
 

 

 

 

 

 

 :זכויות ילדים במשנתו של יאנוש קורצ'אקולהווה כבוד 

 שנה לפרסומו תשעים תובמלא זכות הילד לכבודעיון בחיבור 

  1אפרת דוידוב

 וקורצ'אק ילדיםתחילת השיח על זכויות  .1

חל מפנה בשיח על ילדים וביחס  עשריםובתחילת המאה ה עשרה-תשעבסוף המאה ה

יים חברתיים, בא לידי ביטוי מושפע ממגוון שינוה, מפנה זה 2כלפיהם בחברה המערבית.

 חובהציבורי של חינוך  חלתוכנגד עבודת ילדים ובה בתחילת הרגולציה ראש ובראשונהב

בהמשך לתהליכים אלו, שהפרידו והבחינו את הילדים מכלל . במדינות שונות ברחבי העולם

נבטו כן ו ,טונומי לנעוריםשביקשו מרחב או ,נוערהתנועות בשנים אלו  קוםל , החלוהחברה

של החינוך הפרוגרסיבי, שביקש לשים משקל רב יותר על התלמיד בתהליך רעיונותיו 

 חייהםותוצאותיה ההרסניות ל הלמידה. בנוסף, וביתר שאת לאחר מלחמת העולם הראשונה

ר, ת ילדים. בין היתנגור על זכויו, החל דיון ציבורי ער הנוגע לקידום וס  ני ילדיםמיליושל 

לאומי להגנת הילד שהוליך לפרסומה של "הצהרת זכויות הילד" -ןהאיגוד הבי 1920-הוקם ב

הצהרה היה ה המשתתפים בדיון הציבורי עלבין  3, המכונה "הצהרת ז'נבה".1924-בהראשונה 

הנטועים אלו על אף שיסודות מחשבתו של קורצ'אק ינקו ממקורות  גם יאנוש קורצ'אק.

מעבר ילדים וזכויותיהם הצעידו את השיח על גם אחד ההוגים ש יהקורצ'אק ה 4ופתו,בתק

 .להצהרה זו

                                                
 אילן-, דוקטורנטית במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בראפרת דוידוב 1
ומהותו הכרה  ,תמורות אלו בתפיסת הילדות במעבר בין המאות הן חלק מתהליך שהחל קודם לכן 2

, שהצביעו היסטוריונים של הילדות בילדות כתקופת חיים נפרדת, גילוי הילדות או "המצאתה", כפי
 (.Ariesפיליפ אריאס )(, ספרו המפורסם של 1962) Centuries of Childhoodמאז 

  376: 1996ציחי,  3
 שם: שם 4
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קורא הישראלי, ובכל זאת כמה נדמה שאת יאנוש קורצ'אק אין צורך להציג ל

-על-אףפולני. -ציסט ואיש חינוך יהודי: קורצ'אק היה רופא, סופר, איש רדיו, פובלימשפטים

של זמנו, דמותו נשארה צרובה בתודעה  שהיה אישיות ידועה ורבת פעלים באירופהפי 

הציבורית כ"סמל של השואה", כפי שיש כבר מי שהעיר, ונוהגים לאזכר אותו בעיקר לאור 

: בחירתו ללכת למחנה ההשמדה עם הילדים מבית היתומים שניהל, 1942-נסיבות מותו ב

רשה, פולין, בוו גולדשמיטבשם הנריק  1878-בלמרות ההזדמנות להציל את עצמו. הוא נולד 

למשפחה יהודית בורגנית מתבוללת ומבוססת. בהיותו נער, חלה האב, איבד את שפיותו 

במתן שיעורים ולסייע בפרנסתה ונפטר. המשפחה ירדה מנכסיה, וקורצ'אק יצא לעבוד 

יצא לראשונה מגבולות פולין, ונסע  ,1898-פרטיים. בקיץ הראשון של לימודי הרפואה, ב

 6שהשפיע עליו השפעה רבה. 5,לוצין פסטאהחינוך יוהעבודתו של איש  לשוויץ, שם חקר את

וגם הוגה חינוכי חדשני, כתב רבות בנושא מסור  מעשה ומחנךאיש  גם קורצ'אק, שהיה

חינוך, כמו גם ספרי ילדים רבים שהושפעו מגישתו וממשנתו החינוכית. כתיבתו ההגותית 

תיאורית, או -נכתבה לרוב בצורה ספרותיתמנם מציגה סדר יום חינוכי מובהק, אך היא וא

 בצורה של רשמים ופרגמנטים. 

כמחנך, עבד קורצ'אק עם פרטים מהשוליים החברתיים, אשר מצבם יכול להיות 

פנים: הם היו עניים, הם היו -רבת תּוכשולימאופיין, במונחים סוציולוגיים עכשוויים, 

מכתביו, קורצ'אק מתייחס לילדים כאל  הם היו ילדים. ואכן, ברבים -לכל ראשית יהודים, ו

מעמד חברתי, מצביע על דיכויים כקבוצה, כמיעוט שהאוטונומיה שלו וזכויותיו נתונים 

ל העובדה שאין להם הכרה ומקום ממשי במרחב הציבורי. הוא מציג את אותן בשבספק, 

 באמצעותם הם נדחקים לשוליים ובמקביל מביא לידי ביטוישהפרקטיקות והאופנים 

ידי החברה. הוא מבקש בכתיבתו -רגישות אל אותו ה"אחר", כפי שהוא נתפס, לדעתו, על

לשנות את היחס לילדים. במובן הזה, ניתן לראות את עמדתו של קורצ'אק כחורגת משדה 

החינוך ומבקשת להביא לשינוי, תפיסתי ומעשי, במציאות החברתית. לפיכך, לאופן בו 

ות פוליטית ואתית, מעבר לזו החינוכית. הנחת העבודה קורצ'אק כתב על ילדים יש משמע

מתוך בחירה ערכית, ניתן לאתר ניסח תאוריה מובנית פה היא שחרף העובדה שקורצ'אק לא 

בכתביו שיטה רעיונית לכידה. שיטה זו מביאה לידי ביטוי, בין היתר, רעיונות ביקורתיים 

 רלוונטיים לימינו. לגבי מקומו של הילד בחברה, שהיו חדשניים לזמנם ואף

                                                
( היה מחנך שוייצרי שנשבה אחר רעיונות "החינוך Pestalozzi, 1746- (1827פסטלוציך ין היינראיוה 5

. מפעל 1762-שיצא לאור ב של הפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו ספרו ,אמיל או על החינוךהטבעי" שהוצגו ב
חייו היה להתאים את העקרונות המוצגים בספר למצבים ממשיים בהם נתקל המחנך. הוא קיבל 

 את רעיון גידולו של הילד בבידוד. אתאת עקרון החינוך כמבוסס על הטבע והניסיון, אך דחה מרוסו 
 (35: 1926)ברגמן,  .שהקים חינוך לילדי ענייםי ניסה ליישם במספר בת יורעיונות

 13-20 :2000אדן,  6
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רעיונות אלו, על מקומם של ילדים בחברה, צדק, כבוד וזכויות לילדים, באים לידי 

 במגוון; (1920-1914) איך לאהוב ילדביטוי במגוון רחב של כתביו: בחיבוריו החינוכיים כמו 

 ;(1906) ילד הטרקליןו (1901) ילדי רחובמו ספרי הפרוזה שלו, כבמאמרים ושיחות רדיו; 

 (, המציגים[1934] 1987) קאיטוש המכשף( ו[1923] 1988) המלך מתיא הראשוןספרי הילדים בו

אולם החיבור  ו הילדים מכתיבים את הסדר החברתי.עולם פנטסטי עם אלמנט של היפוך, ב

 7.זכות הילד לכבודהוא  בו רעיונות אלו מוצגים בצורה הכוללת, השלמה והמפורשת ביותר,

, כפי שנכתב על הכריכה, או בסוף דצמבר 1929בדיוק, בשנת  לפני תשעה עשורים

 התפרסם בתור חוברת קטנה. לפי זכות הילד לכבוד, כפי שצוין במקורות אחרים, 1928

המחקר מצביע על כך שככל  8עדותו של קורצ'אק, חיבור זה מתבסס על סדרה של הרצאות.

מקוריים של אותן הרצאות . הטקסטים ה1928-1926הנראה אלו שלוש הרצאות מן השנים 

 9לא נשתמרו, וכן לא נשמר העותק המקורי של הספרון.

לטקסט זה אופי מניפסטי, אולם הוא שונה בתכלית בתוכנו ובסגננו מאותה "הצהרת 

ז'נבה" שהוזכרה, כמו מהצהרות ומאמנות פורמליות מאוחרות יותר הנוגעות לזכויות ילדים. 

בטענה שהיא מנוסחת בצורה צהרת ז'נבה הורש את מבקר בטקסט זה במפבנוסף, קורצ'אק 

אפולוגטית מדי, וכי "מחוקקי ז'נבה התבלבלו בין חובות לזכויות. נימת האמנה היא של 

נעשו מספר ניסיונות לחלץ מתוך כתבי קורצ'אק במהלך השנים  10.שכנוע ולא של תביעה"

ודומה ת הזכויות את רשימת "זכויות הילד" שלו ולייצר אמנה פורמלית, המנוסחת בשפ

 הביוגרפי( בספרה Lifton) בטי ג'ין ליפטון ,הלדוגמ מנות קונבנציונליות.ונה סגנונית לאמבחי

הדוקטורט  ( בעבודתPizialiופטרישיה פיזיאלי ) The King of Children(1988);11 על קורצ'אק

טוען  13(Veerman. פיליפ וירמן )רשימות כאלו, המבוססות על כתבי קורצ'אק ערכו 12,שלה

-וב ינהכתבים שונים של המחבר, משולות לנג שרשימות מהסוג הזה, המבוססות על מגוון

ידי -לדעתי, על 14כל היצירות של מלחין מסוים ולטעון שהוא חיבר סימפוניה.נית של זמ

 החריףרדוקציה של הטקסט לסעיפים פורמליים יש משום פספוס של הניתוח החברתי 

 . "כבוד"ו במושג שנשקף ממנו ואת מלאות דיונ

                                                
 [1928] 1998קורצ'אק,  7
 347: 1976קורצ'אק,  8
 377: 1996ציחי,  9

 365: 1996קורצ'אק,  10
11 Lifton ,1988 :356-355 
12 Veerman ,1992 :107 
 hild and the changing The rights of the c הספרוירמן, פעיל זכויות ילדים, הוא מחברו של  13

image of childhood (1992.)  בספר זה מודגש מקומו של קורצ'אק כאחד הפעילים החלוצים למען
 זכויות ילדים.  

 97שם:  14 
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 שנים 15-ל 8 ביןשחלקיו השונים חוברו ) איך לאהוב ילדקורצ'אק הביע כבר במנם וא

 זכות הילד לכבודשאת חלומו לנסח "מגנה כרטה" של זכויות ילדים,  (זכות הילד לכבודלפני 

מנוסח  זכות הילד לכבוד ,להבנתי ש כניסיון המימוש של אותו החלום. עם זאת,יכול להתפר

 זכות הילד לכבודוונה כיצירה ספרותית ולא כמסמך משפטי. גם אם נכון לראות את בכ

לאומי על זכויות ילדים, כפי שוירמן עושה בספרו, -ןשל השיח במשפט הבי הקשרב

, היוםבו  אולקר אני מבקשתלפיכך,  זה. מהקשרמשמעותו והרעיונות המובעים בו חורגים 

אבן דרך  המהווהנות: גם כמסמך היסטורי וחברתי משתי זוויות שו ,שנכתב שנים אחרי 90

הרלוונטי  ואתי ביקורתי כחיבורוגם , ויות ילדיםעל זכ הפילוסופי והמשפטי חלוצית בשיח

, דהיינו עם ילדים החברתי לכל אדם שחולק את המרחבבכלל , ובפרט אנשי חינוךלהורים ו

 . רובנו המוחלט

 מבנה החיבורסקירת  .2

ומסריו  שכן שפתו קולחתפשוט למדי, קצר ו חיבורכ לד לכבודזכות היעל פניו, נראה 

החיבור סיבות.  כמהמבנהו מאתגר מש קריאה שיטתית ומדוקדקת מעלהאולם ברורים. 

אם כי לא בנקל ניתן של מספר עמודים כל אחד,  15מחולק לארבעה או חמישה קטעים

לצד הקודם.  , המתקשרת לקטעאחד מהקטעיםתמה ברורה ומובחנת בכל בהכרח לזהות 

ייתכן שדבר זה תאורטי במובהק של כתיבתו של קורצ'אק, -בחשבון את אופייה הא לקיחה

ולא נכתב מראש כחיבור אחד  לכך שהחיבור מבוסס על מספר הרצאות שונותגם קשור 

הקשר  על בוודאות לעמודנשתמרו, כך שלא ניתן כפי שציינתי לעיל, הרצאות אלו לא . ולכיד

 נוסףאתגר  .ימתוהניתוח הוא ספקולטיבי במידה מסו, כפי שהגיע אלינו בינן לבין הטקסט

קורצ'אק בחיבור זה מדבר במספר קולות: כמבקר תרבות, כרפורמטור נובע מכך שקריאתי ב

תים אף בתוך הקטע עצמו. יחברתי וכאיש חינוך, והמיקוד שלו משתנה מקטע לקטע, ולע

, ולהציע חיבור הגיוני קטעיםל אחד מההות תמה מרכזית בכעם זאת, אנסה בכל זאת לז

הקולות השונים מתנקזים בסופו של דבר לקטע המסכם  בקריאה שאציע,. ועקיב ביניהם

 ., כפי שאפרט בהמשךמגדיר את תפקיד המחנך קורצ'אקולאופן שבו 

תיאור ביקורתי של האופנים  אי אמון", עיקרו -זול "זל שכותרתו ,הקטע הראשון

הנוגע  שיטתיהאופן הכלפיהם. הוא מתאר את כבוד -זלזול בילדים ואי היוצרים והפרקטיקות

                                                
ובחלקן שני העמודים האחרונים מהווים קטע , החיבור מחולק לארבעה חלקים בחלק מההוצאות 15

, בתרגומו של דב סדן ובעריכתו 1976-מ של כבודילדות המאוגדת בתוך  העצמאי, חמישי: כך בגרס
המצויה  הלקטע הרביעי; בגרס , לאחר רווח,של יצחק פרליס, שני העמודים האחרונים מחוברים

בתרגומם של יונת ואלכסנדר סנד ובעריכת שבח אדן, שני העמודים  1996-מ כתבים, כרך א'בתוך 
, כבר של אותו התרגום 1998ת; בגרסת האחרונים מופיעים כחלק עצמאי המופרד בשלוש כוכביו

האינטרנטית  ה"מה תפקידנו אנחנו, המחנכים", כפי שניתן לראות בגרס לקטע זה הכותרת נהנית
, מאוחרים נובעים משיקולי עריכה, אם כן, השינויים .http://korchak.org/tafkid.htmlשל הטקסט 

 ן לשער שהמקור דומה לתרגום המוקדם.ונית

http://korchak.org/tafkid.html
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בטקסט נדחקים לשוליים. אפשר לראות  ילדיםלאספקטים שונים של ההוויה האנושית, בו 

 ארחיבהנוגעת לילדים ולמקומם בחברה. על חלק זה  16מעין סקיצה לתאוריה ביקורתיתזה 

 ,ואף חומל ,צון", מבקש להפנות מבט מבין"אי ר - הקטע השני .המאמר בהמשךפירוט יתר ב

מחנך. בניגוד לפרקטיקות הנגועות בדעות קדומות על  או כלפי המבוגר האחראי, הורה

 , פה קורצ'אק מבקש לנתח את הסיבות האמיתיותםילדים המתוארות בחלק הקוד

ציג , בעטיין מתקיים מתח אינהרנטי בין המבוגר לילד. קורצ'אק מוהאובייקטיביות, לדעתו

בעלי הכוונות לאופייניים לאנשי חינוך, גם התנהגות מספר דפוסים של כשלי מחשבה וה

ל מצביע עהוא במקביל פרצופיות או מטיפנות. -: התחנחנות, רשלנות, דושביניהם הטובות

שילדים זכאים  ]...[ "שנים של עבודה אישרו והפשוט לכאורה: מתן כבוד, שכן הכיוון הנכון

בנוסף, בחלק זה קורצ'אק מציג התבוננות "קלינית" על  17וח טובה".לכבוד, לאמון ולר

אם בקטע הקודם קורצ'אק דים, אותה הוא מבחין מהילד הבודד. התנהגות של חבורת היל

לשון, בקטע זה הוא לובש בעיקר את דמות המחנך, או -לובש תפקיד של מבקר תרבות חד

יטואציות חינוכיות ומגיע לאבחנות על תפקיד של "קלינאי חינוכי", המתבונן בס ליתר דיוק

, קרון של מתן הכבוד לילדי"הזכות לכבוד", מפרק את הע - החלק השלישי בסיס הממצאים.

 טע זה אתעכב וארחיבלעקרונות קטנים יותר. אף על ק אותו הוא דורש בחלק הקודם,

חבר משלים את הפרק הקודם ומ ,"זכות הילד להיות מה שהוא" - הקטע הרביעי .בהמשך

שוב לעבודת המחנך. הוא מתאר את עבודת הניקיון, הריפוי, השיקום והחסד שבמלאכת 

 שני עמודים, מבקש להעניק החינוך כשהיא במיטבה. החלק החמישי, סיכום פיוטי בן

  18.עד כהחנך, בהתייחס לכל מה שנכתב תשובה ברורה ותמציתית לגבי תפקיד המ

על  :זכות הילד לכבודור של קורצ'אק יבלהלן אציג קריאה ישירה אך סלקטיבית בח

, אתמקד רבה חשיבותבעלות אף שהחיבור מכיל תובנות חינוכיות "קליניות" מרתקות ו

את  מצד אחד אציג הזלזול. בשני הסעיפים הבאים -ושג ההופכי לו במושג הכבוד, ובמ

השני זלזול בילד, ומהצד יקורתי של קורצ'אק לפרקטיקות הנתפסות בעיניו כהניתוח הב

אחרוג מהקריאה הישירה , ילד. לבסוףעבור האפרוט לעקרונות את הכבוד שקורצ'אק תובע 

בטקסט במטרה לחשוף רובד נוסף ואולי עמוק יותר בתפיסת הכבוד לילד של קורצ'אק. 

קרון של כבוד רדיקלי להווה, הנובע יהקדום יותר, ואצביע על העכיצד לאהוב ילד אחזור ל

 ל רגע בחיים.מנוכחותו של המוות בכ

 

                                                
, היינו כל תאוריה המבקשת לנתח את התנאים של המושג הרחבהמודרני והיא במובן פה כוונתי  16

 .הוא חירות פוליטית וכבוד האדםהעומדים ביסוד צורות שונות של שליטה, ושעניינן המרכזי 
 (75: 2012 נודינגס,)
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 זלזולפרקטיקות של  .3

"משחר הילדות אנחנו גדלים  הביקורתית את החיבור מתחיל קורצ'אק עם האמירה

טוב יותר;  = הוא מפנה את הזרקור לאקסיומה: גדול 19חשוב מן הקטן". -בתחושה שהגדול 

 20מייצגת תפיסה חברתית המשמרת את עליונותו הסמלית של המבוגר.הפחות טוב,  = קטן

א מוסיף לכך ניתוח לשוני ומדגים כיצד אנו מזהים "גדול" עם "טוב": אנו אומרים "אדם הו

גדול", "מעשים גדולים", לעומת, למשל, "איש קטן". בהתאם לכך, תכנון סביבתי ועיצוב 

מוטים, שלא מביאים בחשבון את פערי הגודל והכוח, משמרים את תלותו ואת נחיתותו של 

של הילד, נשמטים  וחפצים אשר לא מותאמים בגודלם לכף יד :ומצרים את צעדיו הילד

ממנה בקלות. כל הסביבה מעוצבת באופן הבנוי למבוגרים, כך שהילד תלוי במבוגר בעלייה 

בחלון, המותאם  מבטבמדרגות, למשל, שכן אלו מותאמות לאורך רגליו של מבוגר, או ב

 21.לגובהו

החזק, יכול  פיזי, שהמבוגר,קורצ'אק מדבר על שליטה בילדים באמצעות כוח 

לא נשמע לו. הוא מבצע הזרה לסיטואציה באמצעות ציור  להפעיל על הילד אם האחרון

תמונה בה מבוגר אחד מתייחס לגופו של מבוגר אחר באותו האופן בו אנו מתייחסים 

תכופות לגופו של ילד, ושואל: מתי נעז לדחוף, לטלטל, לעצור בכוח, למשוך, מבוגר? אולם 

רק אקטים המביאים לידי ביטוי תוקפנות, אלא גם כאלו המבטאים חיבה, לכאורה,  לא

מופעלים על הילד באמצעות כוח: כפיית חיבוק, למשל. הגוף של הילד מופקע ממנו. חוסר 

מביא לידי מתן כבוד לכוח וזלזול בחלש, וזהו שיעור שאנו לוקחים אל מול הכוח האונים 

 22איתנו לכל החיים.

בעקבות התפתחות  נטבעת מהשינוי שחל בעולם.שקורצ'אק מציין פת נוסנקודה 

השרירים איבדו את בלעדיותם  הכוח לא שמור בצורה בלעדית לכוח הזרוע.והמדע,  יכוןהמ  

מהווה מכשלה בפני גם וערכם ומכאן גדל הכבוד לאינטלקט ולידע. אולם הצטברות הידע 

מתארכות  -מכאן ו ,ל, להבין ולזכור ידע רביש להכי ,הילד: בכדי להיות מוכן לחיים ולעולם

עוד חומות בצורות  נבנותלפיכך,  23בתי ספר.ו תות לימודישנות הלימוד, נוספות בחינות, כ

 . לאזורים נוספים נחסמתהגישה ו, נוספים שומרי סףניצבים בפני הילדים, 

נו קורצ'אק מצביע על הקו הדק המפריד בין דאגה הורית לשליטה טוטליטרית: אנח

שההורה הוא אקטיבי והילד  התפיסה היא -מטפחים, מגוננים, מאכילים, מעניקים השכלה 

. ההורים, או המחנכים, הם המחוקקים והשופטים הבלעדיים של מעשיו, "לא כלוםפסיבי, "
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אלו הנותנים הוראות, וגם מפקחים על מילויין. האחריות הם מחשבותיו וכוונותיו של הילד. 

  24ו.הורישיש להורה על הילד מובילה בקלות לתפיסה שהילד הוא קניין המוסרית והחוקית 

חלק מאותה  הואש ,של הילד ורכושהאופן שבו אנו מתייחסים לו וכך גם בנושא הקניין

מערכת דכאנית: אחד הדברים המעוותים את יחס המבוגרים כלפי הילדים הוא עוניו של 

 ., אפילו במתנהעל כל דבר שקיבל יו לדווחועלהילד ותלותו החומרית. לילד אין דבר משלו, 

אפילו קבצן רשאי לעשות מה שיחפוץ עם הנדבה, אבל הילד, גם קורצ'אק מצביע על כך ש

 ימסור הלאה או ידחהלכלך, אמת רשאי לעשות בחפץ כבשלו: אם ישבור, יאם קיבל, לא ב

מתוך רק זה  רי, האם הוא מקבלו. כמו כן, אסור לו לדרוש, ככל הנראה יינזף – את המתן

"להתנהג יפה". לאור ו שמע, לצייתי. בתמורה למה שניתן לו, על הילד להשל הנותן רצון טוב

הדברים הללו, קורצ'אק מבצע הקבלה מכאיבה, כדבריו, ומשווה את הילד ל"ידידתו של בעל 

, קורצ'אק מציע, הילד מוקיר שה בזנות. אולי משום כךילא -הממון", ובמילים בוטות יותר 

על שום חופש הקניין שהן מעניקות לו: זהו הרכוש היחיד  . זאתגרוטאות חסרות ערך כספי

  25ץ.וחפישמה  בואמת "שלו" ושהוא יכול לעשות שהוא ב

ת חומריות, אינו מכיר את קשיי הילד חופשי מדאגו עוד: התפיסה היא כיזאת ו

תירה למבוגרים פשוטים וקלים. למעשה, זוהי עוד דעה קדומה, שמ וסבור שהם החיים

לזלזל בילדים. המבוגרים, לעומת זאת, חשים שהם פותרים את חידותיו וצפונות נפשו של 

אך האם באמת אנו יודעים מה  26ולפנים".-הילד ברגע, "במבט מרושל אחד חודרים לפני

עובר על הילד? אולי איננו יודעים כיצד הוא חווה ואיך הוא מרגיש? האם באמת אנו יודעים 

הו "הילד" בעוד אנו מציירים לעצמנו תמונה על מקורצ'אק מציע שומה הוא? מי הוא 

תכן כי אנו משלים את יאין לנו באמת דרך לדעת זאת, וי מכירים אותו,אנו ובטוחים ש

תכן שיתרוננו עליו אינו כה ודאי כפי שאנחנו מדמיינים, וכפי שהוא לא יודע רבות יעצמנו. י

 27עים על חיי הנפש שלו.כך רבות שאיננו יוד –על חיינו 

חסר כוח פוליטי. בסיכומם של כל הדברים, הילד הוא חלש, קטן, הוא ולבסוף: הילד 

 מסכן, תלוי באחרים. מאחר והוא חסר כוח פוליטי, אין צורך לחזר אחרי דעתו. הוא איננו

באמת רק בעתיד יהיה כלומר לא תובע. אין לו קול משלו. רק בעתיד יהיה אזרח, ו מאיים

מאחר והאוריינטציה היא תמיד לעתיד, ההווה משועבד למענו.  .במלוא מובן המילה םאד

את הזכות המלאה לפיקוח, לביקורת ולהשגחה קפדנית  הדאגה לעתיד מעניקה למבוגר

  28מסביב לשעון.
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אפשר שזוהי הנקודה המרכזית ביותר, המייצרת ומאפשרת את הזלזול בילד, ושאר 

הצדקה: התפיסה של הילד כפוטנציאל לבשורה  פיהות על התפיסות נגזרות ממנה ומקבל

עתידית בלבד, כפי שפרח הוא בשורת הפרי, אפרוח יהיה לתרנגולת מטילה ועגלה תיתן 

אולם הציפייה למה שיהיה  29חלב. אנו מסתכלים לעתיד בציפייה לקצור את "פרי עמלנו".

של הילד והצרת צעדיו. מובילה לזלזול במה שיש, ולהקרבתו של ההווה, להגבלת החופש 

מספקת הצדקה לבטל את ההווה ולשים בראש  ושל הילד והדאגה לעתיד ותלכאורה, פגיעּו

כותב, שוב בנימה  קורצ'אקהילד ואת הכשרתו לחיי המבוגרים.  מעייננו את הישרדותו של

"ללמד, להדריך, להחדיר, להקהות, לעצור, ליישר, להזהיר, חשים חובה  ואנכי  ביקורתית,

לשרש העוויות, גחמות, עיקשות. להשריש זהירות, דאגה למחר, ]...[  מנוע, לשרש, להשרישל

 30.חששות וחרדות, נבואות לב קשות וראיית נולד קודרת"

 על כבוד לילד .4

מבקש להשיב לכל אותן מצהיר כי הוא קורצ'אק בתחילת הקטע השלישי, "הזכות לכבוד", 

הגויות מסוימות של שות או המובלעות בהתנדעות שליליות ודכאניות על ילדים, המפור

יטול בכאמור אם הנקודה המרכזית המאפשרת את הזלזול בילד היא  חברת המבוגרים.

הילד איננו רק האדם והאזרח  מתן כבוד להווה.דרישה לב ההווה למען העתיד, הוא פותח

בעוד אנו הוא מצביע על כך ש שהוא עתיד להיות, אלא הוא אדם שלם בהווה, ברגע הנתון.

. שאריהם כאן כדי לה ,רואים את הילדות כמצב זמני, ילדים תמיד היו ויהיו חלק מהחברה

יש לנו נטייה להתייחס בביטול לתקופה זו, לראות בה משהו נזיל יותר, נסבל, לא "אמיתי", 

בקטע השלישי פורט לא ולא.  31, קורצ'אק שואל, האם קיימים "חיים בצחוק"?אולם

חייו : הוא דורש כבוד לפני הביטוי האפשריים של מתן כבוד לילדיםמאוכמה קורצ'אק 

, אך גם כבוד תקציבו ולקניינו של הילד; כבוד לתבונתו ולידע שלוגופו של הילד; כבוד לול

כבוד  –בעיקר כרונותיו, אך יכבוד לעברו ולז ; כבוד לכאביו ולחיי הנפש שלו;הידיעה-לאי

 להווה שלו, למה שהוא ברגע זה ממש.

קורצ'אק מצביע על כך שבעבר, ביוון וברומי, ניתן היה להשליך למוות ילד לא רצוי, 

פושטי יד לא הייתה לסוחרים ועשרה, מכירת ילדים -שמונהואפילו בפריז של המאה ה

. החוק מגן על אותם או מנצלים ילדים נוטשים, מזניחים ,ועדיין משליכיםמעשה חריג. 

הזמנים השתנו,  .תקמספברמה טחון יב מעניקהוא האם יש לשאול ילדים בימינו, אך 

חברה התעשרה קורצ'אק אומר, התנאים החומריים השתנו, ויש צורך לעדכן את החוקים. ה

על התלות החומרית של  . בהמשך לביקורת שלווהאדם הפרטי לא חי מעמל כפיו בלבד
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 החברה.חלוקה צודקת והוגנת של עושרה של הילדים, הוא דורש עריכת מאזן מחדש, 

הוא כזה המגיע להם בזכות ולא  קציב שנקדיש לשימושם של הילדיםהתובמאזן המחודש, 

  32.תקציבההוגן מה צריך להיות גובהו של  כנדבה, וקורצ'אק עומד על כך שיש לעשות בירור

בהמשך לדיון ביחס שבין ילדים לכסף ולרכוש, ובניגוד לעמדה המזלזלת שהוצגה 

כותב כי דרוש כבוד לקניינו ולתקציבו של הילד. חששותיו  בסעיף הקודם, קורצ'אק

. הוא מייחס את העובדה כי בבתי המשפט ים, לא מדומיםאמיתי םהשל הילד  יםהחומרי

גניבות מהוות את מרבית העבירות, כעדות לזלזול בתקציבו של הילד. "קניינו של  ,לקטינים

 33ה, תקוות ומזכרות".לא גרוטאות, כי אם חומרים וכלי עבודה בפרוט -הילד 

על ראשו  חתותהוא מוחה על הפקודות הני צ'אק דורש כבוד לתבונתו של הילד.קור

מבקש הוא תחת זאת ת ובבית הספר ועל ההשגחה החשדנית. של הילד מלמעלה בבי

ההוראות השרירותיות,  34.בניסיון, שיתוף פעולה וחיי יחד" "הידברות טובת טעם, אמונה

לעומת זאת, ילדים יודעים  תים תדהמה בעיני הילד.ימעוררות לע לביצוע הבלתי ניתנות

ידיעתו של הילד -לצד זאת, דרוש כבוד גם לאי 35רכיהם ובעיותיהם.וומכירים היטב את צ

כרי בארץ זרה, שלא תמיד מבין את וולעבודת ההתוודעות שלו: קורצ'אק משווה את הילד לנ

לפעמים יעדיף להתבונן וללמוד בעצמו, אך  מנהגי המקום, החוקים, השפה, כיווני הרחובות.

יוכיח אותו על ו בעת קושי, נחוץ לו מורה דרך שיענה בחפץ לב לשאלותיו, שלא יזלזל, יטעה

 36ידיעתו.-אי

שלונות ולדמעות: ילדים מרבים לבכות שכן הם טרם התרגלו ילכגם דרוש כבוד 

צחוק, ל, מעורר פעמים רבות צדק. אולם אפילו ביטוי כה אותנטי לעצב וסב-איו כאב, עוולל

הערות לגלגניות וזלזול בקרב מבוגרים, אם לא כעס של ממש. קורצ'אק מסב את תשומת 

הלב ללקסיקון המלגלג המתאר בכי של ילד: מיילל, מייבב, צורח, מקטר. במקום עקשנות 

אונים, מרד, מחאה, תלונה על השגחה לקויה, -בדמעות האלו אין זההוגחמנות, הוא מ

  , חששות, מרירות ואכזבות.של הילד לדאגותגם כבוד אם כן, , דרוש 37ה לעזרה.קריא

יש לו גם אלא  לצד הדרישה לכבוד לעברו של הילד, שכן הילד איננו רק פני העתיד, 

חוזר  38,כרונות, אירועים חשובים, שעות רבות של מחשבות בינו לבין עצמויעבר משלו, ז

שובה ביותר: כבוד לשעה החולפת, ליום הזה. "אין לדרישה החלקראת סוף הקטע קורצ'אק 

                                                
 שם: שם 32
 366 שם: 33
 שם: שם 34
 365שם:  35
 366שם:  36
 שםשם:  37
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ידוב דו  אפרת 

38 

 

נחוץ כבוד לכל רגע עצמו, כי יחלוף ולא ישוב. החיים  39יום לא בשל, אין הירארכיה של גיל".

הם רצף של רגעים גוססים ונולדים, הוא אומר. אנו מפחדים מהמוות, אך המוות מצוי בכל 

: "כל לכך ת הילד, אך לא תזכהאת האם המשתוקקת לגדל א מתארהוא  40רגע ורגע בחיים.

לוותר על "בסוף הקטע הוא שואל:  41שה אחרת מברכת לפרידה ולשלום אדם אחר".יפעם א

 42"היום למען המחר? אילו מקסמים הוא מבשר?

מוזכר בקצרה, באגביות. אולם לטענתי, נוכחותו המוות  זכות הילד לכבודבחיבור 

מזכיר לקראת סוף קטע זה, הוא עיקרון  של המוות בכל רגע ורגע בחיים, כפי שקורצ'אק

לילדות. בכדי לבסס יותר טענה זו,  -מרכזי האוצל מכוחו ומצדיק את הכבוד להווה, ומכאן 

איך  ,צ'אקשל קורהמוקדמת יותר , אחזור ליצירתו זכות הילד לכבודשרק נרמזת, כאמור, ב

שנה  15-השערות, כנכתב, לפי ה איך לאהוב ילדמתוך . החלק "הילד במשפחה" לאהוב ילד

 43.זכות הילד לכבודלפני 

 הכבוד להווה והמוות .5

 Magna Charta" קורצ'אק קרא ל ,בחלק על הילד במשפחה איך לאהוב ילדכפי שכבר צוין, ב

Liberties "אם כי מציין כי אפשרי שמספרן , של זכויות הילד. הוא מנסח שלוש זכויות יסוד

זכות הילד להיות מה ( 3)-; וזכות הילד ליום הזה( 2; )זכות הילד למוות( 1) גדול יותר:

 44.שהוא

 : "אהבתה החמה, הנבונה והשקולה שלנההראשוהזכות ועוד הוא ממשיך בעניין 

עת, להשלים את מעגל חייו לאו -האם אל ילדה חייבת להעניק לו את הזכות למות בטרם

 45או שלושה". אביב אחדי כדור הארץ סביב השמש, אלא מקץ דווקא לאחר שישים סיבוב

: מה פירוש "הזכות למוות" של הילד? גם אם אנו הם רעיונות תמוהים, קשים לעיכול אלו

מנם היא הראשית והראשונה בין שלוש זכויות והא - מדובר פה ב"זכות"מקבלים שאכן 

היסוד של הילד? למה היא חשובה ומרכזית כל כך? אין להתפלא כי במידה רבה נדחקה 

דעת בצורה העליה  נהלעיתים רחוקות ניתבכתיבה על קורצ'אק ולשוליים אמירה זו 

זכויות" שהוזכרו של קורצ'אק ל"אמנה של  בפורמליזציות השונות גם מפורשת וממוקדת.

אמר במ כריסטיאנסן-אסטריד מצ'קובסקה 46.ברשימה לרוב זכות זו תימנה אחרונה קודם,

                                                
 367שם:  39
 שם: שם 40
 שם: שם 41
 368שם:  42
 268-269: 1996ציחי,  43
 36: 1996, קורצ'אק 44
          37שם:  45
, באמנה של ליפטון ובאמנה שנוסחה בבית לוחמי הגטאות מופיע זכות זו כאחרונה הלדוגמ 46

 ברשימה.
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אין לקרוא צ'אק, טוענת כי אמירה זו של קור המבקש להתמודד ישירות עם, יוצא דופן

, חלקם מתרחקים מההקשר ומציעה מספר כיוונים אפשריים לפירוש 47אותה כפשוטה

: להבנתי, הזכות למוות לעמדה שאין לקרוא זכות זו כפשוטהאני מצטרפת . הראשוני

קריאה פרשנית אם כן, בכל רגע של החיים.  קיומה של אפשרות של מוותאת  מייצגת פה

  אכן נגזרות מהזכות הראשונה.שנמנות שתי הזכויות הנוספות  מעלה כי ,, לדעתימדוקדקת

-ןשל זכויות ילדים בחוק הבי ן, לצד מיסודעשריםשל המאה ה שבעיםמאז שנות ה

פילוסופי -ועד ימינו, מתנהל שיח אתי 48,לאומי ועם התעוררותה של "התנועה לשחרור הילד"

בשאלות כמו האם עוסקים  יים בתחוםכמה מהפולמוסים המרכזער לגבי זכויות ילדים. 

; אם לילדים יש זכויות, האם יש להם את ?לילדים יש בכלל, או מן הראוי שיהיו, זכויות

; ועל מה זכויות אלו באות להגן: על ?חלקןרק את מלוא הזכויות שיש לאדם בוגר או 

, או החופש, הבחירה והאוטונומיה של ילדים בדומה למאבקים של קבוצות מיעוט אחרות

 ? תםורווח נםעל ביטחו

אלו ואחרות, אולם זה כבר עמדותיו של קורצ'אק אל מול שאלות למקם את  מעניין

 שיכולות לשפוך אור על הקשר לשתי סוגיותלהלן בקצרה נושא למאמר אחר. כן אתייחס 

ם של ילדים כקבוצת הבחנתהראשונה, : שבין תודעת המוות, הכבוד להווה וזכויות ילדים

תנגשות האפשרית בין החופש של הילד לביטחון שלו. שתי ההשנייה, וה יחודית;מיעוט י

 קורצ'אק. המוות כחלק מהחיים, לפי הבנתי את תסוגיות אלו קשורות בקשר הדוק לתפיס

כי ילדים שונים באופן מהותי מקבוצות מיעוט אחרות. הילדות, בניגוד  ניתן לטעון

מוביליות "י, היא מצב שמתאפיין, לכאורה, באקונומ-לשיוך אתני, למין או למצב סוציו

הכרחית: זהו מצב הנתפס מטבעו כזמני, שלב שכל אדם עובר אותו כחלק מתהליך  "חברתית

את האחריות לכך שהילד יחצה מוטלת ההתפתחות שלו. חשוב מכך: על המבוגר האחראי 

ולא  טחונו,ימן הילדות לבגרות, ולפיכך הדאגה צריכה להיות קודם כל לבהמעבר 

, להם יזכה בכל מקרה מאוחר )שיכולים להתנגש עם ביטחונו( מיה או לחופש שלוולאוטונ

לעומת זאת, גישתו הרדיקלית של קורצ'אק מבקשת להתבונן  49יותר כאדם מבוגר.

מהפריזמה הזמנית של ההווה, כזמן היחיד שקיים באמת. מהפריזמה הזמנית של ההווה, אין 

ות מיעוט אחרות: "הילדים מהווים אחוז גדול של האנושות, הבדל מהותי בין ילדים לקבוצ

חברים של קבע. היו, יהיו  -של האוכלוסייה, של האומה, של התושבים, של האזרחים 

אין הצדקה, אתית, מטפיזית ומעשית, לשלילת ההווה למען עתיד לא ידוע, ואולי  50.וישנם"

                                                
47 : 1883, 201Christiansen-czkowskaęM  
48 The Children's Liberation Movement – ודרשה שחרור מלא  שבעיםתנועה שהתחילה בשנות ה

 (Veerman, 1992: 133-151) .(, הווארד כהן ואחריםHoltכזיים היו ג'ון הולט )לילדים. מדובריה המר
49 Archard, 2014: 7 
 364: 1996 ,קורצ'אק 50
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חסתי לעיל, בהצגת ביקורתו של למתח שבין הערך של החופש לביטחון התיי 51גם לא קיים.

קורצ'אק על כך שהדאגה לילד מתגלגלת בקלות יתרה לפיקוח אדוק ולשליטה טוטליטרית. 

הוא כותב: "מתוך חרדה שהמוות ייקח את הילד, אנחנו לוקחים ממנו את  איך לאהוב ילדב

 52החיים; כיוון שלא רוצים שימות, לא מרשים לו לחיות".

חיים עצמם ולא סבר שיש לסכנם או להקריבם למען לזל בקורצ'אק כמובן לא ז

שם לו למטרה להציל חיים. בנוסף, בריאות ושלמות פיזית הן הוא חופש או אושר: כרופא 

הוא מדגיש שוב ושוב  זכות הילד לכבודתנאי בסיסי לאיכות חיים סבירה וגם לחופש. גם ב

 "סלקו את הרעב, הקור,את החשיבות במתן תנאים פיזיים הולמים כחלק מהזכות לכבוד: 

הצעתי היא כי בחלק האחרון והמסכם  הוא תובע. 53,הטחב, המחנק, דחיסות האוכלוסים"

, קורצ'אק מבקש לפתור מתח זה באמצעות "חלוקת סמכויות". הוא זכות הילד לכבודשל 

כותב: "הרופא חילץ את הילד מציפורני המוות. תפקיד המחנכים הוא להניח לו לחיות, 

המובן פה של "לחיות", איננו מקביל ל"לא למות", אלא  54.את הזכות להיות ילד"לכבוש לו 

מלאים,  , כלומר חייםתפקיד המחנך הוא לוודא שהילד זוכה לחיות חיים שראוי לחיותם

. חיים שתוכנם מכוון אך אל פני העתיד וחרדה מפניו )ובכלל זה להווה שלו של כבוד חיים

. בהגדרת תפקיד המחנך כמי שאמון על ראוי לחיותםלא ש המוות, אפשרי או ודאי( הם חיים

גם פותר את ריבוי הקולות, לכאורה, שהצבעתי  , קורצ'אקשמירת זכותו של הילד לחיות

 חד הם. - : המחנך והרפורמטור החברתיה לגבי היצירהעליו בהתחל

 זכות הילד לכבודשנה ל תשעים .6

, ובכך מביא לידי ביטוי את ההכרה יבורנקודות בח מספר"הזמנים השתנו", מציין קורצ'אק ב

הרפלקטיבית בכך שבתקופתו אכן מתקיימות תמורות משמעותיות, היסטוריות, ביחס 

מצביע על דרך הטקסט שלו  ,קורצ'אק עומדבה שההיסטורית בנקודה  עם זאת, .לילדים

מליות פור לצד צורות פחות ביישום זכויות האדם לגבי ילדים. זאת לעבורעדיין ארוכה שיש 

 יומולדת עגול 2019-שחוגג ב אירועגם היום.  חןיבוד שבין אדם לאדם, שלא נס לכמתן של 

 ,שנה חמישים לפניבדיוק , 1979 ארסבמ :לעניין זה ורלוונטית מהווה אנקדוטה אקטואלית

השוואת חוק האוסר על מתן עונשים פיזיים לילדים.  ,ראשונה בעולםנחקק בשוודיה, ל

                                                
הדעת  קצרה היריעה מלהרחיב בנושא זה, אולם מובן שהנושא בכלל ואמירה זו בפרט, מעלים על 51

בהם היה ברור לו שהילדים  באופן מיידי את הפרק האחרון בחייו של קורצא'ק: החודשים הארוכים
אשר תחת אחריותו נידונים למוות. לקריאה על תפיסתו של קורצ'אק את המוות ועל הקשר לפרק 

הידיעה המובנית במעשה -האחרון בחייו, מומלץ לעיין במאמרו של משה שנר "השכל הישר ואי
המציגים מגוון (. בפולמוס עם אלו 2012החינוכי, או מה למד קורצ'אק מהיוונים הקדמונים" )

מקורות אקלקטי לפילוסופיה של קורצ'אק, שנר מבקש לזקק תשתית מאחדת, לשיטתו, בכתבים 
 ובעשייה של קורצ'אק: אתיקה הנגזרת מן המסורת הסטואית. 

 39: 1996קורצ'אק,  52
 375שם:  53
 374שם:  54
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 לגבישנה לפניה,  ארבעים שנשמעהקורצ'אק עם הביקורת החריפה של  תמורה תחוקתית זו

על החדשנות  נוסף , שופכת אורבכבודו כאדם עיחס כוחני הפוגהיחס לגופו של הילד, 

 שבעמדתו של קורצ'אק בתקופתו. 

 תמורות רבות חלו זכות הילד לכבודקורצ'אק את שחלפו מאז חיבר ים השנים בתשע

, 1989-. ב1959-, הרחיבו ב1924-לאומית הוולונטרית שנכתבה ב-ןאת האמנה הבי נוספות:

שנה, הורחבה שוב האמנה ומוסדה כאמנה רשמית של האו"ם המחייבת את  שלושיםלפני 

ם בשיח על זכויות הילד, המדינות החתומות עליה. וירמן מזהה את קורצ'אק כאחד החלוצי

את "הצהרת ז'נבה" ופעלה נמרצות ( הפעילה האנגליה שניסחה Jebbין ג'ב )נתגליחד עם א

הראשונה; ועם חמת העולם למען המוני ילדי גרמניה ואוסטריה שנשארו יתומים לאחר מל

כי  1900-כבר ב בספר המשפיע שכתבהטית השוודית, שהכריזה ציסי( הפובלKeyאלן קיי )

 .(Century of the Child) "המאה של הילד"מאה זו תהיה 

האם מצבם של ילדים בימינו אכן טוב יותר?  :לשאול תןמהפרספקטיבה של היום, ני

אכן שיפרה את הסטטוס החברתי שנה ויותר של מחשבה על זכויות ילדים,  תשעים האם

תשובה רצינית לשאלת ההשוואה בין  ?םואיכות את תנאי חייהם? של ילדים ברחבי העולם

לראות כדי ר אמפירי אך לא נדרש מחק .היום לאז מצריכה מחקר היסטורי ואמפירי רציני

מפשיעה  ,עשרים ואחת, גם במאה הברחבי העולם עודם סובליםרבים מאוד ילדים ולדעת ש

רחוק מלהיות  , אם כן,הפרויקט של קורצ'אק צורות שונות של דיכוי.מהזנחה ומכלפיהם, 

  שלם.

, נדמה לי שקריאה עכשווית של הטקסט חושפת כי בתחילה כפי שכבר ציינתי

הגנה לקידום ומיסוד זכויות ילדים ו יהיה,ר שא, יהיה ערכה ת מתרומתומשמעותו חורג

בכך היא נוספת  משמעות .ברמה האישיתגם בקורא  ונוגע רלוונטיעליהם, וכי הוא עדיין 

עם ילדים,  ובעצם לכל מי שבא במגע , דודים, מחנכים, מדריכיםשהוא מאפשר להורים

ם שייתכן ואנו עיוורים לגביהם: האם אנו זוריא תבוננות רפלקטיבית ביקורתית וחשיפתה

באמת מכבדים את גופו של הילד, כשייך רק לו עצמו, או שמדי פעם נזיז, נמשוך, ומהצד 

של הילד, את  ונדרוש נשיקה? האם אנחנו מכבדים את רכושאו  השני נכפה חיבוק

 "גרוטאותיו"? האם ולמה אנו מצפים בתמורה למה שאנחנו נותנים? האם אנו באמת

? רגיזות, או שלעיתים הן נראות לנו פחותות, מצחיקות או ממכבדים את דמעותיו של הילד

האם אנו שליטה טוטליטרית? ידי מתגלגלת לשל ילד טחונו, לשלומו ולחייו ימתי הדאגה לב

למה מחייבת אותנו ובאמת מסוגלים לכבד את ההווה, לראות את פרח התפוח כשווה לפרי? 

 ? ולא ייהפך לפרי ייתכן והפרח ינשורש ההכרה העקרונית בכך
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