדרגה, של התלמיד התנועה היא טבעית ופשוטה

הביטוי התנועתי בשיעור ). Juntunen, 2004, pp.26-27(שפת התנועה הופכת לעשירה יותר 

, )'דילוג וכו, ריצה, הליכה(את חלקן מבצעים במרחב . הריתמיקה מאופיין במגוון רחב של תנועות

העושר . ילוב בין השנייםתוך ש, )'טלטול וכו, ניצוח, מחיאת כף(במחווה בתנועה במקום  –וחלקן 

   ).Choksy et al., 2001, pp. 49-50(התנועתי נועד כדי לחוות ולהביע מגוון של תכונות מוסיקליות 

 (the quickתרגילי תגובה מהירה : את מגוון תרגילי הריתמיקה אפשר לסווג לארבע קטגוריות

reaction exercise( ;"עקוב אחר" )the follow exercise( ;קנון מלא ; טועקנון ק)לפירוט ראו :

Comeau, 1995, pp.51-52 .(והם ', תרגילים אלה מופיעים גם בשיעורי אימפרוביזציה וסולפז

מבוצעים באינטראקציה בין חברי הקבוצה שמפתחת בתלמידים מודעות לשונות ולדמיון בתגובה 
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גות ובקבוצות אשר התרגילים יכולים להתבצע בזו. ובביטוי התנועתי שבין הפרט לחברי הקבוצה

  . (Juntunen, 2004, pp. 77-78)מאפשרות לתלמידים ללמוד זה מזה 

עליהם לחוות , כלומר. דלקרוז טען כי ילדים צריכים ללמוד ריתמיקה בטרם יתחילו ללמוד לנגן

שיעורי הריתמיקה לילדים . לשיר ולפתח את השמיעה, ללמוד לנוע, את המוסיקה בגופם

בתחילה יחווה הילד את הקשר בין המוסיקה לתנועה . טבעיות של הילדמתבססים על התנועות ה

התנועות הטבעיות של הילד . על ידי אלתור המורה העוקב אחר תנועתו הספונטנית של הילד

, הליכה איטית –חצי , שמיניות –ריצה , רבע –הליכה : למשל, ינוצלו להפנמת ערכים ריתמיים

ערכים ריתמיים אלה תוך כדי שילובם עם מרכיבי המורה יאלתר ל. מקצב מנוקד –דהירה 

חשוב לציין כי הריתמיקה . 'פיסוק ומבנה וכו, גובה, ארטיקולציה, דינמיקה –מוסיקה נוספים 

הריתמוס על כל רבדיו נלמד במשולב עם שאר מרכיבי . אינה עוסקת רק בפן הריתמי שבמוסיקה

מרקם או מבנה , וסיקה כגון הרמוניהוהתנועה משמשת כאמצעי לימוד לכל נושאי המ, המוסיקה

)Juntunen, 2004, p. 23.(  

תפקיד המורה הוא לעורר את ההבעה הספונטנית של ילדים באמצעות מגוון , לפי דלקרוז

על המורה להתערב ולנתב את , אך במקביל לעידוד הביטוי האישי בתנועה. התנסויות מוסיקליות

תוך מודעות לקשר שבין , עה יתרחשו יחדיוההתנסות לנקודה שבה ההקשבה למוסיקה והתנו

תהליך הלימוד אינו , אף כי ההתנסות מהווה את אחד מעמודי התווך של הגישה. השתיים

סימול , יכולת המׂשגה, הזיהוי, האלתור, הדימוי, בעקבותיה תתפתח ההבנה. מסתיים רק בחוויה

  ). Comeau, 1995, pp. 39-41(ואוריינות מוסיקלית 

  'סולפז

הרואה בשילוב של הגוף עם השמיעה והקוליות את , מתאפיין בתפיסה חדשנית' הסולפז תחום

שירת מרווחים , אינטונציה, קריאה מהדף(הכלים האידיאליים ללימוד התכנים המקובלים 

דרך . הללו נלמדים בראייה אינטגרטיבית תוך הקשרם הטונאלי במסגרת הסולם). 'וסולמות וכו

הבעה , עם תרגילים מתחום הריתמיקה' טיבית המשלבת תרגילי סולפזהלימוד כוללת התנסות אק

   .)Choksy, et al., 2001, p.63(מוסיקלית ואלתור ביחד עם ניתוח ותיאוריה 

מתוך . והחשיב אותה לאחת ממטרותיה של הגישה, דלקרוז שם דגש רב על פיתוח השמיעה

וא טען כי יש להתחיל בפיתוח ה, התפיסה כי הפרקטיקה צריכה להקדים את לימוד התיאוריה

 ,Juntunen(האוריינות והתיאוריה המוסיקלית , לפני לימוד הנגינה בכלי, השמיעה בגיל צעיר

2004, p 28 .(זיהו ושירת צלילים, זיכרון, הכוללות פיתוח שמיעה', נוסף על מטרות לימוד הסולפז ,

ית להפיק דימוי צליל מדויק היכולת המנטאל –דלקרוז שם דגש רב על פיתוח השמיעה הפנימית 

  .אשר תורמת גם בפיתוח היכולת לאלתר, ללא עזרת קול או כלי

לאחר ביסוס . הנוח לשירה מבחינת המנעד הקולי, ור'נקודת המוצא היא סולם דֹו מז, לפי דלקרוז

הצלילים מושרים . מושר הסולם תוך הבנת היחסים שבין דרגותיו, דו אמצעי בזיכרון הטונאלי

נעשה , ובמטרה להבין את הפונקציונאליות של הצלילים, )מי, רה, דו(הברות המקובלות בשמות ה
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כל התופעות המוסיקלית המתקשרות לגובה הצליל נלמדות ). (I, II, IIIשימוש בספרות רומיות 

, "do to do scale"-ה, דלקרוז הגה דרך מקורית לשירת הסולמות. ומוסברות באמצעות הסולם

-Comeau, 1995, pp.54: לפירוט ראו(מיעה הטונאלית וההבנה התיאורטית אשר מפתחת את הש

56 .(  

המתאימים לילדי הגן כוללים שירת חמשת הצלילים הראשונים של סולם דו ' תרגילי הסולפז

חיבור בין , שירת הצלילים בשמותיהם ובמספרים, ור תוך המחשתם באברי הגוף ובמרחב'מז

  .  'אבחנה במנעדים שונים וכו, אלתור מוטיבים מלודיים קצריםזיהוי ו, חיקוי, הצליל לריתמוס

  אימפרוביזציה

. שירה ונגינה, תחום האימפרוביזציה מפתח את יכולת ההבעה הספונטנית בתנועה

, לפי דלקרוז. האימפרוביזציה מאפשרת דרך לביטוי אישי אשר מהווה מרכיב חשוב בגישה

כל שיעור בתחום . הדמיון ואף מפתחת אותו התהליך וההתנסות באימפרוביזציה מעוררת את

בדרך  םהמאפשרות לתלמיד לייש, כולל אימפרוביזציה בדרכים שונות' הריתמיקה והסולפז

האימפרוביזציה נהפכת למורכבת יותר , ככל שהרמה מתקדמת. יצירתית את הסוגיות הנלמדות

)Choksy et al., 2001, pp.73-75 .(  

האלתור מדריך . כדי לתקשר עם תלמידיו באמצעות המוסיקההמורה לריתמיקה נעזר באלתור 

, דינמיקה, כמו טמפו םאת התלמידים כיצד לנוע עם המוסיקה תוך שינוי פרמטרים מוסיקליי

כשבדרך זו המורה שואב , המקור לאלתור יכול לנבוע מתוך תנועת התלמידים, ולהפך. 'מרקם וכו

הפסנתר מהווה כלי מצוין לאלתור . ידיואת הרעיונות המוסיקליים מתוך התנועה של תלמ

, מלודיה: מכיוון שאפשר להפיק ממנו את מכלול הפרמטרים המוסיקליים, בשיעורי הריתמיקה

עם זאת הפסנתר אינו יכול . תוך שימוש במנעד הרחב, דינמיקה ארטיקולציה והרמוניה, ריתמוס

  .להוות תחליף לאלתור הקולי המהווה את הכלי האנושי הראשוני

במסגרת שיעור הריתמיקה . לקרוז שם דגש רב על הצורך הטבעי של ילדים להביע עצמם ביצירהד

  .,p.53)1995(Comeau ,ניתן מקום רב לאלתור הילד במגוון הדרכים האפשריות 

  

  פרוגרסיביההריתמיקה בחינוך   .ג

חינוכי  מגדירים כזרם") חינוך מתקדם"או " חינוך חדש"המכונה אף (את החינוך הפרוגרסיבי 

, )Jean-Jacques Rousseau ,1712-1778(, הכולל תיאוריות פדגוגיות שהושפעו מתורתם של רוסו

עשרה ועד - אשר נפוצו מאמצע המאה התשע, Friedrich Froebel ,1782-1852)(פסטלוצי ופרבל 

  . באירופה ובארצות הברית, )בעיקר בין שתי מלחמות העולם(אמצע המאה העשרים 

) Key(אלן קיי : ועמם נמנו, ים של זרם זה הופיעו באותן השנים בארצות שונותמחנכיו הבולט

מונטסורי ; ב"בארה)  (Deweyדיואי; בגרמניה) Kerschensteiner(קרשנשטיינר ; בשוודיה
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Montessori) (דקרולי ; באיטליה)Decroly (אק 'קורצ; בבלגיה)korczak (רון, אידלסון; בפולין-

  .הר ושותפיהם בישראלזו, גולן, להמן, פולני

אפשר להכליל עקרונות שהיו , אך עם זאת, עם החינוך הפרוגרסיבי נמנו גישות השונות זו מזו

  :משותפים לכולם

  .תגישה פיידוצנטרי –במרכז התהליך החינוכי , ולא התוכן הנלמד, העמדת הילד. 1

  יחד עם  , נוכוכשותף פעיל להחלטות הנוגעות לחי, חופש פעולה לילד כאישיות עצמאית. 2

  . המחנכים המבוגרים   

  .ולא רק כהכנה לחיים, ראיית הילדות כגיל מכריע וחשוב כשלעצמו. 3

  . לצורך קידום כל צרכיו הרגשיים הגופניים והרוחניים' הילד השלם'חינוך . 4

  .אך אינם כופים על הילד את ידיעותיהם ודעותיהם, עוזרים כמומחים, המורים מדריכים. 5

  . ד מתחנך לפעילות עצמאית בחברה באמצעות חברת הילדיםהיל. 6

  כוללים מגוון  , מתוכננת ומשמעותית, הלימודים פעלתניים ונערכים מתוך פעולה מוחשית .7

  חינוך סביבתי לטבע , טיולים, כפיים- עבודות   

  .תחומיים של התלמידים-פי מרכזי התעניינות בין-תוכנית הלימודים מאורגנת על. 8

  )74' עמ, א1997, רורד(   

והשפעתו , נחשב לאבי החינוך הפרוגרסיבי בארצות הברית) John Dewey ,1859-1952(דיואי 

שלטענתו הוא המכשיר , בבסיס תורתו הציב את הניסיון. ניכרה בקרב מחנכים ממדינות שונות

יקום של מחדש או ש-ארגון"ומתוך כך הגדיר את החינוך כ , היחיד שבעזרתו מתגלה העולם לאדם

המוסיף על משמעותו של הניסיון ומגדיל את הכושר לכוון את מהלך הניסיון שיבוא , ניסיון

יש להתחיל את תהליך ההוראה , טען דיואי, לכן). 14' עמ, 2006, מצוטט אצל רם, דיואי" (אחריו

ימוד ניסיון זה והכישרונות שפותחו במהלכו ישמשו נקודת מוצא לכל ל. מתוך הניסיון שכבר נרכש

מכאן נובע כי הלימוד חייב להיות מחובר ומותאם למציאות . שגם הוא יתבסס על הניסיון, עתידי

  ). שם(חייו ולניסיונו של הילד 

. הושפעה מעקרונות החינוך הפרוגרסיבי, בדומה לגישות חינוך נוספות באותה תקופה, הריתמיקה

והסביר , פיסת החינוך הפרוגרסיביהמייצג את ת, דלקרוז עמד על מאפייניו של בית הספר החדש

אחד מעקרונותיה ). Dalcroze, 1915: 1930: ראו(כיצד הריתמיקה מבוססת על עקרונות אלה 

  :הוא הלמידה מתוך הניסיון, העומד אף בבסיס משנתו של דיואי, החשובים ביותר של הריתמיקה

The whole method is based on the principle that theory should follow practice, 

that children should not be taught rules until they have had experience of the 

facts which have given rise to them, ... The aim of eurhythmics is to enable 
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pupils at the end of their course, to say, not 'I know', but 'I have experienced'… 

(Dalcroze, 1914, p.63).    

         

  :להלן עקרונות נוספים מתוך החינוך הפרוגרסיבי הבאים לידי ביטוי בריתמיקה

והמשכו מותאם , הוראת הריתמיקה הינה תהליך שתחילתו ביכולתו של התלמיד •

 ,Juntunen.& Westerlund, 2001(לתגובות התלמיד על ההתנסויות החדשות שחווה 

p.212.(  

  . טבעיים של התלמידהמורה משמש כמדריך המעצב את האינסטינקטים ה •

, האינטלקטואליות והרגשיות, באמצעות שילוב יכולותיו הגופניות, "הילד השלם"חינוך  •

  . יכולות המוצאות את ביטויין במהלך התרגילים המאפיינים את הגישה

הריתמיקה מעודדת את הביטוי האישי ומפתחת את הדמיון והיצירתיות של התלמיד בד  •

  .שת שיתוף פעולהבבד עם עבודה קבוצתית הדור

הוא . דלקרוז ייחס חשיבות רבה לתרומת הריתמיקה בעיצוב אישיותו של הילד ופיתוח יכולותיו

  :ראה בכך את אחת ממטרות העל של הגישה

Indeed, the teaching of rhythmic movement, although based on music, 

is not solely a preparation for musical studies, but rather a system of 

general culture. The Greeks… recognized the beneficent influence of a 

rhythmic education of both body and mind, and they also know that this 
rhythmic education was capable of influencing the inner life of man 

(Dalcroze, 1930a, p.102). 

יקלי אשר מפתח את החוש האסתטי סחינוך מו: על- אן ניתן לומר כי לריתמיקה שתי מטרותמכ

  .וחינוך באמצעות מוסיקה המעצב את אישיותו ותורם לחינוכו הכללי של הילד, הילדשל 
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 "הילד העברי החדש"הריתמיקה ו. 2

, כחלק מהאמנויות –מוסיקה : הריתמיקה היא גישה לחינוך מוסיקלי המשלבת בין שני תחומים

ואילו התנועה מהווה , המוסיקה היא הניצבת במרכז הגישה. כחלק מתרבות הגוף –ותנועה 

הפרק יבחן את האופן שבו . חלל ואנרגיה, אמצעי להמחשת המוסיקה על ידי פרמטרים של זמן

 ואת מקומה של, נתפסו המוסיקה ותרבות הגוף בראשית דרכו של גן הילדים העברי בארץ ישראל

כמו כן ייבדק כיצד הצטלבו שני . תרבות הגוף והאסתטיקה בהגות הציונות בתחילת המאה

  . הריתמיקה עם האידיאולוגיה הציונית - תחומים אלה 

  

  האסתטיקה ותרבות הגוף בהגות הציונית בתחילת המאה העשרים  .א

אי וביניהן תנ, בגלל כמה סיבות. התרבות היהודית המסורתית הייתה רחוקה מתרבות הגוף

תביעותיה העקרוניות של הדת הרבנית והחשש לפגוע בשלמות , החיים של היהודים בגולה

שאפשרה ליהודים להיחשף , בעקבות האמנציפציה. ראו בה סוג של חינוך זר ומסוכן, הקהילה

העלו המשכילים היהודים את הדרישה לכלול את החינוך , לתרבות הכללית ולרעיונות ההשכלה

בראשית המאה העשרים החלו להופיע חדרים מתוקנים אשר . ינוך היהודייםהגופני במוסדות הח

, "חילוץ עצמות"כמו זמרה וחינוך גופני שנקרא לעיתים , כללו מקצועות לימוד חדשים

 ).  128-149; 104-109' עמ, 2000, רם(התעמלות ואף התגוששות , גימנסטיקה

וקיוו כי היא תפתור את , אמנציפציההמשכילים היהודים במערב אירופה ומרכזה תלו תקוות ב

אך לא כך . היהודית-בעיית האנטישמיות והיהודים יוכלו מעתה להשתלב בחברה האירופית הלא

, במידה זו או אחרת, המפגש בין היהודי שנחשף למודרנה .ותקוותם התבדתה, היו פני הדברים

כאשר , בעבר. מיםהיה שונה ממפגשים קוד, עשרה- לבין האנטישמיות של שלהי המאה התשע

הביקורת . שיח או מודל לחיקוי-העולם הנוכרי כמעט ולא היה בר, היהודי היה בחיק קהילתו

לא כך היה המצב של . שהוטחה על היהודי מחוץ לעולמו כמעט ולא חדרה לתוך גבולות הקהילה

יהודי ולהיפתח -היהודי אשר אימץ את המודרנה מתוך הכרה וצורך להתמודד עם העולם הלא

תחושות קשות . השפלה וכעס כנגד הביקורת על תכונותיו ואורחותיו, הוא חש עלבון. להשפעותיו

אולם בו בזמן ניתן למצוא רעיונות ודימויים שמקורם  .נפשו ואת תפיסת עולמו אלה עיצבו את

לתפיסות לאומיות יהודיות " הסבה"אשר אומצו על ידיו ועברו תהליך של , בתפיסות אנטישמיות

  :האלה" הסבות"להלן שתי דוגמאות ל). ב1997, שפירא(

אחד הסטריאוטיפים האנטישמיים המובהקים היה דימוי גופו הרופס של היהודי והיותו בעל 

דימוי זה עמד כנגד הדימוי החיובי של ). 1850, וגנר: לדוגמא ראו(מראה נלעג ודיבור מוזר 

שרצה לשנות דימוי , )1849-1923(מקס נורדאו . היהודים על יכולתם האינטלקטואלית הגבוהה

, כלומר". יהדות של שרירים"והטביע את המושג , אימץ את הסטריאוטיפ האנטישמי, שלילי זה

נורמה זו אומצה על . עליהם לפתח את גופם ואת שריריהם, כדי לתקן חיסרון זה בקרב היהודים

הולם לטענות  איתן ישמשו מענה-מתוך תקווה שיהודים בעלי גוף, ידי התנועה הציונית
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התאים לתפיסה " יהדות השרירים"הרעיון של . האנטישמיים על נחיתות הגוף היהודי

הדוגלת , תפיסה זו. שאותה אימצו נורדאו והוגי דעות ציונים נוספים, הפילוסופית הדואליסטית

אי דיו, פרבל, פסטלוצי, אפיינה גישות של אנשי חינוך כמו רוסו, בהרמוניה ואיזון בין גוף לנפש

  . ואף דלקרוז

מתאר את התכונות השליליות אשר בהן מואשמים , הוגה דעות ציוני, )1864-1937(נתן בירנבאום 

חוסר , העדר הדר, העדר אומץ לב אישי: "כדבריו" לא בלי צדק", היהודים על ידי האנטישמים

ציונית התנועה ה). 181' עמ, ב1997, מצוטט אצל שפירא, בירנבאום" (טקט והעדר חוש אסתטי

. אימצה את הנורמה של הגבורה הפיזית אשר לא הייתה מקובלת בתרבות היהודית המסורתית

אימוץ נורמה זו מאשרת בעקיפין את התפיסה האנטישמית הרואה בפחדנות חלק מתכונות האופי 

הוגי דעות ציונים האמינו כי אימוץ הסטריאוטיפים האנטישמיים המייחסים . של היהודים

את הלקוי ואת " לתקן"וניסיון , שלכאורה נחשבים עובדה נחרצת, ות אופי שליליותתכונ ליהודים

, ב1997, שפירא(ישמש מענה לגויים ויסתום את הגולל על טענותיהם כלפי היהודים , הטעון שיפור

  ). 175-191' עמ

אשר כנגדו נרקמת , "האחר"כלל דמותו של -בתהליך העיצוב של זהות לאומית נוכחת בדרך

את הפונקציה הזאת מילא . משלה" אחר"ה –לכל זהות לאומית . וה הזהות החדשהומתהו

אניטה שפירא ". היהודי החדש"המנוגד בתכונותיו לדגם , "היהודי הגלותי"בתנועה הציונית 

, הדגם ההרצליאני, אחד מהם". היהודי החדש"מצביעה על ארבעה דגמים עיקריים של ) א1997(

התמקד בחולשותיו האסתטיות והפיזיות , בוטינסקי'פינסקר וז, ושאפיין את תפיסתם של נורדא

אמור " היהודי החדש"דגם זה של . כפי שרואה אותן הבורגנות המשכילה האירופית, של היהודי

ובכלל זה אף את , לאמץ את גינוני הנימוס ואת אורחות החיים המקובלים על הבורגנות האירופית

היהודי "עומד מול הדגם המנוגד שאותו נושא " ודי החדשהיה. "טיפוח תרבות הגוף והאסתטיקה

כפי שהיהודים , המאופיין על ידי דימויים אנטישמיים העוסקים בגופניות ובאסתטיקה, "הגלותי

  .  תוארו במהלך ההיסטוריה

והיא שעיצבה חלק , לתנועה הציונית ניכרת השפעה רבה על התפתחות תרבות הגוף היהודית

לדימויים " הסבה"התנועה הציונית ערכה ". היהודי החדש"ותו של משמעותי מאופיו ומדמ

יהדות "הדימויים החדשים של . אנטישמיים העוסקים בחיצוניות ובאסתטיקה של היהודי

אומצו על ידי התנועה הציונית והפכו לחלק , שלא היו חלק מהתרבות היהודית, "השרירים

-צוניותו ואופיו של היהודי יגרמו לחברה הלאמתוך כוונה ששינוי חי, "היהודי החדש"מדמותו של 

לחלק " הסבה"דימוי היהודי כבעל גוף רופס ואישיות חסרת עוז הפכו לאחר ה. יהודית לקבלו

  .יהודי המאופיין על ידי חוזק גופני ואישיות מחושלת": היהודי החדש"מדימוי 

  

  העברי הילדיםהאסתטיקה ותרבות הגוף בראשית גן . ב

נעדרו מן התרבות , המקובלים בתרבות המערבית הנוכרית כערך חשוב, היופי והאסתטיקה

שמה היהדות , "לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה"בעקבות הציווי . היהודית המסורתית
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נעדר כל התייחסות " חדר"החינוך היהודי המסורתי ב. המסורתית סייג לאמנות החזותית

  .ובכלל זה אף חינוך מוסיקלי, אמנותית

הגן . לא הוקדשה תשומת לב לחינוך האסתטי, 1898כו של גן הילדים העברי בשנת בתחילת דר

ובה ילמדו , העברי בארץ ישראל נפתח ביוזמתם של מורים אשר רצו להקים מכינה לבית הספר

המורים מינו למשימה זו את . הילדים את השפה העברית ויפנימו את כללי ההתנהגות בבית הספר

והגנים התנהלו במתכונת של בית ספר ללא , חסרות כל הכשרה פדגוגית, תלמידותיהם המצטיינות

שסוקרת את , ברנר-הגננת ברוידא). 2000, סיטון(כל התחשבות בצורכיהם של הילדים בגיל הרך 

עם הגעתן ארצה של המורות , לערך 1909ציינה כי המפנה הגיע בשנת , התפתחות הגנים בארץ

 Pestalozzi Froebel( "י פרבל האוזה'טלוצפס"בוגרות בית הספר להכשרת גננות 

 Hause (הושם לב לפתוח הרגש האסתטי בתוך גן הילדים"בהשפעתן . בברלין) "ברנר-ברוידא ,

: ח שכתב על החינוך בארץ ישראל"בדו) 1921/א"תרפ(על כך פירט לוריא ). 100' עמ, 1919/ט"תרע

ות האלה מפתחים בילדינו את החוש המקצוע. לעבודה בקש ובניר, ציור, זמן רב מוקדש לשירה"

  ). 12' עמ" (כך בחיי המשפחה העברית-האסתטי שחסרונו מורגש כל

המשחק . הרואה במשחק את דרך הלימוד העיקרית ,הגננות לימדו לפי גישתו החינוכית של פרבל

משלב בין יכולותיו הפיזיות והרוחניות ומפתח תכונות אופי , מפתח את חושיו ושריריו של הילד

שירי ("ובספר השירים שכתב , פרבל נתן דגש רב לשירה). 1972, לם(מתוך פעולה והתנסות , רצויות

, כגון צעידה, משולבות הוראות ביצוע בתנועה, )Mutter-und Kose-Lieder", 1843", "אם וחיבה

, טקט בהקשר זה מתפרש כתחושת פעמה(פרבל ייחס חשיבות רבה לטקט , כמו כן. מחיאה וריקוד

מידה , יכניס לחיי הילד קצב"וראה בו אמצעי חינוכי חשוב אשר , )חוש קצב מדויק, מרכלו

, גורביץ-מצוטט אצל קטינקא, פרבל" (לנגינה, הוא מכשיר את הקרקע לשירה; והרמוניה

מתארת כי הטקט מהווה חלק מחיי , )1922/ב"תרפ(גורביץ -הגננת קטינקא). 62' עמ, 1929/פ"תר

  :הגן

חשבון , קריאה, משחקים, משתמשים בו בשעת שירה. זנח עודעתה אין הטקט מו
סדר הקשבה וסבלנות הן בשעת הלימוד והן , הטקט בורא שמחה. ובעיקר התעמלות

, שם(לכלל , בשעת המשחק והוא נותן לילד את האפשרות להתאים את עצמו לחברה
  ). 62' עמ

ובעיקר משיטת , הפרוגרסיבי לאחר מלחמת העולם הראשונה הושפע גן הילדים מעקרונות החינוך

מונטסורי דגלה בלימוד תוך עשייה , בדומה לפרבל. )Maria Montessori,1870-1952( מונטסורי

גם ). 38' עמ, 1966/ו"תשכ, סוקניק- פיינסוד(עצמית המשלבת התנסות באמצעות החושים 

קדה בין והתמ, אמנותי בגן-כחלק מחינוך ההבעתי מונטסורי שמה דגש על החינוך המוסיקלי

הגננות שילבו בין גישתו החינוכית של פרבל לבין שיטתה  ).א, 3פרק : ראו(תנועה -השאר בשירי

נערכו השתלמויות לגננות בתחום שירי  וברוח זו, )1920/פ"תר, התאחדות הגננות(של מונטסורי 

  ). שם(תנועה 

תחומי האמנות האוריינטציה המערבית של מעצבי התרבות העברית השפיעה אף היא על הכנסת 

הללו יצאו מתוך הנחה מוסכמת שהחברה היהודית תכלול את כל היבטיה של . לגן הילדים
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, שביט(ובכלל זה אף את המוסיקה ושאר תחומי האמנויות , התרבות המערבית המודרנית

את , ששימשה סוכן תרבות, בהתאם לתפיסה זו עיצבה התאחדות הגננות). 17' עמ, 1999/ט"תשנ

והקוד , חילונית-גן הילדים נשא אוריינטציה מערבית. ה של גן הילדים העבריהתרבות החדש

תכנים , בנוסף לחומרים מתוך היהדות המסורתית והאידיאולוגיה הציונית, התרבותי החדש כלל

בהקמת , תכנים אלה באו לידי ביטוי בתרגום של ספרות ילדים אירופית. מהתרבות האירופית

ובין תכניו , דגש רב ניתן לחינוך המוסיקלי). 44' עמ, 2000, סיטון(קלי תיאטרון ילדים וחינוך מוסי

, חסקינה(ארגון קונצרטים , )1942/ב"תש, בלובשטיין(נכללו השמעת מוסיקה קלאסית מערבית 

ומשנות השלושים אף פיתוח יכולות השמיעה המוסיקלית , )1935/ה"תרצ, חסקינה; 1928/ח"תרפ

  .  באמצעות תרגילי ריתמיקה

  

אמנותי בגן אפשר ללמוד מתוך המאמרים - על העניין הרב שגילו הגננות בחינוך ההבעתי

מדגים ) 1920/פ"תר" (גננו"העת -עיון בתוכן העניינים של כתב. הפדגוגיים שנכתבו באותה תקופה

מאמרה : בחוברת זו מוקדשים שלושה מאמרים לתחום החינוך האמנותי: באופן בולט מגמה זו

, הררי" (הציור בגן ובמכינה"מאמר בנושא ; "השירה והמשחקים בגן", ץגורבי- של קטינקא

אשר עוסק במחול אמנותי , )1920/פ"תר, שץ-פבזנר" (אמנות בחינוך"ומאמר על , )1920/פ"תר

  .ונחיצותו בגן הילדים, ברוחה של הרקדנית איזדורה דנקן

חדרה לגן , די המסורתיתחום שלא נכלל בחינוך היהו, המודעות לפיתוח תרבות הגוף של הילד

, ילין" (תרגילי תנועה לילדים"וביניהם המאמר , ברוח זו פורסמו מאמרים רבים. הילדים העברי

ראה , י'פסטלוצ, אשר בדומה למורו, גם בתחום זה בולטת השפעתו של פרבל). 1922/ב"תרפ

, 2000, רם(חשיבות בפעילות הפיזית שמתפתחת באמצעות המשחק ומעוררת תכונות אופי רצויות 

החינוך הגופני העברי החל להתפתח בשני העשורים הראשונים , יש לציין כי לפי רם). 71-72' עמ

עיצובו  תחושת החשיבות של השליחות ההיסטורית בתפקיד בין השאר בגלל, המאה העשריםשל 

י של ייתכן כי גם סיבה זו השפיעה על המודעות לפיתוח הגופנ). 325' עמ, שם" (היהודי החדש"של 

  .נושא זה יפורט בהרחבה בהמשך הפרק. ילדי הגן

: ישראלי בהשפעת שני גורמים-האסתטיקה ותרבות הגוף חדרו לתרבות גן הילדים הארץ

. והאוריינטציה המערבית של מעצבי התרבות העברית, הפדגוגיה החינוכית של פרבל ומונטסורי

, לגן הילדים, קה על מגוון ביטוייהובכלל זה המוסי, שני גורמים אלה צידדו בהכנסת האמנויות

   .ואף דגלו בפיתוח תרבות הגוף של הילד

  

  "הילד העברי החדש"השיר והקצב כמעצבי . ג

בתי הספר של פרבל ונחיצות "מאמרו . היה סופר ומחנך עברי יליד רוסיה, )1871-1939(נוח פינס 

ראשונים שקרא להקמת גני פינס היה אחד ה. עורר הדים רבים) 1903/ג"תרס" (גני ילדים עברים

 1903בשנת . וטען כי עליהם לשאת אופי ייחודי שיתאים לצורכי הילד העברי בגולה, ילדים עבריים

אנתולוגיה זו . ספר השירים הראשון לילדים בשפה העברית, "הזמיר"פרסם פינס את האנתולוגיה 

קים לפי מדורים שונים המחול, פינס ואחרים, שניאור, טשרניחובסקי, כללה שירים מאת ביאליק
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, שירי משחק ושעשועים, שירי טבע: אשר עצם תוכנם מעיד על רוח חדשה שנשבה בחינוך היהודי

מציגה זווית ראייה ) 1נספח : ראו" (הזמיר"ההקדמה למהדורה הראשונה של . 'שירי חג וכו

  ". הילד העברי החדש"מעניינת על תפקידו של השיר והקצב בעיצוב דמותו של  

חינוכי שבו מציג המחבר את תפיסתו הרואה בחינוך אמצעי למימוש -נו טקסט אידיאולוגילפני

רוח חיים "והוא יפיח , תחייה זו תתרחש באמצעות שינוי בדרכי החינוך. התחייה הלאומית

, מילד חסר חיות: החינוך ישנה את אופי הילד הגלותי, כלומר". בעצמות היבשות של ילדינו

באמצעות שינוי אופיים של , וכך. החיוני" ילד העברי החדש"יהפוך ל, המדומה לעצמות יבשות

  .הילדים תושג אותה תחייה לאומית

ללא כל  , המאופיין על ידי הדגשת הפן הרוחני בלבד, הטקסט פותח בתיאור החינוך היהודי

גופני הגורם לתכונותיו השליליות של היהודי הוא היעדר טיפוח הפן ה, לפי פינס. דרישות גופניות

פינס מתייחס לדימוי הגוף הרופס . דבר אשר יוצר חוסר הרמוניה בין הגוף לנפש, בשנות הילדות

דמיון ויכולת , ורואה בו את הסיבה לחוסר ההרמוניה והיעדרם של אסתטיקה, של היהודים

  .רגשית בחיי היהודי

כפי שבאה , ל פרבלהשינוי בדרכי החינוך יתרחש על ידי אימוץ הגישה החינוכית ש, אליבא דפינס

כוללת שילוב , כאמור, גישתו של פרבל. לידי ביטוי בחדרים המתוקנים ובבתי הספר המודרניים

מודעות ואהבה לאסתטיקה וחיים , למידה מתוך הנאה, פיתוח החושים, ואיזון בין הגוף לנפש

פרק : אור(יש לציין כי הריתמיקה מפתחת את מרבית התכונות שפינס מנה . מתוך זיקה אל הטבע

  . מכיוון שדלקרוז הושפע מהזרם הפרוגרסיבי ששאב רעיונות רבים מגישתו של פרבל, )1

לילד העברי "ובאמצעותם יהפוך הילד הגלותי , לשירי הילדים יועד תפקיד חינוכי חשוב, לפי פינס

היא , כלומר". חמדת היופי והנועם"ואף את , השירה מעוררת שלל תכונות אופי חיוביות". החדש

השירה תרחיק מהילדים היהודים את . מפתחת את האסתטיקה אשר חסרה בתרבות היהודית

, הפחדנות והעצבות –כפי שאופיינו בדימויים האנטישמיים , תכונותיהם הגלותיות השליליות

המאפיינות את , גבורה וחיות, אומץ לב –ותעורר את התכונות הטובות הגורמות לאושר פנימי 

הן אוכלות כרקב כל : ושולטות" אקטיביות"התכונות השליליות הן , לדעתו". הילד העברי החדש"

מאופיינות , לעומת זאת, התכונות הטובות. ורק השיר מרחיק אותן, חלקה טובה בילד

  . אשר יעוררן לצאת ולהתגלות, דוגמת שיר ילדים כחוויה אסתטית, הן זקוקות לזרז": פסיביות"ב

בר היה נפוץ בבתי הספר המודרניים והיווה יסוד חיוני פינס הקנה חשיבות רבה לטקט אשר כ

הוא ראה בפיתוח חוש הטקט אמצעי יעיל לשיפור אופיו . בפרט ובשירי לכת, בשירי ילדים בכלל

דיבור : כפי שאובחנו באותם סטריאוטיפים אנטישמיים נפוצים, ומצבו הגופני של הילד היהודי

  . ומשונותמהיר ולא ברור והנעת הגוף בתנועות מהירות 

הפנים אף הוא את הסטריאוטיפ העוסק , שלא היה אנטישמי, מעניינת העובדה כי דלקרוז עצמו

  : בגופניות לקויה בקרב היהודים
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In every country, Jewish children should by especially urged to undergo 

training in eurhythmics, for, while their musical faculties and artistic 

intelligence are in general of a remarkably high order, their a-rhythm and 

lack of harmony in motor and nervous functions are liable to hamper their 

aesthetic development and their attainment of intellectual and physical 

balance (Dalcroze,1919, p.199).
3
             

בכך שתרגול תנועתי של חוש הקצב ישנה את ,  במובן מסוים, מכאן שפינס ודלקרוז תמימי דעים

  .יכולותיהם הפיזיות וייצור איזון בין הפן האינטלקטואלי לפן הגופני של הילדים היהודים

פינס השתמש באותם דפוסי חשיבה ודימויים אנטישמיים שחדרו לתפיסותיהם של אנשי רוח 

כפי שרואה , הוא התמקד בחולשותיו האסתטיות והפיזיות של היהודי. תוס הציוניציונים ואף למי

לפי שפירא " היהודי החדש"תפיסה המתאימה לדגם ההרצליאני של , אותן הבורגנות האירופית

ושינוי התנהגותו של הילד " תיקון"מכאן שפיתוח חוש הטקט מגיל צעיר ישמש אמצעי ל). א1997(

" לילד העברי החדש"יהפוך הוא , שר מדבר מהר ותנועותיו מוזרותמהילד הגלותי א: העברי

הוא ידבר באופן קולח : המאמץ את אורחות החיים וכללי הנימוס של המעמד הבורגני המשכיל

הליכה בזוגות : פינס אף המליץ על תרגיל המפתח את חוש הטקט. ותנועותיו תהיינה רגועות

ומהווה תרגיל בסיסי בגישת , ת שירי התנועה של פרבלתרגיל מעין זה מאפיין א. לצלילי המוסיקה

  .                       דלקרוז

חורין -פורסם מאמרה של הגננת בת, עשרים ותשע שנים לאחר שכתב פינס את מאמרו

  4:תוך שינויים קלים של רוח הזמן, אשר חזר על הרעיונות שפינס הציג, )1932/ב"תרצ(

יש תפקידים , וצס של תחיית עמנו על אדמת המולדתלנו בתור דור העומד בהתחלת הפר
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

בשנות . ותפקיד החינוך בתחיית העם נותר חשוב, תהליך התחייה עדיין בעיצומו, שני דורות עברו

גם לה ". ספורט"והיא מצוינת במאמר זה לצד ה, השלושים חודרת הריתמיקה לגני הילדים

בלווית , "יאהגוף בריא בנפש בר" –לפי המודל ההרצליאני " הילד העברי החדש"תפקיד ביצירת 

המגמות שמפתחת הריתמיקה בילד עומדות . שמחה וכבוד עצמי, תכונות אופי המביעות עוצמה

כי אם , והחינוך החדש כבר אינו ברוח פרבל, "הרגשת הריתמוס"שהפך ל" טקט"מלבד ה, בעינן

  . ון דיואי'ברוח המחנך ג

אפשר ". הילד העברי החדש"הריתמיקה משפיעה על מגוון תכונות המאפיינות את , חורין-לפי בת

תכונות הקשורות בחינוך : העל של הריתמיקה- בהתאם לשתי מטרות, לחלק תכונות אלה לשניים

                                                
הוא . יש לציין כי באותו מאמר דלקרוז אינו חוסך את שבט ביקורתו על המוסיקליות של ילדים ממדינות שונות 3

והמלצתו הגורפת היא כי מוטב לכולם כי ילמדו , מונה את החיוב והשלילה במוסיקליות של ילדי לאומיים שונים
  .ריתמיקה בכדי לקדם את הטעון שיפור

  
". הילד העברי החדש"אלא מתרכזת רק במאפייני , חורין אינה מתארת את הילד היהודי הגלותיבת , בניגוד לפינס 4

בגלל השינויים שהתרחשו , לעתים בקיצוניות מה, היא לא נזקקה לאותה רטוריקה שבה השתמש פינס בכתיבתו
  .אנשי העליות הראשונות שהחלו ביצירת התחייה –במהלך הזמן 
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קשב  –ותכונות הקשורות לחינוך כללי , מוסיקליות ואסתטיקה, פיתוח חוש הקצב –מוסיקלי

  .ואומץ

. יתמיקה בילדתיארה את מגוון היכולות שמפתחת הר, המפקחת על הגנים, גליק-שרה פאיאנס

  ": הילד העברי החדש"יכולות אלה תואמות למאפייני 

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

מיטיבות את קולו , יו ועצביוהן מחזקות את שריר. ולהתהוות כל צדדיות של אישיותו
התנועות הגופניות מתרגלות ומאמנות . לדבור וזמרה ומגבירות בו את ההרגשה הריתמית

את הפונקציות של החושים מתוך דקדוק מיוחד באמנות החשובה ביותר לגבי האדם 
, הקשב וההתמדה, יכולת הקליטה: ולהלן מנחילות לו, אמנות השמע: והיא, הגדל והולך

; הרחבתם והעמקתם על ידי ביטוים באמצעות תנועה, יצירת רשמים, תכלותכוח ההס
  ).24-25' עמ, 1939/ט"תרצ... (פיתוח היוצרנות בכלל והחשיבה היוצרנית בפרט

ואף הן , מתמקדת בתכונות האופי שמעצבת הריתמיקה, מורה לריתמיקה, תרזה גויטיין

  ":הילד העברי החדש"תואמות את תכונותיו של אידיאל  

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

לפתח את כוח . 4; לשלוט בעצמו, להיות חזק ברצונו. 3; להיות אמיץ, לחשוב במהירות
  ). 89' עמ, 1935/ה"תש, גויטיין..." (צא בתוך סביבתולהתמ. 5; זכרונו ואת דמיונו

, אפשר להבחין כי התכונות שמפתחת הריתמיקה הולמות לתכונות המאפיינות אידיאל זה

היא תורמת לעיצוב הילד , ידי הריתמיקה-העל המוצגות על-באמצעות שתי מטרות, ובכך

  .החדש

ר רצו לתאר את תנועת הילדים כאש, לא מפליא הדבר כי בשנות השלושים והארבעים, מכאן

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

  ": הילד העברי החדש"רפרטואר הדימויים והרטוריקה של 

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

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

חרוץ בדרכו בבוקר , מסמל בדרך כלל ילד חזק, הליכה בסימן של אגרופים קמוצים"...
, ורבה(" לפי רוח החג בחנוכה מסמלים בזאת הליכת גיבורים... לבית הספר, לעבודה

  )135' עמ, 1940/ש"ת

י הדרך של "מכניסה הרמוניה ותכליתיות בתנועותיו ופעולותיו של הילד עפ] הריתמיקה"[
  ). 28' עמ, 1942/ב"תש, לוין-גרוס"  (חסכון המרץ

הם תואמים את דגם הילד החדש . הדימויים שבהם השתמשו המחנכות לא נבחרו באקראי

. י האופי והגוף השליליים שבהם התאפיין הסטריאוטיפ של היהודי בגלותוניצבים מנגד לדימוי

: ההרגלים שמקנה הריתמיקה תואמים את תכונות האופי הרצויות לדגם זה לפי פינס ובת חורין

שליטה , אומץ, מוסיקליות, הקשבה, פיתוח הדמיון, פיתוח הגוף והחושים, הרמוניה בין גוף לנפש

קה שימשה אמצעי לעיצוב הגוף ופיתוח תכונות אופיו של הילד מכאן שהריתמי. עצמית ועוד
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אלא תנועותיו , כדברי פינס, "יעשה בידיו וברגליו תנועות מהירות משונות"לא עוד העברי ש

הפחדנות והעצב מפנות את מקומן לעמידה ".  הרמוניה ותכליתיות"ופעולותיו מתאפיינות על ידי 

  . סתטית ובטוחהא, והליכתו היא ריתמית, המקרינה עוז

גליק מייחסת לילד הארץ ישראלי תכונות דומות לאלה שייחס פינס - פאיאנס, יבאופן פרדוכסל

  היא מתרשמת כי בגלל. אך מסיבות שונות לגמרי, לילד הגלותי

, אלה-חפץ- אין- שבה חיים הילדים בימי, ספוגת הדיכאון והעצבנות, האווירה הטרופה
, תנועותיהם רשלניות ופרכסניות: ת לתוך התנהגותםמטילים מנה גדושה של רוגש ועצבנו

בשביל ילדים כאלה החינוך השקט הרציני . קולותיהם מורמים ביותר ודיבורם אינו פוסק
  ). 25' עמ, 1939/ט"תרצ... (בעל הכיוון האמנותי הריהו צורך נפשי וכורח חיים

ת אותם למצב המתוח גליק מייחס- בעוד שפאיאנס, פינס אימץ את הסטריאוטיפים האנטישמיים

גם קטה יעקב , גליק- בדומה לפאיאנס. ולכן ממליצה על שיעורי הריתמיקה לילדים, בארץ

, הבחינו באופיו העצבני של הילד הארץ ישראלי) 1942/ב"תש(לוין - וגרוס, )1956/ו"תשט(

אין לשכוח כי היישוב . ציין את פעלתנותו הרבה יתר על המידה) 1939/ט"תרצ(וקסטנברג 

דבר הנותן את , יין בחברת מהגרים אשר מעצם טבעה עוברת משברים בתא המשפחתיהתאפ

  .  אותותיו בהתנהגות הילדים

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

ו הריתמיקה והתנועה הציונית התפתח. דמיון זה מקורו ברקע ההיסטורי המשותף. הריתמיקה

אמנם הציונות היא תנועה לאומית . ותחילת המאה העשרים 19- סוף המאה ה –באותה עת 

. אך שתיהן הושפעו ושאבו את רעיונותיהן מרוח התקופה, והריתמיקה היא גישה לחינוך מוסיקלי

וכל אחת מהן יצרה את המודל שלה , ניכר אצל שתיהן"  האדם החדש"החיפוש המודרניסטי אחר 

ודלקרוז שאף ליצר באמצעות , "היהודי החדש"הציונות יצרה את . יהבהתאם לעקרונות

אדם מוסרי וטוב יותר אשר יגלה מחדש את כוחותיו , המשפיע על האישיות והגוף, הריתמוס

רומנטיקה ותפיסות - שתיהן הושפעו מרעיונות כמו הניאו. ויכולותיו שנעלמו בעולם המודרני

  5.נוספות שהיו נפוצות באותה תקופה

, אתניות ופולקלור, שחקרה את ריקודי העם הישראלים תוך הקשר ללאומיות, )2004(ינסקי רוג

  :מציגה נקודת מבט מעניינת על הגוף הרוקד וזיקתו ללאומיות

, למשל ספרות(הייחוד של ריקוד העם על פני פרקטיקות אחרות של הפצה רעיונית ...
ים מוטבעים בפרט בצורה הוא בכך שהמסרים האידיאולוגי) אמנות פלאסטית, הגות

הגוף הרוקד איננו רק פרקטיקה , יתר על כן. בגופו: המזוקקת והבלתי אמצעית ביותר
זאת במסגרת . המשרתת רעיונות לאומיים אלא מהווה אתר אידיאולוגי לאומי בפני עצמו

עיצוב של גופניות חדשה יש תפקיד / יצור/ שעבורו להבניה" הישראלי החדש"יצירת 
  ) 356' עמ, גינסקירו( 6מרכזי

" גלותית"בטרנספורמציה שעברה הגופניות החדשה  מ, בין השאר, מחקרה של רוגינסקי עוסק

על כל המגמות , מנקודת מבט זו אפשר לומר כי הריתמיקה. דרך המחול העממי -" לעברית"

                                                
  ).2002(פלד : ראו, פהורוח התקו" האדם החדש"על  5
  .ההדגשה במקור 6
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י הילד העבר"תרמה לעיצוב הגופניות החדשה של , הגופניות והאישיותיות אשר אותן היא מטפחת

  ".הלאמתו"ולפי רוגינסקי אף ל, "החדש

אמנותי שאומץ על ידי התאחדות הגננות ונכלל בתרבות -הריתמיקה היא רכיב חינוכי, לסיכום

חינוך : היא משלבת שני תחומים שנעדרו מהחינוך היהודי מסורתי. החדשה של גן הילדים העברי

אלה נטלו חלק נכבד בעיצוב  תחומים. ותנועה כחלק מתרבות הגוף, מוסיקלי כחלק מהאמנויות

, כגון עוצמה וגבורה, מודעות לאסתטיקה ותכונות אופי, בעל הגוף האיתן, "היהודי החדש"דימוי 

בהשפעת רעיונותיו ". היהודי הגלותי"אשר עמדו בניגוד לדימוי הגוף הרופס והמפוחד של 

ובדומה , ברי בגולהשירים המלווים בתנועה נכללו בתרבות גן הילדים הע, החינוכיים של פרבל

הם נתפסו כמעצבים את אופיו של הילד הארץ ישראלי , לתרבות הגוף היהודית של עולם המבוגר

" פגמים"את ה" מתקנים"חוש הטקט והשיר נתפסו כ, ברוח זו. המנוגד לדמותו של הילד הגלותי

, של פרבלכחלק מהזרם הפרוגרסיבי בחינוך אשר הושפע מרעיונותיו , הריתמיקה. שבילד הגלותי

 בהתאם לשתי מטרות העל מפתחת אף היא את אותן היכולות ותכונות האופי הרצויות

הילד "ובכך היא חברה אל האידיאולוגיה הציונית ותרמה לעיצוב דמותו של , המאפיינות אותה

  ".העברי החדש

ן מסכם פרק זה באופ, )3נספח : ראו(, )1919/ט"תרע(העת גננו -ניתוח האיור שעל כריכת כתב

כמו גם על חשיבות החינוך , ומצביע על הזיקה שבין חינוך מוסיקלי לפדגוגיה וללאומיות, ויזואלי

  : המוסיקלי והמוסיקה בתרבות החדשה בגן הילדים

, הנקראת מימין לשמאל, החמשה. המזרח התיכון –עץ התמר מסמל את מקום ההתרחשות 

תרבות : העברית המתחדשת המהווה חלק מהתרבות, מסמלת את המוסיקה העברית החדשה

שיטת רישום התווים  –אשר אימצה חלקים מהתרבות האירופית המיוצגת על ידי החמשה 

הכיוון שבו , מקובל-התווים נקראים בכיוון הלא –והייתה גם בעלת ייחוד משלה , המערבית

מסמלת את שיר הילדים העברי , הרשומה על גבי החמשה" גננו"המילה . נכתבת השפה העברית

, המסמל את תפיסת העולם השלם לפי פרבל, בתוך העיגול. הנכלל בתרבות החדשה של גן הילדים

ומתוך , מצוירים ילד וילדה לשני צידיו של מגדל המזוהה כמגדל דוד, המשלב בין הרוחני לגשמי

הילדים נראים נמרצים ופעלתניים . כך נושא משמעות לאומית ונקשר לעבר העברי הקדום

הילד יושב על ברכו בזקיפות ומניף בגאון את דגל ": הילד העברי החדש"ות כתואמים את דמ

- כשמו של שיר, "הבה נבנה מגדל"בתחתית העיגול נכתב . והילדה נראית כמוחאת כפיים, הלאום

למשפט יש משמעות  7.העוסק בצורך בבנאים לשם בניית המגדל, )4נספח : ראו(משחק מהתקופה 

התנועה העבריים המייצגים את התפיסה - שירי: ת הבית הלאומינוספת המהווה מטאפורה לבניי

הזיקה בין חינוך מוסיקלי ללאומיות . ישרתו את בניית הבית הלאומי, החינוכית של פרבל

  .עם הפצת הריתמיקה, ולפדגוגיה תבוא לידי ביטוי נוסף ואף תתחזק בשנות השלושים

                                                
השיר מופיע בשירון של הגננת צביה קטרבורסקי מתקופת לימודיה בבית ספר עברי לגננות  7

ובהשפעתו התווים רשומים מימין , המורה לזמרה בבית הספר היה אידלסון. 1917-1918בשנים 

  ).ארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה, קטרבורסקי(לשמאל 
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  התפתחות הריתמיקה בארץ ישראל.3

  :בארץ ישראל נמנים שלושה שלבים בהתפתחות הריתמיקה

  ניסיונות אינדיבידואליים . א

הובאה הריתמיקה לארץ ישראל על ידי ארבע נשים אשר , בשנות העשרים, בשלב הראשון

בית ספר פרוגרסיבי , )בלום-דינה מאייר(ילדים -גן: החלו ללמד ריתמיקה במסגרות שונות

  ). מרגלית אורנשטיין(ושיעורי מחול , )שולמית פלאום, דורה רוזוליו(

  הפצת הריתמיקה על ידי המורות המקצועיות . ב

ובעידודה הנלהב של , באמצעות המורות המקצועיות שהגיעו ארצה בתחילת שנות השלושים

ששולבה בתכנית הלימודים , הריתמיקה. הופצה הריתמיקה בגני הילדים, התאחדות הגננות

החינוך המוסיקלי אשר החל להתבסס נוספה כאחד מתחומי התוכן של , ובחגיגות הגן

  .במחצית השנייה של שנות העשרים

  התמסדות. ג

נכללה הריתמיקה כמקצוע " מדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"ה עם הקמת, 1945משנת 

- בתי, כמו סמינרים למורים, במוסדות חינוך נוספים –ובהמשך , חובה בתכנית הלימודים

  .גני ילדים ועוד, ספר

  י בשנות העשרים"חינוך המוסיקלי בגני הילדים באה –מבוא . א  

החינוך מוסיקלי בגני הילדים עשה את ראשית צעדיו בד בבד עם עבודתן של חלוצות הריתמיקה 

מכאן שסקירת החינוך . בשנות העשרים ועם המורות המקצועיות שהגיעו בתחילת שנות השלושים

קלי שבו עבדו המורות לריתמיקה מוסי- המוסיקלי בשנות העשרים תציג את ההקשר הפדגוגי

עם , ותתאר את מצב החינוך המוסיקלי בשלב השני של הריתמיקה, בשלב הראשון להתפתחותה

במחצית הראשונה של שנות העשרים היה , לפי סקירת המקורות. בואן של המורות המקצועיות

. עניינות בוואילו במחצית השנייה של עשור זה גברה ההת, החינוך המוסיקלי עדיין בראשיתו

  .דעת בגן-החינוך המוסיקלי הועשר בתכנים נוספים והוגדר כתחום

  

  החינוך המוסיקלי במחצית הראשונה של שנות העשרים. 1

במחצית הראשונה של שנות העשרים התמקד החינוך המוסיקלי בגן הילדים בארץ ישראל בעיקר 

ברית וליצירת קשר חברתי שירים אלה שימשו אמצעי לרכישת השפה הע. בשירים ובשירי משחק
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שתי גישות חינוכיות ). 213' עמ, 1971, ורבה(שבאו מארצות שונות וממגוון עדות , בין ילדי הגן

  .גישתו של פרבל וגישת מונטסורי: ששלטו בגן השפיעו על השירים

 Pestalozzi( "הפרבל האוז-י'פסטלוצ"עם הגעתן ארצה של הגננות בוגרות הסמינר , 1909בשנת 

Froebel Hause( הגננות הביאו עמן לא רק את . תורגמו לעברית שירי ילדים מגרמנית, בברלין

פרבל האמין כי ילדים . מייסד גן הילדים, אלא אף את תפיסתו המוסיקלית של פרבל, השירים

שירים , לכן שילב שירי משחק. שהיא למעשה המשחק" פעילות עצמית"לומדים באמצעות חוויה ו

כחלק מפילוסופית הלימוד באמצעות  8,ותנועה ריתמית חופשית) Action songs(להמחזה 

רבים מרעיונותיו באו לידי ביטוי בספר השירים ). McDonald & Simons, 1989, p. 7(המשחק 

  ".שירי אם וחיבה", 1843שכתב בשנת 
להמחזה ולמשחקים , ספר זה כולל מוסיקה לשירים9

ריקוד , צעידה, כגון מחיאות כפיים, גוף תוך כדי שירה- ומשלב הוראות לביצוע תנועות, ריתמיים

, אלא כאמצעי להעברת ערכי מוסר, פרבל לא התייחס לספרו כאל חוברת הדרכה מוסיקלית. ועוד

 ,Campbell,1991(ובכל זאת תרומתו לשימוש של תנועה ריתמית בחינוך המוסיקלי הייתה רבה 

p. 13 .(ו שירי ילדים בלוויית תנועות ריתמיותספרו שימש השראה למחנכים נוספים שכתב ,

  ).  Revkin, pp. 376-377(וביניהם אף דלקרוז 

שלוש ". גננו"דוגמאות לשירי משחק ברוח פרבל אפשר למצוא בכתב העת של התאחדות הגננות 

ובו נכללים  , בעריכת לוין קיפניס" שירים ומשחקים"החוברות שיצאו לאור כוללות מדור בשם 

בהשפעת אברהם צבי . שחק ודקלומים מומחזים בתוספת הוראות ביצוע בתנועהשירי מ, שירים

התווים , חוקר המוסיקה היהודית ומלחינם של שירים רבים במדור, )1882-1938(אידלסון 

שינוי . כיוון ההפוך לשיטת הרישום המקובלת של התווי המערבי, המצורפים נכתבו מימין לשמאל

ובכך אף לייחד , ת התווים לכיוון שבו נכתבת השפה העבריתזה נעשה במטרה להתאים את קריא

  .את המוסיקה העברית

אשר נקרא , )1נספח : ראו" (הבית הקט"אחד מהשירים שפורסמו במדור הוא שירו של דלקרוז 

במשחק זה עושים הילדים את : "ובפירוט אופן המשחק מצוינת הערה, "התעמלות ריתמית"

שיר ). 61-62' עמ, 1919/ט"תרפ, דלקרוז" (ערכו- ובזאת כל חין ,התנועות במידה אחת ובקצב אחד

  .ישראל- זה מהווה את הפרסום הראשון הקשור לדלקרוז בארץ

היא ציינה . אסתטי- גורביץ הרחיבה בנושא השירה בגן תוך הדגשת הפן המוסיקלי- הגננת קטינקא

צוי שהגננת תהיה ולשם כך ר, כי תפקידה של הגננת לפתח בילד את השמיעה ואת הרגש לשירה

עליהן להיעזר בקונצרטינה : גורביץ כמה עצות לגננות- לקטינקא. בעלת שמיעה מוסיקלית טובה

הערה המרמזת על , )59' עמ, 1920/פ"תר" (בכדי שלא תשגה בטון המתחיל את השיר"או קולן 

                                                
כגון , הכוונה לתנועה המבטאת אלמנטים ריתמיים שבמוסיקה, בהקשר זה,  (Rhythmic movement)תנועה ריתמית  8

  .מחיאת מקצב או טפיחת פעמה
בתכנית הלימודים של בית הספר העברי  1917נכלל בשנת  "Mutter- und Kose- Lieder" יש לציין כי ספרו של פרבל  9

  ).154' עמ, ו"תשכ, סוקניק- פיינסוד" (תורת הגן"לגננות בירושלים כחלק משיעור 
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את אין לשער : "מומלץ כי כל גן ירכוש קונצרטינה, כמו כן. מודעות למנעד הקולי של הילד

היא מבקרת את הגננות המובילות שירה ). 60' עמ, שם" (התועלת והחיים שהיא מוסיפה לשיעור

תהיה ראויה לשמה ותמלא את "רק שירה שקטה ". נוטלת את נשמת השירה"אשר , צעקנית בגנן

גורביץ התייחסה אף לסגנון –קטינקא). 60' עמ, שם" (תפקידה החשוב בתור אמצעי חינוכי

זאת בניגוד , הילדים נעדרי אופי עברי-היא ציינה כי שירי גן 10.קה ללאומיותהשירים מתוך זי

, את העיקר הן חסרות"אך , המנגינות אמנם יפות. לחומר ספרותי חדש שנכתב על ידי לוין קיפניס

ואנו מפטמים אותה בנעימות , נפש הילד דורשת את מזונה מן המקור. את הרוח העברית

אמירה זו ביטאה את רצון הגננות לעצב את התרבות החדשה ). 60' עמ ,שם..." (גרמניות, צרפתיות

  . הילדים ברוח הלאום-בגן

" לחברותמכתב "על החשיבות שהקנתה התאחדות הגננות לשיר ושירי התנועה אפשר ללמוד מ

  :לחברותיה 1919סוקניק בשנת - שכתבה הגננת פיינסוד

החלטנו להתאסף . הנעימות את הטקסט ואת, הובעה הדעה כי צריך לתקן את השירים
אידלסון וזה האחרון יחזור את השירים הישנים וגם ' פעם בשבועיים בהשתתפות ה

כל אחת עושה תנועות לפי . גם בנוגע למשחקי תנועה אין שולטות עדיין אחדות... החדשים
לכן הוחלט להתאסף פעם בחודש . דמיונה ולפי הקומפוזיציה שלה ולא תמיד היא מצליחה

  ).218' עמ, 1966/ו"תשכ, סוקניק- פיינסוד(על משחקי תנועה  ולחזור

שנכללת בזרם הפרוגרסיבי , הושפע גן הילדים בארץ ישראל משיטת מונטסורי, 1917החל משנת 

מדגישה את ההתנסות , המתמקדת בילד, גישה זו). 1966/ו"תשכ, סוקניק- פיינסוד(בחינוך 

. ומעודדת למידה אינדיבידואלית, דקטייםבאמצעות למידה עצמית המשולבת בעזרי למידה די

פיתחה תכנית לימודים מוסיקלית , אשר שמה דגש רב על פיתוח החושים של הילד, מונטסורי

שמטרתם להבחין בין צלילים , התכנית כוללת תרגילי שמיעה. המשתלבת עם תפיסתה החינוכית

שירה יחידנית המלווה לעתים שירה בצוותא ו, כלי הקשה ופעמונים –נגינה בכלים , וקולות שונים

אשר לוותה לעיתים בנגינה " אימון השרירים"ותנועה ריתמית במרחב כחלק מ, בנגינת פעמונים

 McDonald(מגוון התרגילים פיתחו בין השאר את החוש הריתמי ואת מיומנות השירה . בפסנתר

& Simons, 1989, pp. 142-144.( 

להרגיל את הילד ולחנך את אזנו לקלוט כל "לים הסבירה כי מטרות התרגי ,סוקניק- פיינסוד

ומצד שני לעורר בו , אוושה והמולה דקה ולתת לו את האפשרות להשוותן לקולות נגינה ריתמית

..." וחיזוק המשמעת... הטעם האסתטי ]פיתוח[ ...אי רצון והתנגדות לרעשנות וצווחנות

של תרגילי לחש ותרגילים בפיתוח  סוקניק סדרה- בהמשך תיארה פיינסוד). 18' עמ, 1920/פ"תר(

תיאורים נוספים מופיעים במאמרים של פלאום . שמיעה בלוויית פעמונים המאפיינים את השיטה

אי אפשר לדעת עד כמה יישמו הגננות את התרגילים ). 1922/ב"תרפ(לוי -ובת, )1920/פ"תר(

צריכו עזרי למידה אך יש להניח כי בוצעו תרגילים שלא ה, המוסיקליים של שיטת מונטסורי

מכיוון שבשנות העשרים המוקדמות הפסנתרים עדיין לא היו נפוצים , יקרים או נגינה בפסנתר

  ). 1920/ב"תש, בלובשטיין(בגנים 

                                                
  .ט"תרע, אידלסון: ראו. גורביץ מרעיונותיו של אידלסון-בנושא זה הושפעה קטינקא 10
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הביעה , שסקרה את רשמיה מגן ילדים בלונדון המנוהל בשיטת מונטסורי, לוי- מעניין לציין כי בת

בגן , העומדת בבסיס שיטת מונטסורי, בידואליתמה את דעתה על יישום הגישה האינדי-בציניות

  : הילדים העברי

כי עלינו . עוד מוקדם הדבר, האינדיבידואליסטים, לנו –ומה בנוגע לחינוך אינדיבידואלי 
אשר יהיה מאוחד בשפה , קודם כל לברוא וליצור מן אותו החומר המגוון שלנו אותו העדר

  ).70' עמ, 1922/ב"תרפ(כנשמה אחת , דשיהיה כולו כגוף אח, במטרה ומגמה אחת, אחת

סוגיית החינוך לאינדיבידואליות מול צורכי הקולקטיב המשיכה להעסיק אנשי חינוך וגננות גם 

לוי מרמזים על הצורך בהתאמה של שיטת חינוך אשר תשרת את -דבריה של בת. בעשורים הבאים

  . הצרכים האידיאולוגיים והלאומיים של חברה בהתהוות

מוסיקלי במחצית הראשונה של שנות העשרים הושפע מגישותיהם החינוכיות של פרבל החינוך ה

מטרתם הראשונית של שירים אלה הייתה . והתבטא בעיקר בשירים ושירי המשחק, ומונטסורי

ועם זאת לא נפקד , לשרת את צורכי הלאום ולשמש אמצעי ללימוד השפה העברית בקרב הילדים

  .אסתטי שבשירה- סיקלימעיני הגננות טיפוח הפן המו

  

  החינוך המוסיקלי במחצית השנייה של שנות העשרים. 2

במחצית השנייה של שנות העשרים החלה להסתמן מגמה של התעניינות בחינוך המוסיקלי 

תשומת לב מיוחדת הוקדשה : "סוקניק כתבה בזיכרונותיה-הגננת פיינסוד .דעת בגן- כתחום

בשנת . וכלי הקשה םילדים בשימוש בכלים פרימיטיבייהונהגה גם תזמורת , לחינוך המוסיקלי

" הרמוניום הוכנס בגן מזכרת בתיה, גם בעיר העתיקה, בירושלים' הוכנס פסנתר לגן א 1924

  ).47' עמ, 1966/ו"תשכ(

המאמר הראשון . מגמה זו התבטאה בפרסום מאמרים והרצאות שהוקדשו לחינוך המוסיקלי

והציג בהרחבה , תורגם מרוסית, )1925/ה"תרפ, שצקי" (יםהמוסיקה בגן הילד", שפורסם בנושא

חשיבות המאמר היא בעצם הבחירה . התכנים ודרכי העבודה בשיעורי המוסיקה בגן, את המטרות

דבר המעיד כי תחום זה החל לתפוס מקום בשיח , עת- לשלב את נושא החינוך המוסיקלי בכתב

  .הפדגוגי

דברים אחדים על החינוך ", )1927/ז"תרפ(ן ברמ- כעבור שנתיים פורסם מאמרה של דויס

אשר לפי סקירת המקורות נמצא כמאמר הראשון שהוקדש לחינוך מוסיקלי בגן , "המוסיקלי בגן

מקצוע : "הכותבת אינה חוסכת בביקורת על מצב החינוך המוסיקלי בגנים. ישראל-הילדים בארץ

לילדינו במידה דרושה לא בבית ולא החינוך המוסיקלי מוזנח אצלנו ביותר ואין דואג בעניין זה 

, ברמן פרסה במאמר את תפיסתה בנושא החינוך המוסיקלי-דויס). 24' עמ, שם" (בבית הספר

זהו אחד ). אם כי שמו או שם הגישה אינם מוזכרים(וניכר כי היא הושפעה מרעיונותיו של דלקרוז 

, שירה: לל מגוון תכניםהכו" מקצוע"ממראי המקום הראשונים שבו החינוך המוסיקלי נתפס כ

  . אלתור ונגינה בכלי הקשה, תגובה בתנועה למוסיקה
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דעת העומד - תיארה את המוסיקה כתחום, ברמן-בדומה לדויס, )1926/ו"תרפ(סוקניק - גם פיינסוד

התעמלות ריתמית , ריקודים ריתמיים, בפני עצמו וכולל משחקים פשוטים בלוויית פסנתר

  .ותזמורת כלי הקשה

השפעת "הרצאה בשם : וך המוסיקלי בא לידי ביטוי אף בהרצאות שנערכו בפני מוריםנושא החינ

, הסתדרות המורים(אסנס ' ניתנה בבית המדרש למוסיקה בירושלים על ידי ה" המוסיקה בחינוך

סניף המורים בירושלים ארגן הרצאה בפני הקבוצה המוסיקלית בבית , וכמו כן, )1926/ו"תרפ

  ).1927/ז"תרפ, ברלין" (התנועה המוסיקלית בחינוך"אחר כך במאמר  והיא הובאה, הספר למל

  .בהמשך הפרק יפורטו התכנים והמגמות שנכללו בחינוך המוסיקלי בגן

  תזמורת כלי הקשה. א.2

הפכה ונ,  הובאה לגן בהשפעת גישת מונטסורי") תזמורת"שנקראה אף (תזמורת כלי ההקשה 

הנהלת "נערכו השתלמויות ב) 1924-1925(ה "ותרפד "בשנים תרפ. לחלק מהחינוך המוסיקלי

סוקניק את תזמורת - וכעבור שנה כללה פיינסוד, )ה"תרפ; ד"תרפ, התאחדות הגננות" (תזמורת

). 'ד' עמ, 1926/ו"תרפ" (מצריך פרק בפני עצמו"כלי ההקשה כחלק מהחינוך המוסיקלי בגן אשר 

ר ובו היא מתארת את התזמורת אשר קטרבורסקי להקדיש לנושא זה מאמ הגננת ברוח זו בחרה

"... , אך בהמשך, בתחילה נוהלה התזמורת על ידי מורה חיצונית. מתנהלת בגנה מזה שלוש שנים

  ).  11' עמ, 1927/ז"תרפ" (נענתי סוף סוף לילדים להתחיל בתזמורת, מפני שלא מצאנו בעלת מקצוע

כושר הריכוז והביטוי , האסתטיקה, מטרות הנגינה בתזמורת הן פיתוח השמיעה, לפי קטרבורסקי

קטרבורסקי , כמו כן). ג, 2פרק : ראו(מטרות אלה הושפעו מרעיונות החינוך הפרוגרסיבי . האישי

לשם כך הילדים ליוו . בקרב הילדים תפיתוח הרגלי האזנה למוסיקה קלאסי –ציינה מטרה נוספת 

ת לפסנתר מאת מלחינים יצירו יבכלי הקשה את הפסנתרנית שניגנה מתוך הרפרטואר הקלאס

 ידידיהו) עמירן(וב 'ואף שירים של מלחינים ישראלים כמו עמנואל פוגצ, ושוברט, דוגמת מוצרט

מטרה זו שיקפה את התרבות החדשה של גן ). 1966/ו"תשכ, קטרבורסקי) (אדמון(גורוכוב 

ומתוך , תהמוסיקה הקלאסי  –שבין רכיביה נכללים חומרים מתוך התרבות האירופית , הילדים

  ).  2000; 1998, סיטון(שיר הילדים הארץ ישראלי  –האידיאולוגיה הציונית 

, ]לתזמורת[כאן משווים ערך רב לדבר הזה : "תרזה גוטליב כתבה על תזמורת כלי ההקשה בגן

לדעתה הצד החיובי שבנגינה ). 3' עמ, 1929/א,ט"תרפ" (ורואים בו את חזות החינוך המוסיקלי

  : הצד השלילי הוא המכריע, לעומתו. וסיקליתהיא הדייקנות המ

הקו הנגיני משתכר עם הרעשים , כלי הנגינה הגסים מחריבים את התקלוטת הנגינית
שאין בהם משום ערך מוסיקלי כלל ושאינם מעדנים אלא מטמטמים את שמיעתו , האלה

משתמשים במוסיקה בלתי נאותה הלקוחה מעם אופירה : ויתר על כן. הדקה של הילד
ומרגילים לעצמם טעם מוסיקלי נשחת ... והילדים מתרגלים לאפקטים הזולים האלה

  ). 3' עמ, שם(

ובסופו של , תמשיך להיות חלק מהחינוך המוסיקלי גם לאחר קום המדינה כלי ההקשה תזמורת

  . דבר תיכלל כחלק משיעור הריתמיקה משנות החמישים ואילך
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  האזנה למוסיקה ולקונצרטים. ב.2

יוזמת הקונצרטים . החינוך המוסיקלי בגנים כלל גם האזנה למוסיקה ולקונצרטים, ח"פמשנת תר

לפי . גננת רבת פעלים ומהדמויות הבולטות בהתאחדות הגננות, )1893-1949(הייתה טובה חזקינה 

אשר כלל את , מודל ההשראה של חזקינה היה תיאטרון הילדים במוסקבה, )1963/ג"תשכ(גורלי 

תנועה , מחזאות עברית, משחק, חזקינה שאפה לפתח תיאטרון אשר יכלול נגינה. כל ענפי האמנות

היא תיארה את מטרות הקונצרטים שארגנה ועדה . מעין מעבדה לחינוך האמנותי העברי –ומחול 

  :של גננות ואמנים

להנותם הנאה אסתטית , אמנותי בלב הילדים הרבים- לפתח את החוש המוסיקלי...  
ליצור למענם אטמוספרה נעימה ...שמחה ועונג, וך חייהם יופיולהכניס לת, מלאה

לחקירת הלימוד המוסיקאי בין ... שיחות רבות הוקדשו. ...בעולם האמנות והמוסיקה
לחיפוש דרכים על מנת לשפר ולשכלל את המקצוע , ליצירת חומר מתאים, הילדים

שוחחנו על הערך . החסרות אותו לגמרי, במוסדותינו ולהכניסו לתוך אותן הנקודות
, חסקינה(הרב שיש לסדור הקונצרטים בייחוד במושבות ובפינות הנדחות בארץ 

  ). 108-109' עמ, ט"תרפ

היצירות המוסיקליות כללו . דקלומים וסיפורים, ריקודים, בקונצרטים שולבו קטעי מוסיקה

בנוסף . ידייםוכמו כן ניגונים חס, שומאן ושוברט, קטעים קצרים לפסנתר מאת המלחינים מוצרט

במשך הזמן שינו קונצרטים ). 1942/ב"תש, בלובשטיין(הושרו שירי ילדים שנכתבו באותה תקופה 

, נרדי(ידי מלחינים ישראלים -אלה את אופיים והפכו להצגות קטנות המלוות בשירים שהולחנו על

  . והם היוו את הבסיס להקמת תיאטרון הילדים שליד התאחדות הגננות, )עמירן

באותה תקופה היו פסנתרים : "הקונצרטים נבעו מתוך החינוך המוסיקלי שבגן, לובשטייןלפי ב

היו מבקרים אצל הפסנתרנית בביתה היא לשיעור , בלוית הגננות, והילדים, רק בגנים בודדים

אבל עלינו לצאת למרחב מוסיקה לכל הילדים   11.הפך לקונצרט בזעיר אנפין]ש... [המוסיקה

פסנתרן ומפקח , )1867-1942(בנושא זה יש לציין את פרופסור דוד שור ). 62' עמ, 1942/ב"תש(

במסגרת תפקידו הוא . שתרם להפצת המוסיקה בגני הילדים, אביב-מוסיקלי על גני הילדים בתל

  ). 1942/ב"תש, חזקינה(ואף הרצה בפני גננות , ערך קונצרטים מוסברים לילדי הגן

  הפדגוגי בגן ג המורות למוסיקה כחלק מהצוות.2   

הייתה : "סקרה את החינוך המוסיקלי בשנות העשרים, גננת בעלת הכשרה בריתמיקה, חוה ורבה

ידי - אלא על, ידי הגננת-המבוצעת לא על, זו ראשיתה של עבודה מוסיקלית מכוונת ראשונה

 הרחבת תכני). 214' עמ, 1966/ו"תשכ" (המורה המנגנת ולידיה עובר לאט לאט החינוך המוסיקלי

הצריכו מורה למוסיקה , החינוך המוסיקלי בתזמורת כלי הקשה ופיתוח תחום האזנה למוסיקה

הדבר הוביל לתהליך של התמקצעות החינוך המוסיקלי אשר החל בשנות העשרים . ואף פסנתר

  .עם הגעתן של המורות המקצועיות לריתמיקה, והוחש בתחילת שנות השלושים

                                                
ובשנות השלושים בגנה , )121' עמ, ב"תשכ(מעין אלו ניתן למצוא אצל הגננות קטרבורסקי " קונצרטים ביתיים"דוגמאות ל 11

   ).187' עמ, 2003(טשרנוביץ - של אבידר
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כמו גם על החינוך המוסיקלי (כנסת הפסנתר לגן הילדים על החשיבות הרבה שהקנו הגננות לה

שכיהנה כיושבת ראש התאחדות הגננות והתייחסה לנושא זה כאל , עמדה טובה חסקינה, )בגן

אשר הנהיגה " מס הפסנתר"חסקינה הזכירה את , כן- כמו. הגננות במהלך השנים יאחד מהישג

גם פרופסור דוד שור נרתם ). 16' מע, 1963/ג"תשכ, חסקינה(במטרה לרכוש פסנתרים לגנים 

  ).1942/ב"תש, וולפסון(למשימה ועזר ברכישת פסנתרים לגנים חסרי אמצעים 

תיארה את ראשית עבודתה בגנים במחצית השנייה של , מורה למוסיקה, )אביגל(שפרה ביגל  

  :שנות העשרים

יכה מוסיקלית בהצעה לעבוד במחיצתו כמדר 12יחיאל היילפרין... ה פנה אלי"בשנת תרפ...
, היילפרין הכירני עוד מקיוב. ש לוינסקי"ד למורות ע"ביהמ] של[בגן הילדים הדוגמאי 

כשראה אותי בראשית עבודתי במקצוע זה באחד משני הגנים העבריים הראשונים 
באין , בהשראתו ובהדרכתו ניסינו להתוות קווים ראשונים לעבודה זו... שנפתחו אז בעיר

נתתי את הסכמתי בתנאי שכולם יעמדו לימיני ... ל ניסיון כזה בארץלפנינו שום דוגמא ש
הוכנס פסנתר לגן . ויחד נחפש דרכים לעשות את המוסיקה בגן למנוף חינוכי לאומי חשוב

  ).30' עמ, 1959/ט"תשי. ש, ביגל" (וניגשנו לעבודה

אמצעי  –" נוףמ"החינוך המוסיקלי נתפס כ. בייגל יצרה זיקה בין החינוך המוסיקלי ללאומיות

וערך שינויים , כתב שירים חדשים לילדי הארץ, שצידד אף הוא בזיקה זו, היילפרין. לחינוך לאומי

יואל אנגל הלחין . כדי להתאימם לשפה ולרוח החדשה בארץ ישראל ,בשירי הילדים שכתב בגולה

  ).שם(שירי תנועה ושירי לכת , שכללו שירי משחק, שירים חדשים אלה

הינה דוגמה נוספת למורה למוסיקה שלימדה בגני הילדים ) 1א, ג, 3פרק : ראו(פיש פ-טובה ברלין

היא החלה  1925בשנת ). בטרם השתלמה בריתמיקה בברלין(במחצית השנייה של שנות העשרים 

משחקי תנועה , םמוסיקליי-משחקים ריתמו: "ותכני השיעור כללו, לעבוד בגני ילדים בירושלים

). 225' עמ, 1988, פפיש- ברלין" (עליה נצחו הילדים עצמם, מורת כלי נקישהוכן תז, ומשחקי דמיון

שנחשפה לריתמיקה באמצעות דינה , סוקניק- פפיש עבדה עם הגננת פיינסוד- יש לציין כי ברלין

  ). 2ב, 3פרק : ראו( אחת מחלוצות הריתמיקה, בלום- מאיר

החלה ללמד בגן ילדים ללא כל ידע  1925מעידה כי בשנת ) 1א, ג, 3פרק : ראו(גם הדסה ביריביס 

את העקרונות להוראת . היא ניגנה שירי ילדים שהיו נוהגים לשיר באותה עת בגן. או הכשרה

ראיון , 2006מרץ , ביריביס. ה(למדה מהמורה אניה אנטיק בתחילת שנות השלושים , הריתמיקה

  ).  אישי

הליך התפתחות החינוך המוסיקלי יכולים להיות סיכום לת) ט"תשי(זיכרונותיה של שפרה ביגל 

  ):ואף מעבר לעשור זה(בשנות העשרים 

... כחומר הראשון לעבודתנו שימשו לנו שיריו ופזמוניו של היילפרין עצמו ]שירי משחק[
על התאמת קצב הביצוע של ... זכורתני כיצד הייתי עמלה עם עצמי בשנים הראשונות

מגבירה או ... וכאן מאיטה את הקצב כאן מחישה... השירים למהלך המשחק של הילדים

                                                
העת - וערך את כתב, יסד גני ילדים וסמינרים לגננות בוורשה ובקייב. משורר ופדגוג, )1880-1942(יחיאל היילפרין  12

.  ו"והיה מפקח על גני הילדים בשנת תרפ, 1920עלה לארץ בשנת . כתב שירי ילדים". הגינה"הראשון בענייני חינוך בגיל הרך 
 . יסד עם אשתו מדרשה לגננות 1933ובשנת  לוינסקי ש"בית המדרש למורים עבהדוגמאי הוא ניהל את מדור הגננות והגן 
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אלה היו הפסיעות הראשונות והגישושים הראשונים שלנו בחינוך ... מחלישה את הצליל
  ...המוסיקלי בגן הילדים

ואני , במשך הזמן הרגשנו שהמוסיקה כליווי למשחק בלבד איננה מספיקה ]האזנה[
קה עברית התחלתי להקדיש חלק משעת המוסיקה להשמעת קטעים קלים ממוסי

  ...ומוסיקה קלאסית

לא הספקנו גם בזאת וחיפשנו דרכים להרחבתו ולהעשרתו של החינוך ] ריתמיקה[
, י פיתוח החוש הריתמי של הילדים באמצעים נוספים כגון מחיאת כפיים"המוסיקלי ע

  ... בהליכה איטית ומהירה, ברקיעת רגליים

הורגש הצורך ... במשך הזמן 13...לבסוף נכנסה תזמורת כלי הקשה ]תזמורת כלי הקשה[
אז פתחנו . בהשתלמות  הגננות לביצוען של הפעולות המגונות של החינוך המוסיקלי

... ריתמיקה והדרכה מוסיקלית, דבורה גרשמן ואני קורסים להשתלמות גננות במשחקים
ועשרות צעירות מקבלות ... עתה קיים חינוך מוסיקלי מגוון ברוב רובם של גני הילדים

  ).30-32' עמ..." (א"ידות הכשרה מיוחדת לכך במדרשה מוסיקלית בתבתמ

  

במחצית השנייה של שנות העשרים החלה התעניינות בתחום החינוך המוסיקלי בגן הילדים אשר 

, ומלבד שירים ושירי משחק, החינוך המוסיקלי הרחיב את תכניו. דעת בפני עצמו-נתפס כתחום

התווספה תזמורת כלי , הראשונה של שנות העשריםשהיוו את התכנים המרכזיים במחצית 

, שני תחומים אלה הצריכו מורות למוסיקה ורכישת פסנתרים. ההקשה ותחום ההאזנה למוסיקה

ניכר . דבר שהוביל לתחילת ההתמקצעות של החינוך המוסיקלי ולהכנסת מורות למוסיקה לגנים

י החינוך המוסיקלי התאימו לשני רכיבים תכנ. ניסיון או הכוונה, כי אלה עבדו ללא ידע פדגוגי רב

וכללו חומרים מהתרבות האירופית  ,מתוך הקוד התרבותי של התרבות החדשה בגן הילדים

השפעת , כמו כן). ישראלים- שירי ילדים ארץ(ומהאידיאולוגיה הציונית ) תמוסיקה קלאסי(

ת בפעילויות מוסיקליות שהציבו הגננו-החינוך הפרוגרסיבי ניכרה בחלק מהמטרות החוץ

אסתטי בקרב הילדים נמשכה אף במחצית השנייה - המגמה של פיתוח הפן האמנותי. המוסיקליות

כפי שבאה לידי ביטוי בשיר , כמו גם הזיקה שבין החינוך המוסיקלי ללאומיות, של שנות העשרים

  . הילדים

  

  שנות העשרים –ניסיונות אינדיבידואליים : השלב הראשון.  ב

רים היגרה הריתמיקה לארץ ישראל על ידי שלוש גננות ומורה למחול במהלך שנות העש

הריתמיקה . הן החלו לשלב גישה זו בעבודתן, עם בואן ארצה. שהשתלמו באירופה במקצוע זה

בלום - הגננות דינה מאייר. ולא עיסוק עיקרי" התמחות שנייה"היוותה עבור נשים אלה מעין 

אף היא גננת , דורה רוזוליו; את הילדים ריתמיקה ושולמית פלאום ניהלו את גניהן ולימדו

והמורה ; ויישמה בעבודתה את עקרונות הריתמיקה, בחרה לעסוק בהוראת המוסיקה, בהכשרתה

                                                
זאת בניגוד למקורות המצביעים כי תחום זה הוכנס לגן באמצע שנות , בייגל מציינת את הכנסת התזמורת כשלב אחרון 13

 .העשרים
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למחול מרגלית אורנשטיין שילבה בשיעורי הריקוד תרגילי ריתמיקה לשם פיתוח הקואורדינציה 

  . והשמיעה של תלמידותיה

, בהשפעת הגננות חלוצות הריתמיקה אך, נפוץ בארץ בשנים אלה תחום הריתמיקה עדיין לא היה

גימנסטיקה ", "התעמלות ריתמית"החלו להיות שגורים בקרב מחנכים עבריים מושגים כמו 

אפשר לומר כי כינויים אלה  14".שיטת דלקרוז"ו" ריתמיקה", "ריקודים ריתמיים", "ריתמית

. ולעתים אף הייתה סותרת, ד הייתה ברורהאך הוראתם לא תמי, תיארו מוסיקה בשילוב תנועה

ותחום זה נלמד באופן חובבני ומצומצם , עדיין לא היו מורות מקצועיות לריתמיקה, עם זאת

השלב הראשון של התפתחות הריתמיקה בארץ ישראל מסתיים עם בואן של המורות . מאוד

  . לת שנות השלושיםהמקצועיות בתחי

  

  חלוצות הריתמיקה הגננות. 1

  )1964-1882(בלום -מאייר דינה

היא . הייתה הגננת הראשונה שהחלה ללמד ריתמיקה בגן ילדים בארץ ישראל 15בלום- דינה מאייר

והתחנכה , למשפחה מתבוללת מן המעמד הבינוני, בחבל הריין בגרמניה, נולדה בבאד קרויצנאך

אפה להגיע בגיל עשרים ושלוש הפכה לציונית וש. בבית ספר לבנות בהנהלתה של אשת כומר

החליטה , בברלין תפקיד של גננת בארץ ישראל" העזרה"לאחר שהוצע לה על ידי חברת . ארצה

עם תום לימודיה רכשה את . להפסיק את לימודיה באוניברסיטה והחלה ללמוד בסמינר לגננות

ניהול בית ספר לגננות ": העזרה"קיבלה את הצעת העבודה של חברת  1914ובשנת , השפה העברית

בלום הכניסה חידושים בעבודה וזכתה להערכה -מאייר. ושה גני ילדים של החברה בירושליםושל

  .רבה

, כשרצתה לחזור ארצה, וכעבור שלושה שבועות, נסעה לבקר את משפחתה בגרמניה 1916בשנת 

והציונים הם הרי , לא הסכימו התורכים להנפיק לה אשרת כניסה בנימוק כי היא מוכרת כציונית

וניצלה את הזמן ללימודי , בלום נאלצה להישאר בגרמניה כשנה- מאייר. גליםידידי האנ

  . הריתמיקה

על תפקיד זה כתבה . סוקניק למפקחת על גני הילדים- מונתה יחד עם חסיה פיינסוד 1918בשנת 

הגננות קיבלו . היתה זו עבודה מעניינת שנשאה בחובה סיפוק רב: "בלום בזיכרונותיה-מאייר

, שבה השתלמתי בעת שהותי מאונס באירופה, בעיקר בשיטת דלקרוז, בריתמיקהממני גם הוראה 

                                                
 Rhythmische"-הינם תרגום מ" וגימנסטיקה ריתמית" התעמלות ריתמית"המושגים  14

Gymnastik "– הלגימנסטיק"היא תרגום " התעמלות"ו, גישת דלקרוז כפי שכונתה בגרמניה."  
חינוך - של עסקנית הזיכרונותי", דינה מאייר בלום: לקוחים מתוך םהפרטים הביוגרפיי 15

 ).5.123/1815, ארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה" (ירושלמית
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שם שילבה את , עזבה את משרת הפיקוח וניהלה גן גדול בעיר העתיקה 1920בשנת ". 1916בשנת 

וילדיהם של פושטי היד ברחבת , רכשתי מאי פה פסנתר: "הוראת הריתמיקה בתכנית הלימודים

ובמקרה גם הראשונה , ראה הריתמית הראשונה בחייהםהכותל המערבי קבלו שם את ההו

אין עדות נוספת להכשרה הריתמית . פרשה מעבודתה 1924בשנת ." בירושלים כולה באותם ימים

  . שקיבלה ולדרכי היישום בגנים

   )1963-1893(שולמית פלאום 

: ראו" (שהחינוך החד"אביב גן ילדים פרטי ברוח -ניהלה בתל, גננת בהכשרתה 16,שולמית פלאום

שניחנה באישיות , פלאום. ובו שילבה את הריתמיקה בתכנית הלימודים, )ג, 1פרק 

שאליהן נחשפה , כללה בגישתה החינוכית תיאוריות וגישות חינוך שונות, אינדיבידואלית

  .  במסעותיה הרבים ברחבי העולם

רוח "חדור בציוני - וקיבלה חינוך מסורתי, נולדה בקובנה שבליטא למשפחה ציונית עשירה

. למדה בסמינר לגננות, לאחר שסיימה את בית הספר התיכון היהודי. ובשפה העברית" לאומית

  . והחליטה לעלות לארץ ישראל, במקביל ללימודיה הצטרפה לתנועת הנוער הציונית

כגננת ומנהלת גני ילדים וכמורה בבית " העזרה"הגיעה לארץ והשתלבה במוסדות  1911בשנת 

 :החלה במסע נדודים בעולם ולמדה מאנשי חינוך שונים 1919משנת . בירושליםהספר לגננות 
, יורק- הברית השתלמה באוניברסיטת קולומביה בניו-בארצות, ברומא למדה אצל מונטסורי

  .לאוניברסיטה הבין לאומית של המשורר רבינדראנת טאגור, ומשם נדדה להודו

ספר שפעלו עד לשנת -ילדים פרטי וכיתת ביתפתחה בתל אביב גן , 1924בשנת , עם שובה ארצה

מקצועות הלימוד " בחירה חופשית"והנהיגה , פלאום ניהלה את הגן לפי שיטת טאגור. 1929

לצד חינוך חברתי והקניית , הבעה ומלאכת יד, ציור, המגוונים שכללו חינוך אמנותי כמו ריתמיקה

  ). 201' עמ, 2005, גוברין(אהבת הארץ באמצעות מקצועות הלימוד השונים 

וצפתה בהדגמות , 1928-1933שנערכו בשנים , נבה'פלאום נפגשה עם דלקרוז בביקוריה בז

" בת ישראל נודדת"את הפגישות תיעדה בספרה ). 345' עמ, 2005, גוברין(ובהרצאות שהוא נתן 

אם כי ההורים אינם מבינים למדי את ערכו : "ובו היא מצטטת את דלקרוז, )1936, פלאום(

כ מרגישים גם "אעפ –ינוכי של הריקוד ואת התועלת שילדיהם מפיקים מתרגילי הריתמיקה הח

ועל כך העירה פלאום ). 295' עמ, פלאום" (שהריתמיקה מביאה לילדיהם, הם בשינוי לטובה

  :    בהמשך

אינני יודע מה רוכשת בתי : אביב- אב אחד סח לי פעם בבית ספרי הפרטי בתל
על שום שאצלך היא , בכל זאת אני מוסיף לשלוח אותה אליךו, מהריקודים הריתמיים

המתגלות , הוא התכוון בדבריו אלה להשגחה העצמית ולמשמעת... מקבלת חינוך טוב
וליסודות , הבאה לשמש את התרגילים הפיסיים, בילדים כתוצאה מהמוסיקה

  ).295' עמ, שם(ששיטה זו מנהיגה בחיים , הבריאים של הביקורת העצמית

                                                
  .אלא אם צוין אחרת, )2002(חורי שלקוחים מתוך  םהפרטים הביוגרפיי 16
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: העל של הריתמיקה-נות שנתנה פלאום לדברי האב מתמקדת באחת משתי מטרותהפרש

תפיסה זו מתקשרת לחינוך הפרוגרסיבי ששלט . המוסיקה כאמצעי לחינוכו הכללי של הילד

  .באותה עת בגן הילדים בארץ ישראל

 וציטוט זה מהווה עדות יחידה כי בגן, כמעט ואין עדויות על אותו גן ילדים שניהלה פלאום

  ). 202' עמ, 2005, גוברין(התקיימו שיעורי ריתמיקה 

  )1959-1900(דורה ארלוזורוב רוזוליו 

בלום -בניגוד לדינה מאייר. הייתה גננת בהכשרתה אשר התמחתה אף בריתמיקה 17דורה רוזוליו

  .ובחרה לפתח את יעודה כמורה למוסיקה, רוזוליו מעולם לא עבדה כגננת, ושולמית פלאום

פסטלוצי "שם למדה בבית הספר להכשרת גננות , אינה ועברה עם משפחתה לברליןנולדה באוקר

בנוסף למדה ריתמיקה בבית הספר לריתמיקה . Pestalozzi Froebel Hause)" (פרבל האוסה

  . עלתה לישראל, 1922בשנת , עם סיום לימודיה 18).1918-1920(בברלין 

בית החינוך לילדי "רפה לצוות המורים של רוזוליו הצט, 1924/ד"לקראת סוף שנת הלימודים תרפ

מוסיקלית ניתן ללמוד מתוך הרצאה  - על תפיסתה החינוכית 19.כמורה לריתמיקה" עובדים

שם פירטה אודות המרכיבים , "בית חינוך לילדי עובדים"שנשאה בפני מועצת המחנכים של 

אידלסון (הלימודים  ואף הציגה את תכנית ,)3ב, 3בפרק : ראו(הפרוגרסיביים שבגישת דלקרוז 

  ): 86-90' עמ, 1958/ח"תשי, ופולני

תרגילי קשב וריכוז הכוללים הבחנה  –הקבוצה הראשונה  "):הקשבה ושמיעה("פיתוח שמיעה . 1

שתי . תרגילי חיקוי של תבניות מלודיות קצרות –הקבוצה השנייה . שונות תבדרגות דינאמיו

  . ים הכוללים המצאת מקצבים ורישומםתרגילים ריתמיים מדורג –הקבוצות המתקדמות  

שירי ריקוד ושירי ילדים מאת  –הקבוצה השנייה . שירי משחק –הקבוצה הראשונה  :שירה .2

קנונים כהכנה  –הקבוצה רביעית . ידי ברהמס- שירי עם מעובדים על –הקבוצה השלישית . דלקרוז

עם -ותר אינטנסיבי בשיריהחודש הבא נתעסק באופן י"רוזוליו מציינת כי . קולית- לשירה רב

, 1958/ח"תשי, אידלסון ופולני" (ואלה שייטבו בעינינו נשיר אותם במקורם או בעיבודם, משלנו

  ). 89' עמ

 –ניכר כי רוזוליו שאפה לכלול בתכנית הלימודים את שלושת התחומים הנכללים בגישת דלקרוז 

הלימודים לא כללה מרכיבים  חשוב לציין כי תכנית. פיתוח שמיעה ואימפרוביזציה, ריתמיקה

                                                
   .2006אוגוסט , נעה חן, לקוחים מתוך ראיון עם בתה םהפרטים הביוגרפיי 17
  . פרט זה לקוח מתוך בספר הברכות שנשלח לדלקרוז מהארץ לרגל יום הולדתו השבעים וחמש 18
19

; 1925/ה"תרפ, העובדים בבית החינוךחבר (הגיעה מורה למוסיקה " בית החינוך לילדי עובדים"בשני מקורות מוזכר כי  ל 

ארכיון לחינוך יהודי , פרט זה מופיע בכתביו של פולני. אך לא צוין שם המורה, )85' עמ, 1958/ח"תשי, פולני ואידלסון

  .6.88/ 19, בישראל ובגולה
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' עמ, 1958/ח"תשי, אידלסון ופולני" (שירי העם משלנו"לאומיים זולת הכוונה לצרף בהמשך את 

89 .(  

אך עבודתה התרכזה , בהמשך עבודתה לימדה בבית ספר יסודי ובגני ילדים של החינוך המיוחד

ם לפני שנתנה לילדים לאחוז חודשי, לדברי בתה. כלי שלמדה לנגן בארץ, בעיקר בהוראת החלילית

, שפת הקצב, ניצוח בשטח תוך כדי הליכה: רוזוליו לימדה את הילדים שיעורי ריתמיקה, בחלילית

שיעורי  –ובכך יישמה רוזוליו את אחד מעקרונות הריתמיקה . 'משחקי ריתמיקה וסולפז

  .הריתמיקה קודמים ללימוד הכלי במטרה לפתח בילד את המוסיקה כשפה

ולימדה קורס בהוראת " מדרשה למחנכים ולמורים למוסיקה"נמנתה עם צוות המורים ברוזוליו 

אלא לשם , הנגינה בחלילית לא נועדה לביצוע וירטואוזי, )34' עמ, 2002(עטרני - לפי טל. החלילית

רוזוליו שילבה פעילות . כפי שנהוג לכנותם כיום, "כלי-טרום"לימוד מוסיקה ברוח שיעורי ה

  .הבתנועה וביציר

השלב הראשון של הריתמיקה בארץ ישראל אופיין בהתנסויות אינדיבידואליות של שלוש הגננות 

אפשר להבחין כי כל אחת מהן ישמה את גישת דלקרוז . אשר הביאו תחום זה לארץ ישראל

בלום מייצגת את הוראת -מאייר: וניתבה תחום זה לכיוון אחר, במסגרת פדגוגית שונה

ישמו את ") בית החינוך לילדי עובדים"בראשית דרכה ב(פלאום ורוזוליו . הריתמיקה בגני הילדים

רוזוליו . שנתפס כגישה ניסיונית באותה תקופה, רעיונות הריתמיקה במסגרת החינוך הפרוגרסיבי

  ".כלי-טרום"צירוף שיכונה בעתיד שיעורי , אף שילבה בין הריתמיקה להוראת הכלי

י דרכיהן ישמשו זרעים אשר מהם יתפתחו הכיוונים על הצופה לעתיד אפשר לראות כ- ממבט

הריתמיקה בגני הילדים תפרח ותשגשג מאמצע שנות השלושים : העתידיים של הריתמיקה

אחת הסיבות לכך היא השפעת החינוך . ובמהלך ארבעת העשורים הראשונים של מדינת ישראל

רה את חותמה על גן הילדים החל שהותי, ון דיואי'ובעיקר משנתו של ג, הפרוגרסיבי על גני הילדים

בקונסרבטוריונים יתבססו ויהפכו לחלק בלתי נפרד " כלי- טרום"שיעורי , כמו כן. 1933משנת 

  . מהחינוך המוסיקלי שניתן ברבים ממוסדות אלה עד לתקופה זו

  

 היקף הפעילות והמודעות לריתמיקה בשנות העשרים. 2

, פלאום ורוזוליו, בלום- מאייר, ה לארץ ישראלשלוש הגננות הראשונות אשר הביאו את הריתמיק

אשר שימשה מפקחת על גני הילדים , בלום- מאייר. חשפו תחום זה בפני אנשי החינוך שעבדו לצדן

ריקודים ריתמיים "היא ארגנה קורס בשם . רצתה להפיץ את הריתמיקה בקרב הגננות, בירושלים

ומשיעור , הקורס נחל כישלון. וזבהדרכתו של אחד מתלמידיו של דלקר" לפי שיטת דלקרוז

היה זה ניסיון ). 1922/ב"תרפ, בלום- מאייר(לשיעור התדלדל מספר המשתלמות עד להפסקתו 

  . ראשון לארגן השתלמות ריתמיקה לגננות
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הרצה ) 1895-1976( הרקדן ברוך אגדתי: מוזכרות שלוש השתלמויות נוספות בריתמיקה, בנוסף

אגדתי היה ). 1922/ב"תרפ, התאחדות הגננות" (ים ריתמייםריקודים ומשחק"בפני הגננות על 

יש להניח כי . ולא ידוע אם קיבל הכשרה בתחום הריתמיקה, מחלוצי הרקדנים בארץ ישראל

התאחדות " (התעמלות ריתמית"שתי השתלמויות נוספות כונו . ההשתלמות התמקדה בריקוד

  . דות התכנים שנלמדואך אין פירוט על או, )1925/ה"תרפ; 1924/תרפד, הגננות

סוקניק - הילדים אפשר ללמוד מהגננת פיינסוד- על הניסיונות הראשונים ליישום הריתמיקה בגני

סוקניק תיארה את -פיינסוד. אשר יחד עם מאייר בלום שימשה מפקחת על גני הילדים בירושלים

יתמיים וריקודים ר) פסנתר(י משחקים פשוטים בלוית כלי זמר "מתחילה ע"המוסיקה בגן כ

אמנם ). 'ד' עמ, 1926/ו"תרפ)" (מתרגילי התעמלות פשוטים יש להתרחק(והתעמלות ריתמית 

אך אפשר להניח כי המונח , לא בוארו" ריקודים ריתמיים"ו" התעמלות ריתמית"המושגים 

בלום - משום הזהות לשם הקורס שארגנה מאייר, התייחס לגישת דלקרוז" ריקודים ריתמיים"

  . ב"בשנת תרפ

, פפיש- ויות לכך שהריתמיקה החלה להיות מוכרת בקרב אנשי החינוך מתוארות אצל ברליןעד

באחד : "שלימדה מוסיקה בגנים ובמוסדות חינוך בירושלים עוד בטרם השתלמה בריתמיקה

בתום השיעור שאל . משיעורי המוסיקה בגן נכח יצחק אלתרמן שהיה המפקח על גני הילדים

, שלא שמעה על שיטה זו, פפיש" ?ם הגברת למדה שיטת דלקרוזהא: "פפיש-אלתרמן את ברלין

  ).  226' עמ, 1988(ערכה בירור אשר בעקבותיו החליטה כי זהו הדבר אשר אותו תרצה ללמוד 

כך קראו כל  -' ריתמיקה'": "... ריתמיקה"פפיש הציגה דוגמא נוספת לשימוש במונח - ברלין

כדי ... למעשה היו אלה שיעורי תנועה עם מוסיקה .המורות ומחנכות של אותם המוסדות לשיעורי

  ).225' עמ, שם" (לפתח את שמיעתן ולעורר את דמיונן וכושר המצאתן של הבנות

המורות . יש לציין כי כל הדוגמאות שהובאו לעיל מציגות ניסיונות ראשונים בהוראת הריתמיקה

מהווה את  1927שנת . אודותחום זה נלמד באופן חובבני ומצומצם מ, המקצועיות טרם הגיעו

המורה , )גויטיין(עם הגעתה ארצה של תרזה גוטליב , תחילת המפנה אל עבר השלב השני

גויטיין השתקעה בירושלים והחלה ללמד בגני . המקצועית הראשונה לריתמיקה בארץ ישראל

היא כתבה את המאמר הראשון בנושא הריתמיקה שפורסם בארץ ישראל , כמו כן. ילדים

מהווה נקודת ציון משמעותית בתולדות הריתמיקה , המאמר שמציג את עקרונות הגישה). ט"תרפ(

  . ומסמן את ניצני התבססות הגישה בארץ, בארץ ישראל

לא לפני , פפיש ללמוד ריתמיקה בברלין- נסעה ברלין, בשנה שבה הגיעה גוטליב לירושלים

' עמ, פפיש- ברלין(ילוב תנועה את כל הכיתות שבהן לימדה מוסיקה בש בשהעבירה לידי לגוטלי

וכך נחשפו גני ילדים נוספים לריתמיקה , היקף משרתה גדל, גוטליב הצליחה בעבודתה). 262

, פפיש לירושלים לאחר שסיימה את התמחותה בריתמיקה- שבה ברלין 1930בשנת ). שם(

 מורות אלה אף ערכו את. והצטרפה לגוטליב בהוראת הריתמיקה בגנים ובמוסדות שונים

  ).5נספח : ראו(ההרצאות וההשתלמויות הראשונות בתחום 
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ילדים - מהמחצית השנייה של שנות העשרים נשמעים הדים ראשונים להוראת הריתמיקה בגני

מושגים שונים המתקשרים למוסיקה ותנועה החלו להיות שגורים בקרב גננות ואנשי . בירושלים

הראשונות לריתמיקה שהחלו לפעול בארץ  פפיש היו המורות המקצועיות-גוטליב וברלין. חינוך

  .והיוו חיל חלוץ למורות שתגענה בתחילת שנות השלושים, ישראל בסוף שנות העשרים

  

 הריתמיקה בבית הספר העמלני. 3

מחלוצי החינוך העמלני בארץ , פולני-הקימו המחנכים צבי אידלסון ויהודה רון 1921בשנת 

בעקבות שיתוף . 1924אשר פעל תחת הנהלתם עד לשנת " גן ילדים ובית ספר עמלני פרטי", ישראל

הוסב שם המוסד בשנתו האחרונה , הפעולה עם ועדת התרבות המרכזית של ההסתדרות הכללית

  ". אביב- החינוך לילדי העובדים בתל-בית"ל

פרק : ראו(הפרוגרסיבי בחינוך  הספר זה נוהל לפי עקרונות החינוך העמלני שהיה חלק מהזרםבית 

גם בארץ התגבש החינוך הפרוגרסיבי , בדומה למקומות נוספים שבהם אומץ זרם חינוכי זה. )ג, 1

אשר נבעה מהמפגש עם התנאים החברתיים והלאומיים שהתפתחו , לכדי דרך ייחודית ומקורית

וביסס , לאומית-חינוכית לזו החברתית-מכאן שמוסד זה שילב בין הגישה הפרוגרסיבית. בארץ

תוך התאמתה , נוכיים על יסודות העבודה שהייתה רעיון מרכזי בחינוך העמלניאת עקרונותיו החי

  ). ב1997, דרור(לאידיאל התקופה ולצרכיו הלאומיים של העם היהודי , לפסיכולוגיה של הילד

מתוך כתב . שיעורי הריתמיקה נכללו בתכנית הלימודים בשנתו השנייה והשלישית של בית הספר

התעמלות ("עולה כי שיעורי ריתמיקה , ו השנייה של בית הספרתעמולה שנכתב לקראת שנת

 20.ושיעורי נגינה יחידניים הוצעו לתלמידי בית הספר בעבור תשלום נוסף' סולפז, ")ריתמית

והמורה למחול מרגלית אורנשטיין , השיעורים ניתנו במסגרת בית הספר לנגינה של מרים לוית

במטרה , יעורי מחול המשלבים תרגילים מהגישהניהלה את שיעורי הריתמיקה שהיו למעשה ש

  .)4ב, 3פרק : ראו(של הרקדניות  הלפתח את השמיעה והקואורדינצי

אפשר להבחין כי מנהלי בית הספר שאפו לכך כי כל השעורים ינוהלו ברוח עקרונות החינוך 

, וות המוריםששיעורי המוסיקה ניתנו על ידי מורים חיצוניים ולא על ידי צ ןומכיוו, הפרוגרסיבי

ותהיה התחלה לחיים , כל העבודה הזאת תעשה תחת השגחתנו ובהתאמה לרוח מוסדנו"צוין כי 

  ). 214' עמ, 1985, רשף" (האמנותיים אשר עם התפתחות מוסדנו יתפתח אצלנו

, עם הגעתה .הצטרפה לסגל ההוראה המורה לריתמיקה דורה רוזוליו 1924לקראת סוף שנת 

רוזוליו הרצתה בפני הצוות . ית הלימודים של כל כיתות בית הספרנכללה הריתמיקה בתכנ

ועמדה על מספר , )1ב, 3פרק : ראו(היא הציגה את תכנית הלימודים . החינוכי של בית הספר

הלימוד נובע מתוך התנסות ": החינוך החדש"עקרונות מגישת דלקרוז בהם ניכרת השפעת 

; י הילד בטרם ילמד לנגן וייחשף ליצירותשפת המוסיקה צריכה להיות שגורה בפ; וחוויה

                                                
  ).217' עמ, 1985(המסמך מופיע אצל רשף  20
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יש לעורר בילד את כוחותיו ; לריתמיקה השפעה על כלל אישיותו של האדם והיא מעוררת רגשות

 ,אידלסון ופולני(והכישרון המוסיקלי הוא תכונה אנושית שכל אדם ניחן בה , היצירתיים

  ). 86-90' עמ, 1958/ח"תשי

  :הוא את הקשר שבין רוח המוסד לבין הריתמיקההצוות החינוכי של המוסד הדגיש אף 

ההתאמה לרוח הילדים ועצמיות . החינוך המוסיקלי במוסדנו התנהל אף הוא בדרך חדשה
שיש בהם , משחקים ותרגילים, זמרה בציבור. עקרים אלה היו לנו לקו גם בזה –ההבעה 

כל , מנגינהלהבנת הטקסט המוסיקלי ולאפיה של ה, בכדי להביא לידי הרגשת הריתמוס
שמקצוע אמנותי זה התנהל , ויש עוד לציין..., אלה שמשו לנו חומר לשיעורים במוסיקה

חבר העובדים (ברוח הילדות ובדרך של חיפוש דרכים להבעה עצמית בתנועה ובזמרה 
  ).45' עמ, 1924/ד"תרפ, מבית החינוך

. ית הלימודים של המוסדפולני כללו את הריתמיקה בתכנ-אנשי החינוך צבי אידלסון ויהודה רון

מעיד על התאמת הריתמיקה לגישתם , אימוץ הריתמיקה כתחום חדשני שטרם התבסס בארץ

עם הצטרפותה של דורה רוזוליו לצוות . החינוכית כמו גם על הרוח החלוציות ופתיחותם הרבה

ת אשר הלם את התפיסה החינוכי, חינוכי שבריתמיקה-הודגש בעיקר הפן הפרוגרסיבי, המורים

פדגוגית -יצירתיות ונקודת מבט מוסיקלית, הדבר התבטא בדגש על הבעה עצמית. של המוסד

, החיבור שבין הריתמיקה לחינוך העמלני התבטא בתפיסה החינוכית בלבד. שיצאה מתוך הילד

והזיקה היחידה , רוזוליו עצמה לא קישרה בין הריתמיקה ללאומית. ולא בתפיסה הלאומית

  ".שירי עם משלנו"ה כי בהמשך ילמדו הילדים לשיר באזכור העובד ההיית

  

  מקומה של הריתמיקה במחול הארץ ישראלי. 4

יש לעמוד על הקשר שבין הריתמיקה לבין , כדי להבין את מקום הריתמיקה במחול הארץ ישראלי

המחול  .בגרמניה 20- על רקע צמיחתן של מגוון גישות לתנועה בתחילת המאה ה, המחול המודרני

הרעיונות על אודות הקשר שבין . ני והריתמיקה התפתחו במקביל בתחילת המאה העשריםהמודר

והשפעתו של דלקרוז על המחול ועל החינוך למחול , הריתמוס והגופניות קסמו לרקדנים רבים

  . בתחילת המאה הייתה רבה

חר כך וגישותיהם היוו א, השתלמו מורים למחול, בית הספר שהקים דלקרוז בגרמניה, בהילראו

רודולף וואן , כמו מרי ווגמן, מורים אלה. את הבסיס להוראת המחול ויצירתו בארץ ישראל

יצרו את מחול ההבעה  ,קורט יוס וסיגורד לדרותלמידיו  )Laban Rudolf von(לאבאן 

)Ausdruckstanz(,  אשר גדולה הייתה השפעתו על הרקדניות בארץ ישראל בין שנות העשרים

  ). 2006, לדורא(לשנות לחמישים 

לשנות  20-מטרות ההוראה שהציבו המורות למחול בארץ בין שנות ה, )62-63' עמ, 1991(לפי אשל 

פיתוח חוש הקצב , היו הקניית כלים לביטוי עצמי באמצעות אימפרוביזציה וקומפוזיציה, 50- ה

 לשם פיתוח המוסיקליות וחוש הקצב של. והשמיעה המוסיקלית ושיפור היכולת הגופנית

ומכיוון שחלוצי המחול המודרני . תלמידותיהן נעזרו המורות למחול בריתמיקה בגישת דלקרוז
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והשתמשו , המורות התאימו את הגימנסטיקה לצורכי המחול האמנותי, ידחו את הבלט הקלאס

יכלה כל רקדנית לתרגם , משום שלא הייתה משנה סדורה. בה ככלי עזר לשיפור היכולת הטכנית

  :מסכמת אשל. לשפתה הפרטית את הגימנסטיקה

סינתזה פרטית , שהיו גם הן בעצם בחיתוליהן, כל מורה יצרה לה מכל אותן תורות
קורסים להתעמלות ריתמית "קראה למה שלימדה , למשל, מרגלית אורנשטיין. משלה

מורה , מכאן שלא הייתה אז הבחנה ברורה בין מורה לריתמיקה". ולריקוד פלאסטי
  ).63' עמ, שם. (למחוללגימנסטיקה ומורה 

לגימנסטיקה ולמחול נבע מכך , מכאן שטשטוש המושגים בין הריתמיקה לפי גישת דלקרוז

     .שבתחילת המאה העשרים החלו להתפתח במקביל גישות חדשות בתחומים אלה

היא . נחשבת חלוצת ההוראה בתחום המחול בארץ, הילידת וינ, )1888-1973(מרגלית אורנשטיין 

 1922בשנת . וריתמיקה בגישת דלקרוז, )(Mensendieckסטיקה בשיטת מנסנדיק למדה גימנ

לימדה , ובכדי לממן את שיעורי המוסיקה של בנותיה, הגיעה עם בעלה ובנותיה לארץ

, השיעורים זכו להצלחה רבה. בבית הספר לנגינה של לוית" גימנסטיקה ריתמית וריקוד פלאסטי"

במשך השנים ביקרה עם בנותיה ". סטודיו אורנשטיין"דה את ואורנשטיין פרשה מבית הספר וייס

אורנשטיין לא הופיעה . לאבאן ומורים נוספים למחול, שם השתלמה אצל דלקרוז, באירופה

מדי שנה . והתמקדה בהוראת המחול ויצירת כוריאוגרפיות לתלמידותיה, כרקדנית מקצועית

כללה אף  1923תכנית הנשף משנת . תיהןבשנה נערכו נשפים שבהם הפגינו תלמידותיה את יכולו

על (לצד תנועה ומחול אשר להם הוקדשה מרבית התכנית , )"בשיטת דלקרוז(תרגילים ריתמיים "

  ). 15' עמ, 1991, אשל: תכנית הנשף ראו

בנוסף הן . הוכשרו כרקדניות והרבו להופיע, התאומות יהודית ושושנה, בנותיה של אורנשטיין

סטודיו "בתחילת שנות השלושים האחיות פתחו סניפים של . מוסיקהקיבלו השכלה נרחבת ב

ובדומה לאמן אף הן שילבו את תרגילי הריתמיקה בשיעורי , בירושלים ובחיפה" אורנשטיין

מתארת את השיעורים של אמה בסוף שנות , בתה של שושנה אורנשטיין, גבי אלדור. המחול

לנצח ביד אחת בקצב של שלושה , למשל. ריתמיתהיו תרגילים מסובכים במבחינה : "... הארבעים

ואחר כך להניע בקצבים האלה כל מיני , בקצב של ארבעה רבעים, בו בזמן, רבעים וביד השנייה

  ). 21' עמ, 1991, מצוטטת אצל אשל, אלדור" (חלקים של הגוף

שם התקבלה בהתלהבות על ידי , הריתמיקה התפתחה בד בבד עם המחול המודרני בגרמניה

המורה הראשונה למחול , מרגלית אורנשטיין. והללו השפיעו על המחול הארץ ישראלי, דניםרק

במטרה לפתח את שמיעתן המוסיקלית , שילבה ריתמיקה בשיעורי המחול, בארץ ישראל

  .והקואורדינציה של הרקדניות
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  פירושים רבים לה –" ריתמיקה". 5

מונח זה : "ובו כתוב, "לות ריתמיתהתעמ"מאמר בשם " הד החינוך"התפרסם ב 1933בשנת 

ערבוביה גמורה ... קשה להגדירו. נשמע בארצנו זה שנים אחדות ]"התעמלות ריתמית"הכוונה ל[

, .מ)" (ריקוד(החינוך המוסיקלי והחינוך לתנועה אמנותית , במטרות ובאמצעים של החינוך הגופני

ניתן " גימנסטיקה"מציין כי המונח ו, המאמר מנסה להבדיל בין הגישות השונות). 208' עמ, 1933

  ". התעמלות" –שהוראתו בגרמנית, Turnenכדי להבדיל בינן לבין , לשיטות החדשות

הייתה , כוריאוגרפית מחלוצות ריקודי העם בישראל, )1900-1987, גורית קדמן(גם גרט קאופמן 

א הבחינה בין הי. כי קיים בלבול וטשטוש מושגים בין מגוון הגישות והשיטותשותפה לדעה 

. לשם תכלית פיזית בלבד המבוססת על עקרונות שכליים –ההתעמלות : גימנסטיקה להתעמלות

תרבות הגוף במובן הרחב של  –השם הלקוח מיוונית מרמז על התוכן  –ואילו הגימנסטיקה 

, חוקי הריתמוס והתנועה, התנופות, תנועה חופשית, הכולל את העושר שבתנועות המבע, המילה

הגימנסטיקה מובדלת מההתעמלות בכך שהיא כוללת שיטות , בנוסף. 'י תנועות הגוף וכוחיקו

   ).1947,קאופמן(אסתטית ואמנותית , שתכליתן היא פדגוגית

הסיבה לטשטוש המושגים נבעה מכך שחלוצי המחול המודרני דחו את , )63' עמ, 1991(לפי אשל 

ובכלל זה בריתמיקה לפי , יקות שונותוכל מורה השתמשה בשילוב של גימנסט, יהבלט הקלאס

, מכאן שבתחילת שנות השלושים. לשם שיפור היכולת הטכנית במחול האמנותי, גישת דלקרוז

ובעיקר חל בלבול בין ריתמיקה , במספר אופנים" ריתמיקה"התפרש המושג , ואף מאוחר יותר

  :להלן מספר דוגמאות. כהוראת מחול" ריתמיקה"כגישת דלקרוז לבין 

וביקש כי , נוח פינס, פנה אליה מנהל סמינר לוינסקי 1931כי בשנת הרקדנית דניה לוין מתארת . 1

איני מורה להתעמלות אלא לריקוד או ': עניתי. "תלמד התעמלות בכיתות העליונות של הסמינר

פינס נתן ללוין חופש ). 74' עמ, 1988, לוין)" (כך נקרא נושא התנועה בימים ההם. ('לריתמיקה

אך היו אלה , "ריתמיקה"כך לימדה לוין את בנות הסמינר מקצוע שנקרא . לה ללמד לפי דרכהפעו

כעבור שנתיים לימדה ). 75' עמ, שם(למעשה שיעורי תנועה יצירתית מלווים בשירים וריקודים 

ואף הרצתה בפני גננות בהשתלמויות קיץ רבות מאמצע שנות , לוין גם בגן הדוגמאי של הסמינר

  ). 78' עמ, שם(תחילת הארבעים השלושים ו

הכוללים כוריאוגרפיות לשירים משנות , )1951/א"תשי; 1937/ז"תש(לוין פרסמה שני ספרים 

הרי , למרות ההקדמה הנרחבת שכוללת הסבר על הריתמיקה. השלושים והארבעים

ולמעשה אלה הן , שבכוריאוגרפיות אין כל התייחסות אל המוסיקה ואל תוכני גישת דלקרוז

  . מחזות של הטקסטה

רוב השיעורים ". התעמלות ריתמית"יזמה הרקדנית תהילה רסלר קורס הנקרא , 1943בשנת . 2

רק קורס אחד ניתן בריתמיקה על ידי . 'אנטומיה וכו, שיטת לאבאן, בלט קלאסי: הוקדש למחול

מלות התע"מכאן שמשמעות הכותרת שניתנה לקורס לא הייתה ). 67' עמ, 1991, אשל(קטה יעקב 

  .אלא הוראת המחול, בגישת דלקרוז" ריתמית
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מאז עלתה ארצה הייתה מורה : "בנימוקי ועדת פרס ישראל לזכייתה של גורית קדמן נכתב. 3

ריקוד , ריתמיקה, שנה שימשה גורית קדמן כמורה להתעמלות 20במשך ... לתרבות הגוף

ן מעולם לא הוכשרה כמורה גורית קדמ). 127' עמ, 2004, מצוטט אצל רוגינסקי..." (והצגות

יוצרות נוספות של ריקודי עם ישראלים כונו אף הן מורות . לריתמיקה לפי גישת דלקרוז

יש לציין כי הן הכירו את הגישה וחלקן . אך לאף אחת מהן לא הייתה הכשרה בתחום, לריתמיקה

  .  השתתפו בשיעורי ריתמיקה כחלק מהכשרתן כרקדניות

. התקיים חינוך מוסיקלי, "ריתמיקה"ם שבהם נלמד מקצוע שכונה שלא בכל גני הילדי, מכאן

לעיתים היו אלה שיעורי תנועה אשר מטרותיהם היו שונות ממטרות הריתמיקה לפי גישת 

  . דלקרוז

השלב הראשון בהתפתחות הריתמיקה אופיין על ידי ניסיונותיהן האינדיבידואליים של : לסיכום

ילדים ומוסדות -אשר לימדו ריתמיקה במסגרת גני, ורוזוליופלאום , בלום-מאייר, שלוש הגננות

אך בשלב , הודגשה הזיקה בין רעיונות החינוך הפרוגרסיבי לבין הריתמיקה. חינוך פרוגרסיביים

הילדים - במהלך שנות העשרים החלו גני. זה לא נמצא קשר בין הריתמיקה לחינוך לאומי

אך היקף הפעולות היה מצומצם , מגוון כינוייםבפעילויות שונות בתנועה ומוסיקה אשר נקראו ב

הריתמיקה שולבה במסגרת שיעורי המחול במטרה לפתח , בנוסף. וההוראה נעשתה באופן חובבני

חל בלבול מושגים בין הריתמיקה כגישת דלקרוז . את השמיעה והקואורדינציה של התלמידות

המוסיקלי לא תמיד עמד במרכז  ובלבול זה הוביל לכך שהחינוך, לבין הריתמיקה כהוראת מחול

השלב הראשון של התפתחות הריתמיקה הסתיים עם הגעתן של המורות . שיעורי הריתמיקה בגן

    . המקצועיות לריתמיקה בתחילת שנות השלושים

  

 השלושים שנות –הפצת הריתמיקה על ידי המורות המקצועיות : השלב השני. ג

  תיאוריה ומעשה. א  

, 1945הריתמיקה בארץ החל בתחילת שנות השלושים והסתיים בשנת  השלב השני בהתפתחות 

תקופה זו אופיינה על ידי הפצתה ". המדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"עם הקמתה של 

  :שני גורמים שחברו יחדיו הביאו לתוצאה זו. והתבססותה של הריתמיקה בגני הילדים

בתחילת שנות , קטה יעקבובראשן , הגעתן ארצה של המורות המקצועיות לריתמיקה  .א

  .השלושים

תכניו , ארגון אשר עיצב את אופיו, קידום תחום הריתמיקה על ידי התאחדות הגננות  .ב

  .ותרבותו של גן הילדים העברי

אמנם מספר המורות . להתאחדות הגננות היה תפקיד מכריע בהפצת הריתמיקה בגני הילדים

ן לא היה זה מספיק כדי לבסס את אך עדיי, לריתמיקה גדל באופן ניכר בשנות השלושים

, היה צורך בארגון חזק שמתפקד כסוכן תרבות ורואה לנכון. הריתמיקה בגני ילדים רבים



41 

 

התאחדות הגננות . להפיץ גישה חדשה זו במקום שבו התרבות הולכת ומתהווה, מסיבותיו הוא

סמה מאמרים פר, היא זו שקידמה את נושא הריתמיקה בכך שיזמה השתלמויות לציבור הגננות

  ).ה"תשס, סיטון(והדפיסה תקצירי השתלמויות " הד הגן"ב

, כשנתיים לאחר הגעתן של רוב המורות, 1935מודעה שפורסמה מטעם התאחדות הגננות בשנת 

על פועלן של המורות לריתמיקה ועל העניין , מלמדת על התבססותה של הריתמיקה בגני הילדים

  :פדגוגי זה- וזיקליהרב שגילתה התאחדות הגננות בתחום מ

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

מרכז התאחדות הגננות בארץ ישראל מצרף גם הוא את חתימתו וברכתו ... ערך זה
למסירותן של תלמידותיו חדרה שיטה זו לגני ילדים  הודות 21.ליובלו של דלקרוז

... ובתי ספר שונים בארץ ומצאה לה הד רב בקרב המחנכים בארץ ישראל
  ).64' עמ, ה"תרצ, התאחדות הגננות(

  :על המקום הנכבד שתפשה הריתמיקה בגן הילדים אפשר ללמוד בעיקר מהמקורות הבאים

גן הילדים שפורסמו בכתב העת של מאמרים בנושא הריתמיקה והחינוך המוסיקלי ב  )א(

  ". הד הגן", התאחדות הגננות

  .השתלמויות בתחום הריתמיקה שנערכו על ידי התאחדות הגננות  )ב(

יפורטו סוגיות שונות , בפרק זה תוצגנה המורות הבולטות לריתמיקה שפעלו בגני הילדים

יים מתוך וייבחן יישום התכנים המוסיקל, בריתמיקה תוך הקשרן לפדגוגיה וללאומיות

  .כמו כן תיבדק מקומה של הריתמיקה בחינוך המוסיקלי שבגן הילדים. ההשתלמויות

 

          המורות המקצועית לריתמיקה. 1.א                  

, בראשית שנות השלושים הגיעו לארץ רוב המורות המקצועיות לריתמיקה ובראשן קטה יעקב

. תקופת היישוב ובשנים שלאחר קום המדינהאשר מלאה תפקיד מרכזי בהתפתחות הריתמיקה ב

מניה רוט , נושקה פרנסון, ארנה ביאל, טוני שטיניץ, בנוסף ליעקב עלו ארצה המורות אניה אנטיק

פפיש שהחלו ללמד ריתמיקה בסוף - מורות אלה הצטרפו לתרזה גויטיין וטובה ברלין 22.ולילי מינץ

                                                
. ליום הולדתו השבעים של דלקרוז" ותספר ברכ"נבה קיים 'אק דלקרוז בז'בארכיון שבמכון ז  21

- וביניהם אף חמישה, בספר זה מופיעים חתימותיהם  של אנשים רבים המחולקים לפי מדינות

גננות וילדים שלמדו , חובבים, בין החתימות של מוסיקאים. עשר עמודים המוקדשים לפלסטינה

את  –ובנוסף , ו ארצהאפשר למצוא את  שמותיהן של רוב המורות המקצועיות שהגיע, ריתמיקה

מקור זה עזר לתיארוך ולהשלמת מידע במחקר . שנות הלימוד ואת המקום שבו למדו את הגישה

  . זה
ת המורות הבולטות שהשפיעו המחקר מציין א. מלבד אלה המוזכרות, היו בארץ מורות נוספות לריתמיקה, כאמור 22

 . הדרכה וכתיבת מאמרים בנושא ,הריתמיקה בגני הילדים בארץ על ידי מתן הרצאות פצתהעל  
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רות הדסה ביריביס ועופרה סיידוף אשר יש לכלול בסקירה זו את המו, כמו כן. שנות העשרים

  . רכשו את השכלתן הריתמית בארץ ישראל מאנטיק ויעקב

בירושלים ; ביריביס ושטיניץ, יעקב, אביב לימדו אנטיק- בתל: המורות השתקעו בשלושה מרכזים

כמו כן . סיידוף ומינץ –ובחיפה ; )כך עברה לחיפה- שאחר(וסיידוף , ביאל, פפיש- ברלין, גויטיין –

  ).אפיקים(ורוט ) משמר העמק(שבו לימדו פרנסון , יש לציין את הזרם ההתיישבותי

                                                                                                    )1893-1979( קטה יעקב

, כארבעה עשורים עבודתה השתרעה על פני 23.קטה יעקב נחשבת לחלוצת הריתמיקה בארץ ישראל

. ובמהלכן יצרה את התשתית המקצועית לתחום והעמידה תלמידות רבות שהיו לממשיכות דרכה

" וייס-בלאוו"שם קיבלה חינוך ציוני והייתה חברה בתנועת הנוער הציונית , יעקב נולדה בברלין

Blauweiss) .(יקה למדה בבית הספר לריתמ, לאחר שסיימה את הכשרתה כמורה לחינוך גופני

ובהמשך החליטה ללמוד ריתמיקה , בתחילה השתתפה בקורס של חובבים). 1920-1923(בברלין 

  . באופן מקצועי

יעקב הושפעה בעיקר ממורתה . מורותיה היו תלמידותיו של דלקרוז אשר לימדו עמו בהילראו

ת ובאמצעותה הבינה את מהו, אשר הייתה יד ימינו של דלקרוז, )Nina Gorter(נינה גורטר 

עם סיום לימודיה החלה ללמד ילדים ). 9נספח , 1988, הלר(הריתמיקה וחשיבות האימפרוביזציה 

לאחר , קיבלה הסמכה מהאקדמיה למוסיקה של ברלין, 1925בשנת , ובהמשך, ונוער במוסד זה

  .שעמדה בבחינות שכללו אף את מקצוע פיתוח השמיעה

המפקח על החינוך המוסיקלי בגרמניה , רגליאו קסטנב' הוזמנה יעקב על ידי פרופ 1928בשנת 

ללמד את נגני , בתל אביב" המדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"ולימים מייסדה ומנהלה של 

חמש השנים שבהן לימדה ). Musikhochschule(התזמורת של בית הספר הגבוה למוסיקה בברלין 

, הלר(וויה לימודית מעמיקה היוו בעבורה ח, פיתוח שמיעה ואימפרוביזציה, במסגרת זו ריתמיקה

  ).שם

, עזבה יעקב את גרמניה והגיעה לארץ ישראל בעזרת אמיל האוזר, 1933בשנת , עם עליית הנאצים

יעקב השתקעה . שהזמינה ללמד ריתמיקה במוסד שניהל, מנהל האקדמיה למוסיקה בירושלים

  .והרצתה בפני גננות ומלבד ההוראה באקדמיה בירושלים לימדה ריתמיקה בגני ילדים, אביב- בתל

היא לימדה במוסד זה את ". המדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"יעקב נמנתה בין מייסדי 

- כמו דליה תלמי והילה רוכל, והכשירה תלמידים רבים, מקצועות הריתמיקה והאימפרוביזציה

  . שלימים הפכו לממשיכות דרכה, שפירא

דה בקשר עם מורות לריתמיקה מארצות יעקב התעניינה בנעשה בתחום הריתמיקה בעולם ועמ

נוסד בעידודה הסניף הישראלי  1964בשנת . נווה'שעמם נפגשה בכנסי הריתמיקה בז, שונות

                                                
 .אלא אם צוין אחרת, Ring ,R.& Steinnann, B. (1997)הפרטים הביוגרפיים נלקחו מתוך  23
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היא . F.I. E.R (International Federation of Eurhythmics), באיגוד הבין לאומי לריתמיקה

  .הריתמיקה בישראלובהם דיווחה על הנעשה בתחום , נהגה לכתוב מאמרים לעיתון האיגוד

וכמו כן כתבה ספר על הוראת , )1960; 1948(הלחינה שירי ילדים שפורסמו בשני ספרים , בנוסף

החינוך "ו" הד הגן"כמו , היא פרסמה מאמרים בכתבי עת פדגוגיים). 1963(הריתמיקה 

  .וארגנה השתלמויות למורות לריתמיקה, "המוסיקלי

מתוך הראיונות השונים . הריתמיקה בישראל קטה יעקב נחשבת לדמות המרכזית בהנחלת

דייקנית ומאוד , ניכר כי הייתה אישה לבבית ואהובה על כולם, שנערכו עם אנשים שהכירו אותה

  .      יצירתית

  ) 1899-1987( תרזה גויטיין

נסעה לברלין כדי ללמוד  1920-1924בשנים  24.תרזה גויטיין נולדה בריגה למשפחה בעלת אמצעים

גויטיין נהנתה מחיי התרבות . אך בהמשך הסבה את תחום לימודיה לריתמיקה, רהארכיטקטו

ואף הוזמנה להשתתף כרקדנית באחד ממופעי התיאטרון של הבימאי , העשירים שהציעה ברלין

  . מקס ריינהרט

שם ניהלה גן ילדים יהודי ולימדה ריתמיקה ומלאכת יד בסמינר , חזרה לריגה 1924בסוף שנת 

, נהפכה לציונית, בעקבות גילויים אנטישמיים של חבריה מהאיגוד הסוציאליסטי. םיהודי למורי

בגני : גויטיין השתקעה בירושלים ולימדה ריתמיקה במגוון מוסדות. עלתה ארצה 1927ובשנת 

בין . בבית הספר קלן ובגימנסיה, "מזרחי"בסמינר למורים של , "שפיצר"בבית הספר , ילדים רבים

מרכזת המסלול לריתמיקה במדרשה למוסיקה , שפירא- יה נמנתה הילה רוכלתלמידותיה בגימנס

גויטיין נישאה ). שפירא-רוכל. מתוך הריאיון אישי שנערך עם ה(אביב בשנות השמונים - בתל

מאז כמעט ולא . עברה עם משפחתה לארצות הברית 1958ובשנת , למזרחן שלמה דוב גויטיין

  .ונות שבה לישראלבשנותיה האחר. עסקה בהוראת הריתמיקה

הכוללים ) 1942;1933, גויטיין(חלקם התפרסמו בשני ספרים . גויטיין הלחינה שירי ילדים רבים

; 1944, יפה: ראו(כמו כן גויטיין הלחינה מחזות קצרים לילדים . הוראות למשחקים ריתמיים

    .           כתבה מאמרים בנושא הריתמיקה והרצתה בפני גננות) ח"תרצ, גויטיין

  ) 1895-1969( אניה אנטיק

השתרעו על פני שלוש יבשות , תלמידתו הישירה של דלקרוז, )Anya Antik(חייה של אניה אנטיק 

  . ובמהלכם לימדה אנטיק ריתמיקה במסגרת תרבויות שונות –אסיה ואמריקה , אירופה –

                                                
הוצאה פרטית של , "על תרזה גוטליב גויטיין"הפרטים הביוגרפיים לקוחים מתוך החוברת  24

 . המשפחה
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ה הראשונה והטביעה חותמה כמור, בנדודיה הרבים הגיעה בתחילת שנות שלושים לארץ ישראל

  .25וכמו כן הדריכה גננות ברחבי הארץ, שלימדה ריתמיקה בגני הילדים בתל אביב

ובהמשך השתלמה , 1912-1914למדה בהילראו שבגרמניה בשנים , )1895(ילידת ריגה , אנטיק

לימדה בקונסרבטוריונים  1916-1920בשנים . בבית הספר לריתמיקה בפטרסבורג ואף לימדה שם

ביניהם בית הספר לתיאטרון של , שם לימדה במגוון מוסדות, בהבסאראטוב ובמוסק

  .   סטניסלבסקי

שבה , )1923-1932(ובהמשך , נווה ועבדה כאסיסטנטית של דלקרוז'עברה להתגורר בז 1920בשנת 

, במקביל לעבודתה בריגה. לעיר הולדתה ועמדה בראש בית ספר להכשרת מורים לריתמיקה

שם נענתה לפנייתו של , ספר לריתמיקה בלונדון ואף בדנמרקהוזמנה אנטיק להרצות בבית ה

  . המלחין קארל נלסון

כגון גני ילדים , ובמשך שמונה שנים לימדה במסגרות שונות, עלתה לארץ ישראל 1932בשנת 

בתקופה זו פרסמה מספר מאמרים העוסקים בעקרונות הריתמיקה ויישומם . והשתלמויות לגננות

  . בה את ארץ ישראל והשתקעה בארצות הבריתעז 1940בשנת . עם ילדים

היא לא הייתה פסנתרנית ... היא הייתה אישיות: "סיפרה, שהכירה את אנטיק, הדסה ביריביס

, לפי ביריביס). ראיון אישי, 2006מרץ , ביריביס. ה..." (אבל מבחינה פדגוגית משהו לא רגיל, בכלל

היא לא רצתה ללמד מורות למוסיקה . תוהרצתה בפני גננו, אנטיק מיעטה ללמד בגן הילדים

לפי ). שם" (איך הן מנגנות ואיך הן מתנהגות, זה נורא ואיום מה שהן עושות בגן"משום שטענה כי 

, בין השאר, עדותה של ביריביס עולה כי אנטיק ניחנה ביצירתיות ובכושר המצאה שבא לידי ביטוי

שני שירים פרי עטה פורסמו בכתב . יםבשימוש רב באלתור בפסנתר אשר ליווה את תנועות הילד

  ).ז"תרצ; ח"תרצ, אנטיק" (גיליונות"העת 

  )1901-1994?( פפיש- טובה ברלין

עוד בטרם   26.אמנותי-פפיש נולדה ברוסיה למשפחה דתית אשר שמה דגש על הפן התרבותי- ברלין

נגינה סיימה את הלימודים במכון פדגוגי להכשרת מורים ו, 1924עלותה לארץ ישראל בשנת 

השתקעה בירושלים והחלה ללמד מוסיקה במגוון , עם עלייתה ארצה. בפסנתר בקונסרבטוריון

בית המדרש , בית ספר לבנים, "למל"בית הספר לבנות , "שפיצר"בית הספר לבנות : מוסדות חינוך

  . וגני ילדים" מזרחי"למורות וגננות 

שבה לירושלים והמשיכה לעבוד  1930ובשנת , לאחר שלוש שנים נסעה לברלין ללמוד ריתמיקה

פרשה מעבודותיה והתמקדה בהוראת הפסנתר  1932בשנת . במוסדות השונים כמורה לריתמיקה

היא הרבתה להרצות ולכתוב מאמרים וספרים בנושא חינוך . והריתמיקה בקונסרבטוריון

                                                
אק 'אנטיק בארכיון זהפרטים הביוגרפיים מבוססים על מסמכים מתוך התיק האישי של  25

 .נבה'דלקרוז שבז
  .1988, פפיש-הפרטים הביוגרפיים נלקחו מתוך ברלין 26
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עולה כי פפיש - מתוך כתביה של ברלין. וערכה תסכיתי רדיו לילדים בנושא המוסיקה, מוסיקלי

ואותו יישמה עם תלמידיה , היא אימצה מגישת דלקרוז בעיקר את תחום האימפרוביזציה

  ). 1978, פפיש-ברלין: ראו(לפסנתר 

  )1897-1944( ארנה ביאל

 1916-1918.27ואת הכשרתה בריתמיקה קיבלה בהילראו בשנים , ארנה ביאל נולדה בברסלאו

). 2006מרץ , שטייניץ.מתוך ריאיון אישי עם ט(ים בשנות הארבעים ניהלה ביאל בית ילדים בירושל

  ).1942; 1947/ז"תש, ביאל(ביאל הלחינה שירי ילדים שפורסמו בשני ספרים , כמו כן

  )1910( הדסה ביריביס

- עלתה לארץ וחיה בגפה בתל, עשרה- בהיותה בת שש, 1925ובשנת , הדסה ביריביס נולדה ברוסיה

מצאה ביריביס עבודה כמנגנת , רצונה ללמוד מוסיקה כדי לפרנס את עצמה ולממש את 28.אביב

קיבלה ארוחות צהריים במהלך כל , שכללה שני שיעורים שבועיים, בתמורה לעבודתה. בגן ילדים

  . השבוע

אך בעקבות המפגש עם המורה לריתמיקה אניה , היא החלה ללמד ללא כל רקע או ידע פדגוגי

יעוריה של אנטיק ולמדה ממנה את הצד הפדגוגי ביריביס צפתה בש. חל מפנה בעבודתה, אנטיק

אשר ממנה למדה אלתור ותרגילי , בהמשך הושפעה רבות מקטה יעקב. שבהוראת הריתמיקה

  .נווה להשתלמות מקצועית בתחום'בשנות החמישים נסעה לכנס ריתמיקה בז. ריתמיקה שונים

עיונות התנועתיים של הילד ניכר כי עבודתה בגנים התמקדה באלתור לר, מתוך דבריה של ביריביס

 קלאסיים קצרים מתוך הרפרטואר לפסנתר זאת תוך כדי שילוב קטעים. הקשורים בחיי הגן

אימפרוביזציה , הרמוניה, למדתי תיאוריה: "מסכמת ביריביס .ועידוד היצירתיות של הילד

   ).ראיון אישי, 2006מרץ , ביריביס. ה" (ויצרתי לי שיטה שלי כנראה, וריתמיקה

ותלמידות הסמינר צפו בעבודתה בגן הדוגמאי של , ביריביס לימדה גננות בסמינר לוינסקי

. היא הרצתה בהשתלמויות למורים והייתה מעורבת בפעילות ארגון המורים למוסיקה. לוינסקי

  . ביריביס עסקה ואף עוסקת בימים אלה בהוראת הפסנתר, במקביל להוראת הריתמיקה בגנים

  )1918( עופרה סיידוף

בבית הספר העממי בירושלים הייתה תלמידתה  29.עופרה סיידוף נולדה בחברון וגדלה בירושלים

אך לא מצאה עניין בהוראת , את לימודי הפסנתר החלה בגיל צעיר. פפיש-לריתמיקה של ברלין

בתחילה לימדה באופן . להוראת המוסיקה בגני הילדים, עוד בהיותה נערה, לכן פנתה. הפסנתר

                                                
  .3' עמ, ז"תש, .א, וביאל. מ, שטקליס, הפרטים הביוגרפיים לקוחים מתוך ילן 27

  .2006מרץ , הפרטים הביוגרפיים לקוחים מתוך ריאיון שנערך עם הדסה ביריביס 28
 . 2006מאי , תוך ריאיון אישי שנערך עם עופרה סיידוףהפרטים הביוגרפיים לקוחים מ 29
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השתלמה במשך  1950בשנת . ובהמשך למדה רבות מהשתלמויות עם קטה יעקב, יביאינטואיט

  .שם הוסמכה להוראת הריתמיקה, שנה בבית הספר לריתמיקה שבלונדון

ובו לימדו המורות לריתמיקה לילי מינץ , הקימה בחיפה בית ספר להוראת הריתמיקה, עם שובה

שבראשותה העניק תעודה אשר הייתה קבילה בית הספר . והרקדנית ירדנה כהן 30,וסוניה צידקוני

סיידוף העמידה תלמידות רבות . במשרד החינוך ואפשרה לבוגריו ללמד ריתמיקה בגני הילדים

בנוסף לעבודה בתחום הריתמיקה ערכה . אשר חלקן נטלו חלק חשוב בחינוך המוזיקלי בארץ

  .סיידוף תסכיתי רדיו לילדים בנושא מוסיקה

  )?( לילי מינץ

היא למדה ריתמיקה בבית הספר לגישת דלקרוז בברלין . י מינץ לא ידועים פרטים רביםעל ליל

היא ). 2006מרץ , שטייניץ. מתוך ריאיון אישי עם ט(ואף לימדה במוסד זה  1919-1923,31בשנים 

, לפי הריאיון עם עופרה סיידוף. לימדה בבית הספר לריתמיקה שהקימה עופרה סיידוף בחיפה

  .והתמקדה בעיקר בהוראת מבוגרים, יטב בשפה העבריתמינץ לא שלטה ה

  )1910( טוני שטיניץ

, מורה להתעמלות במקצועה, והתוודעה לריתמיקה בעידודה של אמה, טוני שטיניץ נולדה בברלין

- בהיותה בת שלוש 32.שהתרשמה עמוקות מגישת דלקרוז בעת שצפתה בשיעור הדגמה עם ילדים

. שם פגשה את מורתה קטה יעקב, ספר לריתמיקה בברליןהחלה שטיניץ ללמוד בבית ה, עשרה

היא . שיעורי הריתמיקה היו משמעותיים ביותר בחייה ותרמו לעיצוב אישיותה, לדברי שטיניץ

החינוך הכללי , האמונה בטוב שבאדם, גזעניות והשוויון-האנטי, הדגישה כי העקרונות ההומאניים

במשך שש . ר גרמו לה לגלות עניין בגישת דלקרוזהם אלה אש, הליבראליות והיצירתיות, האנושי

, עם כניסתה לאוניברסיטה. בנוסף לשיעורי פסנתר, שנים למדה פעמיים בשבוע שיעורי ריתמיקה

ורק כעבור שלוש עשרה , עלתה לארץ ישראל 1933בשנת . הפסיקה שטייניץ את שיעורי הריתמיקה

מורה לריתמיקה , חודשת עם תרזה גויטייןבעקבות פגישה מ, שנים גילתה עניין מחודש בריתמיקה

 . בוגרת בית הספר לדלקרוז בברלין

, עודדה יעקב את שטיניץ לעסוק בתחום, בגלל הניסיון הרב שצברה כתלמידה בתחום הריתמיקה

היא חזרה לנגן . אשר מהם התרשמה עמוקות, ובהמלצתה צפתה בשיעוריה של הדסה ביריביס

" אשכולי"החלה ללמד בגני ילדים ואף בסמינר לגננות  1946ובשנת , למדה אלתור, בפסנתר

  . שבירושלים

למדתי : "נושא החגים והחגיגות היה חדש בעבורה, מסורתי-מכיוון שלא באה מרקע ציוני

ואני הייתי צריכה לנגן , הן עשו את התכנית, אני הייתי הצד המוסיקאלי. מהגננות מה לעשות

                                                
  .משום שעבדה בשנים שלאחר קום המדינה, סוניה צידקוני אינה מוזכרת עוד בעבודה זו 30
  .פרט זה לקוח מתוך ספר הברכות ליום הולדתו של דלקרוז 31
 .2006מרץ , הפרטים הביוגרפיים לקוחים מתוך ריאיון עם טוני שטיניץ 32
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העבירה יעקב לשטיניץ את כל הגנים  1948בשנת ). ן אישיראיו, 2006מרץ , שטיניץ. ט..." (לזה

  . משום שהייתה עסוקה בהוראה במדרשה  למוסיקה, שבהם לימדה

שטיניץ טוענת כי . נענתה להזמנתו של יוסף טל ללמד ריתמיקה באקדמיה בירושלים 1949בשנת 

בבית הספר "יוסף טל רצה כי באקדמיה ילמדו ריתמיקה מכיוון שהוא עצמו למד ריתמיקה ב

בסוף שנות החמישים לימדה שנה , כמו כן. בהדרכתה של קטה יעקב" הגבוה למוסיקה בברלין

  . אביב- אחת באקדמיה בתל

עם . השלימה במשך שנה את השכלתה הריתמית בבית הספר לריתמיקה בלונדון 1956בשנת 

ך כעשר שנים ונועד בעיקר למורות את האולפן להוראת הריתמיקה שפעל במש ,עם מורות נוספות, חזרתה ארצה הקימה

בשנות עבודתה האחרונות לימדה ריתמיקה במסגרת החינוך . שלימדו ריתמיקה בגני ילדים ללא כל הכשרה

  .שם זכתה להצלחה רבה, המיוחד

במקביל להוראת הריתמיקה שטיניץ עסקה אף בהלחנת שירי תנועה לילדים וכתיבת ספרי הדרכה 

, )1970; 1948, שטיניץ(י ספרים שהוצאו לאור על ידי הסוכנות שיריה פורסמו בשנ. בריתמיקה

 1995בשנת ). 1987; 1981/א"תשמ(ובנוסף כתבה שני ספרים המוקדשים להוראת הריתמיקה 

  .נבה אות כבוד על פועלה'אק דלקרוז שבז'קיבלה שטיניץ ממכון ז

  )1902-1984( נושקה פרנסון

ובהמשך השלימה , היא למדה פסנתר בקונסרבטוריון 33.נושקה פרנסון נולדה בעיר לבוב שבפולין

, באחת ההרצאות שמעה על הריתמיקה. ארבע שנות לימוד במוסיקולוגיה באוניברסיטת לבוב

  .שם השתלמה במכון דלקרוז במשך ארבע שנים ואף סיימה בהצטיינות, נבה'נסעה לז 1928ובשנת 

היא לימדה את ילדי הקיבוץ  .עלתה לארץ ישראל והצטרפה לקיבוץ משמר העמק 1935בשנת 

פרנסון לימדה בסמינר . והייתה מעורבת בחיי המוסיקה של הקיבוץ, נגינה בפסנתר, ריתמיקה

, היא הרצתה בהשתלמויות רבות למורים. למורים ולגננות ואף במכון למוסיקה שבסמינר אורנים

אומיים בריתמיקה ונהגה לנסוע לכנסים בין ל, כתבה מאמרים בנושא החינוך המוסיקלי בקיבוץ

  .נבה'אשר התקיימו בז

תוך , פרנסון תיארה את האופן שבו גישת דלקרוז מיושמת בצורת החיים הקולקטיבית בקיבוץ

: לדעתה שלושה גורמים חברו לשילוב זה. שילובה כחלק בלתי נפרד מהחינוך הכללי שבמסגרת זו

; ם חלק בשיעורי הריתמיקההחינוך המוסיקלי בקיבוץ אינו סלקטיבי וכל ילדי הקיבוץ נוטלי

הריתמיקה והמוסיקה משולבים בתוכני הלימוד ההומניסטיים והריאליים הנלמדים בבית הספר 

צורת לימוד זו מאפשרת ביטוי ). הכוונה לשיטת הנושאים שהייתה מקובלת בקיבוצים(

מיקה הרית; הווקאלי והתנועתי, אינדיבידואלי ומעודדת ביטוי בתחום הביצוע האינסטרומנטאלי

משולבת אף במסורת החדשה של חגים עממיים המתגבשת בקיבוץ וכוללת מוסיקה ותנועה 

  ).1966, פרנסון(

                                                
 .ארכיון  קיבוץ משמר העמק, ביוגרפיים לקוחים מתוך תיק נושקה פרנסוןהפרטים ה 33
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  )1910-2002( מניה רוט

וכשבגרה , היא למדה בגימנסיה עברית 34.מסורתית- רוט נולדה בריגה למשפחת סוחרים דתית

טרפה לקיבוץ הצ 1930עם עלותה ארצה בשנת ". השומר הצעיר"הצטרפה להכשרה בתנועת 

ובהמשך השתלמה במשך שנתיים במספר ערים , אביב-רוט למדה ריתמיקה בתל. טבריה

הצטרפה , 1935בשנת , עם חזרתה ארצה. ובתקופה קצרה אף בווינה, ורשה, ריגה: באירופה

יצאה  1954בשנת . שם לימדה ריתמיקה בקיבוצה ובקיבוצים רבים בעמק הירדן, לקיבוץ אפיקים

היא הייתה מעורבת בחיי . נבה'חום הריתמיקה בכנס בין לאומי שנערך בזרוט להשתלם בת

התרבות והמוסיקה של הקיבוץ ותרמה את חלקה בתחום הכוריאוגרפיה והמוסיקה בחגיגות 

  .ובאירועים שונים

  גננות שהתמחו בריתמיקה 

הגיעו היו אף גננות שהשתלמו בתחום הריתמיקה בטרם , נוסף על המורות המקצועיות לריתמיקה

, בדומה לגננות חלוצות הריתמיקה בשנות העשרים. ל"לארץ ישראל או במהלך לימודיהן בחו

והן שילבו גישה , הריתמיקה היוותה בעבור גננות אלה מעין התמחות נוספת, בלום ופלאום-מאייר

  .זו בעבודתן הפדגוגית בגן

ילידת , ורבה. מיקההיא דוגמה לגננת שרכשה השכלה בתחום הרית 35,)1909-1969(חוה ורבה 

במהלך עבודתה . ואף למדה בבית ספר לריתמיקה" תרבות"סיימה את הסמינר לגננות של , פולין

שם , ניהלה  מוסדות חינוך לגיל הרך וביניהם את הגן העברי לדוגמה בוורשה שעל ידי הסמינר

עילה החלה לעבוד כגננת והייתה פ, 1933בשנת , עם עלייתה ארצה. הדריכה מאות תלמידות

תפקיד , כתב העת של ארגון הגננות, "הד הגן"התמנתה לעורכת  1949בשנת . בארגון הגננות

ובמהלכן כתבה גם מאמרים אשר עסקו בנושא המוסיקה , שאותו מילאה שש עשרה שנים

העניקה לורבה יכולת השפעה על בחירת התכנים של כתב " הד הגן"עבודתה כעורכת . והריתמיקה

, ורבה: ראו(ורבה הדגישה את נושא הריתמיקה בגיליונות שערכה , לריתמיקהכגננת ומורה . העת

1972.(  

השתתפה באופן קבוע בהשתלמויות ריתמיקה , ורבה ניהלה בגפה את שיעורי הריתמיקה בגנה

במאמריה ). 321-322' עמ, 1971, ורבה(לגננות ולמדה אימפרוביזציה לפסנתר אצל קטה יעקב 

תחום הפדגוגיה , המסורת היהודית, קה לבין עיצוב החגיגות בגןבולטת המזיגה בין הריתמי

  . והאידיאולוגיה הציונית

קיבלה הכשרה , שלימים הייתה לסופרת ילדים', רנוביץ'צ- ראוי לציין כי גם הגננת ימימה אבידר

ולימדה מקצוע זה בגן הילדים , )2006מרץ , זוטא. ר, מתוך הריאיון עם בתה(ריתמית בברלין 

אבידר ביומנים שכתבה - 'רנוביץ'את הוראת הריתמיקה בגנה מציינת צ. בשנות השלושיםשניהלה 

  ).195' עמ, 2003, אבידר-'רנוביץ'צ: ראו(

                                                
 .ארכיון קיבוץ אפיקים, הפרטים  הביוגרפיים לקוחים מתוך תיק מניה רוט 34

 .305-308' עמ, 1971, ראה ורבה 35



49 

 

  :מתוך הביוגרפיה של המורות עולות כמה נקודות

בית הספר דלקרוז בברלין היה המוסד המרכזי שבו התחנכו רבות מן המורות לריתמיקה בארץ . 1

בית ספר זה עברה באופן עקיף למורות רבות כמו הדסה ביריביס ועופרה  השפעתו של. ישראל

  . בוגרת בית הספר, אשר קיבלו את הכשרתן הריתמית בארץ על ידי קטה יעקב, סיידוף

הלחינו שירי ילדים ) גויטיין ואנטיק, ביאל, שטיניץ, יעקב(בולטת העובדה כי חמש מהמורות . 2

  ).4א, ג 3,פרק: ראו(

. ת לריתמיקה המשיכו להשתלם בתחום גם לאחר שסיימו את הכשרתן הראשונית כל המורו. 3

). 1948/ח"תש, יעקב(נבה שאליו נסעה 'דיווחה קטה יעקב על הכנס לריתמיקה בז 1948עוד בשנת 

הדבר מצביע על כך שהמורות לריתמיקה תפסו את תחום הריתמיקה כמקצוע לכל דבר ושאפו 

  .        להתקדם ולהתחדש

  

  הפדגוגיה והלאומיות, השיח העיוני בנושא הריתמיקה .2.א

- בעשר השנים הראשונות לקיומו של כתב. התאחדות הגננות שמה דגש רב על החינוך המוסיקלי

וביניהם מאמרים רבים על , נכתבו כארבעים מאמרים בנושא זה) 1935-1945" (הד הגן"העת 

תוך , מתמקדים בעקרונות הגישהמאמרים ה: אפשר לסווג את המאמרים לשניים. הריתמיקה

ומאמרים המתארים שיעורי ריתמיקה ותרגילים מתוך השתלמויות , דגשים על סוגיות שונות

  .  סעיף זה יעסוק בקטגוריה הראשונה. שניתנו לגננות

 –הסוגיות שהועלו במאמרים קשורות הן לעקרונות הריתמיקה והן למציאות הארץ ישראלית 

 –ומנגד , פיתוח האינדיבידואל) 1: (לאומי ופדגוגי-אידיאולוגי, תיחברה בתהליכי גיבושי חבר

הריתמיקה כאמצעי ) 3(; פיתוח כישורי מנהיגות ויכולת להישמע למנהיג) 2(; האחדות החברתית

במספר . הגננת כמורה לריתמיקה או הכנסת מורה מקצועית לגן) 4(; לחינוכו הכללי של הילד

או כדי , זאת כדי לתת משנה תוקף לטיעונים, ינוך נוספיםסעיפים שולבו ציטוטים של אנשי ח

 .להציג מחלוקות סביב הסוגיה הנידונה

    : אינדיבידואליות מול קולקטיביות) 1(

שיפור יכולותיו , הבעתו ויצירתו האישית –הריתמיקה מדגישה את ייחודיותו של האינדיבידואל 

בוצתית שבה הפרט למד מעמיתיו תוך שיעורי ריתמיקה נערכים רק במסגרת ק, עם זאת. ועוד

את , דלקרוז תיאר את האווירה המיוחדת). ב, 1פרק : ראו(הפריה הדדית בין חברי הקבוצה 

 ,Dalcroze, 1915, p. 98; 1930b(תחושת הסולידאריות ואת התגייסותו של הפרט למען הקבוצה 

p. 115.(  
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ציינה אנטיק את חשיבות , בחברהשילובו  –של פיתוח האינדיבידואל ומנגד , מתוך ראייה זו

  :הריתמיקה בגן הילדים

 -, 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 , זה בית היוצר

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

  :אנטיק מדגישה את תפקיד הריתמוס בחינוכו החברתי של הילד 

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

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

35.(  

  :גוטליב מציינת את תרומת תרגילי הריתמיקה לפיתוח האחראיות הקולקטיביות

כי , מפי הניסיון למדים הילדים. עים כל ילד כפרט פעיל של הכללהמשחקים האלה קוב
 -ולמודי ניסיון המגביר את הרגשת. פרישתו של האחד מהרסת את המשחק כלו

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

המדרשה "מוסיקאי ופדגוג שהיה מנהלה הראשון של , )1882-1962(גם ליאו קסטנברג 

  : האמין בכוחה של המוסיקה לפתח שני קטבים אלה, "למחנכים ומורים למוסיקה

כי אם היא משמשת גורם תרבותי חינוכי ממדרגה , אומנות, המוסיקה אינה רק מקצוע... 
לעורר בו את חוש הציבוריות תוך , לפתח את אופי האדם ידה אנו יכולים-על. ראשונה

' עמ, 1939/ט"תרצ, קסטנברג(וזוהי מטרתנו העיקרית , שמירה על האינדיבידואליות שלו
6 .(  

  :פיתוח כישורי מנהיגות ויכולת להישמע למנהיג). 2(

פר ובהמשך פותחו בבית הס, סוגה זו מבוססת על תרגילי ריתמיקה שהומצאו על ידי דלקרוז

 ,Spector,1990" (הובלה ועקיבה", "Fuhren und Folgen"שם הם כונו בשם , דלקרוז בברלין

p. 273.(  

, כישורי מנהיגות טיפוח: תרגילים אלה עוסקים בפיתוח היכולת לעמוד בשני צידי המתרס

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

בנשיאת אחראיות בעד הקבוצה ובמשמעת פנימית הכופה את הקבוצה , ילוי כשרון היוזמה שלובג

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

אף את , בנוסף למוסיקליות, מפתחים, גויטיין ציינה כי תרגילים שבהם היחיד מנצח על הקבוצה

  ).36' עמ, 1937/ז"תרצ" (את החלטתו על המנגן והקבוצההכוח להחליט מיד ולהשליט "
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מנתה אף היא את תרומתה של הריתמיקה לפיתוח היכולות , המפקחת על הגנים, גליק- פאיאנס

מסירת ההנהגה לזולתו בשעת , פיקוד, הנהגת אחרים, הסתגלות, ציות: "החברתיות של הילד

  ).25' עמ, 1929/ט"תרצ..." (ההצורך ויכולת להיות אחרון בשורה תחת להיות ראשון ב

מלחין ומורה למוסיקה שעם קום המדינה נשא בתפקיד המפקח , )1909-1993(עמנואל עמירן 

: ראה גם בנגינה בתזמורת כלי הקשה אמצעי לפיתוח תכונות אלה, הראשון על מקצוע המוסיקה

היחיד אל אנו מנצלים את התזמורת כאמצעי חינוכי רב השפעה לפיתוח רגש האחראיות של "

להתאמה האמנותית , נוסף על השאיפה ליופי, על ההרמוניה שבחיי חברה מסודרים, הכלל ולהיפך

  ).30' עמ, 1939/ט"תרצ, וב'פוגצ" (ולפיתוח האוצרות המוסיקליים של הילד

  הריתמיקה כאמצעי לחינוכו הכללי של הילד) 3(

: ראו(לחינוכו הכללי של הילד גננות ונשות חינוך מוסיקלי הדגישו את תרומתה של הריתמיקה 

ובכך הדגישו את , )22' עמ, 1938, ברנזון; 28' עמ, 1942, לוין -גרוס; 27' עמ, 1935/ה"תרצ, חסקינה

אחד הגורמים לעניין הרב . חינוך באמצעות מוסיקה –העל של הריתמיקה -אחת משתי מטרות

המאפיינים את תפיסתה שגילו הגננות בתחום הריתמיקה נבע ממרכיבי החינוך הפרוגרסיבי 

גן הילדים הושפע מרעיונות החינוך הפרוגרסיבי , 1918החל משנת ). ג, 1פרק : ראו(החינוכית 

  . ון דיאוי'בתפיסתו החינוכית של ג, 1933משנת , ובהמשך, שהתבטאו בשיטתה של מונטסורי

הייחודיים תוך דגש על צרכיו , הילד הועמד במרכז העשייה בגן, בהשפעת החינוך הפרוגרסיבי

, הילדות הוגדרה כתקופת חיים נפרדת בחיי האדם. הפיזיולוגי והפסיכולוגי, בתחום ההתפתחותי

לכן ניתן מקום חשוב למשחק . ונתפסה כהוויה עצמאית המאופיינת בביטויים תרבותיים משלה

כמו חינוך , באמצעות ענפי חינוך ואמצעי חינוך חדשים, ולפעילות היצירתית של הילדים בגן

מנקודת ). 2003/ג"תשס, סיטון(חינוך גופני וחינוך מוסיקלי שכלל אף את הריתמיקה , אמנותי

  :         גליק את תרומתה של הריתמיקה לפיתוח יכולותיו של הילד-מבט זו סיכמה פאיאנס

אלא יסוד מוסד של חינוך הילד ... החינוך הריתמי אין פירושו חינוך חלקי של הילד בלבד
מספר להתפתחות הילד - ה והתנועה במשולב פותחות אפשרויות איןהמוסיק. כולו

מיטיבות את קולו , הן מחזקות את שריריו ועצביו. ולהתהוות כל צדדיות של אישיותו
התנועות הגופניות מתרגלות ומאמנות . לדבור וזמרה ומגבירות בו את ההרגשה הריתמית

שובה ביותר לגבי האדם את הפונקציות של החושים מתוך דקדוק מיוחד באמנות הח
, הקשב וההתמדה, יכולת הקליטה: ולהלן מנחילות לו, אמנות השמע: והיא, הגדל והולך

; הרחבתם והעמקתם על ידי ביטוים באמצעות תנועה, יצירת רשמים, כוח ההסתכלות
הדרכת הכושר למצוא , העשרת השפה, פיתוח היוצרנות בכלל והחשיבה היוצרנית בפרט

, גליק-פאיאנס... (להחברת הילד בתוך חבורתו] מועילה. ...[את הדרך אל עצמו
  ).24-25' עמ, 1939/ט"תרצ

טיפוח  –העל השנייה של הריתמיקה - גליק גם מטרת-יש לציין כי לא נפקדה מעיניה של פאיאנס

הצלילים -תפקיד ראש וראשון בעבודה זו הוא לעורר אצל הילד את חוש: "החינוך מוסיקלי

פיתוח יכולותיו של הילד ברוח , כמו כן). 20' עמ, שם" (ה המוסיקאליתולחנכו לקראת הצור

  ). 2פרק : ראו" (הילד העברי החדש"החינוך הפרוגרסיבי תרמה רבות אף לעיצובו של 
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, מחזקת את הקשר בין גישת דלקרוז לרעיונות החינוך הפרוגרסיבי, מורה לריתמיקה, טוני שטיניץ

ין הרעיונות החינוכיים בשנות השלושים והארבעים בארץ היה מן המשותף ב וטוענת כי לדעתה

, לתת לילד להמציא להתבטא, התפתחות הילד, טובת הילד: "ישראל לבין רעיונותיו של דלקרוז

  ).ראיון אישי, 2006מרץ , שטיניץ. ט" (זה היה הכול דלקרוז. פעילות, חופש

  הגננת כמורה לריתמיקה או הכנסת מורה מקצועית לגן). 4(

מאנשי החינוך החזיקו בדעה כי את הריתמיקה צריכה הגננת ללמד בגנה ללא עזרה מקצועית  חלק

עליה לנצל כל רגע של : פירטה את דרך עבודתה הריתמית של הגננת, אחת מהן, אנטיק. מן החוץ

מתוך שאנו מפתחים את ", כך. ולהגיב אליו תוך אלתור מוסיקלי, יצירתיות המתגלה אצל הילד

אנו מפתחים ומחנכים גם את הילד מבחינה , הריתמית של המורה-סיקאיתגמישותו המו

עדיין ישנן אפשרויות על , אם אין הגננת יודעת לנגן בפסנתר). 37' עמ, 1935/ה"תרצ" (מוסיקאית

). 37' עמ, שם" (בכלי הקשה שונים, בפיזום שיר, ליווי המשחקים והתרגילים במילה ריתמית"ידי 

ולא יהא עוד עומד ", ומיזוג החינוך הריתמי עם עבודת החינוך הכללית כל זאת יעשה תוך שילוב

  :מסכמת אנטיק). 36' עמ, שם" (כמקצוע לימודי מיוחד, מובדל מן הצד

שהתכשרה הכשרה יסודית , שאז תהא הגננת, שתמהר לבוא העת, הייתי רוצה לאחל 
למען יחדלו , יםמקבלת לידיה גם את החינוך הריתמי מוסיקאי בגני הילד, לעבודה זו

ויהיו לחלק יסודי בלתי נפרד מיתר העבודות שבגן ' שיעורים'שיעורי המוסיקה מלהיות 
  ).36-37' עמ, שם(הילדים 

. גליק הייתה שותפה לתפיסה זו הרואה בגננת את האחראית ללימוד הריתמיקה בגן-גם פאיאנס

טרף באופן זמני מורה תצ, רק במידה והגננת אינה מסוגלת ליישם את החינוך הריתמי בגנה

, גליק- פאיאנס(ובאמצעותה תלמד הגננת את עקרונות הוראת הריתמיקה , לריתמיקה

  ).    25' עמ, 1939/ט"תרצ

  : הכנסת המורות לריתמיקה לגנים היוותה סוגיה רבת מחלוקת בקרב הגננות

היו הוויכוחים על דרך זו באסיפת הגננות . את הריתמיקה הנהגנו בעזרת מורות מן החוץ
שבגיל הרך אין , סוערים מאוד ורבות התנגדו לכך בנימוק –לפני שלושים שנה ומעלה  –אז 

ואם הגננת עצמה אינה יודעת מקצוע זה מוטב לוותר עליו ', אדם מן החוץ'להכניס לגן 
  ).           115' עמ, 1962/ב"תשכ, קטרבורסקי(

שהבחינה בהנאה ובתרומה הרבה  זאת משום, קטרבורסקי צידדה בהכנסת מורה לריתמיקה בגן

דאגנו תמיד למצוא ", מכיוון שתחום הריתמיקה זכה להערכה רבה. שמפיקים הילדים מהשיעור

קיבלתי על עצמי להביא , כשלא נמצאה מורה כזאת, רק בדלית ברירה. מורות בעלות מקצוע

' עמ, 1962/ב"כתש, קטרבורסקי" (בליווי מנגינה ריתמית, משחקי תנועה –לילדים את הריתמיקה 

עם . את היכולת לנהל משחקים בליווי תנועה למדו הגננות מההשתלמויות, לפי קטרבורסקי). 115

משום שחשה כי זו , קטרבורסקי לא הייתה שלמה עם העובדה כי היא מלמדת ריתמיקה, זאת

לות זאת לעומת משחקי תנועה וריקודים שהגננות יכולות לנהל ללא ת. תורה שיש לדעת על בורייה

  ). 118' עמ, שם. (בבעלת מקצוע
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זאת , היא שיתוף הפעולה בין הגננת למורה לריתמיקה" הד הגן"סוגיה נוספת שעלתה במאמרי 

את שורש הבעיה . מתוך הנחה כי הגננת אינה נוטלת על עצמה להוביל את הריתמיקה בגנה

ההבנה ההדדית . נתהבעיה היא בעיקר בתיאום בין המורה ובין הגנ: "היטיבה לתאר קטרבורסקי

גליק הרחיבה ופירטה את הנדרש משני - פאיאנס). 115' עמ, 1962/ב"תשכ" (חשובה כאן מאוד

  :כדי ששיתוף הפעולה יצלח, הגננות ובעיקר המורות לריתמיקה –הצדדים 

כדי שזו תוכל , לעבוד מתוך מגע קרוב ביותר עם הגננת] על המורה לריתמיקה...[ 
להסתכל , בית בגן- עליה להיות בת... כ בכוחות עצמה"אח להשתתף בעבודתה ולהמשיכה

מגע זה בין הגננת ... בהתנהגותם וללמוד את רחשי נפשם ואת השפעת המוסיקה עליהם
, יש לקיימו גם מחוצה לו: ובין המורה לריתמיקה אינו נפסק עם תום יום העבודה בגן

וכן שיעורי ההשתלמות , בשעת עבוד תכנית וסדר עבודה, כגון בהתייעצויות פדגוגיות
ולבסוף יודגש גם ... יש לדרוש מהמורה לריתמיקה ידיעה הוגנת בלשון... במקצוע זה

שבה תלויה במידה מרובה , ערכה של התנהגות פדגוגית אמיתית מצד המורה לריתמיקה
הן עם הפעוטות והן עם , התנהגות נכונה ומחושבת בשעת עבודתה. הצלחת בעבודתה

... משקל בכל אישיותה-כיבוש עצמה ושיווי, ענייניות, טבטחון ושק; הגננות
  ).25-26' עמ, 1939/ט"תרצ(

הן . גליק עולים באופן סמוי דברי ביקורת קשים על המורות לריתמיקה-מתוך דבריה של פאיאנס

הן זקוקות להשתלמות , עליהן לקיים קשר הדוק יותר עם הגננות, אינן מעורבות בחיי הגן

  .ליהן לשפר את יחסי האנוש ולאמץ התנהגות פדגוגית נאותהוכמו כן ע, מקצועית

סוגיית שיתוף הפעולה בין הגננת למורה לריתמיקה תמשיך להעסיק את אנשי החינוך המוסיקלי 

מעבר ליחסי אנוש לקויים העלולים להעכיר את . בשנים שאחרי קום המדינה ועד לימינו אלה

מה מידת , ת על התכנים המוסיקלייםניצבת השאלה מי מבין השתיים אחראי, האווירה

מעורבותה של הגננת בשיעור הריתמיקה ומה תפקידה של הגננת בחינוך המוסיקלי שמעבר לשעת 

    .השיעור

מחויבותו ואחריותו  –ומנגד , שתי הסוגיות הראשונות בסעיף זה עוסקות בפיתוח האינדיבידואל

כאשר הראשונה מביניהן עוסקת  ,שתי הסוגיות האחרונות קשורות לתחום הפדגוגיה. לחברה

והשנייה עוסקת בסוגיה פדגוגית המגדירה את תפקידה , בריתמיקה כאמצעי לחינוך כללי

  .המוסיקלי של הגננת והאינטראקציה שבין נושאי התפקידים בגן

הרי שבשני , למרות שהריתמיקה מפתחת את יכולות הפרט ובמקביל אף את כישוריו החברתיים

ניתן דגש רב יותר לריתמיקה כאמצעי ליצירת גיבוש חברתי תוך פיתוח חוש הסעיפים הראשונים 

הקניית תכונות אלה בקרב ילדי הגן הלמה את . האחראיות המוטלת על הפרט כלפי החברה

תפיסה זו אף תאמה את . המטרות החברתיות והלאומיות של היישוב העברי באותה תקופה

, עם זאת. בתקופת היישוב ואחרי קום המדינה שהיה דומיננטי, רעיונות הזרם הסוציאליסטי

חשוב לציין כי פיתוח הכישורים החברתיים של ילדי הגן נכללו במטרות הפדגוגיות שניצבו לנגד 

  .לאומית-ללא כל קשר למטרות החברתיות, עיני הגננות

 הדגישו את הזיקה שבין, העם הישראליים שנוצרו בתקופת היישוב- מעניין לציין כי גם ריקודי

 -סוגיה זו בולטת על רקע נקודות ההשקה שבין ריקודי. תוך זיקה ללאומיות, הפרט לקולקטיב

  ).7פרק , 2004, רוגינסקי: ראו(שני התחומים משלבים מוסיקה ותנועה  –העם לריתמיקה 
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תפיסת הריתמיקה כאמצעי לחינוך כללי ברוח החינוך הפרוגרסיבי העמידה את הילד במרכז תוך 

מכאן שהריתמיקה נתפסה . ואף תרמה לעיצוב זהותו העברית החדשה, ו האישיותקידום יכולותי

, 1999/ט"תשנ(לפי סיטון . כתורמת לתהליך החברות של הילדים ואף מקדמת את האינדיבידואל

, "ל"מועצת המורים למען הקק"בהתאם למצע החינוכי של . אין סתירה בין השניים, )63-70' עמ

כל עוד קיימת . יים אינם סותרים את הצרכים הלאומים של החברהטיפוח הפרט וכישוריו האיש

באופן . תהנה האומה ותתעשר מיכולותיו של הפרט, בקרב הילד תחושת שייכות ומחויבות לאומה

יכולה להעניק , כמסגרת חברתית, וגם האומה, כזה היחיד מקבל את היכולת לתרום יותר לחברה

  .לכל יחיד ולטפחו

  

  המוסיקליים יישום התכנים .3.א

התאחדות הגננות ארגנה השתלמויות בתחומים הפדגוגיים השונים במטרה להעשיר ולהעמיק את 

חשיבותן של ההשתלמויות המקצועיות הוכרה אף על ידי מחלקת . הידע המקצועי של הגננות

יחיאל , אך שני המפקחים הראשונים מטעם מחלקת החינוך, החינוך של ההנהגה הציונית

דבר שהוביל את התאחדות הגננות , לא נקטו יוזמה בארגון השתלמויות, צחק אלתרמןהיילפרין וי

שמונתה בהמשך לתפקיד , גליק- פאיאנס). 2005/ה"תשס, סיטון(לארגן השתלמויות מטעמה 

השתלמויות אלה שנערכו . החלה לארגן אף היא השתלמויות לגננות, )1936(המפקחת על הגנים 

ההדגשים והמגמות שעיצבו , שיקפו את התכנים, חת על הגניםבחסות התאחדות הגננות והמפק

- על החשיבות שניתנה לתחום הריתמיקה אפשר ללמוד מתוך דבריה של פאיאנס. את גן הילדים

  :גליק

כדי , שבכל סמינריון לגננות תהא פועלת מורה מומחית לריתמיקה, תנאי הכרחי הוא
, כך לחדש-י זה ותוכלנה אחרשהגננות לעתיד תקבלנה שם הכנה יסודית בענף עיקר

ההשתלמות לגננות הנפתחים אצלנו מדי שנה - להשלים ולהעמיק את ידיעותיהן בשיעורי
, 1939/ט"תרצ(מקום בראש  –זה כמה שנים  –ואשר בהם תופס החינוך הריתמי ... בשנה

  ).25' עמ

, 1936/ו"תרצ(גליק יזמה שתי השתלמויות בתחום הריתמיקה מטעם מחלקת החינוך - פאיאנס

, 1936/ו"תרצ(ושתי השתלמויות נוספות תוך שיתוף פעולה עם התאחדות הגננות , )1937/ז"תרצ

אך רוב ההשתלמויות נערכו בחסות התאחדות הגננות והתקיימו לאורך השנה ). 1944/ד"תש

 .ובחופשות

כמעט בכל שנה נערכו . העשור הרביעי הינו משמעותי ביותר בהפצת הריתמיקה בקרב הגננות

בה ערכה התאחדות הגננות , 1939/ט"כששיאן בשנת תרצ, )5נספח : ראו(למויות בתחום השת

, יעקב(ובמסגרתה הגננות השתתפו בשיעורי ריתמיקה , השתלמות שהוקדשה לחינוך המוסיקלי

ואף האזינו להרצאות בתחומי הדעת , )ט"תרצ, אנטיק(צפו בשיעור הדגמה עם ילדים , )ט"תרצ

 ".הד הגן"תקצירי השיעורים וההרצאות הודפסו ב. סיקליהנוספים של החינוך המו
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יעקב , )1945/ה"תש(גויטיין : על תכני ההשתלמויות שנערכו אפשר ללמוד מהמקורות הבאים

המאמרים ). 1936/ו"תרצ,התאחדות הגננות(ואנטיק , ) 1945/ה"תש; 1944/ד"תש; 1939/ט"תרצ(

גויטיין . לו אצל אנטיק מצוינים רק הנושאיםואי, של גויטיין ויעקב כוללים פירוט של התרגילים

פיתוח  –ואילו יעקב ואנטיק מציגות תרגילים ברמת המבוגר , מציגה תרגילים ברמת הילד

להלן תיבדק ההלימה בין תוכני . המוסיקליות של הגננות תוך יישום העקרונות ברמת הילד

  .ואימפרוביזציה' פזסול, ריתמיקה –ההשתלמויות לבין שלושת התחומים שבגישת דלקרוז 

  ההשתלמויות של קטה יעקב

אך ". פיתוח השמיעה והריתמיקה: "ה הייתה"ד ותש"כותרת ההשתלמויות של יעקב משנת תש

, חומר מוסיקלי) א: (העל של הריתמיקה-מוצגת חלוקה נוספת לפי שתי מטרות) ד"תש(בהקדמה 

אף על פי שהתרגילים . 'ת וכוזריזו, התמצאות, ריכוז, תרגילי סדר –חומר חינוכי כללי ) ב(

הרי שניתן להבחין כי יעקב ראתה , המתייחסים לחינוך הכללי מופיעים כאחד הנושאים הנלמדים

  .   בריתמיקה אמצעי חינוכי השקול בחשיבותו לריתמיקה כחינוך אסתטי

  הריתמיקה

; ריתמוסכתיבת ; יסודות ריתמיים; צורות מוסיקליות; פיסוק מוסיקלי; טמפו: תוכני הלימוד

; צורות גיאומטריות; תרגילי סדר זיכרון והתמצאות; משחק מתוך אימפרוביזציה; דינמיקה

שיעורים לדוגמה על (עבודה סמינריסטית ; )חילופי משקל(התמצאות לפי חילופי הטקט ; הדגשות

  ).ידי המשתתפות

  'סולפז

אלתור ; ים שוניםהבחנה בין צלילים ברגיסטר; הבחנה בין שני צלילים המנוגנים בו זמנית

שמיעת הפונקציות של הדרגות השונות בסולם ; מלודיות לפי ריתמוס נתון ומבנה מוסיקלי

ור 'זיהוי אקורד מז; ור ולה מינור תוך הכרת ההבדל בין הסולמות'שירת סולמות דו מז; הדיאטוני

משתלמת  כל" (סולם חי"ניצוח על ; שירת צלילים לפי דרגות; ומינור תוך שירה בשלושה קולות

; חיבור ריתמוס ומשקל לגובהי צלילים נתונים; שירה מהדף; )אחראית על שירת צליל אחד

  . השמעת מלודיות שהומצאו על ידי ילדי הגן

  אימפרוביזציה

ומופיע גם , תחום האימפרוביזציה מופיע לאורך ההשתלמות בתרגילים שונים במגוון הנושאים

          .        בתרגילים מתחום פיתוח השמיעה
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  השתלמות של תרזה גויטיין

. חינוך מוסיקלי ואמצעי לחינוך כללי: גם גויטיין הציגה את הריתמיקה על שתי מטרותיה

  .בהתאם לחלוקה זו מוצגים תוכני ההשתלמות

  הריתמיקה 

  :בחלק הראשון מופיעים תרגילים ריתמיים התורמים לחינוכו הכללי של הילד

כך ילמד הילד על ידי המשחק הריתמי . בחיים] לילד[בים המועילים לו הרגלים חשו...
, לחשוב במהירות, להגיב באופן ספונטאני. 2; לציית, להקשיב, להתרכז. 1: המסודר

לפתח את כוח זיכרונו ואת . 4; לשלוט בעצמו, להיות חזק ברצונו. 3; להיות אמיץ
, 1945/ה"תש, גויטיין) (ניצוח( לנהל ולהתנהל. 6; להתמצא בתוך סביבתו. 5; דמיונו

  ). 89' עמ

קצב , שינויי טמפו: בחלק השני מופיעים הנושאים המוסיקליים מתחום הריתמיקה

  .דינמיקה ותגובה לרגיסטרים שונים, פיסוק מוסיקלי, ריתמוס, והדגשות

  ואימפרוביזציה' סולפז

ור למינור 'בין מז הבחנה: גויטיין כללה מספר מצומצם של תרגילים מתחום פיתוח השמיעה

יש לציין שהתרגילים נועדו לילדים . כמעט ואין דגש על תרגילי אלתור. ופיתוח השמיעה הפנימית

מכאן שתרגילי פיתוח השמיעה אינם יכולים להיות ברמת מורכבות המתוארת , קטנים

  . בהשתלמות של יעקב

  שיעורי השתלמות של אנטיק אניה

, התרגילים יושמו גם ברמת הילד. צב ואלמנטים ריתמייםק, תרגילי הריתמיקה כוללים ריתמוס

כמו כן שולבו תרגילי ריתמיקה מתחום . בתנועה ובעבודה, במילה, וכללו ריתמוס במוסיקה

דגש רב ניתן על . אך לא ניתן פירוט, הוגדר כאוריינטציה בצליל' תחום הסולפז. הכללי-החינוך

אנטיק כללה בהשתלמות ". וך העבודה בגןמשחק חופשי מת"שהוגדר כ, תחום האימפרוביזציה

  . תרגילי ריתמיקה המיועדים לחג הביכורים

נבה נמצא מסמך המתאר סיכום של קורס למורים לריתמיקה שניתן 'שבארכיון בז בתיקה האישי

. אפשר לראות כי מגוון הנושאים הנלמדים דומים לתוכני ההשתלמויות של יעקב. ב"כנראה בארה

ניתוח שירי ילדים תוך הקשר של פיסוק , פוליריתמיות פשוטה, י קנוןאנטיק הוסיפה תרגיל

  .  מוסיקלי ודגש רב על אימפרוביזציה

משחק מתוך "או , "משחקים ריתמיים מאולתרים"סוג נוסף של שיעורי השתלמות הדגימו 

בתרגילים אלה נבחר נושא ). ט"תרצ, יעקב. ט"תרצ; ה"תרצ, אנטיק: ראו" (אימפרוביזציה

לנושא נקשרו . 'חגים וכו, עונות השנה, יומיות או יוצאות דופן- חוויות יום: לחיי הילדהקשור 

והמורה , הילד מאלתר תנועה ומעצב את החלל בהתאם לדמיונו. שירים ומשחקי תנועה מתאימים

חש , כשהרעיונות נובעים מהילד ואינם נכפים עליו מבחוץ, רק כך. מאלתרת מוסיקה לתנועתו
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. וך כדי המשחק הילד חווה מרכיבים מוסיקליים שונים אשר נובעים מהמצאותיות. הילד בחוויה

שאלתרה לתנועת הילדים בתוף , )א, ט"תרצ(דוגמה למשחק מתוך אימפרוביזציה תיארה יעקב 

הודגשו סופי הפסוקים על ידי המנוחה בשעת , נקבע טמפו להליכה: טיול –על הנושא הנבחר , וקול

לעומת השמיניות שאפיינו את הירידה מן , אופיינה בערך ריתמי של רבעהעלייה על ההר , ההליכה

  . 'וכו, ההר

פיתוח שמיעה , ריתמיקה –כי מבין שלושת התחומים שנכללים בגישת דלקרוז  ניכר, לסיכום

קטה יעקב עסקה . הושם דגש על תחום הריתמיקה בשילוב עם אימפרוביזציה –ואימפרוביזציה 

אך היא לא סיפקה לגננות כלים כדי להתמקד בפיתוח , ר ברמת המבוגרבעיק, אף בפיתוח השמיעה

. מתוך עבודתה נראה כי היא עודדה את הילדים להמציא שירים משלהם. שמיעה ברמת הילד

- שלושת המורות הדגישו את שתי מטרות. 'תרזה גויטיין הציגה מספר מצומצם של תרגילי סולפז

  .העל שבריתמיקה

  

  בחינוך המוסיקלישילוב הריתמיקה  .4.א

. במחצית השנייה של שנות העשרים החל להתגבש החינוך המוסיקלי בגני הילדים בארץ ישראל

האזנה , תזמורת כלי הקשה, משחק- שירי, בסוף שנות העשרים החינוך המוסיקלי כלל שירים

עם . פעילות מוסיקלית המלווה בתנועה –ריקודים ריתמיים והתעמלות ריתמית , למוסיקה

הצטרפה הריתמיקה כתחום דעת לחינוך , ותה בגני הילדים בתחילת שנות השלושיםהתבסס

  .המוסיקלי

הופיעו שני מאמרים שבהם מוזכרת הריתמיקה כתחום העומד בפני עצמו בגן  1931-1932בשנים 

הציגה את הריתמיקה כאחד מתחומי החינוך ) 9' עמ, 1931/א"תרצ(שרגורודסקה : הילדים

ציינה את הריתמיקה כתחום התורם לעיצובו של ) 1932/ב"תרצ(חורין - ובת, האסתטי בגן הילדים

  ). 2פרק : ראו(ובכך יצרה קשר בין ריתמיקה ולאומיות , "הילד העברי החדש"

תיאר את המוסיקה בגן , אביב - המפקח על המוסיקה בגני הילדים שבתל, )1867-1942(שור ' פרופ

מנגנים בכלי , לומדים ריתמיקה בלוית נגינה, םהילדים שרי: "הילדים במחצית שנות השלושים

גליק -פאיאנס). 67' עמ, 1935/ה"תרצ" (יוצרים משחקים בקשר עם שיר ושומעים מוסיקה, הקשה

תזמורת כלי הקשה , את השירה" הילד הקטן והמוסיקה"כללה במאמרה ) 1939/ט"תרצ(

, גננת, )1936/ו"תש(ן מילשטיי- קטינסקי. אשר לה ניתנה הדגשה מיוחדת במאמר, והריתמיקה

, אם כי לא הזכירה את השם הגישה, כללה אף היא את הריתמיקה כחלק מהחינוך המוסיקלי

נערכה השתלמות מטעם  1939/ט"בשנת תרצ. אלא תיארה תרגילים האופייניים לריתמיקה

השתלמות זו משקפת את כל תוכני החינוך המוסיקלי . התאחדות הגננות בנושא חינוך מוסיקלי

  .תזמורת כלי הקשה ואף ריתמיקה, שירה, האזנה למוסיקה - בגן

שילובה של הריתמיקה כתחום דעת בחינוך המוסיקלי הגדילה את מעורבותן של המורות 

, ביאל, שטיניץ, יעקב(הדבר התבטא בכך שחמש מהמורות לריתמיקה . לריתמיקה בחיי גן הילדים
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ה זו בולטת במיוחד לאור העובדה כי כמעט כל עובד. הלחינו ופרסמו שירי ילדים) גויטיין ואנטיק

הסיבה , לפי שטיניץ 36).מגמה שהתהפכה במהלך השנים(המלחינים של שירי הילדים היו גברים 

לכתיבת השירים נעוצה בהיעדר שירי תנועה בשפה העברית המשמשים כחומר מוסיקלי בשיעורי 

השפעתו של דלקרוז ניכרת ). 2006מרץ , שטיניץ. מתוך ריאיון אישי שנערך עם ט(הריתמיקה 

. שבהם מלווים השירים בהצעות למשחקי תנועה, )1933(וגויטיין ) 1946(בספריהן של שטיניץ 

  . שטיניץ אף הגדילה לעשות וכתבה הקדמה ובה דברי הסבר על גישת דלקרוז

כל תוכני החינוך המוסיקלי בגן " שיעור ריתמיקה"משנות החמישים כונסו יחדיו תחת השם 

קטה יעקב תיארה . שירה והאזנה, תזמורת כלי הקשה –חלו להתפתח מאמצע שנות העשרים שה

- לימוד שירי, עבודה בכלי הקשה: השיעור כולל: "את החינוך הריתמי בגן הילדים 1956בשנת 

המורה לריתמיקה . אך במרכזו עומד החינוך הריתמי, הכנת מסיבות לחגים ולימי הולדת, הארץ

כתבה  60- ובראשית שנות ה). 44' עמ, 1956/ו"תשט" (מוסיקלי' כל בו'עין הנה איפוא אצלנו מ

בשיעורי הריתמיקה אנו כוללים : "מהדמויות הבולטות בחינוך הריתמי לגיל הרך, דליה תלמי

; שירה; מן התכנים המועברים בגן, משחקי חוויה שונים –תרגילים ריתמיים טהורים ומלבדם 

, נגינה בתזמורת ואימפרוביזציות שונות במילים; ד חופשיריקו; האזנה לקטעים מוסיקליים

  ).29' עמ, 1962, תלמי" (מנגינות ותנועה

חדירתה של הריתמיקה לגני הילדים באה לידי ביטוי בפרסום מאמרים ובארגון השתלמויות על 

המאמרים בנושאי הריתמיקה הדגישו . ידי התאחדות הגננות שעיצבה את תרבות גן הילדים

בהשתלמויות שנערכו על ידי . לאומיות ופדגוגיה, מקשרות בין הריתמיקה לאידיאולוגיהסוגיות ש

העל של -תוך דגש על שתי מטרות, המורות המקצועיות בלטו תחומי הריתמיקה והאימפרוביזציה

, בשנות השלושים נכללה הריתמיקה כאחד מתחומי הדעת של החינוך המוסיקלי בגן. הריתמיקה

  .לי הקשה והאזנה למוסיקהנגינה בכ, לצד שירה

  

  הריתמיקה בשירות החגיגה בגן הילדים. ב

הם משקפים את ערכי החברה . החגיגות והטקסים שירתו את צרכי החברה מקדמת דנא

לאומיים , כמכשיר חינוכי יעיל להעברת מסרים אידיאולוגיים, בין השאר, ונתפסים, ותרבותה

ומהם עולה כי , ספורים בנושא החגיגות בגןבמהלך שנות העשרים נכתבו מאמרים . וחברתיים

  :הגננות לא היו שבעות רצון מעיצוב החגיגות בגן הילדים

נוהגים לאסף את כל הילדים . החגיגות שלנו קיבלו בכלל במשך הזמן צורה משעממת
להלביש תלמידים אחדים , משחקי תנועה, נוהגים להכין לכל חג שירים... לאחת הכיתות

והילדים אינם מבחינים אם , כינים בכל פעם למלך כתר של נייר זהבמ, בתלבושות שונות
  ). 17' עמ, 1924/ד"תרפ, אוברניק... (עומד לפניהם אחשורש או שלמה המלך

                                                
ורדינה , רבקה גווילי: שלוש נשים נוספות הלחינן שירי ילדים, מלבד המורות לריתמיקה 36

  .אך עסקה בתנועה, תנאי לא הוכשרה אמנם כמורה לריתמיקה-לוי. תנאי- לוי שלונסקי ושרה
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עיצוב . והן החלו להתגבש ולהתעצב, בתחילת שנות השלושים חל שינוי בדפוסי החגיגות בגן

על החגיגות והטקסים במסגרות הילדים התרחש במקביל לתהליך דומה שעבר -החגיגות בגן

נסיבות היסטוריות שהתרחשו במחצית . כמו הקיבוצים ובתי הספר, שונות של החברה בארץ

שנות , המשבר הכלכלי הגדול בסוף שנות העשרים שהביא לגלי ירידה –השנייה של שנות העשרים 

פיינה שאו" המאורעות"העלייה הרביעית ההמונית שלא נבעה מדחף אידיאולוגי ותקופת 

- איימו על  תהליכי בניית התרבות העברית –בהתנגשויות אלימות עם החברה הערבית 

, איום זה הביא לנקודות מפנה אידיאולוגיות. סוציאליסטית ועל ההגמוניה של תנועת העבודה

, ובין השאר הביא לחיפושי דרך בתחום עיצוב דפוסי הזהות הקולקטיבית, תרבותיות ופוליטיות

טקסית בעלת משמעות לאומית -תוך ניסיון ליצור מערכת סמלית, ת של סמלי יסודובחינה מחודש

  ).2פרק , 2002, יואלי(

ואימצה את מטרות המועצה וגם , "ל"מועצת המורים למען הקק"התאחדות הגננות הצטרפה ל

בעריכת חגיגות לאומיות שהיוו את אחד האמצעים , בין השאר, את דרכיה אשר התבטאו

הפרק יבחן . ת האידיאולוגיה הציונית ולהעצמת השייכות הלאומית בגן הילדיםהמרכזיים להפצ

  .את תפקידה של הריתמיקה ואופן ביטויה ושילובה בחגיגות

  

  "ל"מועצת המורים למען הקק"הצטרפותה של התאחדות הגננות ל. 1.ב

של  על ידי אנשי החינוך הבולטים" ל"מועצת המורים למען הקק"ז הוקמה רשמית "בשנת תרפ

מנהל גימנסיה , ר ברוך בן יהודה"ד, מנהל גימנסיה רחביה בירושלים, שלמה שילר: התקופה

הייתה לקדם את " מועצת המורים"מטרת , )2001/א"תשס(לפי סיטון . ועוד, אביב- בתל ההרצלי

שימשה מודל לחיקוי , האיכר הלוחם, ודמותו של החלוץ, חלוצי בבתי הספר בארץ-החינוך הציוני

, הסתפקות במועט, אידיאל זה ביטא ערכים הכוללים עבודה עברית. חינוכי ותרבותי כאידיאל

הקרבה אישית למען הכלל ואימוץ סגנון חיים כפרי השואב את השראתו מסגנון חייו של האיכר 

  .ך"העברי מתקופת התנ

 ,הפכה לנושא לימודי במוסדות החינוך העברי, שחרטה על דגלה אידיאלים אלה, הקרן הקיימת

משום החשש . ובאמצעותו הועברו מסרים לאומיים וחברתיים ברוח ערכי הציונות ההתיישבותית

מועצת "החליטו חברי , כי החינוך הציוני בבית הספר יסתפק באיסוף כספים לשם גאולת הקרקע

תכנית זו הייתה . על הרחבת הפעילות ועל חיבור תכנית לימודים מקיפה לבית הספר" המורים

  .חווייתיתעיונית וגם 

שילבה את המסרים האידיאולוגיים במקצועות הלימוד השונים באמצעות  התכנית העיונית

: כגון לימודי ארץ ישראל שהפכו למקבץ של מקצועות לימוד, תכנים והדגשים מיוחדים

  ). 81-125' עמ, 1999/ט"תשנ, סיטון: ראו(' ספרות וכו, ך"תנ, טבע, גיאוגרפיה

כמו , אך נעשה שימוש באמצעים הפונים אל הרגש, אותם מסרים הועברו בתכנית החווייתית

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



60 

 

, 81 -125, 1999/ט"תשנ, סיטון: ראו(ניסתה לעצב סגנון תרבות ונוסח חדש לחגיגות המסורתיות 

  .ל"לה הוקמה המחלקה לנוער ולבתי ספר בקקכדי ליישם תכניות א). 135 -175

של בית הספר ' יועדו לילדים מכיתה ד" מועצת המורים"תכניותיהם החינוכיות של מייסדי 

זאת משום שחשבו כי רק מגיל זה ילדים מסוגלים להבין רעיונות מופשטים דוגמת  .היסודי ואילך

טענו כי ניתן להטמיע את , "ריםמועצת המו"שרצו להצטרף ל, הגננות. האידיאולוגיה הציונית

נאותה לקבל לחיקה את " מועצת המורים. "האידיאולוגיה הציונית גם בקרב ילדים בגיל הגן

הגננות משום שאנשיה היו מודעים להשפעה הרבה של החוויות וההרגלים בתקופת הילדות 

תה בכך שאין הוד" מועצת המורים", כמו כן. המוקדמת על עיצוב אישיותו ומהלך חייו של הילד

והותירה את , היא יודעת כיצד להנחיל את האידיאולוגיה הציונית בקרב ילדים בגיל הרך

  .המלאכה בידי הגננות

בהפצה של חומרי לימוד לתכנית העיונית , להבדיל ממורי  בית הספר שזכו בתכניות לימודים, כך

נאלצו הגננות הסתפקו , לשם העשרת התכנית החווייתית" הצעות לתוכנית לחגיגות וטקסים"ול

. רוב רובה של העבודה נפלה על כתפיהן של הגננות. בקבלת פלקטים ותמונות לקישוט הגן

אך גם העניק להן חופש , המחסור בחומרים וברעיונות לעבודה הביא את הגננות לחיפוש מתמיד

אופיו ואת  את, הגננות קבעו את מדיניות החינוך הערכי בגנים. רב ואפשרות לנקיטת יוזמה אישית

   .כל אלה הובילו ליצירת תוצרים מקוריים שזכו להצלחה ואף אומצו בבית הספר. דרכי פעילותו

הגננות עיצבו נוסח חדש לחגיגות ולטקסים אשר הושתת על התכנית , כחלק מהתכנית החווייתית

תכנית זו הדגישה את האלמנטים החקלאיים . תוך התאמתו לגן הילדים" מועצת המורים"של 

ו בשבט נערכו נטיעות ונוסף "בט: םבחגים המסורתיים ונתנה מעמד מיוחד לכמה מן החגיש

חג הביכורים . ובין העם לארץ, היסוד החינוכי אשר קשר בין התרבות היהודית העתיקה לציונות

מועצת "תאם במתכונתו החדשה לכל הערכים החינוכיים של , "זיכרון הביכורים"שנקרא 

אשר סימל , גם לחג חנוכה. ל"לעבודת הילדים בגינה ולקק, בע ולחקלאותהוא נקשר לט": המורים

נוצרו חגים וימי זיכרון , בנוסף. ניתן דגש רב, את המאבק למען העצמאות הלאומית של עם ישראל

, סיטון(ויום השנה למותו של הרצל , א באדר"כגון י, חדשים הקשורים בתנועה הציונית

  ).2001/א"תשס

הלחנה וכתיבה של  וח החדשה הביא לבניית הווי וסגנון תרבותי חדש שכללעיצוב החגיגות בר

חומרים אלה נהפכו במשך בשנים לחלק . דקלומים ומשחקים, סיפורים, שירים חדשים

המוסיקה הייתה מרכיב מרכזי בחגיגה אשר  . מהרפרטואר הקנוני של תרבות הילדים העברית

, שירה, ם ריתמיים ותנועות ריתמיות לשיריםמשחקי: שילבה את כל תחומי החינוך המוסיקלי

. תדקלומים ולעתים אף קטעי מוסיקה קלאסי, המחזה, ריקודים, נגינה בכלי הקשה, תהלוכה

  .הריתמיקה השתלבה בהווי זה ונשאה תפקיד חשוב בהעברת המסרים האידיאולוגיים
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           יםהריתמיקה כחלק מהתכנית החווייתית בגן הילד .2.ב                   

ואולם התכנית , ל לא הייתה רלוונטית בגן הילדים"התכנית העיונית להחדרת רעיונות הקק

החגיגות והטקסים היו מהיישומים החשובים ביותר של . החווייתית נהפכה למשמעותית ביותר

הגננות התלבטו כיצד יש לערוך את החגיגות . וניתנה להם תשומת לב רבה, התכנית החווייתית

נושא זה בא לידי ביטוי . ושיתפו את חברותיהן בתהליך ההכנה ובקשיים שעמדו בפניהן, קסיםוהט

  .1935-1945בעיקר בשנים , "הד  הגן"במאמרים הרבים שנכתבו על ידי הגננות בכתב העת 

שמואל נבון הגדיר את אחת הבעיות המרכזיות שעמן התמודדו הגננות בהנחלת האידיאולוגיה 

לקונקרטיזציה , הצלחת החינוך הציוני תלויה במציאת דרכים למימושו: "יםהציונית בגן הילד

, נבון..." (הדרך של הסברה מופשטת מרחיקה את המטרה. אשר תמצא לה אחיזה בנפשו של הילד

הגננות הצליחו להמחיש נושאים שונים שעלו מתוך האידיאולוגיה ). 20' עמ, 1939/ט"תרצ

מנדל -ל הן האנישו בעזרת תמונות של מנחם"ט של הקקאת המושג המופש, לדוגמה. הציונית

... דבר שאפשר לילדים לדמיין לעצמם כי דמויות אלה רוכשות אדמה, אוסישקין ויהושע חנקין

את הפתרון להמחשת הרעיונות המופשטים העומדים בבסיס החגים תיאר ). 2001/א"תשס, סיטון(

  :        נבון

הילד אינו מסוגל . לים על כל חושיו של הילדהחג מתלבש בלבושים קונקרטיים הפוע
אשר גם הם משמשים סמלים , לתפוס את המופשט והנה באים גילויים קונקרטיים

 –השירים והפזמונות וכל אלה מזין הילד את כל חושיו ודרך החושים ... ועוזרים לו בכך
  ). 20' עמ, 1942/ב"תש, נבון" (את נפשו

מכיוון שהיא מפעילה את חושיו של , ת רעיונות מופשטיםהריתמיקה נתפסה ככלי מצוין להמחש

הגננת . ובאמצעותה הוא יוכל להפנים ולחוש את החוויה והאווירה הייחודית לכל חג וחג, הילד

צביה קטרבורסקי כללה את הריתמיקה כאחד מאמצעי ההמחשה של רעיונות החג המופשטים 

, גליק-פאיאנס). 153' עמ, 1962/ב"תשכ" (בתפקידים אקטיביים"אשר בהם משתתפים הילדים 

: בחיי הילד" תפקידים אקטיביים"פירשה את מקומם של אותם , המפקחת על גני הילדים

את הדברים שהוא חי . הבעתו- הפעילות הממשית של הילד מפתחת גם את דמיונו ואת כוח"

' עמ, 1942/ב"תש" (בממש הוא מעצב בעזרת חמרים שונים ובאמצעות המשחק הדרמתי והריתמי

מכאן שהמשחק הדרמטי והריתמי נתפסו כמשחק דמיוני המבוסס על חוויות המציאות ). 12

יחקור ויעצב , באמצעותו הילד יפנים. ומאפשר לילד לחקור ולגלות פנים נוספות של עולמו הריאלי

  . את רעיונות החג ותכניו

, לקוחים מתוך עולמםמכיוון שבשיעורי הריתמיקה הילדים עושים שימוש בדימויים תנועתיים ה

גליק להשתמש בהווי החגים כחומר גלם שבו יתנסו - המליצה פאיאנס, חוויותיהם והתנסויותיהם

השבתות , ההווי-חומר חשוב ורב גוני מספקים לנו חיי: "הילדים במהלך שיעורי הריתמיקה

ת כל א... הסתכלותי- אלא את הצד הממשי... יש להביא בחשבון לא את הצד המופשט... והחגים

  ). 20' עמ, 1939/ט"תרצ, גליק-פאיאנס" (לחיותו ולהחיותו, שהילד עשוי לחדור לתוכו
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הן אימצו את הריתמיקה . הגננות כללו את הריתמיקה כחלק מהתכנית החווייתית בגן הילדים

תוך ניצול הפן החווייתי העומד , כאחד האמצעים להמחשת האידיאולוגיה הציונית בגן הילדים

  .ך יפורט כיצד שולבו באופן מעשי תרגילי הריתמיקה עם רעיונות החגבהמש. בבסיסה

  

 תרגילי ריתמיקה המביעים את רעיונות החג. 3.ב

- ערך חינוכי) א: (מונה את הערכים אשר מקנה החגיגה שבגן, )1935/ה"תרצ(הגננת קטינקא 

) ב(; עם ולארצוגיבוריו והקשר ל, חגיו, הילד לומד להכיר את ההיסטוריה של עמו –אידיאולוגי 

, מוסיקלי-ערך אמנותי) ג(; עזרה הדדית ושיתוף חברתי, התגייסות למען רעיון אחד –ערך חברתי 

תרגילי הריתמיקה המשלבים את נושאי החג כוללים את שלושת הערכים  .וספרותי, אסתטי

 אידיאולוגיים-ערכים חינוכיים: אך בהקשר זה שניים מהם מודגשים במיוחד, שקטינקא מונה

  .אסתטיים- ומוסיקליים

מוסיקלי לנושאי - בסעיף זה יוצגו דוגמאות לתרגילי ריתמיקה שונים המשלבים בין התוכן הפדגוגי

 והדוגמאות יילקח. המסרים האידיאולוגיים ומחוות התנועה האופייניות לו, הסמלים, ההווי, החג

, לת הכשרה בריתמיקהגננת בע, חוה ורבה. ומורות לריתמיקה מתוך מאמרים וספרים של גננות

  . סיפקה במאמריה מקור חשוב לתרגילים אלה

  :תגובה לשינויי עוצמה מוסיקליים הנקשרים לסמלי החג

או אבא נח , כשאמא בבית נחה, כך הולכים(הליכה עם סימן באצבע על יד הפה המראה על שקט "

, ורבה" (הבאותו הסימן אנו מהלכים בגן בזמן שהנרות דולקים בחנוכיי). אחרי העבודה

  ).135' עמ, 1940/ש"ת

ג בעומר "של נגינת הפסנתר המתארת את אש המדורה בל םתגובה בתנועה לשינויים הדינאמיי

  ).178-179' עמ, 1962/ב"תשכ, קטרבורסקי(

  :הליכה המאופיינת בעוצמה רבה ונקשרת עם המסר האידיאולוגי של החג

, חרוץ בדרכו בבוקר לעבודה, ילד חזק כלל -המסמל בדרך, הליכה בסימן של אגרופים קמוצים"

' עמ, 1940/ש"ת, ורבה" (בחנוכה מסמלים בזאת הליכת גיבורים לפי רוח החג. לגן, הספר-לבית

135.(  

  :שינויי גובה וטמפו, משחקים קולקטיביים בזמן החגיגה המבוססים על תגובה בתנועה לפיסוק

מנהג , בשאלות ובתשובותשירה ... שירה משותפת לכל ילדי המוסד, תהלוכה משותפת
מחיאות כפיים , התנועה המשותפת בישיבה. קדום ההולם את השירה העברית במיוחד

מחיאות כפיים בעליה מוסיקלית בצורה , לגמר משפט מחיאות כפיים בתנועות מצלתיים
כן אנו נוהגים לשמוע בזמן חגיגה איזה דבר מאוצר . מהר ויותר מהר, לאט, משמחת

  ). 135' עמ, שם(אלא שומעים בלבד , ו משירי חג שאין אנו שרים אותםמנגינות עתיקות א
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  :הבעת המוסיקה בתנועה תוך שימוש באביזר הקשור לחג

 –פיתוח יצירת התנועה על ידי הילד בזמן השמעת מוזיקה כתרגיל יחיד ...
איך הוא חושב שצריך במקרה זה  –לקום ולהראות בצורה אינדיווידואלית 

. או לפעמים לסמן בתנועה הדגשה של התחלה או סוף, ודלרק, לנצח, ללכת
 –בחג ... חישוק, כגון כדור, במקרים אלה אנו משתמשים גם בעזרת מכשירים

' עמ, שם(סביבון או נר , המכשירים הם דברים המסמלים את החג כגון דגל
136.(  

  : יצירתיות ואלתור מוסיקלי באמצעות סמלי החג, המצאה

, אחד מבקש שינגנו לו סימנים חזקים: הילדים בשעת החגיגה דוגמאות מהמצאות... 
שני מזמין נגינה . בשעת הנגינה הוא הולך למניף את הדגל כשגופו מתוח ואומר כולו גבורה

ילדה אחרת . הכוונה שיוכל לפנות לכיוונים שונים ולצוות בעזרת התנועה' לכל הצדדים'
כך אפשר להמציא דוגמאות ואמצאות  ...מרקידה את הדגל על כף היד לפי רוח המוסיקה

הילדות אוהבות במיוחד את . לאין סוף ולכוון לכל מיני מטרות אם הילד מוכן לכך
  ).136' עמ, שם(די להן באיזה סמל המעורר את התנופה , הריקוד והתנועה

  :גילית-מתן מגוון אפשרויות לביטוי מוסיקלי המותאם להוראה רב

הנותנים להם אפשרות במשך זמן החגיגה ללוות את , ים דקיםהצעירים מקבלים מכשירי פעמונ"

  ).136' עמ, שם" (הרוקדים והשירים להנאתם בלי להקים רעש ולגרום להפרעה

  :משחקים ריתמיים מאולתרים בנושאי החג

במקרה זה החוויות . בתרגילים אלה הילד יוצר משחק מאולתר המבוסס על חוויות מתוך עולמו

, והמורה, הילד ממציא תנועות ומעצב את החלל בעזרת דמיונו. חגמתרכזות סביב נושא ה

מסייע לעבד את התחושות שאותן מציג הילד על ידי הכוונה , באמצעות כושרו הפדגוגי ורגישותו

אפשר לשלב בתרגילים שירי . כשבראשם הפן הריתמי, אל המרכיבים המוסיקליים שבתנועה

  ). 39' עמ, 1939/ט"תרצ; 132-133, 18' עמ, 1963, קביע(ריתמי -תנועה המתאימים לביצוע תנועתי

תיארה מהלך של שיעור המבוסס על משחק ) ט"תרצ(אנטיק : לתרגילים אלה דוגמאות רבות

הדגימה שיעור המבוסס על )  140-141' עמ, 1963(יעקב ; ריתמי מאולתר סביב נושא אפיית המצות

  ). 6נספח : לפירוט ראו" (משה בתיבה"אלתור סביב נושא 

: לדוגמה. נכללו בתכנית החגיגות השונות" משחקים ריתמיים"גננות רבות ציינו כי , כמו כן

' עמ, 1959/ך"תש, רוטרשטיין(בחגיגת חנוכה שולבו משחקים ריתמיים בנושא הסביבון והמכבים 

הילדים השתתפו "משחקי תנועה ושירים שבהם , ו בשבט נכללו ריקודים ריתמיים"בט). 64-65

, קטרבורסקי..." ('שתיל'סביב ה] ורקדו[', המורידים את הראש'ת מלאה בצער העלים השתתפו

את בני ישראל ' משה ואהרון'בשיעורי הריתמיקה הוציאו " –בפסח ). 164 - 163' עמ, 1962/ב"תשכ

משחקים ריתמיים הוזכרו במאמרים הרבים שתיארו את , כמו כן). 173' עמ, שם" (ממצרים

  ).1948/ח"תרצ, קומורוב; 1948/ח"תרצ, ודוביץ: ראו לדוגמה(החגיגות בגן 

אשר , דוגמאות נוספות לתרגילי ריתמיקה המשלבים את נושאי החג אפשר למצוא אצל יעקב

אך הוא התבסס , הספר אמנם נכתב בשנות השישים). 132-143' עמ, 1963(ייחדה לכך פרק בספרה 
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, יתמיים עם אביזרים המסמלים את החגיעקב הציגה תרגילים ר. על ניסיונה רב השנים בהוראה

תרגילי תגובה מהירה ומשחקים ריתמיים מאולתרים המתקשרים , תרגילי התמצאות במרחב

המורות המקצועית לריתמיקה שילבו בתוכני ההשתלמויות לגננות את נושאי , כמו כן. לסמלי החג

  ).1936/ו"תש, בליך; 1936/ו"תרצ, התאחדות הגננות: ראו(החג והחגיגה 

' עמ, 1963(לבין קטה יעקב , המייצגת את הגננות, השוואה בין הדוגמאות שאותן הציגה ורבה

מראה כי שתיהן המחישו באמצעות , המייצגת את המורות המקצועיות לריתמיקה, )132-143

מתוך תיאוריה של ורבה אפשר להבחין כי עניינה לא רק בתרגילי . הריתמיקה את רעיונות החג

גישה אינדיווידואלית , יצירתיות, הכוללים הבעה, אלא אף בעקרונות הגישה ,הריתמיקה עצמם

אך ורבה מעניקה להם , עקרונות הגישה מצויים אף בתרגיליה של יעקב. והתאמה ליכולות הילד

אולי בגלל השפעת הרעיונות החינוכיים של דיואי ששלטו באותן שנים בגן , משקל רב יותר

  . הילדים

  

. וידע פדגוגי זיקה למסורת, משולבים מסרים אידיאולוגיים עם ידע מוסיקליבתרגיליה של ורבה 

עד כי נדמה שסמלי החג מהווים אמצעי , שמתמקדת אך ורק בעניין המוסיקלי, זאת בניגוד ליעקב

קיים איזון בין המטרות המוסיקליות , לעומת זאת, אצל ורבה. להעברת התכנים המוסיקליים

  . מיותלאו-תלמטרות האידיאולוגיו

אך מכיוון שלא באה מרקע , טוני שטיניץ מהווה דוגמה למורה לריתמיקה ששלטה ברזי המקצוע

אני הייתי . למדתי מהגננות מה לעשות: "נושא החגים והחגיגות היה חדש בעבורה, מסורתי- ציוני

, ניץשטי. מתוך ראיון עם ט..." (ואני הייתי צריכה לנגן לזה, הן עשו את התכנית, הצד המוזיקלי

, השכלה בריתמיקה –וכמו כן , לחוה ורבה היה רקע ציוני רחב עוד מפולין, לעומתה). 2006מרץ 

  ).1א, ג, 3פרק : על ורבה ראו(דבר שהקל עליה לשלב בין השניים 

, יש לציין כי להבדיל מגננות רבות שכתבו מאמרים על עיצוב החגיגות בגנן תוך אזכור הריתמיקה

הבדלים אלה מצביעים על פערים בין התפיסה  .תבה על אודות נושא זהאף מורה לריתמיקה לא כ

, לבין תפיסת הגננות, שראו בתחום זה בעיקר חינוך מוסיקלי, המקצועית של המורות לריתמיקה

  .שראו בריתמיקה גם אמצעי להעברת מסרים אידיאולוגיים

  

  ביקורת על החגיגות .4.ב

  :על נושא החגיגות אפשר לציין שלוש נקודות עיקריות בביקורת

מתוך המאמרים עלו דברי ביקורת על כך שהחזרות המרובות לחגיגה מתישות את הילדים .1

הגננות הציעו לקצר ). 1940/ש"ת, ורבה; 1936/ו"תרצ, אנטיק; 1938/ח"תרצ, דיזנגוף- ויסמן: ראו(

ומר של בחגיגתנו אנו משתמשות לרוב באותו ח: "וכמו כן מצאו פתרון נוסף, את משך החגיגה

שהילדים רכשום מהעבודה היום יומית בגן עוד מראשית , התזמורת והמשחקים הריתמיים

הרפרטואר שלנו בשירים ומשחקים הוא די גדול ויש לנו תמיד במה לבחור בשביל החגיגה ... השנה
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, חסקינה; 135' עמ,1940/ש"ת, ורבה: ראו גם; 54-55' עמ, 1938/ח"תרצ, קטרבורסקי(

   ).1938/ח"תרצ

מוזכרת רק במאמרה , סוגיית שיתוף הפעולה בין הגננת למורה לריתמיקה סביב נושא החגיגות.  2

העבודה בכללה נעשתה בשיתוף פעולה גמור וזה שהכניס ומכניס "ובו היא כותבת כי , של חסקינה

הערה ). 46' עמ, 1938/ח"תרצ" (נוחה וטובה בעבודה ומסייעת בהרבה להצלחה, תמיד רוח שקטה

, רוח שקטה"ולא תמיד שרתה בהם אותה , מזת כי לא תמיד היו כך פני הדברים בגני ילדיםזו מר

, סוגיית שיתוף הפעולה בין המורה לריתמיקה והגננת נידונה במקומות נוספים...". נוחה וטובה

בעיות אלה נתנו את אותותיהן אף . ויש בכך כדי להעיד על בעיות בתקשורת בין שני הצדדים

  . ). 2.א, ג,3פרק : ראו(שאכן הצריך עבודת צוות לשם הצלחת המשימה , גותבארגון החגי

; ה"תרצ, .ט.י: ראו(ח נראה שהגננות חשו כי צורת החגיגות עדיין לא גובשה "עד שנת תרצ. 3

שנערכה במתכונת , מלבד חגיגת הביכורים הפומבית בשבועות, )1939/ח"תרצ, דיזנגוף- ויסמן

ז "בשנת תש). 165-168' עמ, 1999/ט"תשנ, סיטון: ראו(תי הספר ל בב"דומה לזו של טקסי הקק

מוציאות את הילדים ממסלול "נשמעה לראשונה ביקורת על ריבוי החגיגות ותכיפותן הרבה אשר 

" לא פחות חשובים מהחגיגה המוצלחת ביותר, ואינן מותירות זמן לדברים אחרים, החיים

ז התפרסמו לראשונה כמה מאמרים על "תש-ו"ים תשבשנ, כמו כן). 22' עמ, 1947/ז"תש, חסקינה(

חסקינה ). 1947/ז"תש, חסקינה; 1946/ו"תש, קטרבורסקי; 1946/ו"תש, לוי(חגיגות הסיום בגן 

אלא קשורה אל ... אינה קשורה בשום חג דתי או חג לאומי"... עומדת על כך כי חגיגת סיום השנה 

נפשית בעיקרה הנוגעת בכל אחד ואחד לחוד חגיגה . למאורע מיוחד בחייהם הם, הילדים עצמם

  ). 22' עמ, 1947/ז"תש" (וכולם ביחד בתור קולקטיב שלם

רק לאחר שתכני החגיגות גובשו ועוצבו והאידיאולוגיה הציונית השתרשה ונהפכה לנוכחת בהווי 

יה הרגישו הגננות כי הן יכולות להתפנות ולארגן חגיגות שאינן קשורות בהפצת האידיאולוג, הגן

טקס המעבר בין  –ובמקרה זה , ותכנן בא להדגיש את צורכיהם האישיים של הילדים, הציונית

  .הגן לבית הספר

הובילה אותן לאימוץ המטרות " ל"מועצת המורים למען הקק"הצטרפותן של הגננות ל, לסיכום

ועצת מ"הגננות יישמו את התכנית החווייתית של . וליישום דרכיו בגן הילדים, של ארגון זה

אשר כללה אף את החגיגה כאחד מהאמצעים החווייתיים להעברת מסרים , "המורים

חושי אשר דרכו - הריתמיקה נכללה כחלק מתכנית החגיגה ושימשה ככלי חווייתי. אידיאולוגיים

אשר , נמצא הבדל בין גישת הגננות. אפשר להמחיש מסרים מופשטים הנקשרים לרעיונות החג

, לבין תפיסת המורות המקצועיות לריתמיקה, לוגי שבתרגילי הריתמיקההדגישו את הפן האידיאו

במהלך השנים התגבשו . מוסיקליים-אשר ראו במסגרת החג אמצעי להעביר תכנים חינוכיים

אשר הסיתה את , החגיגות והועלתה ביקורת על החזרות המרובות והתמקדות מוגזמת בהן

  .לטיפוח תשומת הלב מתחומים נוספים בחיי הילד הראויים
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  אידיאולוגי ולאומי, מבט פדגוגי –" חוג ההסתכלות"הגן ו, הילד: סיכום.5.ב       

בשלב השני של התפתחות הריתמיקה הופצה גישה זו בגני הילדים על ידי המורות המקצועיות 

הריתמיקה . תוך שילובה כאחד מתחומי החינוך המוסיקלי בגן, לריתמיקה והתאחדות הגננות

  :          הגן ולמציאות הארץ ישראלית בשלושה מישורים נקשרה לחיי

ואת יכולותיו השונות של  מוזיקלי-הריתמיקה מפתחת את הפן האסתטי –הילד כאינדיבידואל . 1

  ).הריתמיקה כחינוך מוסיקלי וכאמצעי לחינוך כללי(הילד ברוח הזרם הפרוגרסיבי בחינוך 

קה המשלבים אינטראקציה בין הילדים ויוצרים בעזרת שיעורי הריתמי –חברת הילדים בגן . 2

מסתגל ומשתלב בחברת הילדים ואף לומד , הפרט רוכש מיומנויות חברתיות, גיבוש קבוצתי

  .להיענות לצורכי הקבוצה

  .בעזרת הריתמיקה הילד ממחיש ומפנים ערכים אידיאולוגיים ולאומיים –החגיגות . 3

מוצא תהליכי "... גישה כי בשיעורי הריתמיקה גליק הרחיבה את המישור השלישי והד- פאיאנס

כדי שיוכלו לעצבם מתוך ניסיונותיהם , התנועה צריך להיות תוך חוג ההסתכלות של הילדים

  : כולל" חוג הסתכלות של הילד"גליק אותו -לפי פאיאנס). 20' עמ, 1939/ט"תרצ" (וחוויותיהם הם

, חייטות, סנדלרות: אומנויות שונות, בשדה ובפרדס, עבודה בגן, סלילת כביש, בניית בית
, הרוח, המלקוש, היורה: תופעות טבעיות קרובות בקשר עם תקופת השנה; נגרות ועוד

. 'המטוס וכו, המכונית, הרכבת: כלי תחבורה; החיים-מחיי הצומח ובעלי; ב"הים וכיו
לא  יש להביא בחשבון... השבתות והחגים, ההווי-חומר חשוב ורב גוני מספקים לנו חיי

, את כל שהילד עשוי לחדור לתוכו... הסתכלותי- אלא את הצד הממשי... את הצד המופשט
  ). שם(לחיותו ולהחיותו 

תופעות , ובכך הריתמיקה הרחיבה את מושאי האידיאולוגיה הציונית והמחישה אף מגוון מראות

  . שנהכמו גם את הטבע ועונות ה, "הרחוב העברי המתהווה"ובעלי מלאכה הנכללים בתוך 

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

נקודות השקה אלה היוו את הגורמים לקבלתה . האידיאולוגיה והלאומיות, הצירוף של הפדגוגיה

  :הנלהבת של הריתמיקה בקרב הגננות בארץ ישראל

:  ר לפדגוגיה ואף לאידיאולוגיהמייצג את החיבו, הילד כאינדיבידואל –המעגל הראשון 

תאמו לרעיונות החינוך הפרוגרסיבי , אשר העמידו את הילד וצרכיו במרכז, עקרונות הריתמיקה.1

הריתמיקה מפתחת תכונות המאפיינות את . 2; שהיה הזרם הפדגוגי המרכזי בגן הילדים העברי

  . "הילד העברי החדש"דמותו של 

יצג את החיבור ללאומיות ואידיאולוגיה מתוך נקודת מבט מי ,חברת הילדים בגן–המעגל השני 

יכולת החברות שמפתחת הריתמיקה התאימה לחברה בתהליכי התהוות שבה : של סוציאליזציה

תכונות , כמו כן. הסתגלות לחוקי החברה ונטילת אחראיות הן תכונות רצויות שיש לפתח בילד

  . ם חשוב באותה תקופה בארץ ישראלאלה התאימו לאידיאולוגיה הסוציאליסטית שהייתה זר
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הטבע ועונות השנה , הווי השבתות והחגים הכולל את "חוג ההסתכלות" –המעגל השלישי 

בעזרת החוויה : ייצג את החיבור לאידיאולוגיה ולאומיותמ, "הרחוב העברי המתהווה"ו

מצעות תרמה להמחשת המסרים האידיאולוגיים והלאומיים שהועברו בא הריתמיקה, וההתנסות

הריתמיקה תרמה להפנמה והזדהות עם , כמו כן. תוך זיקה לעונות השנה ועוצבוהחגיגות 

...) אמנויות שונות, סלילת הכבישים, בניית הבתים(המעשים וביטויים הציונים , המראות

  . המתקשרים להקמת האומה
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   ועד אחרי קום המדינה 1945משנת   –התמסדות  : השלב השלישי. ד   

השלב השלישי בהתפתחות הריתמיקה מאופיין על ידי התמסדותה כמקצוע חובה במוסדות 

מדרשה למחנכים ומורים "הריתמיקה נכללה כאחד ממקצועות החובה ב. החינוך השונים

. המוסד הראשון בארץ להכשרת מורים למוסיקה – 1945אביב בשנת - שהוקמה בתל" למוסיקה

את הריתמיקה כמקצוע חובה בתכנית הלימודים משרד החינוך כלל , עם הקמת המדינה

ואף , )1956/ו"תשט, יעקב(בקונסרבטוריונים ובאקדמיות למוסיקה , בסמינרים למורים וגננות

  ). י"תש, משרד החינוך(בבתי הספר היסודיים 

  

  "מדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"הקמת ה. 1

חשבו , נים של החינוך המוסיקלישתי קבוצות של מחנכים ומורים למוסיקה שעסקו בתחומים שו

הקבוצה . על נחיצותו של מוסד להכשרת מורים למוסיקה, בלי לדעת זו על זו, באותה העת

, מורה לריתמיקה, וקטה יעקב, המפקחת על גני ילדים, גליק-הראשונה כללה את שרה פאיאנס

מרים , עמירןעמנואל : והקבוצה השנייה מנתה מורים למוסיקה מבתי ספר עממיים ומהגימנסיה

  .הדסה שרמן ופואה גרינשפון, לוין-גרוס

מחנך מוסיקלי בעל , פסנתרן, )1882-1962(ליאו קסטנברג ' גליק וקטה יעקב פנו אל פרופ- פאיאנס

והעלו בפניו את הנחיצות הרבה של מוסד , לאומי ומנהל התזמורת הארץ ישראלית-שם בין

האימפרוביזציה ופיתוח , הריתמיקה שבו יתפסו, להכשרת מורים לריתמיקה בגני הילדים

המפקח על זרם החינוך הכללי , יק'קסטנברג פנה אל סולובייצ. השמיעה מקום חשוב במיוחד

כדי לפרט בפניו את ההצעה , )אחד משלושת הזרמים בחינוך בתקופת היישוב(, בוועד הלאומי

יבל תזכיר המכיל הצעה יק כי כבר ק'והופתע מהודעתו של סולובייצ, להקים מכון לחינוך מוסיקלי

שהתבססה בעיקר על גני ילדים וסמינרים , אך לעומת תכניתו של קסטנברג. דומה מאת עמירן

-125' עמ, 1983, קסטנברג(נקודת המוצא של עמירן הייתה בתי ספר יסודיים ותיכוניים , לגננות

126 .(  

למפקח על הזרם במכתב שנשלח אף הוא , 1939ראשית פועלה של הקבוצה השנייה היה בשנת 

במטרה , אביב- בפנייה זו ביקשו המורים כי ימונה מרכז לשיעורי הזמרה בתל. הכללי בחינוך

כגון , וביניהן היעדר תכנית לימודים וחומרי לימוד, לפתור בעיות שונות שהציקו למורים למוסיקה

קים וועדה הוחלט לה, כתשובה למכתב. דרישה לשעות נוספות ועוד; גג- הצורך בארגון; שירונים

  . שתעסוק  בתכנית לימודים במקצוע הזמרה בבתי הספר הכלליים

ישיבת הפתיחה של ארגון המורים למוסיקה שהיה  1942נערכה בשנת , בעקבות עבודת הוועדה

על מצב המוסיקה בגני הילדים . כ לארגון הארצי של המורים למוסיקה בבתי הספר ובגנים"אח

  ).1942/ב"תש, חסקינה: על הכינוס ראו(מיקה מורה לרית, דיווחה הדסה ביריביס
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כאשר , "מדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"שתי קבוצות המורים נפגשו והחליטו על הקמת ה

-פאיאנס, הוועד המייסד כלל את קטה יעקב. עמירן –ולסגנו , למנהל המדרשה נבחר קסטנברג

  . )מתוך ריאיון וידיאו עם עמנואל עמירן(לוין - גליק ומרים גרוס

  

  "המדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"מקומה של הריתמיקה בהקמת . 2 

". המדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"יעקב וקסטנברג תיארו את הגורמים שהובילו להקמת 

התמקדה בסיבה , שהייתה אמונה על שיעורי הריתמיקה והאימפרוביזציה במוסד, )ו"תשט(יעקב 

בבתי , במורים למוסיקה בגני הילדים רה מחסור חמופרגמטית וציינה כי הגורם להקמתה הי

  . הספר ובסמינרים למורים

המדרשה למחנכים "רעיונית להקמת -הציג את התשתית האידיאולוגית) 1947/ז"תש(קסטנברג 

וציין שתי מטרות שעמדו לנגד עיניהם של מייסדי המדרשה עם הקמת , "ומורים למוסיקה

בכך ענו . המתהווה בארץ ישראל במרכז הלימודים העמדת השיר העממי, הראשונה: המוסד

המייסדים על הצורך ביצירת חינוך מוסיקלי חדש שיתגבש לאור יסודותיה של התרבות החדשה 

  . חינוך ריתמי גימנסטי –השנייה . והמקורית שנבנית בארץ על בסיס המסורת וההווי שמתעצב

ינוי התפיסה החינוכית שאינה וראה בה דוגמא לש, קסטנברג הרחיב על חשיבות הריתמיקה

הוא קשר בין הריתמיקה לפסיכולוגיה המודרנית , כמו כן. מבוססת על האינטלקט בלבד

ומטעם זה יש להעדיף את "... שמצביעה על חשיבות השנים הראשונות בעיצוב אישיותו של הילד 

קסטנברג ראה ). 13' עמ, 1947, קסטנברג".  (ואת ההוויה החברתית, את כושר הריכוז, חינוך הרגש

  :בריתמיקה אמצעי לעיצוב אישיותו של הילד הרך

בפולריות של הריתמוס גילו כוחות רבים המשפיעים על חיי הנפש גם מתחת לסף 
אנו רואים גשר , ק דלקרוז'בייחוד בשטח זה שיצר ז, במתודיקה של הריתמיקה. ההכרה

מראשית עבודתנו במדרשה . יצרבין כוחות היצר ובין כוחות כיבוש ה, בין הגוף ובין הרוח
כי ממקצוע זה יוצאות הרבה דרכים , קבענו מקום חשוב למתודיקה של הריתמיקה

' עמ, שם('  חינוך האדם לאנושיות על ידי המוסיקה'שהוא , לחינוך המוסיקלי המודרני
13.(  

לפי עובדיה . קסטנברג הדגיש את חשיבותה של הריתמיקה כאמצעי לחינוכו הכללי של האדם

השקפה זו באה לידי ביטוי אף בשם שניתן , 1966-1986מנהל המדרשה בשנים , )1970(טוביה 

שם הטומן בחובו תפיסה המדגישה את , "המדרשה למחנכים ולמורים למוסיקה" –למוסד 

תפיסה זו הינה פועל יוצא מהשקפתו , לפי טוביה. הכוונה לטפח את המחנך שבמורה למוסיקה

שראו במוסיקה אמצעי , גליק-כמו יעקב ופאיאנס, ומקימי המדרשההפילוסופית של קסטנברג 

  . לחינוך הומניסטי ודמוקרטי

והמחצית הראשונה של שנות  19-סוף המאה ה –אשר חיו באותה תקופה , דלקרוז וקסטנברג

הושפעו מהמורשת האירופית ומהרעיונות המהפכניים בתחום החינוך לאמנויות , העשרים

יונות שהתבססו על הפילוסופים והאסתטיקנים הרומנטיים של המאות רע, 20-בתחילת המאה ה
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שניהם החזיקו בדעות ותפיסות דומות בנוגע לחינוך ). Leeds,1985(עשרה -עשרה והתשע-השמונה

; אמצעי לחינוך מוסרי ואסתטי שניהם ראו במוסיקה: מהותו ומקומו בחברה, המוסיקלי

לדעתם החינוך המוסיקלי ; האינטלקט ועל הרגש המוסיקה נתפסה על ידם כפועלת בו זמנית על

  ). ;Gruhn, 2004 1943/ ג"תש ;1945/ה"תש, קסטנברג(נועד לכל ולא רק לבעלי כישרון נבחרים 

עוד . מוסיקלי-יש לציין כי קסטנברג הכיר היטב את עקרונות הריתמיקה והאמין בכוחה החינוכי

יועץ "במסגרת תפקידו כ, ך המוסיקליהוא הנהיג רפורמות מקיפות בחינו, בהיותו בגרמניה

כחלק מהרפורמות הוא כלל את הריתמיקה והאימפרוביזציה ). 1918" (לטיפוח המוסיקה בציבור

קסטנברג . בית הספר הגבוה למוסיקה שבברלין, )Hochschule" (הוכשולה"כמקצוע חובה ב

רבה שרכש קסטנברג על ההערכה ה). 1א, ג,3פרק : ראו(הזמין את קטה יעקב ללמד תחומים אלה 

עם עליית הנאצים ): Spector, 1990, p. 322(לדלקרוז ניתן ללמוד מאפיזודה שמתאר ספקטור 

ארגון זה ערך מספר ". האגודה הבינלאומית לחינוך מוסיקלי"שם ייסד את , קסטנברג ברח לפראג

כאשר , ורלפי ספקט. הוזמן דלקרוז, )1936(ולאחד מהם , כנסים בינלאומיים לחינוך מוסיקלי

, דלקרוז עלה לבימה בכדי להודות לקסטנברג על דבריו הנלהבים שנשא על אודות הריתמיקה

  .    מחווה המביעה הערכה רבה, נישק קסטנברג את ידיו

". המדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"למקצוע הריתמיקה היה מקום מרכזי בהקמת 

כן גורם המשפיע על עיצובו של הילד  הריתמיקה נתפסה כאמצעי לחינוכו הכללי של האדם וכמו

הוא צידד בגישה זו אשר ביטאה . קסטנברג הכיר היטב את עקרונותיה של הריתמיקה. בגיל הרך

כמו גם את השקפתם של צוות המורים אשר דגלו בחינוך הומניסטי , את השקפתו הפילוסופית

  .ודמוקרטי

  

  תכנית הלימודים בריתמיקה .3

, הרמוניה, ופיתוח שמיעה' כללה סולפז" למחנכים ולמורים למוסיקהמדרשה "תכנית הלימודים ב

התנסות , פסיכולוגיה, פיזיולוגיה של כלי הנשימה, פיתוח קול, אקוסטיקה, תולדות המוסיקה

הנקשרים לתרבות , ניתנו קורסים הייחודים לארץ, כמו כן. נגינה בחלילית ותנועה, בהוראה

, כאמור, קטה יעקב לימדה.  מקרא ומוסיקה יהודיתטעמי ה, החג והחגיגה: העברית החדשה

ומרים , ריתמי לפי גישת דלקרוז לא נכלל בתכנית הלימודים' סולפז. ריתמיקה ואימפרוביזציה

 .במדרשה' לוין הייתה אמונה על תחום הסולפז-גרוס

, וממשיכת דרכה של יעקב בהוראת הריתמיקה בגנים 1951תלמידת המדרשה משנת , דליה תלמי

ומעלה את הסברה כי היה זה משום שלא ניחנה בקול ', נת כי יעקב נמנעה מהוראת הסולפזטוע

כחלק משיעורי הריתמיקה הוביל לבעיה המרכזית של ' העדר תחום הסולפז, לדעת תלמי. ערב

וכתוצאה מכך לא שילבו בוגרי המדרשה שעבדו בשטח את , המקצוע בשנים מאוחרות יותר

  .בעבודתם' הסולפז
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  : תלמי מציינת כי לא היו שיעורי מתודיקה להוראת הריתמיקה ,כמו כן

ואמרה שזה צריך להילמד תוך כדי העשייה , קטה לא האמינה בשיעורי מתודיקה
היא הייתה משלבת קצת רעיונות של . השיעורים בריתמיקה היו נהדרים... המוסיקלית

אלא , תמיקה טהורהכל מיני טיפים כאלה ומפעם לפעם לא רק רי. איך לעבוד עם ילדים
  ).ראיון אישי, 2006יוני , תלמי. ד... (חיים-בעלי, חגים: גם תכנים חוץ מוסיקליים

- השיעורים נערכו בכיתת בית. שיעורי הריתמיקה לא התקיימו בתנאים אידיאלים, לדברי תלמי

 כמו גם תלמידים שנהנו, היו סטודנטים שהתנגדו ללמוד ריתמיקה. ספר קטנה ללא מרחב מספיק

  .מאוד ופנו לעסוק בכיוון זה

, מספרת כי לשיעורי האימפרוביזציה לא יוחד שיעור, בוגרת המחזור הראשון, אילנה שמואלי

לעתים היו צריכים התלמידים לאלתר לפי נושאים . ויעקב שילבה תחום זה עם שיעורי הריתמיקה

האימפרוביזציה , ואלילדבריה של שמ. 'עונות השנה וכו, מצבי רוח שונים, כגון מעוף ציפורים

ומי שלימד בגן היה צריך ליישם את העקרונות בעבודה , הייתה מכוונת להוראה בגן הילדים

תכני . שמואלי זוכרת את שיעוריה של יעקב כסוג של התפרקות וחופשיות במובן החיובי. המעשית

וק מוסיקלי ביצוע מקצבים במרחב תוך כדי ניצוח ותגובה לפיס, שיעור הריתמיקה כללו קנונים

דליה תלמי ואילנה שמואלי ציינו כי יעקב אלתרה ). 2007אוקטובר , שמואלי. מתוך ראיון עם א(

  .תאך כמעט ולא שילבה קטעים מן הרפרטואר של המוסיקה הקלאסי, יפה

תפיסה , הראשונה: קמה מתוך שתי תפיסות בולטות" מדרשה למחנכים ומורים למוסיקה"ה

ירה והלך הרוח של היישוב באותה עת ובאה לידי ביטוי בהדגשת לאומית אשר שיקפה את האוו

-תפיסה פדגוגית, השנייה. השיר העממי המשקף את התרבות העברית החדשה המתהווה

דרך . הומניסטית שהתגלמה בריתמיקה והדגישה ערכים חינוכיים באמצעות המוסיקה

מו פסיכולוגיה וחינוך הריתמיקה אפשר היה לחבור לפדגוגיות וגישות מודרניות נוספות כ

הקמת המדרשה ענתה על הצורך במורים נוספים למוסיקה בבתי הספר ומורות , בנוסף. פרוגרסיבי

  .לריתמיקה בגנים

שיעורי האימפרוביזציה נכללו . שבגישה' בתכנית הלימודים בריתמיקה בלט היעדר תחום הסולפז

שיעורי מתודיקה . ה בגן הילדיםבשיעורי הריתמיקה והוקדשו לאלתור המכוון להוראת הריתמיק

לא נכללו בתכנית הלימודים בגלל תפיסתה של יעקב ששללה באופן עקרוני את שיעורי המתודיקה 

  .בטענה כי תחום זה נלמד רק תוך התנסות בעבודה

ולמעשה הם , בולטת העובדה כי עוד בברלין קסטנברג ויעקב שיתפו פעולה בתחום הריתמיקה

אפשר לומר כי ההערכה הרבה שרכש קסטנברג . המשותפת בתחום זה המשיכו בארץ את עבודתם

היו , הומניסטית-בשילוב עם תפיסה פדגוגית, לגישת דלקרוז והעבודה המשותפת עם יעקב בברלין

  .הגורמים שעודדו את שילוב הריתמיקה במוסד הראשון להכשרת מורים למוסיקה בארץ ישראל

ובהמשך , שרים בגרמניה של תקופת רפובליקת ויימארשלמדה ריתמיקה בשנות הע, לטוני שטיניץ

נקודת מבט רחבה על , לימדה מקצוע זה משנות הארבעים ועד לשנות השמונים במדינת ישראל

העצומה של  תראייה זו הביאה את שטיניץ להבחנה כי הפופולאריו. הריתמיקה ויישומה בארץ
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הציונים היו : "דשהתחום זה נבעה מכך שהאידיאליזם של דלקרוז התאים לארץ ח

חיים , לעשות ארץ טובה, לבנות, חדש, הכול חופשי... וגם דלקרוז היה אידיאליסט, אידיאליסטים

זה התאים לקיבוצים בגלל שהיו . עכשיו כבר לא, 30-50זה התאים בשנות ... יותר טובים ליהודים

זה התבטא אף בקרב אידיאליזם , לדעתה). ראיון אישי, 2006מרץ , שטיניץ. ט" (אידיאליסטיים

אשר היו חדורי אידיאולוגיה ונטולי , גליק-קסטנברג ופאיאנס, עמירן, יעקב –מקימי המדרשה 

  .חשיבה מטריאליסטית

אך המגמות שצוינו בשלב השלישי של , גבולות המחקר הם סוף תקופת היישוב והקמת המדינה

מחוג הגננות צף ועלה ... "כתבה יעקב  1948בשנת . הריתמיקה המשיכו עד סוף שנות החמישים

עשרה השנים האחרונות החינוך הריתמי והוכחו תועלתו וערכו החינוכי בשביל הגיל -במשך חמש

  .אמירה זו משקפת את מקומה של הריתמיקה בסוף תקופת היישוב). 21' עמ, ח"תש" (הרך
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 סיכום

הילדים במהלך שלושת העשורים שקדמו עבודה זו חקרה את אופן יישומה של גישת דלקרוז בגן 

הריתמיקה נכללה כחלק מהתרבות החדשה של גן , החל משנות השלושים. להקמת מדינת ישראל

כגישה חינוכית . מוסיקליים ופדגוגיים, לאומיים- יםישירתה מטרות וערכים אידיאולוג, הילדים

גיים ולאומיים שימשה אמצעי להמחשת מסרים אידיאולו, המבוססת על התנסות חווייתית

לתהליך החיברות ופיתוח , תרמה לחינוכו הכללי של הילד, במקביל לכך. שעמדו בבסיס החגיגות

פיתחה הריתמיקה את החוש האסתטי של , כחינוך מוסיקלי. אחראיות של הפרט כלפי הקבוצה

, "הילד העברי החדש"תרמה לעיצובו של , כגישה חינוכית המשלבת מוסיקה ותנועה. הילד

  . אל גן הילדים בתקופת היישובאידי

שירי התנועה , אשר יצר זיקה בין הפדגוגיה של פרבל לבין האידיאולוגיה הציונית, לפי פינס

מפתחים את התכונות , המשקפים את גישתו החינוכית של פרבל ומעוררים את חוש הקצב

. 'הרגש וכו, ןהדמיו, פיתוח האסתטיקה, איזון בין הגוף לנפש –" ילד העברי החדש"הרצויות ב

והן עמדו בניגוד לדימוי הרופס והמפוחד של , "יהודי החדש"תכונות אלה נלקחו מדימוי ה

הפדגוגיה עמדה לשירות האידיאולוגיה והיוותה אמצעי לעיצוב , באופן זה". יהודי הגלותי"ה

ואת , הריתמיקה משלבת את המוסיקה כחלק מהאמנויות". הילד העברי החדש"דמותו של 

היא הושפעה מהזרם הפרוגרסיבי בחינוך אשר שאב את רעיונותיו . כחלק מתרבות הגוףהתנועה 

על כן ". ילד העברי החדש"ופיתחה אף היא את אותן יכולות ותכונות אופי הרצויות ב, גם מפרבל

הילד העברי "והחיבור בין הריתמיקה לדימוי , הגננות אימצו את הריתמיקה בשנות השלושים

שאימצו אותן גננות בתארן " יהודי החדש"יטויים מתוך הרטוריקה של ההתגלם אף בב" החדש

  . פעילות משיעור ריתמיקה

בשנות , בשלב הראשון .ידי שלושה שלבים-התפתחות הריתמיקה בארץ ישראל מאופיינת על

וכמו כן המורה , פלאום ורוזוליו, בלום-היגרה הגישה מאירופה על ידי הגננות מאייר, העשרים

שלב זה אופיין על ידי ניסיונותיהן האינדיבידואליים של שלוש הגננות אשר  .שטייןלמחול אורנ

הודגשה הזיקה בין רעיונות החינוך הפרוגרסיבי לבין . שילבו את הריתמיקה בעבודתן בגן

מוסד , "בית ספר לילדי עובדים"כפי שבאו לידי ביטוי בדרך ההוראה של רוזוליו ב, הריתמיקה

בשלב זה לא נמצא קשר בין הריתמיקה לחינוך . החינוך הפרוגרסיבי שפעל לפי תפיסת הזרם

  . לאומי

עם הגעתן ארצה של המורות , השלב השני בהתפתחות הריתמיקה החל בשנות השלושים

ונמשך עד ,  )1927הגיעה ארצה בשנת , תרזה גויטיין, המורה הראשונה( המקצועיות לריתמיקה

שני גורמים חברו  .ביסוס הגישה והפצתה בגני הילדיםאופיין ב זהשלב . לאמצע שנות הארבעים

המורות המקצועיות לריתמיקה ובראשן קטה  ארצה של עלייתן, האחד: יחדיו והביאו לתוצאה זו

אשר קידם , תכניו ותרבותו של גן הילדים, ארגון שעיצב את אופיו, התאחדות הגננות, השני. יעקב

הד "פרסום מאמרים בכתב העת , לציבור הגננות את תחום הריתמיקה על ידי ארגון השתלמויות

מספר גורמים הניעו את התאחדות הגננות לגלות עניין רב . והדפסת תקצירי השתלמויות" הגן

  : בריתמיקה
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תרמה  לפיתוח  –חינוך מוסיקלי וחינוך באמצעות מוסיקה  –הריתמיקה על שתי מטרותיה . 1

הזרם החינוכי שהשפיע על , הפרוגרסיבי בחינוך מגוון יכולותיו של הילד בהתאם לעקרונות הזרם

פיתוח היכולות של הילד ברוח החינוך הפרוגרסיבי תרמו לעיצוב , כמו כן. גן הילדים באותה עת

  ". הילד העברי החדש"דמותו של 

הריתמיקה נכללה בתכנית החגיגה בגן ושימשה אמצעי חוויתי וחושי להמחשת מסרים .  2

תרגילי ריתמיקה נקשרו בתוכנם המוסיקלי לסמלי . וגיה הציוניתמופשטים שנקשרו לאידיאול

בתרגילים שולבו אביזרים המאפיינים , האופי התנועתי שולב עם המסר האידיאולוגי שבחג, החג

נמצא הבדל בין גישת הגננות אשר הדגישו את הפן האידיאולוגי שבתרגילי . 'את החג וכו

לריתמיקה אשר ראו במסגרת החג אמצעי להעברת לבין תפיסת המורות המקצועיות , הריתמיקה

במהלך השנים התגבשו החגיגות והועלתה ביקורת על החזרות . מוסיקליים- תכנים חינוכיים

המרובות והתמקדות מוגזמת בנושא זה אשר הסיתה את תשומת הלב מתחומים נוספים הראויים 

  .אף הם לטיפול

מצעי ליצירת גיבוש חברתי בד בבד עם פיתוח הריתמיקה שימשה כא, לצד פיתוח האינדיבידואל. 3

הקניית תכונות אלה בקרב ילדי הגן הלמה את . חוש האחראיות המוטלת על הפרט כלפי קבוצתו

תפיסה זו אף תאמה את . המטרות החברתיות והלאומיות של היישוב העברי באותה תקופה

  . ום המדינהרעיונות הזרם הסוציאליסטי שהיה דומיננטי בתקופת היישוב ואחרי ק

עם הקמת המדרשה למורים ומחנכים , 1945השלב השלישי בהתפתחות הריתמיקה החל בשנת 

שנכללה כמקצוע  , הוא אופיין בהתמסדות הריתמיקה. ונמשך לאחר קום המדינה, למוסיקה

ובהמשך גם בעוד מוסדות חינוך כמו סמינרים , חובה במדרשה למורים ומחנכים למוסיקה

  .גני ילדים ועוד ,ספר- בתי, למורים

, המדרשה למורים ומחנכים למוסיקה הוקמה במטרה לענות על הצורך במורות לריתמיקה בגנים

מרכזיות הריתמיקה במוסד נבעה מתפיסה , לפי קסטנברג. כמו גם במורים למוסיקה בבתי הספר

  . הומניסטית שהתגלמה בריתמיקה והדגישה ערכים חינוכיים באמצעות המוסיקה-פדגוגית

בעוד , וך עדויות תלמידים עולה כי תחומי הריתמיקה והאימפרוביזציה באו לידי ביטוימת

מגמה זו בלטה כבר בשלב השני . לפי גישת דלקרוז כלל לא נכלל בתכנית הלימודים' שסולפז

מלבד אצל , אין עדויות על תכנית הלימודים בריתמיקה בשלב הראשון. להתפתחות הריתמיקה

שיעורי מתודיקה לא נכללו בתכנית . היא שאפה למזג את שלושת התחומיםרוזוליו אשר ניכר כי 

  . הלימודים בגלל תפיסתה של יעקב ששללה באופן עקרוני את שיעורי המתודיקה

ולמעשה הם המשיכו בארץ את , עוד בברלין שיתפו קסטנברג ויעקב פעולה בתחום הריתמיקה

רבה שרחש קסטנברג לגישת דלקרוז ניתן לומר כי ההערכה ה. עבודתם המשותפת בתחום זה

היו הגורמים , הומניסטית- וזאת בנוסף לתפיסה פדגוגית, והעבודה המשותפת עם יעקב בברלין

  .שעודדו את שילוב הריתמיקה במוסד הראשון להכשרת מורים למוסיקה בארץ ישראל
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שראל תקופה מכוננת בהתפתחות של מערכת החינוך בי, מחקר זה התמקד בתקופת היישוב בלבד

מומלץ להרחיב את גבולות המחקר מבחינה היסטורית . ושל החינוך המוסיקלי בפרט, בכלל

. בזיקה לשינויים חברתיים ואידיאולוגיים שחלו מאז ,ולכלול את השנים שלאחר קום המדינה

מומלץ להרחיב את גבולות המחקר מבחינה גיאוגרפית וכך לתרום למחקר השוואתי מקיף , כמו כן

  . דיות הריתמיקה בארצות שונותבתחום ייחו
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  ביבליוגרפיה

  

  םימקורות ראשוני

  

  דביר: אור יהודה. 1919-1936יומנים גנוזים מן השנים ). 2003. (י, טשרנוביץ - אבידר

  .14-14, א"י, הגינה. גן העיר העתיקה בירושלים). ד"תרפ. (מ, אוברניק

פרקי חיים מבית החינוך לילדי העובדים : צעדים ראשונים). ח"תשי. (י. רון -ופולני, .ד, אידלסון

  א"ת: אורים .ד"תרפ, אביב - בתל

  .116-128, ניסן אדר, החינוך שנה שלישית. הזמרה בבית הספר). ג"תרע. (צ. א, אידלסון

  .36-38, )ב-א(' א, הד הגן. על החינוך הריתמי). ה"תרצ. (א, אנטיק

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

  .  23 ,6, גיליונות. חג לעמק). ז"תרצ. (א, אנטיק

  .30 ,7, גיליונות. יום הולדת). ח"תרצ. (א, אנטיק

  .42-43, )ו- ה(' ד, הד הגן. שעור לדוגמא לגננות משתלמות). ט"תרצ. (א, אנטיק

  . איילה: אביב -תל. שירי לי מירי לי). ז"תש. (מ, ושטקליס, ילן. א, ביאל

  .30-34, )ב(ג "כ, הד הגן. עבודתי בחינוך מוסיקלי בגן הילדים). ט"תשי. (ש, ביגל

  .58 - 54, )ו- ה(א "י, הגןעל פעולות סניף חיפה בשנתיים האחרונות הד ). ו"תש. (ד, בליך

  .100-103, 'א, גננו. גני הילדים בארץ ישראל). ט"תרע. (ברנר ח -ברוידא

  .62 -65, )ו-ה( 'ז, הד הגן. תוספות). ב"תש. (ש, בלובשטיין

  . 148-149, )'י( 'א, הד החינוך. התנועה המוסיקלית בחינוך). ז"תרפ. (ט, ברלין

  .אוצר המורה: ירושלים .להיות מורה). 1978. (ט, פפיש - ברלין

  .רשפים: אביב - תל. צלילים שלא נשכחו). 1988. (ט, פפיש, ברלין

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

  .34-36, )'ג( 'ג, הד החינוך. על שיטת דלקרוז). ט א"תרפ. (ת, גוטליב

  .63-66, )ד( 'ג, הד החינוך). המשך(על שיטת דלקרוז ). ט ב"תרפ. (ת, גוטליב

  .ריתמוס: ירושלים .חמור קטן). ג"תרצ. (ת, גויטיין

  .35-36, )ד-ג(' ב, הד הגן. מטרותיה ודרכיה, ההתעמלות הריתמית). ז"תרצ. (ת,גויטיין

  .37-39 ,7, גיליונות. היום הולדת השקדיי). ח"תרצ. (ת, גויטיין

  .  ריתמוס: ירושלים. אמא שירי לי). תש. (ת, גויטיין

: אביב-תל). 89-95' עמ( שלבים ראשונים, המרכז לחינוך: בתוך. ריתמיקה בגן). ה"תש. (ת, גויטיין

  .הוצאת המרכז לחינוך

  .36 - 28, 'א, חוברות לענייני החינוך. המוסיקה בגן על). ב"תש. (מ, לוין -גרוס

  .24-26 ד- ג, החינוך. דברים אחדים על החינוך המוסיקלי בגן). ז"תרפ. (ח. ברמן, דויס

  .61-64 'א, גננו. קטהבית ה ).ט"תרע. ('ז. א, דלקרוז

  .247-249 ,שנה ראשונה, אופקים. מחול העתיד). 1933(ז . א, דלקרוז

  .53-54, )ו -ה( 'ח, הד הגן .תכנית קורס ההשתלמות לגננות בחינוך גופני). ג"תש(וירוביץ -הלר

   27-46 ,ד-ב, גננו. הציור בגן ובמכינה). פ"תר. (י, הררי

  .125 -124 ,שנה תשיעית, החינוך). ו"תרפ(הסתדרות המורים 
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  .30, )ד- ג( 'א, הד החינוך. בסניפים ובארגונים). ז"תרפ(, הסתדרות המורים

  .167 ,ג-ב, גננו. סניף יפו). פ"תר. (הגננותהתאחדות 

  . 139 ,ו-ה, גננו. הצעה לשיעורי השתלמות לגננות ).א, ב"תרפ. (התאחדות הגננות

  .159 ,ו-ה, גננו. דוח מהעבודה בגנים בסניף יפו ).ב, ב"תרפ. (התאחדות הגננות

  .18 ,א"י, הגינה. בין הגנים לגננות). ד"תרפ. (התאחדות הגננות

  .27 ,ו"ט -ד"י, הגינה. בין הגנים לגננות). ה"תרפ. (הגננותהתאחדות 

  .68, )ב-א( 'א, נתיבנו. במרכז). ב"תרצ(התאחדות הגננות 

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

  .58., )ד-ג(א , הד הגן.  סמינר והשתלמות). א,ו"תרצ(התאחדות הגננות 

  .4, )ו-ה(' א, הד הגן. הכינוס הארצי הרביעי להתאחדות הגננות). ב,ו"תרצ(ת התאחדות הגננו

- ה( 'א, הד הגן. אנטיק' י הגב"הקורס של הדרכה במשחקים ע תכנית). ו"תרצ(התאחדות הגננות 

  .70, )ו

  .69-70, )ו-ה( 'ד, הד הגן. בהתאחדות). ט"תרצ(התאחדות הגננות 

  .60, )ב-א( 'ה, ד הגןה. שיעורי קיץ). ש"ת(התאחדות הגננות 

  .52, )ו- ה( ד"י, הד הגן. שיעורי קיץ). ט"תש. (התאחדות הגננות

  .125-133 ,שנה שישית, החינוך. החלטות הועידה הארצית הראשונה). ב"תרפ. ('תרבות'הסתדרות 

מי , )עורכים(שלח . ליטוין וח. ר: בתוך). כרמל מתרגם. א. (היהדות במוסיקה). 1850. (ר, ואגנר

  ).1984. (כתר: ירושלים. מריכרד ואגנר  מפחד

  .6-7, )ד- ג( 'ז, הד הגן. לדמותו המחנכת של סבא דוד בן שלמה שור). ב"תש. (צ, וולפסון

  .50-53,)ב-א(' ג, הד הגן. 'חגיגת חנוכה בגן א). ח"תרצ(בלה , ודוביץ

  .42-44, )ב-א(' ג, הד הגן. חגים וחגיגות). ח"תרצ. (ח, דיזנגוף- ויסמן

  .תרבות חינוך :א"ת. ,  )גדון עורך. ש( םנקשיב לה). ש א"ת. (ח, ורבה

 :א"ת). 133-137' עמ( נקשיב להם,  )עורך(גדון . ש: בעקבות המסורת בתוך). ש א"ת. (ח, ורבה

  .תרבות חינוך

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

  .ות חינוךתרב: א"ת).215

החינוך . אביב- ד בבית החינוך לילדי העובדים בתל"שנת תרפ). ה"תרפ(חבר העובדים בבית החינוך 

  .44-49 ', ו

  .159 ,ה-ד, גננו. ח מהעבודה בגנים בסניף יפו"דו).ב"תרפ. (ט, חסקינה

  .108-109, )'ו(, שנה שלישית, הד החינוך. י"חינוך אמנותי מוסיקלי לילדי א). ט"תרפ. (ט, חסקינה

  .27-33, )ב-א(' א, הד הגןהמוסיקה בגן הילדים ). ה"תרצ. (ט, חסקינה

  .10-13, )ד-ג( 'א, הד הגן. תיאטרון לילדים). ו"תרצ. (ט, חסקינה

  .45-50 ,)ב-א(', הד הגן ג. 'חגיגת חנוכה בגן א). ח"תרצ. (ט, חסקינה

  .30-34, )ד-ג(' ה, הד הגן. שוב נטענו). ש"ת(טובה , חסקינה

  .71 - 70, )ד-ג(' ז, הד הגן. ס ובגנים"כינוס המורים למוסיקה בבתה). ב"תש. (ט, ינהחסק

  .22-25, )ד-ג(ב "י, הד הגן. ימי סיום). ז"תש( טובה , חסקינה

  .54-55, )ו-ה( ב"י, הד הגן. בהתאחדות). ח"תש. (ט, חסקינה

  .59-60, )ב- א(' א, הד הגן. חגיגת הביכורים). ה"תרצ. (ט.י
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  .38-40, )ו-ה(' ד, הד הגן. על קורס הריתמיקה לגננות).  א, ט"תרצ. (ק, יעקב

  .40-41, )ו-ה(' ד, הד הגן. החינוך לשמיעה מוסיקלית).  ב, ט"תרצ. (ק, יעקב

  .ראובן מס: ירושלים .אשירה נא לילד). 1942. (א, וביאל. ק, יעקב

  .37-43, )ו-ה(' ט, הד הגן. פיתוח השמיעה והריתמיקה).  ד"תש. (ק, יעקוב

  .37-30, )ד-ג(' י, הד הגן. פיתוח השמיעה והריתמיקה).  ה"תש. (ק, יעקב

  .21-24, )ב- א(ג "י, הד הגן. רשמים משוויץ). ח"תש. (ק, יעקב

  .43-47, )ג(' יט, הד הגן. החינוך הריתמי בישראל). ו"תשט. (ק, יעקב

  .ספרי צבר: אביב - תל .כך ישיר עולם צעיר). 1960. (ק, יעקב

  .ספרית הפועלים: אביב - תל. החינוך הריתמי). 1963. (ק, יעקב

  .ירושלים: ראובן מס .ספר ולנוער–מחזות ומשחקים לבתי , הבה נציגה). 1944. ( ב, יפה

  .37-41, )ד-ג(' ג, הד הגן. גנים ובתי ספר בלונדון). ח"תרצ. (ש, לוי

  .41 -38, )ב-א(א "י, הד הגן. חגיגת הסיום של גננו). ו"תש(שרה , לוי

  . ראובן מס' הוצ: ירושלים .השובל הארוך). 1998. (ד, לוין

  . ניומן: אביב- תל. במחול ובתנועה). ז"תש.(ד, לוין

  .ניומן: אביב-תל. צליל וצעד). א"תשי. (ד,לוין

  מחלקת החינוך בארץ ישראל. 'ב' חוב. החינוך בארץ ישראל). א"תרפ. (י, לוריא

  ספרית הפועלים: מרחביה. אההגיונות סותרים בהור). 1976. (צ, לם

  . 208-209, )י-ט( שנה שמינית, הד החינוך. התעמלות ריתמית). ד"תרצ. (מ

  .157-158, ו- ה, גננו. ח על עבודת סניף ירושלים"דו).ב"תרפ. (ד, בלום-מאייר

הד אנטיק ' הקורס של הדרכה במשחקים של הגב תכנית). ו"תרצ(, מחלקת החינוך לכנסת ישראל

  .70, )ו-ה(' א, הגן

הד .ז"ח של קורס השתלמות לגננות בחופשת הפסח תרצ"דו). ז"תרצ(מחלקת החינוך של הסוכנות 

  .68 ,)ד- ג(' ב, הגן

  .54-57, )ב-א(' ג, הד הגן. 'מזרחי'חגיגת חנוכה בגן ). ח"תרצ. (ל, חון'ג, . א,מישורי

, הד הגן. תל אביב, העם-חגיגת פרים לילדי הגנים בבית. תיאטרון לילדים). ח"תרצ. (מרכז הגננות

  .43, )ד - ג(' ג

 -18', א) שנה שלישית(, שרשים. החג בעבודת החינוך של הקרן הקיימת לישראל). ט"תרצ. (ש, נבון

24.  

  .17-21, )ב-א(' ז, הד הגן. חגים ומועדים בחיי הילדים). ב"תש. (ש,נבון

  .12-26, )ו -ה( ד , הד הגן. הילד הקטן והמוסיקה). ט"תרצ. (ש, גליק- פאיאנס

  .11-17, )ב- א(' ז, הד הגן. ל בגן הילדים"הקהק).ב"תש. (ש, גליק- פאיאנס

  .4-58 ,ג-ב, גננו. האמנות בחינוך). פ"תר. (א, שץ -פבזנר

  .30-38, )ו- ה(' ד, הד הגן. תזמורת כלי ההקשה בגנים). ט"תרצ. (ע, וב'פוגצ

  . 6.88/ 19, עזר יליןש אבי"ע, הארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה. י, פולני רון

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

  6-20, 'א, הפדגוג. הספר של פרבל ונחיצות גני ילדים עברים–בתי . )ג"סתר(-------- 

  .ו- ג, 'א, פסיעות .רכוש הילד בגן). ו"תרפ. (ח, סוקניק, פיינסוד

  .מאיר. ל: ירושלים .אל נודדתבת ישר). 1936,ו"תרצ. (ש, פלאום



79 

 

  22-25, 4, החינוך המשותף. החינוך המוסיקלי לפי שיטתו של  דלקרוז). 1938. (נ, פרנסון

   34-36, פברואר, החינוך המשותף. ק דלקרוז'כנס בין לאומי לזכרו של ז). 1966. (נ, פרנסון

  .67-68, )ג( שנה שנייה, אופקים וורשה .לקסנבורג -המוסד לריתמיקה הלראו). 1933. (ג, קאופמן

  .51-56 ',ג, אופקים. על תרבות הגוף). 1947. (ג, קאופמן

  .27, 3-4 .5, גיליונות). ו"תרצ. (ל, קיפניס

  .  34-36, )ד- ג(' ג, הד בגן. ח בגן הדוגמאי"חגיגת פורים בשנת תרצ). ח"תרצ. (ל, קומרוב

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

  .11-12,  ב-א, החינוך. התזמורת בגננו). ז"תרפ. (צ, קטרבורסקי
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  1נספח
  

  ).1903,פינס" (הזמיר"הקדמה לספר 

הניחה , שהרחיקה אותנו מחיי הטבע ומן ההוד שביצירה, הדלות! ... לילדי ישראל אין ילדות

בית חינוך כזה שנחשבו לו כאין כל דרישות הגוף והתביעות . חותמה גם על חינוך ילדינו

כובד ראש : כמו, בילדות היהודי נראים אותות זקנה: ש הרכה עשה פריהפיוטיות של הנפ

. לב לשירה שבטבע ובחיים - חסרון אהבה לנועם וליופי וקרירות, העדר הרגשה ודמיון, מרובה

, לא יפלא אפוה, ומפני שבתקופת הילדות יונח היסוד לחיים הגופניים והרוחניים של האדם

כי מי שלא היה , היהודי ערבוביה של זקנה וילדות אם נחזה גם בתקופות האחרות של חיי

  .בילדותו לא יהיה זקן בזקנותו

  

בהתעורר בו , העם. נראו שינויים לטובה בפנה זו –תקופת השאיפה לתחייה  –והנה בימינו 

כי למען השיג חפצו זה נחוץ לו ראשית דבר לשנות אופן חנוך , הרגיש, החפץ לחיים חדשים

מטרת כל החדשות ... ערים רבות חדרים מתוקנים ובתי ספר טוביםולכן נפתחים ב. ילדיו

רבים מן ההורים . רוח חיים בעצמות היבשות של ילדינו, כפי היכולת, האלה היא להביא

תחת קול בכי ', חדרנו'ובכמה מ' !תנו לילדים לחיות': והמורים הנבונים קוראים יחד עם פרבל

משתעשעים בשעשועים , ים שמחים בילדותםקול ילד, ישמע קול ששון וקול שיר, וזעקה

  .באה הדרישה לשירי ילדים בשפת עבר  –ובכן . ערבים ושרים במקהלות

  

לא אחשב את התועלת הרבה היוצאת מהם לידיעת הלשון . ושירי ילדים נחוצים לנו באמת 

 ,שירה טהורה! כי כל זאת כאין נחשבה בעיני לעומת הטוב הצפון בהם לרוח הילד... ושמושה

מעירה את כל הרגשות הטובים , מרוממת ומזקקת את לבם, המקבלת לרוח הילדים והבנתם

אהבת הטבע , צדק ורחמים, חמדת היופי והנועם, נדיבות, חמלה: הנמצאים בנפשם פנימה

האוכלת כרקב את , היא מרחיקה מהם את הרוח הרעה של פחדנות ועצבות; ואהבת הבריות

המביאה לידי אושר , גבורה ועליצות החיים, לב-בם אומץ כל הכחות הטובים שבילד ומעוררת

  . פנימי ורוח נכון

השירים העבריים  רוב... ראוים לשם זה באמת' שירי ילדים'אין לנו עד היום , אבל לדאבוננו

  ';שירים לאומיים'הם מאלה הקרואים , ספרנו-שמשתמשים בהם לשירה ולדיקלמציה בבית
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כלל גדול . מעוטם יפה ורבוים קשה, כל צרכם לילדיםגם בהיותם מובנים , שירים כאלה

רגש אהבת הלאום הוא רק אחד מרגשות ; הרי הוא אדם, קודם כל, הילד: בתורת החנוך

היא ההתפתחות השלמה של כל , לפי יסודי הפדגוגיה החדשה, ומטרת החנוך, האדם הרבים

שהיא הי התכלית , רולמען תשלוט ביניהם ההרמוניה הדרושה לאש, כחות האדם וכשרונותיו

ששירת הילדים של עמי אירופה ברובה היא , כ הננו רואים באמת"וע. האחרונה של החנוך

  . מה שאין כן אצלנו, אנושית, כללית

  

מפני שרוב בני עמנו הם יושבי , זרים הם לרוב לילדינו... שירים המצירים את מראות הטבע

, כי באמת אין לך דבר, דאי יש להצטערועל זה ו –ערים וכרכים ורחוקים מן הטבע והדרו 

  . שיעיר כה את הרגשות היותר טובים והיותר עדינים בלב האדם כמחזות הטבע וחמודותם

ולפיכך צריכים להראות לילדים את הטבע בעצמו ולפתח את לבם להבין ולהרגיש את היופי ...

שהם , ן את השיריםלא יכבד ממנו להבי, את הטבע החי... ורק כשידע הילד. ... הנשגב שבו

יתעוררו בלבבו אותם הרשמים והרגשות שהרגיש , ובעת קראו אותם, /העתקות מן הטבע'

שזאת היא מטרת השירים האלה   –בעת עמדו תחת כפת השמים והתענג על המראות בעצמם 

  .בכלל

  

הנטועה בטבע , כי הנטיה לצחוק, כבר הורה פרבל. נקודת הכובד בספרי הם שירי השעשועים

הרוחני , שעלינו להשתמש בו לצרכי החינוך הגופני, הוא הכח היותר חזק... ם בילדותוהאד

לחזק את רגשותיו הערים , בעזרתו נקל לפתח את חושי הילד הרך וכשרונותיו. ... והמוסרי

  ...ולהעיר את הנרדמים

  

אחרי  , בנוים המה על כורי עכביש', חדרנו'שנעשו בשנים האחרונות ב , כל התקונים הטובים...

גם יתר מכשירי , גם השיטה הטבעית. הספר-החנוך המסודר קודם בית –שיחסר להם היסוד

בעוד , כל זמן שהילדים נכנסים לחדר, לא יצליחו, לפי משנה אחרונה של הפדגוגיה, החנוך

מה שיקרה לעיתים קרובות  –או , חושיהם לא נתפתחו די הצורך וכחות גופם ונפשם נרדמים

לתקן את המעות הזה יש רק ... ; י מלמדים ואבות לא נכונים"בר להשחת עגם השפיקו כ –

, ואז... פ יסודי שיטת פרבל"ע... ילדים עברים-לפתוח בכל מושבות אחינו גני: תחבולה אחת

  ...שירי שעשועים בשפת עבר, ראשית כל, נחוצים יהיו לנו, בבוא היום המקווה
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ואל יהי דבר זה קל , הוא הטקט –בפרט  לכת-שעשועים בכלל ובשירי-רוח החיה בשירי

בהתגוששות , בכתב, בקריאה: בבתי הספר המתוקנים שבאירופה מושל הטקט בכל. בעינינו

, שהסכין את כל מעשיו לפי הטקט, הילד: נחוץ הדבר הזה ביותר, בני עמא פזיזא, לילדנו. ועוד

, ו תנועות מהירות משונותלא יעשה בידיו וברגלי, לא יפלוט מדי דברו את כל דבריו בבת אחת

לפיכך צריכים ללמד את הילדים מדה טובה זו . אלא דבורו יהיה בנחת והליכותיו במישרים

כי יצעדו כפעם בפעם , הטקט היא-והתחבולה היותר טובה לפתח בם את חוש, עוד מילדותם

  . זמר- שינגנו לפניהם בפה או בכלי, זוגות זוגות לקול צלצלי מנגינות לכת
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  2נספח 
  

  )ט"עתר, דלקרוז" (הבית הקט"
  
  
  

  
  
  
  
  



88 

 

   3נספח 
  
  ט"תרע" גננו"כריכת כתב העת 
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  4נספח 
  

  )ח"תרע-ז"תרע( של הגננת קטרבורסקי צביה מתוך שירון" הבה נבנה מגדל"
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  5נספח 
  

  . 37בריתמיקהו השתלמויות בחינוך מוסיקאלי
  
 

המסגרת בו   המרצה  עתתחום הד  המקור  השנה
נערכה 

  ההשתלמות
  פ"תר

1920  
התאחדות   אידלסון  שיעורי שירה לגננות   ) פ"תר(התאחדות הגננות

הגננות סניף 
  ירושלים

  פ"תר
1920  

סניף יפו   . לא ידוע  שיעורים לנגינה בקונצרטינה  ) פ"תר(התאחדות הגננות 
התאחדות 

  הגננות
  ב"תרפ

1922  
: צעה להשתלמות קיץה   )א,ב"תרפ(התאחדות הגננות 

גימנסטיקה ריתמית הלכה 
  , למעשה

  ונגינה בקונצרטינה

התאחדות   
  הגננות

  ב"תרפ
1922  

  :השתלמות  ) ב,ב"תרפ(התאחדות הגננות 
ריקודים ומשחקים ריתמיים 

  'בהנהלתו של אגדתי א

  סניף יפו  38'אגדתי א

  ב"תרפ
1922  

השתלמות בריקודים ריתמיים   ) ב"תרפ(בלום -מאייר
  לפי גישת דלקרוזלגננות 

  

, מר לוי
תלמידו של 

  דלקרוז

  סניף ירושלים

ד "תרפ
1924  

  הנהלת תזמורת לתינוקות  ) ד"תרפ(התאחדות הגננות 
  
  

  התעמלות ריתמית לתינוקות
  
  

  

מינא 
  גולדברג

  
שולמית 

  בלומשטיין

  

  ה"תרפ
1925  

  תורת לימוד הזמרה לתינוקות  ה"תרפ(התאחדות הגננות 
  שההנהלת תזמורת של כלי הק

  התעמלות ריתמית

     לא מצוין

ו "תרפ
1926   

הרצאה של מורה מבית המדרש   )ו"תרפ(הסתדרות המורים 
השפעת המוסיקה "לנגינה על 

  "בחינוך
  

סניף המורים   אסנס. ה
  בירושלים

  ט"תרפ
1929  

על קונצרטים לילדים שנערכו   ) ט"תרפ(חסקינה 
  . במקומות שונים בארץ

התאחדות   
  הגננות

  א"תרצ 
1931  

מוסיקה וריתמיקה : "הרצאה  )280' עמ, 1988(ברלין -פפיש
  "הילדים - בגני

  

טובה ברלין 
  פפיש

התאחדות 
  הגננות 

  ב"תרצ
1932  

  החוג לריתמיקה   ) ב"תרצ(התאחדות הגננות 
  )המשך משנה שעברה(

התאחדות   לא מצוין
הגננות סניף 

  אביב-תל

                                                
העת של - כתב -" נתיבנו'"ב פורסמה החוברת האחרונה של "חשוב לציין כי בראשית שנת תרצ  37

מכאן שאין תיעוד ". הד הגן"ה יצאה לאור החוברת הראשונה של "ובשנת תרצ, התאדות הגננות

לפי , סביר להניח. ה"ב לתרצ"סות התאחדות הגננות בין תרצמסודר להשתלמויות שנערכו בח

  .כי גם בשנים אלה נערכו השתלמויות בריתמיקה, )ט"תרצ(גליק - פאיאנס
  .יש להניח כי זו טעות והכוונה לברוך אגדתי, לפי ההקשר.  'במקור כתוב אגדתי א 38
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המסגרת בו   המרצה  עתתחום הד  המקור  השנה
נערכה 

  ההשתלמות
  ו  "תרצ

1936  
, ו"תרצ. (התאחדות הגננות

  ).א
  מיקהקורס לרית

  ). המשך משנה שעברה(
  

פעמית  בנושא -הרצאה חד
  ריתמיקה

  
  השירה בגן

  
  קורס לריתמיקה 

  

  אנטיק
  
  

  אנטיק
  
  

  גויטיין
  

  גרשמן

התאחדות 
  הגננות

  
  
  
  
  

  סניף ירושלים
  

  אביב-סניף תל
  ו  "תרצ

1936  
יסודות החינוך :הרצאה    )ב, ו"תרצ(התאחדות הגננות 

  הריתמי
הכינוס הארצי   אנטיק

של  הרביעי
התאחדות 

הגננות בשיתוף 
עם מחלקת 

  החינוך
  ו  "תרצ

1936  
מחלקת החינוך לכנסת 

  )ו"תרצ(ישראל 
  הדרכה במשחקים

      
  

מחלקת החינוך   אנטיק 
של כנסת 

  ישראל 
ז "תרצ

1937  
מחלקת החינוך של הסוכנות 

  ) ז"תרצ(
  הדרכה בריתמיקה ובמשחקים 

  
  

מחלקת החינוך   אנטיק
של הסוכנות 

בהדרכת 
קחת המפ

  פאיאנס גליק 
  

ז "תרצ
1939  

  על קורס הריתמיקה לגננות  ) ט"תרצ(התאחדות הגננות 
  
  

  החינוך לשמיעה מוסיקלית
  
  

שיעור לדוגמא לגננות     
  משתלמות

  

  קטה יעקוב
  
  

  קטה יעקוב
  
  

  אנטיק
  
  

  

התאחדות 
  הגננות

  

ש "ת
1940  

המשך לקורס (שיעורי השתלמות   )ש"ת(התאחדות הגננות 
  )שהיה בפסח

  ריתמיקה 
       

  התעמלות 
  

  

  
  
  

  אנטיק
  

  הלר
  

  

התאחדות 
  הגננות

ג "תש
1943  

במסגרת השתלמות בחינוך   ) ג"תש(וירוביץ -הלר
  קורס בריתמיקה: גופני

מחלקת   קטה יעקב
. החינוך

השתלמות 
  בחינוך גופני

ד "תש
1944  

  קטה  יעקב  פיתוח שמיעה וריתמיקה   )ד"תש(יעקב 
  
  
  
  
  

  

שיתוף פעולה 
ת בין מחלק

החינוך של 
הועד הלאומי 

ומרכז 
התאחדות 

  הגננות
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המסגרת בו   המרצה  עתתחום הד  המקור  השנה
נערכה 

  ההשתלמות
ו "תש

1946  
  הדגמה של חגיגת חנוכה בגן  ) ו"תש(, בליך

  
בספריה הפדגוגית הודפסו 

  סיכומי השתלמויות בריתמיקה

  לילי מינץ 
מורה (

  )לריתמיקה
  
  

  

התאחדות 
הגננות סניף 

  חיפה

  הקורס להתעמלות ולמשחקים  )ח"תש(חסקינה ח            "תש
  

  גרשמן
  

  

הדסה   שעות 39ריתמיקה   ) ט"תש(התאחדות הגננות   ט"תש
  ביריביס
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  6נספח 
  

  דוגמאות למשחקים ריתמיים מאולתרים בנושאי החג
  

  
  .)23-24' עמ,1939/ ט"תרצ(אנטיק 

  
כי מחר תהיה , מתוך השיחה התברר... חופש הפסחפתחתי בשיחה על , כשנכנסו הילדים וישבו במעגל... 

לבסוף ביררנו כי עוד נספיק בעצמנו לאפות ... שאלתי?' מה לעשות'. אצלם חגיגה ומצות עוד לא הכינו

את ההליכה ... ?'מי רוצה ללכת לחנות'. 'קונים בחנות]ש... [קמח' –?' מה דרוש לנו לאפית מצות'. מצות

  .ולילחנות לויתי בליווי ריתמי מיל

  

הם קיבלו רשות . בצורה ריתמית בשלום החנוני והביעו את בקשתם, כשנכנסו לחנות דרשו כולם יחד

שרתי את , בעלותם על הסולם. כדי להשיג את שקיקי הקמח מהאצטבאות העליונות, לעלות על הסולם

  .'לם-לים כו-אט עו-ל, אט-ל': את הסולם שריתי במלים. הסולם המזורי העולה

  

לשם זה דרושים היו . הלכנו להביא מים... חזרנו לגן... בליווי הסולם היורד. ו בזהירות לרדתהתחלנ... 

צריך היה להתכופף ולהושיט היטב את הידים לפנים . לקחנו אותם מהאצטבא התחתונה של המזנון. ספלים

  ).תרגיל התעמלותי(

  

בתנועה ריתמית שפכו את ... חןוהביאום בזהירות אל השול) האצבע שלי(לפי התור לקחו מים מן הברז 

עמדו במעגל גדול , כשגמרו ללוש. אחר התחילו ללוש. יצקו מים והקשיבו לבעבוע, הקמח מהשק לקערה

להושיט בכפיפה את הידים ואת הגוף לפנים וחזרה : התנועה היא. על הברכים והתחילו לרקע את הבצק

, ימינה: את כוון הפעולה ליוינו במקהלה. התחילו לחתוך את הבצק לריבועים. מבלי להזיז א הברכים

  ...רקדנו ושמחנו, ועד שחכינו לאפית המצות. ... מעלה, שמאלה, מטה

  

  

  ).140-141' עמ, 1963(יעקב 

  

הסיפור על ילדותו של משה היה . ריתמיקה חי ומגוון מתוך ההכנות לחג הפסח-להלן דוגמה של שיעור

עוררתי את הילדים להדגים בתנועות את . על הגלים סוף המיטלטלת-התיבה ששטה בים: מוכר לילדים

אני ליוויתי את : כל אחד ביצע זאת לפי דמיונו. וכן את כיוונם, הגבוהים יותר, הקלים –הגלים השונים 

ואני , כלומר כל הקבוצה הביעה את הים כולו, הילדים הציגו כגוש אחד. התנועות בנגינה על הפסנתר

כך הפעלתי את התחושה . בדלים הדינאמיים ברקע המוסיקאליידי הדגשת הה- הדרכתי אותה על

קרשנדו  –התנועה המתמדת של התקרבות הגלים אל החוף וחזרה (הקולקטיבית וההתמצאות בחלל 
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, בידיים: הם ביצעו זאת בצורות שונות. כיצד שטה התיבה על הגלים, כך הדגימו הילדים- אחר). ודקרשנדו

בזוגות בקבוצות , בישיבה, בשכיבה על הרצפה, משקל הגוף מצד לצד- ברגליים מפושקות ובהעברת שיווי

  .לצדדין, אחורה, קדימה –וכל זה בכיוונים שונים , קטנות של מספר ילדים האוחזים זה ביד זה

  

ידי התנועה -הם חיקו אותן על... הילדים הדגימו סירות שונות? מה עוד שט על המים: שאלתי אותם

הילדים . כן הציג כל ילד צורת סירה אחת כרצונו ועבר גם לצורות אחרות- חרא. האופיינית לכל אחת מהן

נוצרו קווים . על- הזכירו גם את האוניות עם הארובות וציירו באויר את העשן הקל המיתמר מהן אל

  .ליווי עדין וקל של הפסנתר או נגינת חליל הדגישו את אופי התנועות האלו. לפי כיוון הרוח, שונים

  

את תנועת התקדמותם בעזרת , את הדגים, כמובן, הציגו הילדים? מה שט בתוך המים: אלתיבתשובה לש

הם . את הצלילה ואת העליה על פני המים, את חטיפת החרקים בפה, קפיצותיהם העליזות, הסנפירים

 הם חיקו את קרקור. הקופצות באופן ריתמי שונה לגמרי מן הדגים, הסוף- הציגו גם את הצפרדעים בין קני

  .הצפרדעים  ואף זה בניגוד לדגים האלמים

  

אך בלי לפגוע בשלימות החוויה והאוירה , השתמשתי אמנם באסוציאציות מסוימות מן ההגדה של פסח

  .ובלי להחליש את המתח לפני החג

  

אפשרויות התעמלותיות והבעת , דייקנות הביצוע, המצאות הילדים כיד דמיונם: מסקנות השיעור היו

  .הגבה על ההבדלים הריתמיים והדינאמיים בצורה מגוונת ומעודנת, אות בחלל ובשטחהתמצ, מושגים
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  7נספח 
  

  )ט"תרצ(גליק -פאיאנס, תמונות משיעור ריתמיקה
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  .עצימת העיניים מגבירה את רשמי השמיעה, תרגילי פתוח שמיעה והתרכזות
  
  

                                             

 
 

  ). התמונה ניתנה על ידי דליה תלמי(א "אנטיק בשיעור ריתמיקה בגן ילדים בת   
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Abstract 

Dalcroze Eurhythmics is an approach to music education that was developed at the 

beginning of the 20
th

 century by Emile Jacques Dalcroze, a Swiss pedagogue and 

musician (1865-1950). The method strives to develop musicianship through a 

combination of physical, intellectual and emotional aspects while placing emphasis 

upon experiences, creativity and personal expression.  The Dalcroze approach 

includes three areas: eurhythmics, ear-training, and improvisation - which are 

integrated into the learning process.   

Eurhythmics incorporated educational concepts and ideas that were prevalent at the 

beginning of the 20
th

 century, when it was established as an approach to music 

education.  It soon earned a great deal of interest among intellectuals, artists, and 

educators.  The approach spread throughout Europe and the United States during the 

second decade of the 20th century, and later became known internationally.   

Eurhythmics first made its appearance in pre-state Israel in the early 1920s when it 

was introduced into kindergartens.  It then became part of the new culture that was 

being created in Israeli kindergartens before the establishment of the state.   

This study assessed the development of eurhythmics and the manner in which it was 

applied in Israeli kindergartens from the 1920s until 1948 (with the establishment of 

the State), and defined the role eurhythmics played in the new children’s culture in 

that period. The uniqueness of eurhythmics in Israel was examined in connection to 

three aspects: national-ideological, pedagogical, and musical, as well as through 

interaction between the three.  This formed the basis for the research questions: 

• How did eurhythmics serve the national ideological ideas? 

• What is the connection between the pedagogical principles that are the 

foundations for eurhythmics and the pedagogical approaches that prevailed in 

kindergartens in Israel? 

• What are the main stages of the development of eurhythmics in pre-state 

Israel, and in what manner were the three areas of eurhythmics applied in each 

stage?  

Comprehensive analysis of the sources reveals that eurhythmics - which integrates 

music as part of the arts and movement as part of body culture - served Zionist 

ideology and constituted a means of forming the image of the “New Hebrew Child.”  
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Eurhythmics developed the desired abilities and character traits of the “New Hebrew 

Child” as opposed to the image of the “Diaspora Child”: a balance between body and 

soul, courage, development of aesthetics, imagination, and emotion.   

Eurhythmics therefore played an integral part in the task of designing the image of the 

“New Hebrew Child”.  It was adopted by kindergarten teachers and gradually 

integrated into the kindergarten curriculum.  This research has identified three stages 

of the development of eurhythmics in Israeli kindergartens. Every stage was examined 

and  characterized through the national-ideological, pedagogical and musical aspects.   

 

The first stage took place during the 1920s when eurhythmics was initially introduced 

in Israel before the establishment of the state.  The method was brought from Europe 

by three kindergarten teachers: Meyer-Bloom, Flaum, and Rozolio, and by Orenstein, 

a dance instructor.  This stage was characterized by individual attempts on the part of 

the three teachers who integrated eurhythmics into their work in the kindergartens.  

During this stage emphasis was placed upon the connection between ideas of 

progressive education and eurhythmics, but no connection was found between 

eurhythmics and national-ideological education. 

The second stage began at the beginning of the 1930s when professional eurhythmics 

teachers arrived in Israel, and continued until the mid 1940s.  This stage was 

characterized by the establishment of the Dalcroze method and its widespread use in 

kindergartens.  Eurhythmics became a part of the curriculum and the national holidays 

festivities in the kindergartens, and was added as part of the contents of music 

education that began to be established in the second half of the 1920s.  This resulted 

from a combination of two factors: one was the arrival in the country of professional 

eurhythmic teachers, headed by Kathe Jacob.  The other was the promotion of 

eurhythmics by the Kindergarten Teachers’ Association - an organization that formed 

the character, content, and culture of kindergartens by publishing articles and 

organizing in-service training courses for kindergarten teachers.   

There were several reasons why the Kindergarten Teachers’ Association began to 

show interest in eurhythmics: 

1. Eurhythmics - with its two objectives of music education and education through 

music - contributed to the development of a variety of children’s abilities in 

accordance with the principles of progressive education - the educational outlook 

that influenced kindergartens at the time.  In addition, development of the child’s 
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abilities in the spirit of progressive education contributed to the formation of the 

image of the “New Hebrew Child.” 

2. Eurhythmics was included in the program of holiday celebrations in kindergartens 

and served as a means of providing an experience and sensual concretization of 

abstract messages connected to Zionist ideology.  Eurhythmics exercises were 

connected to the musical contents and symbols of national holidays symbols, the 

nature of body movements was integrated with the ideological message of the 

holiday, and props that were characteristic of the holiday were integrated into 

these exercises.  

3. In addition to development of the individual, eurhythmics served as a means of 

creating social unity, while at the same time developing a sense of individual 

responsibility towards the group.  The acquisition of these qualities among 

kindergarten children was compatible with the social and national objectives of 

the Jewish community in Israel before the establishment of the state. This concept 

was also compatible with the ideas of the socialist philosophy that was dominant 

during the period of pre-state Israel as well as during two decades following its 

establishment.  

The third stage in the development of eurhythmics began in 1945 with the 

establishment of the seminary for music teachers and instructors, and continued after 

the establishment of the state.  This stage was characterized by the institutionalization 

of eurhythmics, which became a required subject in teachers’ and music instructors’ 

colleges, and was eventually included in other educational institutions such as 

teachers’ seminaries, schools, and kindergartens.  The college curriculum combined 

the areas of eurhythmics and improvisation, but ear-training according to the Dalcroze 

approach was not included in the curriculum - a trend that had been prevalent during 

the second stage of the development of eurhythmics.    

The introduction of eurhythmics in pre-1948 Israel occurred in a unique manner that 

stemmed from its encounter with social and national conditions that were developing 

at the time. Eurhythmics has been a part of the new kindergarten culture since the 

1930s, and has served the pedagogical objectives and ideological-national values.  As 

an educational approach based upon training and experience, eurhythmics served as a 

means of actualizing ideological and national messages that served as the basis for 

holiday celebrations. At the same time, it contributed to children’s general education, 

the socialization process, and the development of individual responsibility towards the 



iv 

 

group. As a method of musical education it developed the child’s sense of aesthetics. 

As an educational approach that combines music and movement it contributed to the 

formation of “the New Hebrew Child” - the ideal of the kindergarten during the 

period preceding the establishment of the State of Israel. 
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