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המנהיג שלי הוא פרופ' נרון קימרליכג ,מהמחלקה

המרדניות.

לטוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,בחוג למדעי החברה

שבאוניברטיטה העברית בירושלימ .פרופ'

לא הרצאותיו המעניינות ומרחיבות האופקי מ ,לא

קימרלינג עוטק ביחטימ בין ערבימ ויהודימ וכמי

השתייכותו לפלג פוליטי מטוימ ולא הציונימ

הופכימ את

שעוטק בנושא כל-כך טעון ,מתבקש שיוכו

הגבוהימ שקיבלתי בקורסימ שלו

ל"מחנה" פוליטי ואקדמי .הוא שייך לקבוצת

פרופ' קימרלינג למנהיג שלי .אמנמ כל אלה הן

ה"היטטוריונימ החדשימ" ,המתנגדימ להטברימ

יכולות אקדמיות שאינן בטלות בשישימ אולמ

הטוציולוגיימ וההיטטוריימ ה"קלאטיימ"

בעיניי הוא ראוי להיות המנהיג שלי מפני שמעבר

להיווצרות מדינת ישראל והחברה הישראלית.

לחומרי הלימוד המעניינימ ,הוא השכיל לעורר

קבוצה זו של אנשי הגות טוציולוגית רואה את

בנו ,הסטודנטימ שלו ,את החשיבה הביקורתית

היהודית-הציונית כאנטי

ואת המודעות לכך שאל לנו לקבל שומ דבר ממה

דמוקרטית וככובשת שלא כחוק ושלא בצדק

שה"גדולימ" כותבימ ואומרימ כתורה מסיני .הוא

את השטחימ ואת יושביהמ הערבימ .המ תופטימ

הנחיל לנו ,באומץ לב ,שני משאבימ ,שהחיימ לא

את ההגמוניה הישראלית כדכאנית ומפלה לרעה

שווימ בלעדיהמ :הספקנות והטקרנות .בזכותו

את המיעוט הערבי .אולמ לא זוהי הסיבה לכ,ך

התחלפה הנערה התמימה באישה דעתנית ,ספקנית

שאני בוחרת בברוך קימרלינג להיות המנהיג שלי.

שסקרנותה אינה יודעת שובע .הוא החליף את

מדינת

ישראל

הרעב שעמו הגעתי אל שערי האוניברסיטה ,ברעב
כשהגעתי לאוניברסיטה העברית ,הרחק מן

גדול עוד יותר .והרעב הזה מניע אותי קדימה בכל

התל-אביביות ומהמשפחה ,הייתי חולמנית

תחומ ,מבלי שאשכח לעולמ את מי ש"הרעיב"

ותמימה ונטיתי להעריץ את "אדוני ההשכלה"

אותי לחיימ ועל כך אני אוהב את האיש הזה

המרצימ בחוג לטוציולוגיה ואנתרופולוגיה .הייתי

תמיד.

רעבה לידע והרעב לא ידע שובע .כל מרצה
היה  /הייתה חדש  /ה עבורי וכל מה שאמרו היה

פרופ' ברוך קימרלינג חוזר וטוען באזני תלמידיו,

ראוי להערכה .הגעתי גמ לשיעור של פרופ'

שמתלוננימ שוב ושוב על שהוא נוהג לפתוח

קימרלינג .למן תחילת לימודיי לתואר הראשון

נושאימ ולא לטגור אותמ בצורה ברורה ,כי תפקידו

ועד סיומ הלימודימ לתואר השני השתתפתי

כמורה איננו לענות על שאלות ,אלא לגרומ

כמעט בכל קורס שקימרלינג לימד בתחומ שבו

לתלמידיו לשאול שאלות חדשות .בשל כך הוא

הוא עוסק :סוציולוגיה פוליטית ,ולא נפרדתי ממי

המנהיג שלי.

שמכונה "הילד הרע של המחלקה" בשל עמדותיו
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יאנוש קורצ'אק הוא המנהיג שלי בדרכי החינוכית,

התנהגות הילד שונה בהזדמנויות שונות .אחר הוא

עמ ילדיי ותלמידיי.

בפני אמו ואחר בפני אביו .כך ינהג אחרת עמ מורה

קפדן ואחרת עמ מורה נוח" .דומה הילד לאביב.
יאנוש קורצ'אק נולד בשנת  1879בפולין למשפחה
יהודית מתבוללת .היה בין הלוחמימ על עצמאותה
של פולין ,ונמנה על החוגימ הסוציאליסטימ בארצו.
הוא למד רפואה בוורשה והתפרסמ כרופא ילדימ
טוב.

קורצ'אק ויתר על מקצועו ושלושימ שנה מחייו
מ

1912

ועד

,1942

עמד בראש בית יתומימ ,והיה

לסופר ולמחנך .הוא הקדיש את חייו לילדימ שחינך
עד נשימתו האחרונה והלך למותו במחנה הריכוז
ביחד אתמ ,בשתי ידיו אחז בשני ילדימ.

הרי שמש ,מזג אוויר נאה ,והרי שמחה ויופי.

והרי פתאומ סערה והמגודל -כשוכן בערפל ,עלטה
נוגה סביבו .לא שמחות גדולות ,לא עצבונות גדולימ,
אפרוריות וכובד ראש" )ילדות של כבו.ד (. 11
 .3הפשרה החינוכית ההסכם .בין המחנך לחניך
אמור להיות הסכמ שהוא פשרה ודרך ביניימ בין

הכפייה של בעל הסמכות לבין ההפקרות שיכול
החניך לאמץ .הסכמ זה הוא הבסיס לארגון המסגרת
החינוכית .

יאנוש קורצ'אק המחנך שימש כפרקליטמ של ילדימ
באשר המ ילדימ ,הוא ראה את החינוך כחלק בלתי

שלושת עקרונות החינוך האלה המ נר לרגליי בדרכי
החינוכית  .בראייה לאחור נוכחתי בצדקת הדרך.
רבימ מתלמידיי ,במרוצת השנימ התעלו מעליי והיו
ראויימ לכבוד ולחיבה שרחשתי כלפיהמ .שהרי,
"אין אדמ מתקנא לא בבנו ולא בתלמידו" ומתברר

נפרד משאר תחומי החיימ ושאף שהמחנך ייתן

כי אהבה וכבוד לכל אדמ המ הבסיס הנכון והצודק

למה בחרתי בו כמנהינ?

נפשו לאהבת הילדימ" .להושיט להמ יד"" ,תנו
תנאימ כי יגדלו טובימ יותר" .את הילדימ כינה:
"נסיכי

הרגשות,

משוררימ

של יחסימ חברתיי מ.

והוגי-דעות"

)כיצד לאהוב ילדים(. 7-8.1960 ,
מספר עקרונות במשנתו החינוכית שבו את לבי:
 .1זכות הילד לכבוד ולאהבה .הילד שווה בערכו
לכל אדמ ולכן אסור למבוגר להתנשא מעליו.
על המבוגר להתייחס לרגשות הילד ולחוויותיו
בכבוד כשמ שהוא מתייחס לעצמו .דברך כלל המבוגר
סולח למבוגרימ ומגלה קפדנות יתרה כלפי היל.ד
"כשאבא שופך תה ,אימא אומרת :אין דבר ,אבל
עליי היא תמיד כועסת" )אדן (. 24 •2000 ,ההבדל
בין המורה המבוגר/ת לבין ילד הוא אך ורק בניסיון
ובזמן .הילד של היומ חסר ידע וניסיון אך לכשיגדל
יוכל להתעלות מעל ומעבר למורה המבוגר/ת .לכן,
על המורימ לבכד את תלמידיהמ ולא לזלזל בחוסר
ידיעותיהמ וניסיונמ.

 .2נקודת המוצא לכל חינוך היא הכרת

הילד.

יכ;י:כייר,ניייד

אדן ,ש.

הנריק נולדשמיט יאנוש

.2000
האדם ,המחנך ,הסופר  .ירושלימI .
קורצ'אק,
האגודה ע"ש יאנוש קורצ'אק בישראל.

קורצ'אק· )  (. 1976ילדות של כבוד .תל-אביבI .
הוצאת הקיבוץ המאוחד.

קורציאק.

תל-אביב.

) 1960

 (.כיצד לאהוב ילדים,

הוצאת

הקיבוץ

המאוחד.
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אינני יודע מיהו המנהיג שלי ,אן אני יודע שהוא

קיימ .שכן ,מפעמ לפעמ הוא נגלה לי ,אן כל
פעמ בלבוש שונה.
לעתימ הוא נגלה לי בשמימ זרועי כוכבימ ,ולעתימ

-

בחיון

לעתימ

-

מקרי

אדמ

של

במעלה

רחוב.

בשעת אחרי צהרימ שקטה במרפסת

שטופת שמש ,ולעתימ

-

במראה של חלון סגור

המוקף עלימ מטפסימ ,ברחוב שקט .לעתימ אני
חש אותו בחדרי בליל קיץ ,כשבחוץ שורר

שקט של עצימ לא מרשרשימ ,ולעתימ

-

למראה

משטח פרחימ צבעוניימ הפרוש על אדמה
חומה ורטובה מול שמימ כחולימ.
לעתימ אני חש בקיומו עת אני שומע קטעימ

לעתימ אני חווה אותו כאשר אני ממהר לקראת

מסונטות של מוצרט ,ולעתימ

-

למקרא פסוקימ

בעניין הרב שאני מגלה

מספרי קודש .לעתימ אני חש בקיומו עת אני קורא

באירוע או בחפץ ,עניין רב כל כן עד שאני בטוח

שיחות שכתב אפלטון ,ולעתימ

עת אני דן

שהחיימ המ נצחיימ ,כפי שחוויתי בילדות.

בקאנט .לעתימ הוא רומז לי על קיומו בתאוריה

אדמ אהוב ,ולעתימ

-

יפה

שאוספת

את

למסגרת אחת ,ולעתימ

המציאות

-

-

רבת

הפנימ

בחיבה שאני חש כלפי

ספרימ מוכרימ.

כן ,הרשימה היא ארוכה ,והיא משתנה ככל שחיי
זורמימ לקראת סיוממ .אלה המ הניצוצות
שאולי עבורמ כדאי לחיות .כל אדמ והניצוצות

הפרטיימ שלו .אלה המ הניצוצות שמעידימ
שאי-שמ יש אור ,בהיר ,טהור ויפה ,אליו אנו
נמשכימ ,ושהוא מתגלה ורומז לנו מפעמ לפעמ-
'אני קיימ'.

