ּומה ֵאינֶ נּו ִחינּוְך ּכָ זֶ ה
ַמהּו ִחינּוְך טֹוב ָ

ַמנְ ִהיגוּ ת ִחינוּ ִכית

ַּכ

ׂשֹורק
ֵ
ּכָ ַתב :יִ ְׂש ָר ֵאל

הפנימייה ַה ָקשיש ,ד"ר יָ נוּש קוֹ ְרצָ 'ק,
אשר צעד ְמנַ ֵהל ּ ְ
הה ְש ָמדה ,הוא כבר
תלמידיו ֶאל מוֹ ָתם ְּב ַמחנֵ ה ַ
ָ
ִעם
היה מנהיג חשוּב ִּב ְתחוּם החינוך.
תמ ֵסר לְ חינוּכָ ם של
לה ַ
קוֹ ְרצָ 'ק היה רופא ,אך ֶהחליט ִ
שבריאוּת
שבעיר וַ ְר ָשה ְּב ּפוֹ לִ ין .הוא ָסבר ְּ
הילדים ְּב ֵבית היְ תוֹ מים ָּ
הגוף וּבריאות הנֶ פש ְקשוּרות זוֹ ָּבזוֹ  .באותה תקופה ,בין שתי
פשר לחנֵ ך
המ ַחנְ כים בּ ֵדעה ֶש ֶא ָ
ִמלחמות העולםֶ ,החזיקו רוב ְ
ילדים רק ְּב ֶעזרת נו ְּקשוּתְ ,קשיחוּת וענישה אכזרית .אוּלם יָ נוּש
ביטחון חיצוני ,ביטחון
לאמץ גִ ישה זוֹ  .לדעתוֹ ָ ,
ֵ
קוֹ ְרצָ 'ק ֵסירב
עצמיִ ,שילוב של גבולות ִעם חופש וְ כבוד ואהבה ְמרוּבּ ים הם
התנָ אים לִ גדילה של ילדים בריאים ְּבגוּפָ ם
ְ
פשם .הכּ וֹ ֶתרת של ֶאחד ֵמ ִחיבּ ו ָּריו היא
ו ְּבנַ ָ
'כיצד לֶ אהוב ילדים' .קוֹ ְרצָ 'ק ֶהאמין ְּבכל
פשר לִ למוד לֶ אהוב ,גם ִאם בּ התחלה
שא ָ
ליבּ ו ֶ
התהליך ְמלָ אכוּתי וְ יָ כול להיות ארוך.
עמוד
קוֹ ְרצָ 'ק היה מנהיג ִחינוּכי ,ו ִּבשביל מי
מספר
ּשפע ֵמהם ,הוא מנהיג
שקורא ֶאת ְּכ ָת ָביו וּמו ּ
ֵ
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ן־שנְ ָקר
ִאייְ ָרה :נָ ָט ִלי וַ ְק ְס ָמ ֶ

חינוכי גם היום.
שפיעה? לָ מה היא
מהי מנהיגוּת ִחינוּכית? על מי היא ַמ ּ
חשובה?
הספר ,ממש כמו
תר ֵחש ְּב ָב ֵתי ֵ
שמ ַ
חינוך ֵאינו רק מה ִ
תר ֵחש ְּב ָב ֵתי החולים ,וכמו שהחוק
שמ ַ
שבּ ריאוּת ֵאינה רק מה ִ
תרחשים רק ְּב ָב ֵתי המשפט .חינוך הוא הניסיון
והצדק ֵאינם ִמ ַ
לאורך זמן ,לִ גרום
ֶ
להשפיע על אנשים — בעיקר על צעירים —
לאמץ ֵדעותַ ,ה ְש ָקפותִ ,מנהגים ֶוהרגלים .גם היַ ְרחון הזה,
להם ֵ
לעניֵ ין ֶאת
ֵ'עינַ יִ ים' ,הוא ֵחלק מהחינוך ,כי אחת ִמ ַמ ְטרוֹ ָתיו היא ַ
לעורר ֶאת ַסקרנו ָּתם וּלפַ לֵ ס ֶאת
הכתוּבים בוֵ ,
הקוראים ָּברעיונות ְּ
רכם לִ היות ַמשׂ כּ ילים .ו ְּב ֶעצם גם ָּברשימה הזאת אני ְמנַ סה
ַד ָּ
פשר לומר
הה ְש ָקפוֹ ת שלכם ְּב ִעניַ ין החינוך ,ולכן ֶא ָ
שפיע על ַ
לְ ַה ּ
שת ֵדל לחנך אתכם קצת .החינוך נֶ חשב לִ ְתחוּם חשוּב,
שאני ִמ ַ
שאת הדברים החשובים לה ביותר היא
כי כל ֶח ָברה ַמרגישה ֶ
הבא.
להנְ חיל לַ דור ָּ
רוצה ַ
אחר ,יש ֵדעות מקו ָּּבלוֹ ת ,יש ֱאמוּנוֹ ת
ְּבחינוך ,כמו ְּבכל ְתחוּם ֵ
שמעוּתי ֶאת
ויש ִש ַגרת מציאוּת .מי שמצליח לְ ַשנוֹ ת שינוי ַמ ָ

פשר לומר עליו שהוא מנהיג חינוכי.
ַאחד הנושׂ אים האלֶ הֶ ,א ָ
יש לא מעט דעות ְקדוּמוֹ ת וּשגוּיוֹ ת על החינוך .למשל,
אנשים רבּ ים בטוחים שחינוך הוא תמיד טוב .אולי ְש ַמעתם כבר
הביטוי הזה ָשגוּי .אנשים אומרים
הביטוּי "זה לא חינוכי"ִּ .
ֶאת ִּ
שפיע לְ ָרעה על ילדים .הם
שמ ֶשהו ַמ ּ
אותו כאשר הם חושבים ַ
תכוְ ונים לומר שה'משהו' הזה הוא חינוך גרוע ולא שהוא
ִמ ַּ
לא חינוכי .חשוּב לִ זכּ ור ֶאת זהִ ,מ ּפנֵ י שלא כל מנהיגוּת היא
מנהיגות טובה ,וגם לא כל מנהיגות חינוכית היא מנהיגות טובה.
נוספת ,נְ פוֹ צה מאוד ,על מנהיגוּת חינוכית
ֵדעה מו ְּט ֵעית ֶ
לה ְתאים ֶאת
הדעה שחינוך טוב צריך "ללכת ִעם הזמן"ַ ,
היא ֵ
שתנָ ה .חינוך טוב ,חושבים אנשים רבּ ים
המ ַ
עצמוֹ לַ מציאוּת ִ
שמכין ֶאת הילדים לָ עולם שיִ היה מחר,
ְּב ָטעות ,הוא חינוך ֵ
כלומר כאשר הילדים יהיו גדולים .ולכן אין צורך לִ למוד
לִ כתוב ִּבכתב יד ,לִ זכּ ור דברים ְּב ַעל ּ ֶפה ,לָ ֶשבת ְּבכיתותֲ .ה ֵרי
הדעה הזאת ַמזכּ ירה לנו
כל אלֶ ה ַשיָ יכים לָ עולם של אתמולֵ .
ּלש ּ ֵפר
דכן אותו ו ַ
לע ֵּ
מוּצר ,נניח ֵטלֵ פון נַ יָ ידֶ ,שכּ ל הזמן צריך ַ
ּלשכלֵ ל אותו .אך האדם ֵאינו מכוֹ נָ ה .הוא ֵאינו אמוּר
אותו ו ַ

פקד רק ָּבעולם של מחר או להצליח רק בו.
לת ֵ
ַ
האדם אמ ּור לחשוֹ ב בעצמוֹ  ,לִ היות בעל ביטחון עצמי,
פשר
להיות סובלני ,רגיש לְ זוּלָ תוֹ ֶ .את כל הדברים האלֶ ה אי ֶא ָ
להשׂ יג ִאם ְמ ַד ִמים ֶאת החינוך לִ ְמכִ ירה של מוּצָ ר .מנהיגוּת
חינוכית ,כמו כל מנהיגות אחרת ,מוכרחה לָ נוּע 'נֶ גד הזֶ רם'
(וָ לֹא — מי צריך אותה?) ולכן אין טעם לִ דרוש ִממנה לְ ַרצוֹ ת
ֶאת דעת הקהל ,למשלֶ ,את ההורים.
הטכְ נוֹ לוֹגְ יָ ה,
שת ֵמש בכל ִחידו ֵּשי ֶ
לה ַ
מנהיגות חינוכית יכולה ִ
הטכְ נוֹ לוֹגְ יָ ה ֵאינם יכולים להיות התוכֶ ן של המנהיגות
אבל ִחידו ֵּשי ֶ
ָ
החינוכית.
מה ְשאיפה
תפ ֵעל ִמ ַמחשבים ְּב ָב ֵתי ֵספר וגם לא ַ
אני ֵאינני ִמ ּ ַ
תפ ֵעל ִמ ָּב ֵתי ֵספר
לְ השיג ציוּנים גבוהים .לעו ַּמת זאת אני ִמ ּ ַ
שותף ְשוֵ וה
שבהם שׂ וֹ ֶררת שִׂ מחת למידה ,שבּ הם התלמיד הוא ָ
זְ כוּיוֹ ת לְ ַתהליך ַהלמידה .לדעתיַ ,דוְ וקא ְּבעולם של תחרוּת ושל
שמ ִקים ָּב ֵתי ֵספר כאלֶ ה הוא מנהיג חינוכי חשוּב.
ָאנוֹ כִ יוּת ,מי ֵ
ַּב ֵספר הנִ פלא ָ'העוֹ לָ ם ֶשל ֶא ְתמוֹ ל' כותב הסופר היהודי־
הספר ֶשבּ ו למד ְּבסוף המאה
אוֹ ְס ְט ִרי ְס ֵטפָ ן צְ וַ וייג על ֵּבית ֵ
תרחשה ...נכנסנו לַ גִ ְימנַ ְסיָ ה ֵּ(בית
ה־" :19תוֹ פָ עה ְמ ַעניֶ ינת ִה ַ
ֵספר על־יְ סוֹ די) ִוהרגשנו ששום דבר ַמהו ִּתי לא נִ למד בה עוד,
שענְ יְ ינו אותנו יָ דענו יותר ִממוֹ ֵרינו האו ְּמלָ לים,
ו ְּבכמה ִמקצועות ִ
ימודיהם לא פתחו ֵספר מתוך ִעניָ ין אישי".
שמיום סיום לִ ֵ
ִ
ְּבעוֹ לָ מוֹ של צְ וַ וייג ֶהאמינו רבּ ים שהשיעמום יכול להיות בריא
וּמוֹ עילְ .מ ַחנְ כים רבּ ים חשבו שהיכולֶ ת לָ שֵׂ את ֶאת השיעמום
ערכת החינוך של
תא ְמצה ַמ ֶ
ֶה ֵכרחית לְ אדם תרבּ ותי .לכן לא ִה ַ
להפך.
לה ָיאבק ַּבשיעמום ,אולי ַדוְ וקא ֶ
אותם ימים ֵ
קשה יותר לתלמידים לִ סבּ ול ֶאת השיעמום .מרבּ ית
ְּביָ ֵמינו ֶ
האם הם
להיאבק בוִ .
הספר עושׂ ים ַמאמצים גדולים ֵ
בתי ֵ
אבל ִתהיה
מצליחים? אתם בוודאי יודעים ֶאת התשובהָ .
תשובתכם אשר ִתהיה ,לְ תלמידים רבּ ים יש גם היום הרגשה,
שב ֵיטא ְס ֵטפָ ן צְ וַ וייג ,שהמורים ְמלַ מדים שלא ִמתוך
דומה לזוֹ ִּ
ָ
ְתש ּוקה ,שהתלמידים לומדים שלא מתוך תשוקה ,שהחיים
שמ ַעניֵ ין.
האמיתיים נִ מצאים ִמחוּץ לַ כּ יתה וכך גם כל מה ְ
ִאם כל זה נכוןִ ,אם יש ָּב ֵתי ֵספר רבּ ים שבהם אין נוהגים
שתהיה בהם מנהיג ּות
ַּבילדים ְּבכָ בוד ו ְּבחיבה ,חשוּב מאוד ִ
שהפריע לכם
ִחינוּכית אמיצהִ .אם לא ִתשכּ חו ֶאת כל מה ִ
הספר שלכם ,אולי אתם ִתהיו המנהיגים
ְּביַ לְ ד ּותכם ו ְּב ָב ֵתי ֵ
הבא.
החינוכיים של הדור ָּ
האם
לדבר על הדור הבא? ִ
ְּב ֶעצם ,לָ מה ֵּ
רק מבוגרים יכולים להיות מנהיגים חינוכיים?
אני חושב שלא .ואתם?
עמוד
מספר
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