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ַּכ
ַוְקְסָמן־ֶשְנָקר ָנָטִלי  ִאיְיָרה: 

קֹוְרָצ'ק,  ָינּוש  ד"ר  ַהָקשיש,  נימייה  הּפְ ְמַנֵהל  צעד  אשר 
כבר  הוא  הַהְשָמדה,  ַמחֵנה  ּבְ מֹוָתם  ֶאל  תלמיָדיו  ִעם 

החינוך.  ְתחּום  ּבִ חשּוב  מנהיג  היה 
של  ְלחינּוָכם  לִהתַמֵסר  ֶהחליט  אך  רופא,  היה  קֹוְרָצ'ק 
ריאּות  שּבְ ָסבר  הוא  ּפֹוִלין.  ּבְ ַוְרָשה  עיר  שּבָ הְיתֹומים  ֵבית  ּבְ הילדים 
שתי  בין  תקופה,  באותה  זֹו.  ּבָ זֹו  ְקשּורות  הֶנפש  ּובריאות  הגוף 
לחֵנך  ֶשֶאפָשר  ּבֵדעה  הְמַחְנכים  רוב  ֶהחזיקו  העולם,  ִמלחמות 
ָינּוש  אּולם  אכזרית.  וענישה  ְקשיחּות  נּוְקשּות,  ֶעזרת  ּבְ רק  ילדים 
ביטחון  חיצוני,  ביָטחון  לדעתֹו,  זֹו.  ִגישה  לאֵמץ  ֵסירב  קֹוְרָצ'ק 
הם  ְמרּוּבים  ואהבה  ְוכבוד  חופש  ִעם  גבולות  של  ִשילוב  עצמי, 
גּוָפם  ּבְ בריאים  ילדים  של  ִלגדילה  הְתָנאים 
היא  ֵמִחיּבּוָריו  ֶאחד  של  הּכֹוֶתרת  ּוְבַנפָשם. 
כל  ּבְ ֶהאמין  קֹוְרָצ'ק  ילדים'.  ֶלאהוב  'כיצד 
ּבהתחלה  ִאם  גם  ֶלאהוב,  ִללמוד  שֶאפָשר  ליּבו 

ארוך. להיות  ְוָיכול  ְמָלאכּותי  התהליך 
מי  ּוִבשביל  ִחינּוכי,  מנהיג  היה  קֹוְרָצ'ק 
מנהיג  הוא  ֵמהם,  ּומּושּפע  ָתָביו  ּכְ ֶאת  שקוֵרא 

היום.  גם  חינוכי 
היא  ָלמה  ַמשּפיעה?  היא  מי  על  ִחינּוכית?  מנהיגּות  מהי 

חשובה?
כמו  ממש  הֵספר,  ָבֵתי  ּבְ שִמתַרֵחש  מה  רק  ֵאינו  חינוך 
שהחוק  וכמו  החולים,  ָבֵתי  ּבְ שִמתַרֵחש  מה  רק  ֵאינה  שּבריאּות 
הניסיון  הוא  חינוך  המשפט.  ָבֵתי  ּבְ רק  ִמתַרחשים  ֵאינם  והצדק 
ִלגרום  זמן,  לאוֶרך   — צעירים  על  בעיקר   — אנשים  על  להשפיע 
הזה,  הַיְרחון  גם  וֶהרגלים.  ִמנהגים  ַהְשָקפות,  ֵדעות,  לאֵמץ  להם 
ֶאת  לַענֵיין  היא  ִמַמְטרֹוָתיו  אחת  כי  מהחינוך,  ֵחלק  הוא  'ֵעיַנִיים', 
ֶאת  ּולַפֵלס  ַסקרנּוָתם  ֶאת  לעוֵרר  בו,  תּובים  הּכְ רעיונות  ּבָ הקוראים 
ְמַנסה  אני  הזאת  רשימה  ּבָ גם  ּוְבֶעצם  ַמׂשּכילים.  ִלהיות  ם  ַדרּכָ
לומר  ֶאפָשר  ולכן  החינוך,  ִענַיין  ּבְ שלכם  הַהְשָקפֹות  על  ְלַהשּפיע 
חשּוב,  ִלְתחּום  ֶנחשב  החינוך  קצת.  אתכם  לחנך  ִמשַתֵדל  שאני 
היא  ביותר  לה  החשובים  הדברים  שֶאת  ַמרגישה  ֶחבָרה  כל  כי 

א.  הּבָ ַלדור  לַהְנחיל  רוצה 
ֱאמּונֹות  יש  לֹות,  מקּוּבָ ֵדעות  יש  אֵחר,  ְתחּום  כל  ּבְ כמו  חינוך,  ּבְ
ֶאת  ַמשָמעּותי  שינוי  ְלַשנֹות  שמצליח  מי  מציאּות.  ִשגַרת  ויש 

חינוכי.  מנהיג  שהוא  עליו  לומר  ֶאפָשר  האֶלה,  הנוׂשאים  ַאחד 
למשל,  החינוך.  על  ּושגּויֹות  ְקדּומֹות  דעות  מעט  לא  יש 
כבר  ְשַמעתם  אולי  טוב.  תמיד  הוא  שחינוך  בטוחים  רּבים  אנשים 
אומרים  אנשים  ָשגּוי.  הזה  יטוי  הּבִ חינוכי".  לא  "זה  יטּוי  הּבִ ֶאת 
הם  ילדים.  על  ְלָרעה  ַמשּפיע  שַמֶשהו  חושבים  הם  כאשר  אותו 
שהוא  ולא  גרוע  חינוך  הוא  הזה  שה'משהו'  לומר  ְוונים  ִמתּכַ
היא  מנהיגּות  כל  שלא  ִמּפֵני  זה,  ֶאת  ִלזּכור  חשּוב  חינוכי.  לא 
טובה.  מנהיגות  היא  חינוכית  מנהיגות  כל  לא  וגם  טובה,  מנהיגות 
חינוכית  מנהיגּות  על  מאוד,  ְנפֹוצה  נוֶספת,  מּוְטֵעית  ֵדעה 
ֶאת  לַהְתאים  הזמן",  ִעם  "ללכת  צריך  טוב  שחינוך  הֵדעה  היא 
רּבים  אנשים  חושבים  טוב,  חינוך  הִמשַתָנה.  ַלמציאּות  עצמֹו 
מחר,  שִיהיה  ָלעולם  הילדים  ֶאת  שֵמכין  חינוך  הוא  ָטעות,  ּבְ
ִללמוד  צורך  אין  ולכן  גדולים.  יהיו  הילדים  כאשר  כלומר 
ֲהֵרי  כיתות.  ּבְ ָלֶשבת  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ דברים  ִלזּכור  יד,  כתב  ּבִ ִלכתוב 
לנו  ַמזּכירה  הזאת  הֵדעה  אתמול.  של  ָלעולם  ַשָייכים  אֶלה  כל 
ר  ּולַשּפֵ אותו  ן  לַעדּכֵ צריך  הזמן  ֶשּכל  ַנָייד,  ֵטֵלפון  נניח  מּוצר, 
אמּור  ֵאינו  הוא  מכֹוָנה.  ֵאינו  האדם  אך  אותו.  ּולַשכֵלל  אותו 

בו.  רק  להצליח  או  מחר  של  עולם  ּבָ רק  לַתפֵקד 
עצמי,  ביטחון  בעל  ִלהיות  בעצמֹו,  לחשֹוב  אמּור  האדם 
ֶאפָשר  אי  האֶלה  הדברים  כל  ֶאת  ְלזּוָלתֹו.  רגיש  סובלני,  להיות 
מנהיגּות  מּוָצר.  של  ִלְמִכירה  החינוך  ֶאת  ְמַדִמים  ִאם  להׂשיג 
הֶזרם'  'ֶנגד  ָלנּוע  מוכרחה  אחרת,  מנהיגות  כל  כמו  חינוכית, 
ְלַרצֹות  ִממנה  ִלדרוש  טעם  אין  ולכן  אותה?(  צריך  מי   — )ָוֹלא 

ההורים.  ֶאת  למשל,  הקהל,  דעת  ֶאת 
הֶטְכנֹולֹוְגָיה,  ִחידּוֵשי  בכל  לִהשַתֵמש  יכולה  חינוכית  מנהיגות 
יכולים להיות התוֶכן של המנהיגות  ֵאינם  הֶטְכנֹולֹוְגָיה  ִחידּוֵשי  אָבל 

החינוכית. 
מַהְשאיפה  לא  וגם  ֵספר  ָבֵתי  ּבְ ִמַמחשבים  ֵעל  ִמתּפַ ֵאינני  אני 
ֵספר  ֵתי  ִמּבָ ֵעל  ִמתּפַ אני  זאת  לעּוַמת  גבוהים.  ציּונים  ְלהשיג 
ְשֵווה  שוָתף  הוא  התלמיד  שּבהם  למידה,  מחת  ׂשִ ׂשֹוֶררת  שבהם 
ושל  תחרּות  של  עולם  ּבְ ַדְווקא  לדעתי,  ַהלמידה.  ְלַתהליך  ְזכּויֹות 
חשּוב. חינוכי  מנהיג  הוא  כאֶלה  ֵספר  ֵתי  ּבָ שֵמִקים  מי  ָאנֹוִכיּות, 
היהודי־ הסופר  כותב  ֶאְתמֹול'  ֶשל  'ָהעֹוָלם  הִנפלא  ֵספר  ּבַ
המאה  סוף  ּבְ למד  ֶשּבו  הֵספר  ית  ּבֵ על  ְצַווייג  ְסֵטָפן  אֹוְסְטִרי 
ית  )ּבֵ ַלִגיְמַנְסָיה  נכנסנו  ִהתַרחשה...  ְמַענֶיינת  "תֹוָפעה  ה־19: 
עוד,  בה  ִנלמד  לא  ַמהּוִתי  דבר  ששום  וִהרגשנו  על־ְיסֹודי(  ֵספר 
האּוְמָללים,  ִממֹוֵרינו  יותר  ָידענו  אותנו  שִעְנְיינו  ִמקצועות  ּוְבכמה 
אישי."  ִענָיין  מתוך  ֵספר  פתחו  לא  ִלימוֵדיהם  סיום  שִמיום 
בריא  להיות  יכול  שהשיעמום  רּבים  ֶהאמינו  ְצַווייג  של  עֹוָלמֹו  ּבְ
השיעמום  ֶאת  את  ָלׂשֵ שהיכוֶלת  חשבו  רּבים  ְמַחְנכים  ּומֹועיל. 
של  החינוך  ַמעֶרכת  ִהתַאְמצה  לא  לכן  תרּבותי.  ְלאדם  ֶהכֵרחית 

לֶהפך. ַדְווקא  אולי  שיעמום,  ּבַ לֵהיָאבק  ימים  אותם 
מרּבית  השיעמום.  ֶאת  ִלסּבול  לתלמידים  יותר  קֶשה  ָיֵמינו  ּבְ
הם  הִאם  בו.  לֵהיאבק  גדולים  ַמאמצים  עוׂשים  הֵספר  בתי 
ִתהיה  אָבל  התשובה.  ֶאת  יודעים  בוודאי  אתם  מצליחים? 
הרגשה,  היום  גם  יש  רּבים  ְלתלמידים  ִתהיה,  אשר  תשובתכם 
ִמתוך  שלא  ְמַלמדים  שהמורים  ְצַווייג,  ְסֵטָפן  יֵטא  שּבִ לזֹו  דוָמה 
שהחיים  תשוקה,  מתוך  שלא  לומדים  שהתלמידים  ְתשּוקה, 

שְמַענֵיין.  מה  כל  גם  וכך  ַלּכיתה  ִמחּוץ  ִנמצאים  האמיתיים 
נוהגים  אין  שבהם  רּבים  ֵספר  ֵתי  ּבָ יש  ִאם  נכון,  זה  כל  ִאם 
מנהיגּות  בהם  שִתהיה  מאוד  חשּוב  ּוְבחיבה,  ָכבוד  ּבְ ילדים  ּבַ
לכם  שִהפריע  מה  כל  ֶאת  ִתשּכחו  לא  ִאם  אמיצה.  ִחינּוכית 
המנהיגים  ִתהיו  אתם  אולי  שלכם,  הֵספר  ּוְבָבֵתי  ַיְלדּותכם  ּבְ

א.  הּבָ הדור  של  החינוכיים 
הִאם  הבא?  הדור  על  ר  לדּבֵ ָלמה  ֶעצם,  ּבְ
חינוכיים?  מנהיגים  להיות  יכולים  מבוגרים  רק 

ואתם?  שלא.  חושב  אני 
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