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 'יאנוש קורצאק האיש והאגדה'  חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 

 מחנך, רופא(, גולדשמיט ריקהנ היה האמיתי שמו) אק'קורצ יאנוש

 . ילדים למען דופן יוצא באופן ומנהיג פעל

 מבית הילדים  את לעזוב אק'קורצ סירב, מהגטו הגרושים בזמן

 .עצמו את ולהציל שלו היתומים

 עם ביחד בטרבלינקה הגז בתאי 1942 באוגוסט מותו את מצא וכך 

 .   הילדים

 

ommehttp://www.newleftproject.org/index.php/site/article_c

nts/to_repair_the_world_is_to_repair_education 

 

 אסור לעזוב ילדים 

שנים לרצח יאנוש קורצ'אק: "לתקן את העולם פירושו לתקן את  75

זכרו של מנהל בית היתומים של גטו ורשה נצרב בשל האופן  ."החינוך

הולך בראש הטור של תלמידיו המגורשים  -הטרגי בו נרצח 

לא הייתה זו גבורה רגעית,  |לטרבלינקה, אף שיכול היה להמלט 

 לא מוכרת מספיק  ,יר למשנה חינוכית עמוקה, מפוארתאלא המשך יש
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קורצ'אק היה  .יאנוש קורצ'אקבימים אלו מצוין יום השנה להירצחו של 

ה ושדר רדיו, אך הוא התפרסם בעיקר כמחנך ייחודי סופר, רופא, הוג

ומקורי שייסד בית יתומים לילדים יהודים בורשה. היום, קורצ'אק זכור 

-בעיקר בגין מותו הטראגי בשואה, בימי הגירוש הגדול בגטו ורשה, ב

 .באוגוסט 6-והירצחו באותו היום או ב ,1942לאוגוסט  5

  

נוכית, שיטות החינוך הן למרות אינסוף חידושים בהגות החי  

שמרניות להחריד ובדרך כלל גם מנציחות פערים מעמדיים 

ותרבותיים. על כל זה כבר כתב קורצ'אק לפני מאה שנה ויותר. אלא 

אינן מוכרות כיום  –מצויינות בפני עצמן  –שהחלופות שהוא פיתח 

כמעט בכלל. כדי להכיר אותן לעומק יש לקרוא את כתביו, אבל בכל 

  .לפתוח פתח" קטן להיכרות עימו"יתן זאת נ

השואה מגלמת רצח רב מימדים. היא רצח פיזי, השמדת חיי אדם, 

ובכך גם השמדת עתידם האפשרי; והיא גם רצח תרבותי, השמדה 

הנורמות, והערכים של מנהגים דתיים  ,של רקמת החיים, הרעיונות

ו, רקמה תרבותית ז .ותרבותיים שבתוכם חוו היהודים את חייהם

למרות שנגדעה, הינה בעלת פוטנציאל של לידה מחדש, ככל שנאסוף 

את סימניה, נתעניין בהם ונקבל מהם השראה. אין הכוונה ל"החזרת 

עטרה ליושנה" וגם לא לבנייה מחדש של תרבות הנטועה בתוך זמן 

אלא לחיפוש של שורשים תרבותיים ואידיאים,  ,ומקום שונים משלנו

ינו, אם ניתן להם ההזדמנות. כיצד ניתן להפוך היכולים להעשיר את חי

את דרכו ופועלו של אדם, שניסה להטביע חותמו בעולם, כדוגמת 

 ?יאנוש קורצ'אק, לזכרון חי

ראשית, יש לזנוח את הנטיה להתרכז במותו בזמן השואה ובחייו 

 .בגטו, ולהכיר את ארבעים שנות יצירתו והגותו שקדמו להם
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 כיתתפיסת עולם ותפישה חינו

יאנוש קורצ'אק" היה שם העט של הנריק גולשמיט, סופר יהודי "

שאפתן וסטודנט לרפואה מאוניברסיטת ורשה. יש המשערים שכינוי 

זה נועד להסוות את מוצאו היהודי, אך למעשה מוצאו היהודי היה 

את כל הכסף בעולם", כדי "ידוע היטב. כילד, ביקש קורצ'אק לשרוף 

ם כל ילד, ללא תלות בעושרה של משפחתו. שיוכל לשחק בחופשיות ע

 .14כאשר משפחתו ירדה מנכסיה, לאחר מות אביו, קורצ'אק היה בן 

בעת שלמד רפואה, קורצ'אק הפך למבקר חברתי חריף. ההחלטה 

לוותר על קריירה כרופא ולהקים בית יתומים לילדים יהודים הייתה 

יים חדשניים לנקודת מפנה בחייו. בית היתומים הפך לאתר של ניסו

וייחודיים בחינוך, המוקדש ליצירת חברת ילדים דמוקרטית וצודקת, 

 ."או במילותיהם, "ממלכת ילדים

( קרו באירופה תהפוכות 1942-1878במהלך חייו של קורצ'אק )

חברתיות ופוליטיות רבות. קורצ'אק ראה אותן מקרוב. הוא חזה 

הוא שירת  במהלכי הרוסיפיקציה של האימפריה הצארית בפולין;

ובמלחמת  (1905-1904)יפן -כרופא בצבא הצאר במלחמת רוסיה

(; הוא גויס לצבא פולין לתקופה קצרה 1918-1914העולם הראשונה )

(. הוא חזה בעצמאות פולין 1921-1919סובייטית )-במלחמה הפולנית

 .המחודשת ובהתגברות האנטישמיות בה

 הוא היה ער לתופעות החברתיות של זמנו: 

ר, התיעוש, המסחור והתסיסה החברתית. על רקע אלה, העיו

התשובות  .התחדדה הבנתו שאין החינוך מקצוע כשאר המקצועות

השתנו  "?מהי רפואה טובה"או  "?מהי הנדסה טובה"לשאלות כמו 

אך במעט, בימי שלום ומלחמה, בימי אימפריאליזם ובימי שחרור 

נותרה מסובכת  "?מהו החינוך הטוב"לאומי ואילו התשובה לשאלה 

ושנויה במחלוקת ללא הרף, וזאת מפני שמטרות החינוך תלויות 

 .לחלוטין בדמות החברה אותה שואפים ליצור או לשמר

איש מהם לא ידע, או לא רצה לדעת, שהילדים יכולים להפוך "

לעובדים מצפוניים, חרוצים ופעילים וחסרי פניות יותר מכל עובד 
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לקטול את זמנם, כדי שלא ישקעו הומצאו אלפי שיטות איך  .אחר

בבטלה ובעצלות ואיש לא העלה בדעתו שאפשר למסור עבודה 

לידיהם. רק תעשיינים ובעלי קירקסים למדו את ערך עבודת 

הילדים וניצלו אותה לתועלתם במעשי עושק ושוד גסים. איש מהם 

לא הבין או לא רצה להבין שהילד ילמד ברצון ובמהירות, בדיוק 

וגר, את כל אותם הדברים שהוא באמת זקוק להם כמו אדם מב

ויכול למצוא להם שימוש מיידי הלכה למעשה. אחרת צריך לכפות 

על הילדים את הלימוד בצורה מלאכותית, או להקל באופן 

מלאכותי על לימודיהם ולהמציא דרכים מלאכותיות כדי שיישארו 

 בזיכרונם. מכאן הציונים, הפרסים והעונשים, מכאן השינון

שש או שמונה שנים בבת  ,והבחינות על חומר של שנה, של ארבע

 ”.אחת תוך העלה הדרגתית של הקלות וזכויות יתר

, 189קורצ'אק, "בית הספר של המוות", בית הספר של החיים, עמוד )

 ('כתבים, כרך ח

לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך", כתב קורצ'אק, אף שידע "

", הינו מתקדם רק ביחס למטרות חברתיות חינוך מתקדם"היטב שכל 

 מסויימות. את חיבוריו נהג לפרסם בעיתונים סוציאליסטיים

(Przeglądu Społecznego, Glos, Społeczeństwo),  שצונזרו לעיתים

קרובות ופעיליהם נרדפו ע"י שלטונות הצאר. הוא עצמו, אף שהזדהה 

פלגה או תנועה עם האידיאות הסוציאליסטיות, לא היה חבר פעיל במ

סוציאליסטית באופן רשמי. כפי הנראה, אחת מנקודות המחלוקת בינו 

לבין המהפכנים השמאלנים היה עיסוקם האובססיבי בתפיסת השלטון 

והלגיטימציה שהעניקו לאלימות לשם כך. קורצ'אק, העדיף לעסוק 

כבר בהווה, ב"יום שאחרי". שכן אם תצליח המהפכה להפיל את 

איזו מידה יוכלו אנשי החברה הישנה לחיות על פי שלטון הצאר, ב

אידיאלים חדשים? קורצ'אק התעלה מעל ההוגים האוטופיסטים 

הקלאסיים שרק דמיינו חברה מתוקנת, ושונה מקרל מרקס, אבי 

הקומוניזם, שהכחיש כל קשר בין תורתו לבין אוטופיה. הוא דומה 

לחתור  יותר לרוברט אוון, "אבי הקואופרציה", בכך שהתעקש

לאוטופיה בתוך מגבלות המציאות הקיימת, או כמו שניסח זאת מרטין 

 ."בובר: "אוטופיה מתגשמת
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בבית היתומים של קורצ'אק היו מספר מצומצם של כללים שנבנו כך 

שיהיו מובנים לילדים. הילדים היו יכולים לשנות את רובם באמצעות 

ית משפט של המחנכים לא הורשו להעניש ילדים; ב .מועצת הילדים

ילדים הוקם כדי לטפל בתלונות של ילדים או של מבוגרים. השיפוט 

 –הסנקציה החמורה מכל  .היה סלחני ורוב הפסיקות היו קלות יחסית

הופעלה פעם אחת בלבד; ברוב המקרים החמורים, חבר  –סילוק ילד 

ותיק בבית היתומים היה לוקח אחריות אישית על התנהגותו 

, כדי למנוע את סילוקו. מרבית הילדים התנסו העתידית של הנאשם

בבית המשפט מנקודות מבט שונות: כמאשימים, כנאשמים 

 .וכשופטים. קורצ'אק ראה בכך חינוך מעשי לצדק

החינוך בבית היתומים של קורצ'אק, הינו למעשה הכשרה לחיים 

בחברה המבוססת על חירות, אחריות וצדק. בין חניכיו, היו שהתלוננו 

על אכזריות החיים שמחוץ לבית היתומים. לעיתים היה ביכולתו כנגדו 

לסייע להם ולעיתים לא, אך דבר זה לא גרם לו לפשרות חינוכיות.ה 

בשונה משיטת ציונים מקובלת, המכוונת למדידה אובייקטיבית של 

כישורי התלמיד )בהנחה שזו בכלל אפשרית(, ילד שבגר בבית 

ים אחרים קבעו את דעתם האם היתומים עבר "משאל עם", ובו ילד

בבגרותו. הערכה זו לא הייתה על בסיס זרות  יגדל להיות אדם טוב

סובייקטיבית ונערכת בידי קבוצת  ,אובייקטיבית, אלא ידידותית

סיפר לי שכך זכה  (88השווים. אחד מהילדים הללו )אותו פגשתי בגיל 

שכתבו  בשתי מטרות לחיים: להפוך לאדם מוסרי, ולשכנע את הילדים

 .לו הערכה שלילית לשנות את דעתם

נפרדים אנו מכל אלה אשר יצאו מהבית שלנו, או עתידים לצאת "

 .בקרוב שלא על מנת לשוב

 –נפרדים אנו מהם בצאתם למסע ארוך ורחב. מסע זה שם יש לו 

 .החיים

 .פעמים רבות הרהרנו, כיצד נפרד מהם ומה העצה שנשיא להם

 .וחלשותלצערנו, המילים עניות הן 

 .מאומה, אין אנו נותנים לכם

אין אנו נותנים לכם אלוהים, כי עליכם לבקשו בנפשכם פנימה 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      כת בערי

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 .במאבק של בדידות

כי אותה עליכם למצוא במאמץ לבכם   אין אנו נותנים לכם מולדת,

 .ומחשבותיכם

אין אנו נותנים לכם את אהבת האדם, כי אין אהבה בלי סלחנות. 

 .ח שכל אחד נוטל על עצמו מרצוןסלחנות נקנית בעמל וטור

דבר אחד אנו נותנים לכם: את הגעגועים לחיים טובים יותר, 

חיים של אמת  –שאינם קיימים אך עתידיים אי פעם להתקיים 

 .וצדק

אולי יוליכו אתכם געגועים אלה אל אלוהים, אל המולדת ואל 

 .האהבה

  ".היו שלום, ואל תשכחו את זאת

 ("מכתב פרידה, "עם הילד)

 שיטתיות ללא שיטה

קורצ'אק תרם תרומה חשובה לחינוך הפרוגרסיבי, שחלקים רבים 

ממנו נחשבים חדשניים גם כיום )וזאת בגין נטייתו השמרנית של 

 .(החינוך באופן כללי

קורצ'אק הרבה לכתוב, ויש בידינו כרכים רבים של יצירותיו, הרצאותיו 

, קורצ'אק הרבה ויומניו האישיים. מעבר לחיבה האישית לכתיבה

לתעד את נסיונותיו בחינוך, וזאת בהשפעת הגישה המדעית אותה 

רכש בלימודי הרפואה. הוא עקב בקפדנות אחר ההתפתחות הגופנית 

והנפשית של הילדים בית היתומים תוך התאמת הגישה לתחום 

החינוך. התיעוד החינוכי, על פי קורצ'אק, חורג במובנים רבים מזה 

דעי, ואופן התייחסותו לתחום זה מדגים יפה את המקובל במחקר המ

 .תפישתו החינוכית

קורצ'אק הבין שבני אדם שונים זה מזה במידות רבות, ואין בנמצא 

אשר יישומו מצליח במידה שווה בקרב כלל האנשים. הוא  ""מתכון

הרבה לבקר את השיטות הדכאניות והמשמימות של החינוך השמרני. 

ביסוס מדעי כוללני לשיטה חינוכית, ראה  לכן, במקום הנסיון ליצור

קורצ'אק בכל אדם יצירה הראויה ללימוד באופן מעמיק בצורה 
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 "נפרדת. כלומר, התיעוד החינוכי המפורט של אדם ספציפי )"אדם

ו"ילד" הם מושגים חופפים בתפיסתו של קורצ'אק( אינו כולל 

ומת זאת, משמעויות אובייקטיביות כיוון שאנשים אינם אובייקטים. לע

שיש לה ערך רב ביחס  ,"שיטתיות ללא שיטה"ניתן לכנות אותו 

 .להתפתחות ולחינוך של אותו אדם עצמו לאורך זמן

אל  .קראתי ספרים מעניינים, עתה אני קורא ילדים מעניינים"

תאמר: 'אני כבר יודע'. אני קורא את אותו הילד פעם אחת, שניה, 

דע הרבה: כי הילד הוא עולם עשירית, ואחר הכל אינני יו ,שלישית

גדול ורחב, שקים מזמן ויהיה קיים תמיד. אני יודע קצת על מה 

 "?שהיה, על מה שיש כיום, ומה יהיה הלאה

 (305קורצ'אק, "כללי חינוך", דת הילד, ע' )

בשונה מהיומרה המדעית לאובייקטיביות של החוקר, המחנך עפ"י 

לכן עליו לתעד לא רק את קורצ'אק הינו משתתף פעיל בחיי החניכים ו

קורצ'אק לעג למחנכים הנוזפים  .החניכים, אלא גם את עצמו

בתלמידיהם, על שאינם מצליחים בלימודים מפני שאינם חרוצים 

והשווה זאת לרופא הנוזף בחולה באומרו שהוא רשם את כל 

התרופות הנכונות והחולה מתעקש שלא להבריא. מכאן המסקנה 

ר בחינוך טמון דווקא בכושר התפתחותו שהשיפור המשמעותי ביות

של המחנך. על המחנך למצוא ולהמציא את שיטותיו שלו, לשפר אותן 

מתוך צבירת הנסיון ולא פחות מכך מתוך ניתוח התיעוד של נסיון זה. 

מחנכים רבים סובלים סבל רב מהשגרה הנכפית עליהם ע"י המבנה 

ערכתיים שונים. של מערכת החינוך הבית ספרית הכפופה לאילוצים מ

אחת התוצאות המפורסמות של סבל זה, הינה שחיקה גוברת של 

המחנכים. אחד היתרונות הגדולים בגישתו החינוכית של קורצ'אק 

טמון בשינוי היחס לנסיון המצטבר של המחנך והפיכתו לדבר, שאם 

 .התנסות מתמשכתאשתמש במושגי ימינו, יקרא 

דים רגיל בבית הספר, אשר דמיינו לעצמיכם מחנך בסוף יום לימו

תלמידים,  100-במשך היום פגש מספר כיתות שונות, למעלה מ

נתקל בקשיים שונים של תלמידים שונים בתחום הלימוד, ואף שם לב 

לבעיות חברתיות שונות שהתרחשו במהלך השיעור וגם בהפסקה. 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      כת בערי

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

כמו כן, הוא נחשף להשתפרות של תלמידים מסוימים והתרחשויות 

חינה חברתית. כרגיל, מופעלים עליו הלחצים הרגילים של חיוביות מב

עמידה במסגרת שמתווה מערכת החינוך כמו הקצב של פרקי 

הלימוד, והכנת התלמידים למבחנים, תוך רישום בירוקרטי של דפי 

 .הנוכחות ומתן הציונים של המבחנים הקודמים

 בדרך כלל, בסוף יום כזה, השאיפה היחידה של המחנך היא להגיע

לביתו ולבצע ניתוק גדול ככל האפשר ממה שעבר עליו במשך יום 

הלימודים. הנסיון שצבר ביום זה, אינו מחדד משמעות כלשהי, אלא 

מצטבר לענן הולך וגדל של שגרה, שסופה שחיקה ועירנות פוחתת 

של המחנך למתרחש סביבו. לו היה יכול, כמו שמבקש קורצ'אק 

שפע האירועים וההתרחשויות את לעשות באופן שיטתי, לבחור מתוך 

אלו שהיה מעוניין להתייחס אליהם: את שביעות הרצון של תלמיד 

את השיפור ביכולת הלימודית של תלמידה  ;שבדרך כלל דכאוני

אחרת; את הריב שהתרחש בהפסקה וכן את מחשבותיו ורגשותיו 

שלו ביחס לאירועים וביחס לעצמו, אז היה מסוגל להפוך את הנסיון 

ו בעל משמעות מצטברת. ההישגים והכישלונות, האירועים למשה

והחוויות יהפכו להיות גם מושא לניתוח ובסיס לקבלת החלטות על 

שינויים נקודתיים ומערכתיים, וישפרו את החינוך ואת תחושת 

 .המשמעות של המחנך, אך הדרך לשם אינה קלה

 כדי להצליח בשיטה זו, אין די בכך שהמחנך יקפיד על משמעת

עצמית, ועל יצירת הפנאי הדרוש לתיעוד ולניתוח, אלא שעליו להיפרד 

אסטרטגיה מנצחת", ומן האפשרות שהוא "לחלוטין מהרעיונות של 

"יודע כבר מספיק", ולהחליפם בודאויות צנועות יותר. הישגיו 

העיקריים יהיו במודעות לחולשותיו וכשליו ובנסיונות יצירתיים 

ל את יכולתו ללמוד מהמפגש עם תלמידיו להתגבר עליהם. עליו לשכל

ומהשיקוף שהוא מקבל מצוות המחנכים שאיתו. גם נסיונות מחודשים 

אלו, יהיו מושאים לתיעוד, לכישלונות ולהצלחות וביחד יהוו הבסיס 

 .ליכולת חינוכית שהולכת וגדלה, אך לא מגיעה לעולם למיצוי

של יאנוש מאמר זה כמובן שמכיל רק מבע קטן מתוך הפדגוגיה 

קורצ'אק, שעשויה תילי תילים של דיאלוג מתמיד בין תיאוריה 
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לפרקטיקה. עם זאת, אני בטוח שמי שיתעמק בכתביו ימצא בהם 

אהבת אדם גדולה, מודעות עצמית חריפה שקל להזדהות עימה 

 .ומקור השראה מרשים לתיקון חיינו

י חלק ניכר מכתבי היד של קורצ'אק, נמצאים בארכיון בית לוחמ

שבקיבוץ לוחמי הגטאות. מייסדי הקיבוץ, הכוללים כמה  ,הגטאות

הכירו את קורצ'אק אישית. הוא היה אחד  ,ממנהיגי המרד בגטו ורשה

מבין אנשי הרוח שהסכימו להרצות בפני בני נוער יהודים שהשתתפו 

בסמינרים מחתרתיים ובלתי לגליים של תנועות הנוער החלוציות 

 .1940-בורשה הכבושה ב

של  125-אמר זה הופיע לראשונה באנגלית, לציון יום הולדתו של המ

 .כאן קורצ'אק בגרסא מעט שונה

 

000 
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 ים ומחזותסרטחדשות   -  נושא: 2פרק  

 ;Sie sind frei, Dr. Korczak) "הנך חופשי, דוקטור קורצ'אק" •

מערב קופרודוקציה  –בישראל הוקרן בשם "קורצ'אק והילדים"( 

הסרט  .אלכסנדר פורדבבימויו של  1974ראלית משנת יש-גרמנית

מוקדש לשנים האחרונות בחייו של קורצ'אק. את דמותו של קורצ'אק 

 .ליאו גןמגלם 

 אנדז'יי ויידהבבימויו של  1990סרט פולני משנת ' (– אנ) "קורצ'אק" •

הסרט מתאר את גורלו של ' .(אנ )נדאגניישקה הולעל פי תסריט של 

הסרט משלב קטעי  .מבצע ריינהרדקורצ'אק וחניכיו האהובים על רקע 

סרטים דוקומנטריים שצולמו על ידי הנאצים בגטו ורשה. את דמותו של 

 '.(אנ )ווייצ'ך פשוניאקקורצ'אק מגלם 

"[47] היתומים של קורצ'אק "אופרהה ניו יורקהועלתה ב2003 בשנת  •

חייו ומפעלו  האופרה מבוססת על סיפור' .(אנ)מאת אדם סילברמן 

 .טיפול בילדים היתומים -הבולט 

אשתו של שומר גן עלה לאקרנים סרט המבוסס על הספר 2017 בשנת  •

יאן ואנטונינה המתאר את סיפור הצלת היהודים שניהלו ד"ר  החיות

מנהל גן החיות בוורשה ואשתו. בסרט קורצ'אק מופיע בגילומו  ,ז'בינסקי

והסרט נותן משקל רב לשגרה בבית Arnošt Goldflam ,של השחקן 

היתומים בימי הגטו וגם לגירושו. גם יאן ניסה להפציר פעמים רבות 

 בקורצ'אק לברוח עמו ולהינצל, אך קורצ'אק דבק בילדים ועלה עמם

 .טרבלינקהלרכבת השילוח ל

 ספרי ילדים

תחת  ילד הטרקליןנדפס בכרך אחד עם  .(1901) ילדי הרחוב •

יאנוש קורצ'אק כתבים כרך ד': ילדי רחוב וילד  :הכותרת

שם -בהוצאת האגודה על ;אורי אורלב - מפולנית. הטרקלין

 .1998יאנוש קורצ'אק בישראל והקיבוץ המאוחד, 
, אריה בוכנר, אברהם ברלס -מפולנית  ,(1906) ילד הטרקלין •

ילדי נדפס בכרך אחד עם  ,אורי אורלב - . / מפולנית1973

יאנוש קורצ'אק כתבים כרך ד': ילדי  :תחת הכותרת הרחוב

שם יאנוש קורצ'אק -עלבהוצאת האגודה  ;רחוב וילד הטרקלין

 .1998בישראל והקיבוץ המאוחד, 
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הגרסה  .(1910) בקייטנה/מושקים, יושקים, שרוליקים •

אריה בוכנר,  -מפולנית  ,"בקייטנה" העברית לספר זה קרויה

. / נכלל גם 1978, 1968, 1964הוצאת ניב,  ,מ' אריה :צייר

בהוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד,  ,עם הילדב

1974. 
• Józki, Jaśki, Franki (1911). 
כרך ה: התהילה וסיפורים  –כתבים כלול ב .(1914) בובו •

בהוצאת בית לוחמי הגטאות,  ,אורי אורלב – מפולנית ,אחרים

 .1999הקיבוץ המאוחד, יד ושם, האגודה ע"ש י. קוצ'אק, 
אריה בוכנר, אייר  -מפולנית  .(1925) כאשר אשוב ואהיה קטן •

כרך ח, הוצאת  –/ כלול בכתבים  1974אריה, הוצאת יסוד, ’ מ
 .וחמי הגטאות והקיבוץ המאוחדל

י.  -מפולנית  .(1926) פשיטת הרגל של ג'ק הקטן / ק הקטן’דז •

. / 1947פרישמן, ציירה תרצה, הוצאת הקיבוץ המאוחד 
הוצאת  ,אק’ויסלאב מאיכז -ציורים  ;אורי אורלב - מפולנית

 .1985 ,הקיבוץ המאוחד
הוצאת  ,יוסף ליכטנבום - מפולנית  .(1928)המלך מתיא הראשון •

. כמו כן, 1979כתר,  ,אורי אורלב – מפולנית / 1933 ,שטיבל

עובד למחזה "המלך מתיא בגטו; מחזה בעשר תמונות: מחזה 
לגיל הנעורים" בידי חיים טהרלב ולמחזה "המלך מתיא 

והועלה לבמה בישראל  ,דבורה עומר( בידי 1986הראשון" )

 .בשנות השמונים של המאה העשרים
;  ליכטנבוים’ י -מפולנית  .(1931) המלך מתיא באי השומם •

 .1979כתר,  ,אורי אורלב - כהן. / מפולנית’ ציורים ש
מפולנית  .(1934) קיטוש הקוסם/טוש המכשףקאי/יותם הקסם •

/  1944עם עובד,  ,לאה גרונדיג - יוסף ליכטבום, רישומים -

יוכבד  -. / מפולנית 1987עם עובד,  ,אורי אורלב – מפולנית

  .2000ביתן, -חובב רשלבך, זמורה -פרימן, איורים 
 1957הוצאת מ. נוימן   .(1937)לואי פסטרהנער העקשני: חיי  •

 .1978הוצאת אדם,  ,שמשון מלצר - מפולנית /
• Trzy wyprawy Herszka (1938). 
’ אריה בוכנר, צייר א -מפולנית  .(1938) בני האדם הם טובים •

 .1973, 1970אבדי, הוצאת יסוד, 
 .הוצאת הקיבוץ המאוחד ,עם הילד •
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 הגות

מרבית ספרי ההגות של קורצ'אק תורגמו כחלק מאסופת כתבים בנושאי חינוך 

צאו בפולנית, תוך ציון ולא כספרים עצמאיים. להלן רשימת ספריו כפי שי

 .האסופה בה הם כלולים.. ראו בהמשך רשימת אסופות בעברית

• Koszałki opałki (1905). 

כרך ח", הוצאת  –כלול ב"כתבים  .(1908) בית הספר של החיים •

 .1974לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 

• Sława (1912). 

פיוטית", כרך א: פרוזה  –כלול ב"כתבים  .(1919) רגעים חינוכיים •

 .הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד

יעקב צוק, הוצאת  -מפולנית  .(1921 ,1920) כיצד לאהוב ילדים •

 .". כמו כן, כלול בספר "עם הילד1963הקיבוץ המאוחד, 

כלול ב"כתבים, כרך ט': כללי החיים  .(1921) העתון בבית הספר •

  ."ועיתונאות לילדים

עם אלוהים אשיח: :כותר בעברית .(1922) לבדי עם אלוהים •

יהושע מרקוביץ.  -מפולנית  ,תפילותיהם של אלה שאינם מתפללים

כרך ב: פרוזה פיוטית",  –(. / כלול גם ב"כרכים 1979קריית ספר, )

 .בתרגומם של יונת ואלכסנדר סנד

 ."כרך ב: פרוזה פיוטית –כלול ב"כתבים  .(1926) קצר ללא בושה' •

כרך א: פרוזה  –כלול ב"כתבים  .(1929) זכותו של הילד לכבוד •

 .פיוטית" וב"ילדות של כבוד" בתרגומם של סדן ומלצר

 ."כרך ט –כלול ב"כתבים  .(1930) כללי החיים •

 .כרך ב: פרוזה פיוטית –כתבים כלול ב .(1930) סנאט המטורפים •

• Reflekcje (1938). 

 ."יתכרך ב: פרוזה פיוט –כלול ב"כרכים  .(1939) פדגוגיה מבודחת •

צבי ארד, בית לוחמי הגטאות  -מפולנית  .(1939-1942) מן הגטו •

 .1974והקיבוץ המאוחד, 

 מאמרים שנתפרסמו בעברית מתמקדים באיש ויצירתו

בואנוס  ,ד"ר יאנוש קארטשאק לערער און דערציער ,וסרצוג, זלמן  •

  1953איירס, 

 ,ש קורצ'אקהדוקטור נשאר: רומן ביוגרפי על יאנו ,פאולינה אפנשלק  •

  1953ספר, -הוצאת קרית
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( ,אק: )פרקי זכרונות’במחיצתו של יאנוש קורצ( ,משה זילברטל )זרטל•  

; 1944דורון'(, ' :ספרית פועלים )מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

  (1962)מהדורה ב' מורחבת: מרחביה: ספרית פועלים, 

תל אביב,  ,ליסנר-חיה הינדה לוי ,רשמים ,ק’במחיצתו של יאנוש קורצ•  

1965  

תל אביב:דפוס  ,שיטתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק ,יוסף ארנון  •

  1971המורה,  "אבוקה", הוצאת אוצר

  יאנוש קורצ'אק מחנך עם תום ,יוסף ארנון  •

:  אביב ,אק ידיד הילדים’יאנוש קורצ ,ומרים לוין רות לבנית ,שמעון זקס•  

 –מ ’מערכות חינוך בע-רמות –ספר לחינוך -בית –אוניברסיטת תל אביב 

  1978-פרויקט יח"ס, תשל"ח

אק: דיוני הכנס ’יאנוש קורצ ,דב שובל –המלבה"ד   ;אדיר כהן – העורך•  

  1979חיפה, תל אביב  הבינלאומי במלאת מאה שנים להולדתו

  כתרהוצאת  ,יאנוש קורצ'אק –הנריק גולדשמיט  ,שבח אדן•  

  הוצאת צ'ריקובר ,יאנוש קורצ'אק המחנך ,אדיר כהן•  

:  מחווה לקורצ'ק (אילנה שילוני, בנימין אנוליק, )עורכים ,נתן גרוס•  

-הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה ,מדבריו, שירי משוררים, ציורי ילדים

1985  

הוצאת  ,איש יהודי מפולין: חייו ופעלו של יאנוש קורצ'אק ,יצחק פרליס  •

  1986הקיבוץ המאוחד, 

 ,1942–1878ך הירש גולדשמידט( יאנוש קורצ'אק )הנרי ,בתיה גלעד  •

  1992הוצאת האגודה ע"ש יאנוש קורצ'אק בישראל, 

הוצאת הקיבוץ  ,חיי יאנוש קורצ'אק ,אולצ'אקובה-האנה מורקוביטש  •

  1992המאוחד 

  .ספריית תרמיל ,יאנוש קורצ'אק ,ירחמיאל וינגרטן•  

סיפור חייו  –היהודי המעונה  –יאנוש קורצ'אק  ,ירחמיאל וינגרטן•  

  1979הוצאת ברונפמן,  ,ותקופתו

הוצאת דביר,  ,של יאנוש קורצ'אקהסיפור  –אילוף הילדים  ,טומק בוגצקי  •

2011.  

הוצאת לוני כהן,  ,יאנוש קורצ'אק האדם המחנך הסופר ,ישראל בנימינוב  •

2012  

תל  ,הילד הוא אדם: הגותו החינוכית של יאנוש קורצ'אק ,מרק סילברמן  •

  2012אביב: מכון מופ"ת, 

אור יהודה: זמורה  ,קורצ'אק: ניסיון לביוגרפיה ,רוניקייר-יואנה אולצ'ק•  

  2013, ביתן
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ביבלוגרפיה מוערת בצרוף  –יאנוש קורצ'אק בעברית  ,גדליה אלקושי•  

 תשל"ב  ,ק קצנלסוןבית לוחמי הגיטאות ע"ש יצח ,לוחמי הגיטאות ,מבוא

  2006-הוצאת כרמל, תשס"ו ,בארצו של יאנוש קורצ'אק ,מרים עקביא•  

תרבות  ,משנתו החינוכית של ד"ר יאנוש קורצ'אק ,צבי א. קרצוויל  •

 ,וחינוך
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 הגירוש הגדול  חדשות -  נושא: 3פרק  

  

 

 והילדים אק'קורצ יאנוש גירוש: עדות
  
 .  האחרון למסעם אק'קורצ של היתומים בית ילדי יצאו בו האופן 
 

 וילדיו אק'קורצ יאנוש
 

 יומיים או יום. ילדיו מאתיים את להפקיר רצה לא אק'קורצ יאנוש...
 רגל מכף לרחוץ לילדים הורה, 16 שננה בברחו המצור החל בטרם

 ובקבוק לאוכל שקית היתה ילד לכל. בהירים בגדים וללבוש ראש ועד
 .מים

 
, זאת רק נודע. יובילום ולאן צפויים הם למה לילדים אמר אם, ידוע לא

 עמדו, 16 שננה' ברח הבית אל הילדים רוצחי הגרמנים פרצו שכאשר
 מאתיים עם, הרחמניות יותהאח מן כמה ואתו, אק'קורצ יאנוש

 ...המוות פני את לקדם מוכנים, הילדים
 

. פרא-בצעקות הבית על התנפלו ההיטלריסטיים הצייד כלבי...
, מוות-אימת אחוזים עמדו, פורחים יצורים מאתיים, ילדים מאתיים

 .אחד עד בהם יירו הנה שהנה חשים
 

 ונושנד, הטהורות הנפשות; צעקו לא הילדים: התרחש פלא דבר
 דוויים כאנקורים נלחצו רק הם, התחבאו לא, ברחו לא, בכו לא, למוות

 שיגן, אק'קורצ יאנוש אל, הגדול ואחיהם אביהם, ומחנכם מורם אל
 .עליהם ויסוך
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 לא הם. עליהם סכך והתשוש הצנום בגופו, בשורה ראשון עמד הוא
 אקדח! הנאציות האדם-חיות, כבוד-יראת של כלשהי מידה כלפיו גילו
 :נביחה קול הרימו – בשניה ומגלב אחת ביד

 
 

 נעול, עור חגורת חגור, ראש גלוי, ראשון צועד אק'קורצ יאנוש...
 רחמניות אחיות כמה גם הולכות. בידו ילד אוחז, ושחוח כפוף, מגפיים

, נקיים בגדים לבושים ילדים מאתיים – ומאחריהם לבנים בסינרים
 ...העקידה אל מובלים

 
, ויהודים אוקראינים, גרמנים שוטרים העברים מכל םמוקפי הילדים

 .מאקדחיהם הפסק ללא ויורים במגלביהם בהם הדופקים
 

 ...התהלוכה למראה זעקו הקירות-אבני
 

 רינגלבלום ארכיון מתוך
 

 תיעוד הליכתם של יאנוש קורצ'אק ותלמידיו אל המשלוח לטרבלינקה 

המוסד הזה למופת  אחד המוסדות שאותם הובילו ל"אומשלאגפלאץ" היה

 ולדוגמה, בית היתומים של יאנוש קורצ'אק. זו היתה תהלוכה מזעזעת.

 הדין: ראית זאת בעיניך?-אב בית

תשובה: כן. הוא הלך בראש התהלוכה ועל ידו שני ילדים קטנים. אחריו 

המחנכת הראשית של המוסד, סטפאניה וילצ'ינסקה יחד עם ילדים קטנים. הם 

ם שנתפסו ב"בלוקדה" הזאת, במצור האיום הזה. כשהם צעדו עם המון יהודי

באו ל"אומשלאגפלאץ" היו שם שוטרים מסויימים שרצו לשחרר את יאנוש 

 קורצ'אק. הוא היה ידוע מאד ואהוב.

 היועץ המשפטי: שוטרים פולנים?

תשובה: יהודים. קורצ'אק אמר שהוא לא רוצה להיפרד מהילדים שהוא חינך 

ל יאנוש קורצ'אק היתה אז, שהילדים נאלצו לרדת ... אותם. הדאגה היחידה ש

שלילדים לא היה זמן להתלבש... סטפאניה וילצ'ינסקה אמרה לילדים שהם 

נוסעים לטיול, שסוף סוף יראו את השדות והיערות, את הפרחים שהם אף פעם 
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לא ראו בגיטו. וחיוך, חיוך קל היה על שפתיה. לאחר כמה שעות הכניסו אותם 

 המוות, וזאת היתה הדרך האחרונה של המחנך הגדול הזה.-לקרונות
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 קורצ'אק האדם והמחנך חדשות  -  נושא: 4 פרק  

 -משנתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק

 האדם והמחנך –קורצ'אק   

wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7https://he.wikisource.org/
%A6%27%D7%90%D7%A7_%E2%80%93_%D7%94%D7%90%D7
%93%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7

%9A 
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, אק'קורצ יאנוש של השראה מעוררי ציטוטים חדשות  -  נושא: 5פרק  

 האולטימטיבי המחנך

 טימטיבי ציטוטים מעוררי השראה של יאנוש קורצ'אק, המחנך האול

 

 הולך רק כסמל מעמדה השנים שעם דמות הוא אק'קורצ יאנוש

 גורלו את שאיחד האיש על אותנו מלמדים ילדות מגיל כבר. ומתעצם

 עיסוקיו תחומי. אחרת לבחור היה כשיכול גם, תלמידיו גורל עם

 . ומגוונת רבה חיים חכמת לו העניקו, ומחנך סופר, כרופא השונים

 אותה, שלו האופטימית העולם תפיסת על לנו מספר מציטוטיו מקבץ

 .כמורשת לנו הותיר

 

 של ופועלו חייו על החיים מהות רדיו של סדרה מטה מצורפת

 .אק'קורצ

 

  

 

 הטבע על    

 

, בו אחד בעץ, ביער, ארוכות שעות להתבונן שאפשר מפליא כמה"

 זורמות מפליאות ושעות -העלה של אחד בעורק, שעליו אחד בעלה

 ."בנשמה תועוברו
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 נתינה על    

 

 מכל, תרעומת ללא. זאת בכל תן אבל. יודע אני? קשה. תן - לך יש"

 כ"כ לא) שיגיעו הימים בשורת אולי? יודע ומי - נסיון. חשוב זה. הלב

 לתת יותר ייהנה והוא(, להאמין חייבים) האדם ישתנה כאשר(, מהר

 תעניק נתייםבי. אחרת לנהוג מסוגל יהיה לא פשוט. לאגור מאשר

 בשמחה האדם יחלוק( להאמין חייבים) אשר עד, רוח באורך משלך

 ".לו שיש מה את

 

  

 

 יתרונות ניצול על    

 

 בקול תשתדל לשווא, חזק וחזה מרשימה בהופעה ניחנת לא אם"

 אל - סבלני ומבט טוב חיוך לך יש -. החבורה המולת את להסות רועם

 ."אתה דרכך את חפש? בעצמם יירגעו אולי, כלל תדבר

 

  

 

 פנימה התבוננות על    

 

 שתרצה לפני, עצמך את הכר - בעצמך דרך חפש - שהנך כפי היה"

 לתחום תבוא כך ואחר מוכשר אתה למה נא חשוב. הילדים את להכיר
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 בעצמך אתה כל קודם. הילדים של וחובותיהם לזכויותיהם תחומים

 ."עצמך את ולהשכיל לחנך ועליך ילד

 

:  מקור. אוניברסלי תרבות לגיבור הפך", אק'קורצ ילדי" הלהצג כרזה

dreamsjung/ flickr. 

 

 ייחודיות על    

 

 לא וגם ביותר הקצרה איננה, למטרתי לי ושבחרתי, שבחרתי הדרך"

, שלי שהיא משום, בשבילי ביותר הטובה היא, ברם, ביותר הנוחה

 ."עצמי משל שהיא משום

 

  

 

 לאחר חיבור על    

 

 עם לדבר הרוח-אורך לו שאבד מפני, אדם מפסיד חן בניא כמה"

 ."להכירם כדי, סתם אלא - וכוונה תכלית ללא הבריות

 

  

 

 עדיפויות סדרי על    
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 ."האדם את אוהב ואינו הספר את האוהב מורה לילד לתת אין"

 

  

 

 החיים גלגל על    

 

 עבוןר -השעמום. והגעגועים השעמום מפני דרכו לפי מתגונן אחד כל"

 איש – ולאדם לחירות, ולמעוף למים הצמא, הצמא -הגעגועים. הנפש

. לתלונתי הכרויה אוהדת לאוזן, לווידוי, לעצה יועץ,וידוי כהן, אמונים

 ודנים המוות את חשים הבריות. הגוף של הצר בכלוב כמהה הנשמה

, החיים של המשכם אלא אינו הוא ואילו, הקץ של הראות מנקודת בו

, להודות תיאלץ הלא, הנפש בהשארות מאמין אינך אם. אחרים חיים

 ."ואפר מים אתה הלא. כענן, הירוק כעשב יחיה חיה גופך כי

 

  

 

 קדימה הסתכלות על    

 

 לדורות הדואג, עצים נוטע לשנים הדואג, חיטים זורע לימים הדואג"

 ."אנשים מחנך

 

  

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      כת בערי

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ברדיו .אק'קורצ יאנוש של מהגותו טעימה אך הם הללו הציטוטים

 מאיפה: האיש של שורשיו אחר המתחקה סדרה ערכו החיים מהות

 את עיצבו בחייו חשובים אירועים אילו? גדל רקע איזה על? בא

 להכיר מאפשרות אחרות רבות ועוד אלו שאלות? עולמו תפיסת

 עליה לקרקע להתחבר תעזורנה והן אק'קורצ של דמותו את לעומק

 .שלו החיים חכמת צמחה

 

 מדובר. אק'קורצ של חניכו שהיה מי, בלפר יצחק מפי גיעיםמ הדברים

 סמל של הפנימי לעולמו להציץ נדירה והזדמנות ראשון ממקור בעדות

 .החיובית והחשיבה החינוך
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 קורצאק האדם והרופאחדשות  -  נושא: 6פרק  

 אל תוך נפשו של יאנוש קורצ'אק  מסע

 יאנוש קורצ'אק כרופא

 יאנוש קורצ'אק כרופא

הוא נודע כמחנך, כסופר וכהוגה, אבל את גישתו לילדים והשקפתו 
 ום הרפואההפדגוגית ביסס על הניסיון וההשכלה שרכש בתח

מוזכר לרוב כהוגה חינוכי, כסופר, כמחנך וכמורה, אך  יאנוש קורצ'אק 
 ברצוני להאיר כאן כמה מאפיינים של פעילותו כרופא. 

 מעיון מחקרי על אודותיו שמתי לב שיחסו לרפואה היה אמביוולנטי. 
רצ'אק, שם העט שנטל לעצמו הרופא הנריק גולדשמיט, הדגיש את קו

תרומתה של השיטה המדעית־מחקרית ברפואה, שאת עיקריה אימץ 
כדי לבסס את שיטותיו פורצות הדרך בפדגוגיה. עם זאת, עיסוקו 

בפדגוגיה והתמסרותו לחניכיו בבית היתומים עוררו בו הרגשה של 
    .""בגידה ברפואה

 
רפיה שכתב עוזרו וידידו איגור נברלי, תהליך "בגידתו על פי הביוג

, זמן לא רב לאחר שקיבל את 1912–1908ברפואה" החל בשנים 
הדיפלומה ברפואה. "כל השנים שחלפו מאז מלווה אותי ההרגשה 
המאוסה כי ערקתי. בגדתי בילד החולה, ברפואה ובבית החולים", 

ופסל של נפש הילד.  אמר קורצ'אק. "יומרה כוזבת גרפה אותי: רופא
 ."לא פחות ולא יותר

נטשתי את בית " :ביצירתו האחרונה, יומן מן הגטו, כתב קורצ'אק

החולים למען בית היתומים. יש לי רגשי אשמה... בית החולים העניק 
לי הרבה, הרבה, ואילו אני, כפוי טובה, נתתי לו כה מעט. עריקה 

  ..."החיים הענישו .מכוערת
 

הסובייקטיבית, קורצ'אק עסק ברפואה כל ימי חייו. למרות תחושתו 
  ?איזה סוג של רופא היה

 עוד כתבות בנושא
 28.06.2013  יאנוש קורצ'אק כחלק בלתי נפרד מהסיפור הפולני 

 כתבה זאת זמינה למנויים בלבד 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://blog.nli.org.il/janusz_korczak/
https://www.haaretz.co.il/news/health/research/1.2610425
http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.1689147
https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2054912
https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2054912


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      כת בערי

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 
ונו של קורצ'אק כרופא בתחילת דרכו מלמד סיפורה של אשה על אפי

פולנייה שהזעיקה אותו לביקור לילה: "הפלצ'ר בלוחרסקי אמר )לי(: 
ראי, אשה, לי היית חייבת לשלם רובל, כי זה ביקור לילה. אבל בבית 

  "...החולים יש רופא, הוא יילך בחינם ועוד ישאיר לך לתרופות
 

בלטו  גטו ורשהמן התמודד בבית היתומים בבין הבעיות הרפואיות שע
 —תעוקת לב )אנגינה פקטוריס(, דלקת ריאות, פנאומוטורקס 

הצטברות אוויר בחלל קרום הריאה ואדמנת קשריתית )אריתמה 
  .(נודוסום

 
מונעת. לדוגמה, הוא נקט  בבית היתומים עסק קורצ'אק ברפואה

פעולה מתוחכמת כדי להקטין את מספר הזבובים במוסד, למניעת 
הפצה של מחלות, וחיבר מעין מחירון לילדים שהמטבע שעליו 

התבסס היה לכידת זבובים. למשל: תמורת שימוש בבית הכיסא יש 

  .זבובים 15לתפוס 
 

ר קליני עם קורצ'אק תיאר תופעות קליניות בשילוב מעניין של תיאו
לדוגמה: "הצואה רתחה בסירי הלילה, על הממרח  .סממן ספרותי

הזפתי עלו אבעבועות, שהדיפו בפקיעתן צחנה רקבובית־מתוקה. 
הצחנה תקפה לא את חוש הריח בלבד, אלא פרצה לגרון, לעיניים, 

  ."לאוזניים, למוח
 

כרופא ילדים בבית היתומים הוא ניהל בקביעות שקילה ומדידה של 
חניכים, אבל התנגד לנורמות גדילה וגרס שאין לדחוק את ה

מה רב האושר כי " .התפתחותו של הילד לתוך מסגרות סטטיסטיות

נבצר מהרופאים ומהשוטרים להכתיב כמה פעמים בדקה מותר 
  .לנשום וכמה פעמים רשאי לבי להלום", אמר

 
, קורצ'אק התנגד להצבת תביעות לשמירה מופרזת על ניקיון לילדים

מכיוון שזו בולמת לדעתו את חופש הפעולה ושמה סכר לתאוות 
המשחק שלהם. הוא אמר: "מה שמעסיק לעתים את האם זה לא 

  ..."החור במצח, אלא חור בברך המכנסיים
 

מקרה שאירע בבית היתומים ושתואר על ידו ממחיש את רגישותו 
קורצ'אק הדגיש לא רק את החשיבות שייחס  .ואת אהבתו לילדים
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לליטוף ילד חולה על ידו, אלא גם את המשמעות של המגע שהעניק 
הבאתי אותו  .לו הילד: "אורח שהה במיטתי. מנדלי הקטן חלם משהו

  ."אל מיטתי. מלטף את פני! ונרדם
 

קורצ'אק הדגיש את השילוב הייחודי של שיטתו החינוכית, שיסודותיה 
לות כשיטה מדעית המבוססת על הסתכ — שאולים מן הרפואה

שיטתית בגילויי חייו של הילד, החוברת ליחס של כבוד ואהבה אליו. 
הוא הדגיש: "כרופא וכמחנך אין קיימים לגבי פרטים בלתי חשובים... 
המדיצינה הראתה לי את פלאי התרפיה ואת ההפתעות המרעישות 

  ."בגילוי סודות הטבע
 

ה על ערכה של ההתבוננות בחולה אמר: "לאחר שמונה שנות עבוד
בבית חולים נתחוור לי כי כל מה שאינו מקרי, בדומה לתאונת מכונית, 

או בליעה של מסמר, אפשר להכיר בילד רק לאחר שנות הסתכלות 
ולא באופן מקרי בשעת מחלה". יש להדגיש שאותה הסתכלות, שהיא 

אחת מאושיות הדיאגנוסטיקה הרפואית, היתה לטעמו עיקרון חשוב 
לבד ביליתי בפנימייה, ופרק זמן זה הספיק בפדגוגיה: "שלוש שנים ב

ואין פלא, אפוא, שיצאתי ברכוש  —לי לצבור ניסיון מתוך הסתכלות 
הנחות. שכן זאת היא הפדגוגיה: ארץ לא נודעת  ,של תצפיות, תוכניות

  ."ממש, שרגל אנוש לא דרכה בה עדיין
 

קורצ'אק חי בתחילתו של המהפך הטכנולוגי, אולם נשאר נאמן 
דו כרופא השם דגש על האנושיות שבמקצוע. על חשיבות פרטי לייעו

ההתבוננות והבדיקה הפיזיקלית לצורך הדיאגנוסטיקה אמר: "בזכות 
המדיצינה סיגלתי לי את אופני המחקר ואת משמעות החשיבה 

המדעית. כרופא הריני קובע תופעות: רואה תפרחת על הגוף, שומע 
ח הריני קובע את ריח האצטון מבחין בעליית החום. בחוש הרי ,שיעול

כיום אנו נוטים לדחוק לקרן פינה את היעזרותנו  ...מפיו של הילד

בחמשת החושים לצורך אבחנה ואצים למכשור הרפואי המשוכלל 
  .ולבדיקות המעבדה". מעניין שגישה זו עדיין רלוונטית לימינו

 
ל סופו הטרגי של קורצ'אק, אשר צעד בראש חניכיו בבית היתומים א

הרכבת שהובילה אותם אל המוות בטרבלינקה, היה מתוך מחשבה 
מחנך שהתגורר זמן רב עם  — מודעת. במכתב של מיכאל זילברבג

ממנהיגי )אל יצחק צוקרמן  —קורצ'אק בבית היתומים בגטו ורשה 

, באחת מישיבות השבת 1941המרד( מופיע התיאור הבא: "בקיץ 
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ה על ספרו של פרנץ ורפל שלנו עם קורצ'אק, בגטו, תוך כדי שיח
'ארבעים הימים של מוסה דאג', הזכרתי לו את התיאור המובא בספר 
זה, של רופא העוזב את הילדים לנפשם על מנת להציל את עצמו. על 
כך השיב לי קורצ'אק: 'דבר כזה לא יכול לקרות בוורשה', שכן הוא לא 

  ."היה נפרד בשום פנים ואופן מילדיו
000  
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 הדברים טבע - ישראל בארץ אק'קורצ יאנוש חדשות  -  נושא: 7פרק  

 טבע הדברים -'אק בארץ ישראל יאנוש קורצ

 יאנוש קורצ'אק בארץ ישראל

  

  

היה יאנוש קורצ'אק דמות מפורסמת ונערצת בפולין מולדתו  1934בשנת 

ומחוצה לה. ספרי הילדים שלו תורגמו לשפות רבות ונקראו בשקיקה על ידי 

ילדים בכל העולם. ספרו "המלך מתיא הראשון" נחשב עד היום לאחד מספרי 

ם הפופולריים בכל הזמנים במדינות רבות. קורצ'אק היה גם שם דבר הילדי

כמחנך ופדגוג בעל גישה חדשנית ומתקדמת לחינוך ילדים, ומשנתו החינוכית 

שלה ובכוחו של קורצ'אק להבין את  נלמדת עד היום ומפתיעה ברלוונטיות 

 .נפש הילד, שלטענתו אינה נבדלת בהרבה מנפש המבוגר

לצאת לביקור  –, קורצ'אק מקבל החלטה די תמוהה 55בגיל , 1934ואז, בשנת 

של שלושה שבועות בפלסטינה, ומה שאולי מוזר יותר זה שאת שלושת 

 .השבועות יבלה במקום אחד: קיבוץ עין חרוד

 

 

 ,, בוורשה בירת פולין1878יאנוש קורצ'אק נולד בשם הנריק גולדשמיט בשנת 

לה את יהדותו במקרה בגיל חמש. למשפחה יהודית מתבוללת. לדבריו הוא גי

הקנרית שהנריק הקטן גידל ואהב מתה לפתע, והוא יצא לקבור אותה בחצר 

הבניין. לאחר שטמן אותה, הוא תקע באדמה צלב שהכין ממקלות, ואז ניגש 

אליו בנה של השוערת והסביר לו שהוא לא יכול לשים צלב משום שהקנרית 

ו אישרה שאכן מוצאו יהודי, אבל להנריק שלו יהודייה כי הוא הנריק יהודי. אמ

הקטן זה לא אמר דבר. בבית לא חגגו חגים יהודיים, ואפילו יידיש הוא לא ידע. 

בנערותו גילה הנריק את תשוקתו לקריאה וכתיבה. הוא פרסם במהלך חייו 

לערך הוא כתב  15מאמרים, שרק כמה מאות מהם שרדו. בגיל  1,400-יותר מ

והתבקש לפרסמו תחת שם עט כפי שהיה מקובל אז. הוא סיפור קצר לעיתון, 

"ינאש  –אימץ את השם יאנש קורצ'אק, שהיה גיבור סיפור ילדים פולני 
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קורצ'אק ובת האביר היפה". המביא לדפוס שיבש את השם יאנש ליאנוש, וכך 

 .נולד השם שילווה אותו כל חייו: יאנוש קורצ'אק

נאבק בשנותיו האחרונות, ועקב כך  מת אביו ממחלת נפש שבה 18בהיותו כבן 

מצבה הכלכלי של המשפחה הידרדר ויאנוש החל לתת שיעורים פרטיים כדי 

, עם סיום 1905-נרשם ללימודי רפואה, וב 1898-לתמוך באמו ואחותו. ב

יפן. לאחר המלחמה הוא התחיל -לימודיו, גויס לצבא הרוסי במלחמת רוסיה

ה. הוא קיבל חולים עניים ללא תשלום, וזכה להצלחה רב ,לעבוד כרופא ילדים

וגבה שכר טרחה הגון מעשירים. למרות הצלחתו כרופא, קורצ'אק הבין 

שרפואת הגוף בלבד לא תפתור את בעיות הילד, שלדבריו סבל מחוסר הבנה, 

, 1912הזנחה וניצול, והוא נמשך יותר ויותר לפדגוגיה. בסופו של דבר, בשנת 

היהודית בית יתומים יהודי שבו יישם  "ת יתומיםהוא ייסד באמצעות קרן "עזר

את גישתו החדשנית לחינוך. בית היתומים נוהל כמעין רפובליקת ילדים שבה 

לילדים היה עיתון משלהם ואפילו בית משפט של ילדים. סטפניה וילצנסקה 

ויחד ניהלו  ,)הגברת סטפה( התמנתה כמחנכת הראשית של בית היתומים

שנה, מיומו הראשון ועד הסוף הטראגי  30-ים כהשניים את בית היתומ

הוא היה  –בטרבלינקה. למותר לציין שלקורצ'אק היו עיסוקים רבים נוספים 

מרצה מבוקש, והוא הרבה לכתוב ספרים ומאמרים, וסטפה היא זו שהייתה 

בפועל הדמות הדומיננטית בבית היתומים. הם ראו עצמם כמעין נזירים 

ת הילדים, והחליטו שלא להקים משפחות משל שמקדישים את חייהם לטוב

הוקם לצד בית  1923-עצמם כדי שלא להעדיף את ילדיהם הביולוגיים. ב

היתומים מוסד "הבורסה" )פנימייה בפולנית(, שנועד לאכסן סטודנטים יהודים 

שבאו מחוץ לוורשה, והסטודנטים בתמורה סייעו בהתאם לזמנם וכישוריהם 

ומות בבניין הבורסה היה מוגבל והביקוש היה גדול בבית היתומים. מספר המק

בהרבה, במיוחד בקרב סטודנטים לחינוך שבשבילם העבודה במחיצתו של 

קורצ'אק נחשבה לזכות גדולה. הסטודנטים הצעירים היו בחלקם ציונים ועלו 

פייגה ליפשיץ שמה, שהייתה קרובה מאוד בנפשה  –לארץ ישראל. אחת מהם 

חרוד, והיא זו שהשפיעה בסופו של דבר על סטפה לבוא לסטפה, הגיעה לעין 

ובמיוחד  ,ולראות בעצמה את הנעשה בארץ ישראל, את המפעל החלוצי הציוני

 .את החינוך הקיבוצי ואת ילדי הקיבוץ

, ועל אף 1934-, ובפעם השנייה ב1931-סטפה הגיעה לביקור ראשון ב

ים, היא נשבתה אט אט הביקורת שהייתה לה על דרך החינוך וניהול בתי הילד

בקסמו של עין חרוד, שהפך לה לבית שני, ובסופו של דבר הצליחה להשפיע 

בילדי  –על קורצ'אק שיבוא ויחזה במו עיניו במפעל הציוני, אבל יותר מזה 

 .הקיבוץ
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שמחוני את המכתב -היא כתבה לידידתה רבקה זבילקובסקי 1934באוגוסט 

 :הבא

האם יוכל ד"ר קורצ'אק להתגורר כמה  קראו בתשומת לב והשיבו תיכף:"

שבועות בעין חרוד? הוא מבקש באופן מוחלט לעבוד בבית התינוקות ולעשות 

ילמד וידע. עבודה בבית  –שם את הכול לפי הצורך. מה שאינו יודע לעשות 

תינוקות או פעוטון ולא בגן ילדים, שהרי אינו יודע את השפה. רבות סיפרתי לו 

יסתכל היטב ויסייע לגלות, בין השאר, את הליקוי הטבוע עליכם, ואני רוצה ש

 ."…בארגון העבודה בבתי הילדים שלכם

 ., בכ"ט באלול, ערב ראש השנה, הגיע קורצ'אק לנמל חיפה9.9.1934-וכך, ב

דוד שמחוני, שהתמנה למארח של קורצ'אק, קיבל אותו בנמל והוא מספר: 

לעין חרוד, לביקור ברובע "הוא ניצל את שעות הפנאי, עד צאת האוטובוס 

וטעם ממרכולתם של נערים ערבים המוכרים דברי מתיקה  ,הישן של חיפה

 ."מזרחיים. לעין חרוד הגיע האורח לפנות ערב

מדבריו של קורצ'אק על המפעל הציוני והפרחת השממה אפשר ללמוד שלפני 

 :ביקורו בארץ ישראל היה סקפטי ביותר בנוגע לכך

ושים ושלג, גם פיזית גם מנטלית. המאמץ לחבר בין התרגלנו לארץ של בר"

 ."שנה הוא עצום 2,000שני הקצוות של השרשרת שנותקה לפני 

 ,בדרך לעין חרוד הוא ראה יישובים יהודיים טובלים בירק על רקע הנוף הצחיח

ועל כך הוא כתב ביומנו: "אז מה? וכי אין דברים כאלה במדבר האוסטרלי? 

הולנד כנגד הים כדי להרוויח עוד אדמה? ומאבק  ומה לומר על המאבק של

היפנים כנגד ההתפרצויות הוולקניות? כאן, בסך הכול, נאלצו להילחם רק נגד 

 ."הביצות והיתושים

קורצ'אק הגיע לעין חרוד בלבוש אירופאי מכובד, ולאחר שהמליצו בפניו 

נה: להוריד את העניבה ואת המעיל, אם הוא רוצה לחזור לוורשה בחיים, ע

 ."!?"אבל מה יישאר מקורצ'אק, אם אוריד אותם

בבוקרו של היום הראשון לשהותו בעין חרוד מצאו המארחים את חדרו של 

קורצ'אק ריק, והחלו בחיפושים. אחרי זמן לא רב נמצא האורח המכובד יושב 

במטבח עם אימהות החברים ומקלף תפוחי אדמה. הורי החברים היו בגילו של 

פולנית או רוסית, ובשיחה אתם ניסה להבין אילו קשיים הם  קורצ'אק ודיברו

חווים בהסתגלות שלהם לשפה, לאקלים ולחברה הקיבוצית. הוא זיהה בהם 

תחושות של בדידות וגעגועים לעולם הישן שעזבו מאחור. לקראת ביקורו השני 
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הוא שמע שבעין חרוד רכשו מכונה חשמלית לקילוף תפוחי אדמה, וכך כתב 

 :ההומוריסטי בסגנונו

נו, ומה אעשה אצלכם בביקורי השני, אם המכונה הבטילה אותי בקילוף "

ואיני יודע אם איני זקן מדיי לעבודה … בולבוסים, ולחלוב פרות אינכם מרשים

 ."בשדה

 ,במהלך שהותו בעין חרוד, מלבד קילוף תפוחי אדמה ועבודה בבית התינוקות

הרצאות על ענייני חינוך שונים,  12-כפי שהבטיח, בערבים נשא קורצ'אק כ

בשפה הפולנית. באו לשמוע אותו חברים גם מהקיבוצים השכנים. הוא התלווה 

לילדים בטיולים בסביבה, תוך שהוא מנצל את היעדר השפה להתבוננות 

אובייקטיבית בילדים לאחר שאלו התרגלו לנוכחותו האילמת. הוא התרשם 

ופשית כל כך של הצברים הקטנים מאוד מהביטחון העצמי ומן ההתנהגות הח

והשזופים, וזאת בהשוואה לילדי בית היתומים שסבלו מדי פעם ממכות 

והתנכלויות מידי ילדים גויים בדרכם מבית הספר לבית היתומים, מבלי שהעזו 

 .להחזיר ולהגן על כבודם

עזה רונן, שהייתה בבית ספר יסודי בעת ביקורו של קורצ'אק ולימים הייתה 

אית של עין חרוד, זוכרת: "היינו אמנם ילדים צעירים, אך חשנו בכבוד לארכיונ

שרחשו כולם לאישיות המיוחדת במינה. לא פעם שמענו ויכוחים ושיחות בין 

 ."המחנכים על דעותיו שהשמיע בהרצאות שנשא לפני חברי הקיבוץ בערבים

, הגיע לכיתה בליווי מורים. שקט שרר בכיתה  עוד היא זוכרת שקורצ'אק

אחרי כמה שניות של מבוכה ובהלה  ."!שקט" :ולפתע צעק קורצ'אק בעברית

 .הוא התחיל לצחוק צחוק מתגלגל, וכך שבר את הקרח עם הילדים

כיצד לדאוג  –אחת השאלות שקורצ'אק נדרש לסייע בהן היא השאלה הנצחית 

 שהילדים יגיעו בזמן לבית הספר, ועל כך הוא השיב, שוב בהומור אופייני

וון שאינכם מרוצים מכך שהילדים מגיעים תמיד באיחור לבית הספר, הרשו כי"

 :לי להציע לכם חמישה פתרונות

א. להכניס תרנגול בכלוב לכל חדר. עם קריאת התרנגול, יתעוררו הילדים 

 :בזמן. אם לא ילך אני מציע

ב. לירות פגז. אבל, אם לאחר שהתעוררו ילכו הילדים באטיות ובכל זאת יגיעו 

 :יחור, אני מציעבא

 :ג. להשתמש במטוס שיתיז עליהם מים קרים. אך אם לא יאהבו זאת, אני מציע
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ד. לרשום את שמות המאחרים. אך אם הילדים לא יתרגשו מכך, כיוון שממילא 

 :כולם יודעים זאת, אני מציע

ה. לפרסם זאת בעיתון עירוני. אך הילדים יוכלו לומר: למי אכפת, אף אחד אינו 

 .ותך ממילאמכיר א

 .אם אינכם מקבלים את המלצותיי, אני מציע שמי מכם יציע הצעה טובה יותר

אני נותן את הסכמתי לפרסם את מכתבי זה על לוח המודעות, בתנאי שחברי 

הקיבוץ יוסיפו את ההצהרה הבאה: "אנחנו תמיד בזמן, ואנחנו רוצים שהילדים 

 ."…ינהגו לאור הדוגמה שלנו

 'אק לבית העלמיןמסעו הלילי של קורצ

מעניין לציין שמכל המחנכים ואנשי הרוח של עין חרוד נקשרה נפשו של 

קורצ'אק דווקא ביהודה גור אריה, שהיה הסנדלר של הקיבוץ. גור אריה 

התפרסם לימים כרץ המבוגר ביותר שהשתתף במירוץ הקפת התבור. וכך הוא 

 :סיפר לעזה רונן בריאיון מרגש שקיימה עמו

מע שיש סנדלרייה, שיש סנדלר שתמיד שר ושמח, ושכדאי להכיר קורצ'אק ש"

הוא ישב לידי וראה איך אני דופק במסמרי עץ. בערב היינו … את האיש הזה

אמרתי לו שהייתה לי ילדות קשה … נפגשים הרבה, היינו הולכים ומשוחחים

הוא התרגש מאוד מסיפורי על חיי וראיתי שעיניו … ושהתייתמתי בבטן אמי

אני אסיר תודה לציונות. לולא ארץ ישראל, הייתי הולך  :אמרתי לו נצצו.

 ."לאיבוד. התרשמתי שאצלו כבר הייתה מהפכה ציונית

גור אריה ממשיך ומספר על טיול מרגש לבית העלמין הישן, מרחק של 

 :כארבעה ק"מ מהקיבוץ

היה ליל ירח, אין יופי כזה בעולם כמו לילות ירח בעמק. שקט שקט. יצאנו "

בבית הקברות … . הוא אמר: בוא נעלה לבית הקברות23:00לטייל בשעה 

הוא ביקש לגשת לקבר של החבר הראשון שמת. עשה עליו רושם  .שקט ודממה

רב שאדם אחד איבד עצמו לדעת. הסברתי לו שהיו אנשים שלא היה להם 

ביקש ממני לומר יחד קדיש. ביקש שאגיד לאט לאט כדי שיוכל … מספיק כוח

אתי על כל מילה. ביקש הסברים לקדיש, ביקש הסבר על כל איש ואיש  לחזור

וכל הזמן בכה. סיפרתי לו על המחלות שהפילו חללים, על הטיפוס, הקדחת. 

קורצ'אק התרשם מזה חזק מאוד. על אנשים מיוחדים שעשו עליו רושם ביקש 

חזרנו הביתה כבר כמעט  .היינו בבית הקברות בערך שעתיים… לומר קדיש

 ."פנות בוקרל
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על אף שבעין חרוד זוכרים שבביקורו הראשון שהה קורצ'אק כל הזמן שם, על 

פי מסמכים בארכיונים של קיבוצים אחרים הוא הגיע גם לגבע, אשדות יעקב, 

ואפילו לכפר גלעדי שבצפון. אולם עין חרוד ללא ספק נצרב עמוק בלבו, 

י", וכך הוא כותב ובמכתביו הבאים הוא מכנה את הקיבוץ "עין חרוד של

 :במכתבו הראשון מהאנייה בדרך לאירופה

ואותה … בלי הרף הסתכלתי בעשן אשר היתמר מארובת המאפייה בעין חרוד"

רציתי במכתבי הראשון להתנצל על חוסר … צללית אשר להר הגלבוע

אבל האמת … נסעתי על מנת להיווכח כמה אי אמת יש באמת שלכם… האמון

כן הוא … טהורים הם המאמצים והשאיפות שלכם – שהתגלתה שונה לחלוטין

 ."אמתית היא גבורתכם… 'מנזרכם' 

כעבור שנתיים יחזור קורצ'אק לביקור נוסף, הפעם במטוס, זה גם יהיה ביקור 

כשישה שבועות שבהם הוא יצא לתור את הארץ והגיע גם  –ארוך יותר 

וד משמש לו לירושלים, תל אביב ועד נען ובאר טוביה שבדרום, כשעין חר

כבסיס אם. להפצרותיהם של אנשי עין חרוד שיוותר על הנסיעה עקב הסכנה 

בדרכים, מכיוון שהיו אלו ימי מאורעות דמים, אמר קורצ'אק: "מי אומר 

שדווקא מחר יירו הערבים? ואם הם יורים, מי אומר שזה יהיה על המסלול 

ובוס שלי? ואם זה שלי? ואם זה יהיה בדרך שלי, מי אומר שזה יהיה על האוט

יהיה על האוטובוס שלי, מי אומר שיהרגו מישהו? ואם יהרגו מישהו, מי אומר 

 ."!שזה יהיה אני? ולכן, כיוון שהסכנה קטנה כל כך, אפשר לצאת לדרך

בתל אביב ביקר במערכת עיתון דבר, והתרשם ש"ארץ ישראל היא קודם כול 

השווה לפרוור פועלים שבו העתיד והתעלומה". את תל אביב הוא  – הכפר

 .חדש של ורשה

 בין פולין לארץ ישראל

אחרי שחזר לפולין מביקורו השני בארץ ישראל, הייתה פולין מולדתו במצב 

 .של אי יציבות פוליטית, וגורמי אופוזיציה ימנית ואנטישמית החלו להרים ראש

קורצ'אק, שהיה אמנם אופטימיסט מטבעו, ראה והבין את המציאות באופן 

מפוכח מדיי. וכך הוא כתב: "לו היו האמצעים, הייתי מבלה חצי שנה  ,וכחמפ

בפלסטינה כדי להתבונן במה שיהיה, וחצי שנה בפולין כדי לשמור את מה 

 ."שהיה

זרובבל גלעד מעין חרוד, שהיה בשליחות בפולין, נפגש עם קורצ'אק מדי פעם 

מפת ארץ ישראל בחדרו שעל גג בית היתומים, והוא זוכר שעל הקיר הייתה 

שעליה סימן קורצ'אק כל נקודת יישוב חדשה שעלתה להתיישבות. גם ספר 
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התנ"ך היה אצלו פתוח תמידית על השולחן. "זה עכשיו רומן היום שלי" הוא 

אמר והוסיף: "אני מבקש לכתוב ספר חדש לילדי ארץ ישראל: 'המלך דוד 

ילדים יהודים  – השני'. זו תהיה עלילה שכולה מן הארץ. גיבורי הסיפור

החדשה ושם הם מקימים את -שהתכנסו מכל קצות העולם למולדתם העתיקה

את הספר הזה אוכל לכתוב רק בשבתי … מדינתם, מדינת הילדים העברים

שם אשב  ,בירושלים. באחת הסמטאות של העיר העתיקה אשכור לי חדר

 ."…ואפשר שדווקא בעמק מקומי… ואכתוב

 – ה עוררו בו גם חששות רבים, כשהחשש העיקריועם זאת, המחשבות על עליי

השיניים נושרות, גם השערות בפדחת, ולעברית הזאת … השפה: "זקן אנוכי

וצריך … שאפשר לפצח בהן כל אגוז קשה… שלכם דרושות שיניים צעירות

שערות בפדחת כדי שאפשר יהיה להתגרד בשעת הלימוד, כשהלשון אינה 

 ."…נשמעת

לפולין, סטפה, שכבר עלתה לעין חרוד עם לקראת הפלישה הנאצית 

חזרה כדי להיות עם קורצ'אק והיתומים ברגעים הקשים. בית  ,סרטיפיקט

היתומים עבר דירה אל תוך הגטו, ושם בבית קטן בהרבה אוכלס מספר כפול 

חלה  1942של יתומים, ומיום ליום הפכו התנאים ליותר ויותר קשים. בקיץ 

ה שאותה הוא זכר בשלמותה: "אולם תאטרון ענק, קורצ'אק בטיפוס, וחווה הזי

אני מספר על המלחמה והרעב, על  .או אולם קונצרטים, המונים בלבוש חג

… והנה גשם שוטף כסף, זהב ועדיים… היתמות והדלות. אני נואם בפולנית

יהיו אם כן בידי אמצעים לא מוגבלים, ואני מפרסם תחרות על בניין בית 

נון, בקרבת כפר גלעדי. יהיו שם חדרי אוכל וחדרי יתומים גדול בהרי הלב

על גבי גג שטוח יהיה לי חדר לא גדול וקירותיו שקופים, כדי … שינה גדולים

שלא אפסיד אפילו זריחה או שקיעה אחת, וכדי שאוכל, בשעת כתיבה בלילה, 

 ."להציץ מפעם לפעם בכוכבים

 :ק כךבספר הילדים המפורסם "המלך מתיא הראשון" כתב קורצ'א

מובילים את מתיא. הוא צועד במרכז הרחוב כבול בשלשלאות זהב. הרחובות "

מלאים צבא. ומאחורי שורות החיילים עומדים תושבי העיר. היה יום יפה. 

השמש זרחה. הכול יצאו לרחוב לראות את מלכם בפעם האחרונה. לרבים עמדו 

יה לו קל יותר דמעות בעיניים, אך מתיא לא ראה את דמעותיהם. אילו ראה ה

לצעוד אל מקום ההוצאה להורג. אלה שאהבו את מתיא שתקו, משום שחששו 

לבטא את אהבתם והערצתם בנוכחות האויב. חוץ מזה, מה יכלו לקרוא? הם 

היו רגילים לצעוק: 'יחי המלך!' אך מה היה עליהם לקרוא עכשיו, כשהמלך 

 ."?הלך לקראת מותו
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      כת בערי

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

חום רומבה שהיה באומשלגפלץ בעת וקורצ'אק עצמו, על פי עדותו של נ

שקורצ'אק וילדיו עלו לקרונות, מספר: "הוא הלך עם הראש למעלה, מחזיק 

עיניו קדימה עם מבטו האופייני, כאילו הוא רואה דבר מה רחוק  ,ילד בכל יד

 ."באופק

 ?האם הוא ראה ברגעים אלו את ארץ ישראל

000 
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 אק'קורצ יאנוש  הילד ויותזכ אמנת  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 מגילת זכויות הילד האלטרנטיבית של המחנך היהודי יאנוש קורצ'אק

  -זכות הילד לכבוד

 אדם, הזכות לכבוד והחובה לכבד-ילדים כבני

 ..יום זכויות הילד "אמנת האו"ם בדבר זכויות
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 תחנות בחייוחדשות  -  נושא: 9פרק  

 תחנות בחיי קורצ'אק

 מעגל חיים  -ורצ'אק יאנוש ק  

 הירש גולדשמידט(  –הולדת קורצ'אק )הנריק   1878

קורצ'אק מתוודע לראשונה ליהדותו )עפ"י עדותו המאוחרת ביומן   1883

 הגטו( 

ראשית לימודי הרפואה, זוכה בפרס ספרותי ומאמץ את השם יאנוש   1898

 קורצ'אק. למעשה ראשית הקריירה הספרותית שלו. 

 ית העבודה בבית חולים יהודי בוארשה ראש  1904

1904-

1905  

 יפן -רופא במלחמת רוסיה

 פרסום "ילד הטרקלין" מקנה לו פופולריות רבה   1906

1906-

1908  

 קורצ'אק יוצא להשתלמות ברפואת ילדים בברלין, פאריס ולונדון 

1909-

1910  

 קורצ'אק מדריך ילדים יהודים ופולנים בקייטנות 

  92מת בית היתומים היהודי בקרוכמלנה הק  1912

1914-

1918  

רופא צבאי במלחמת העולם הראשונה, מחנך לילדי פליטים בקייב 

 עם מארינה פאלסקה, כותב בחזית את ספרו "כיצד לאהוב ילדים" 

 הקמת המוסד "ביתנו" לילדים פולניים עם מארינה פאלסקה   1919

 ו של קורצ'אק גל פרעות ביהודי פולין, מות אמ  1920

פרסום הספר עם שמונה עשרה התפילות בשם אנשים שונים, "עם   1922

 אלוהים אשיח" 

 כותב את ספרו "המלך מתיא הראשון"   1923
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 השתתפות בניסוח אמנת חבר הלאומים על זכויות הילד 1924

 ייסוד עיתון הילדים "מאלי פשגלונד"   1926

חזות אימים של עליית הנאצים  –" הצגת המחזה "סנאט המטורפים  1931

 לשלטון 

 חרוד -ביקור ראשון בארץ ישראל, שוהה בעיקר בקיבוץ עין  1934

 קורצ'אק נבחר כחבר מועצת הסוכנות היהודית   1935

 ביקור שני בארץ ישראל,   1936

 הפסקת שידוריו ברדיו הפולני, נטישת "ביתנו" 

ולין, כתיבה על נושא הילד היהודי פעילות בתנועות נוער חלוציות בפ  1937

 בארץ ישראל 

פעילות ראשונה בפרוץ המלחמה: שיחות ברדיו, עזרה ראשונה,   1939

 כרוזים 

 קייטנה אחרונה לילדים בטרם הכניסה לגטו   1940

באוגוסט(, הצגת "הדואר" בבית  4מאי עד  15כתיבת יומנו )  1942

 ביולי(  18היתומים )

מחנכים,  7ילדי בית היתומים ועוד  192לטרבלינקה יחד עם גירוש   5/8/1942

 . 56, סטפה בת 64הוא בן 

  

 האיש שידע לאהוב ילדים"

 זיכרונות מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק
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