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  לפניכם שני מקורות לאותה אישיות. 
 קורצ'אק

 
  2מקור מס' 

  מ"בריטניקה לנוער"

  1מקור מס' 

  מ"אביב"

) 1942-1878קורצ'אק יאנוש (גולדשמידט הנריק, 

  סופר ומחנך יהודי בפולין.

יאנוש קורצ'אק, שמו הספרותי של הנריק 

גולדשמידט, נולד בווארשה למשפחה עשירה 

וללת. משסיים את לימודי הרפואה, יצא לעבוד ומתב

העוני בכרכי פולין. כבר -קיץ לילדים מרובעי-במחנות

בספריו הראשונים גילה רגישות רבה לבעיות 

חינוכיות, ובהם תיאר מצד אחד את -חברתיות

היתומים והעזובים, הנאלצים לגנוב ולהונות כדי 

תיאר את ילדי הבורגנים,  –להתקיים, ומהצד האחר 

  השבעים והמפונקים. ספריו אלה עוררו פולמוס רב.

היה קורצ'אק למנהלו של בית היתומים  1911 -ב

היהודי החדש בוורשה, תפקיד שבו כיהן עד יומו 

יתה מהפכנית: הוא יהאחרון. גישתו החינוכית ה

הנהיג שלטון עצמי בקרב קהיליית הילדים, ואפילו 

את  עיתון משלהם הוציאו חניכיו. הצלחתו עוררה

שלטונות פולין לבקש את עזרתו בהקמת מוסד 

-רשה. קורצ'אק היה לקציןוויהודי, ליד -מקביל, לא

מבחן לנוער, למרצה באוניברסיטה ובסמינריון 

למורים היהודי, ואף דיבר ברדיו על בעיות חינוך 

וערך עיתון ילדים מיוחד במינו, "מאלי פשגלונד", 

  שיצא לאור בוורשה במשך שנים רבות.

עלות היטלר לשלטון בגרמניה ועם התפשטות  עם

האנטישמיות באירופה כולה גברו רגשותיו היהודיים 

ציונים -של קורצ'אק, והוא היה לנציגם של הלא

ביקר  1936 -ו 1934בפולין בסוכנות היהודית. בשנים 

ה החברתית והחינוכית של הקיבוצים סבארץ. התפי

בריהם הרשימה אותו מאוד, והוא שמח למצוא בין ח

  לשעבר.-רבים מחניכיו

, השתדל 1939 -משנכבשה פולין בידי הנאצים ב

היתומים שלו, שהועבר -קורצ'אק הרבה למען בית

לגטו, והציל ילדים רבים, שנותרו ללא מחסה. 

המוות -כשהגיעה לידיו ההוראה לצאת למחנה

טרבלינקה, שיקר לילדיו לראשונה בחייו באמרו להם 

ק מחוץ לעיר. כשהגיעו הוא שהם יוצאים לערוך פיקני

המוות, סירב -וילדיו לתחנת הרכבת, בדרכם למחנה

להצעה שישוחרר תמורת הצהרה שהוא חוזר בו 

והעדיף ללכת בראש  ,מהאשמותיו כלפי הנאצים

  שלו.חניכיו אל מותם ואל מותו 

שמו הספרותי של  –) 1942-1879קורצ'אק יאנוש (

די בפולין. הנריק גולדשמיט, רופא, סופר ומחנך יהו

היה בן למשפחה  יהודית מתבוללת ועשירה ורופא 

- במקצועו. בעת עבודתו במחלקת הילדים בבית

נוך. קורצ'אק שלא ירשה, החל להתענין בחוחולים בו

יעודו בחיים ינשא אשה ולא הקים משפחה, ראה את 

הל בית ינ 1911בהושטת עזרה לילדים. משנת 

ון עצמי של רשה, שבו הנהיג שלטויתומים יהודי בו

קיו. והלו את הבית וקבעו את חיהחניכים. הילדים נ

  בבית יתומים זה שרת עד יום מותו.

תה יגישתו החינוכית, שבשעתו נחשבה למהפכנית, הי

מבוססת על יחס של כבוד לילד, לצרכיו ולרצונותיו. 

ק האמין, כי הילדים טובים וישרים מן אקורצ'

תר. את המבוגרים, וחיי הנפש שלהם עשירים יו

תורתו החינוכית הרצה בפני מחנכים ובפני קהל 

: "כיצד לאהוב ספריםב ותהאכן פרסם אהרחב ו

  ילדים" ו"זכות הילד לכבוד", שתורגמו לעברית.

ק פעמים אקר קורצ'יבין שתי מלחמות העולם ב

בשיטות  קריעין ביישראל והתענ-אחדות בארץ

ה לשוב לארץ ולעבוד וויהחינוך בקיבוצים. הוא ק

מחנך באחד הקיבוצים. אולם מלחמת העולם שמה כ

ידי -קץ לחלומותיו. ביום שיהודי ורשה כונסו על

שלח למחנות השמדה, הלך יהנאצים כדי לה

לא  ק עם חניכיו אל מקום הכינוס, שממנּואקורצ'

חזר עוד. הוצע לו להיפרד מן הילדים ולהינצל, אך 

ת והוא דחה את ההצעה ובחר ללכת עמם למחנה המו

  בלינקה.טר

פוריו המעולים לילדים תורגמו לשפות אחדות. יס

טנה", "כאשר אשוב יבעברית ראו אור ספריו: "בקי

ואהיה קטן", "דג'ק הקטן", "יותם הקסם", "המלך 

מתיא הראשון", "המלך מתיא באי השומם", "הנער 

  העקשני" ואחרים.

ה נכתבו ספרים יאחרי מלחמת העולם השני

פעלו, ובתי ספר על ק ואומחקרים רבים על קורצ'

  רבים בארץ קרויים על שמו. 

  

 


