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ידוויגהסיימה את לימודיה בבית הספר לבנות , נולדה בוורשהינסקה'וילצ

'לייזומשם המשיכה ללימודי מדעים באוניברסיטת , בוורשהשיקורסקה

יְנְסָקה'ִויְלצִ ְסֶטַפְנָיה 
טרבלינקה, 1942באוגוסט 5-בנספתה , 1886במאי 26-נולדה ב 

יחד ניהלו  . קשר עבודההשניים נוצר ובין , אק'קורציאנושר "פגשה בד1909בשנת 

ונעשה  , 1942-ל1912בית היתומים פעל בין . בוורשהלילדים יהודים בית יתומים 

.  בו שימוש בשיטות פדגוגיות חדשניות

היא  . בארץ ישראל ושהתה זמן מה בקיבוץ עין חרודינסקה'וילצביקרה 1931בשנת 

אך שבה לפולין כשהחלו להגיע ידיעות מדאיגות באשר לגורל  , 1938-חזרה לביקור ב

הגיעו הגרמנים לבית  1942באוגוסט 5-ב 

כדי לקחת את היתומים ואת חלק  , היתומים

מאנשי סגל העובדים למחנה ההשמדה  

למרות שלשניהם הוצעו  . טרבלינקה

ינסקה'ווילצאק 'קורצ, אפשרויות מילוט

.נשארו עם חניכיהם ברגעיהם האחרונים

ינסקה'וילצסטפהקברה הסמלי של 

בית הקברות היהודי בוורשהב

,  שם העט שבו נודע ֶהְנִריק גולדשמיטהוא אק 'קֹורציאנּוש

,,  טרבלינקהנספה 1942באוגוסט 7-ב, ורשה1878ביולי 22-נולד ב 

ביוני אותה שנה גויס כרופא . אק דיפלומה של רופא'קיבל קורצ1905במרץ 23-ב

.  סיים את שירותו הצבאי1906במרץ . יפן-לצבאו של הצאר והשתתף במלחמת רוסיה

החל  , בעבודתו כרופא. עבד כרופא ילדים בבית החולים לילדים1905-1912בשנים 

בעקבות פרסומיו  , 1907משנת ב. לעזור גם לאנשי שכונות הפועלים של העיר

.הפך לרופא ילדים ידוע ומבוקש בוורשה, הספרותיים

אק נולד בוורשה במשפחה יהודית מתבוללת  'קורצ

,  1890בשנת . הנריק גולדשמיטשמו היהודי היה 

הממשלתיתאת לימודיו בגימנסיה החל 

החל לסייע  18-תלמיד בן, אק'קורצ. 1896באפריל 26-האב נפטר ב

את תעודת , בכלכלת המשפחה באמצעות מתן שיעורים פרטיים

.רפואההתחיל ללמוד 1898בשנת . 20בן קיבל בהיותו הבגרות שלו 

.  התוודע לחיי שכונות העונישם הוא , נסע לשווייץ1898בקיץ 

בית חינוך  , "בית היתומים"אק את 'ייסד וניהל קורצינסקה'וילציחד עם סטפניה 

,  "עזרה ליתומים"בוורשה לילדים יהודים שהוקם ומומן על ידי העמותה היהודית 

,  לגטו ורשה" בית היתומים"הועבר 1940באוקטובר 2-ב

ביום הגירוש הוביל  , 1942באוגוסט 5בבוקר 

.  אק את מסע חניכיו למחנה ההשמדה'קורצ

בנעליים  , בראש גלוי, אק צעד בראש'קורצ

.  צבאיות גבוהות אוחז בידיהם של שני ילדים

ילדים וכעשרה 200-במסע השתתפו כ

המסע . ינסקה'וילצביניהם סטפניה , מטפלים

,  שלהם הפך לאגדה

במעון לילדים יהודים  , תחילה בהתנדבות, עם שובה לוורשה היא החלה לעבוד. בבלגיה

.הצליחה להקים ולארגן בית מחסה עבורם ומונתה לנהל אותו, יתומים

אק היה ממבשרי הפעילות למען זכויות הילד 'קורצ

בתי היתומים שהקים וניהל היו  . ושוויון הזכויות לילדים

שכללו גם , אחד הניסיונות המוקדמים בחינוך דמוקרטי

אחד מהחלוצים בתחום שיקום  . בית דין של ילדים

ומחלוצי המחקר בתחום  , ילדים ובני נוער ואבחון חינוכי

ההתפתחות הפיזית והנפשית של הילד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94


יש להכיר את הילד 

מלאההכרה 

יש להבין את נפשו  

ואת עולמו המיוחד

יש להודות במלוא זכותו  

לכבוד ולאהבה

.  וההתנסויות שלועולם החוויות אק האמין כי החינוך הוא צמיחה מתמדת של האדם מתוך 'קורצ

יתמודד עם אורחות חיי , בה הוא חישבה ילמד על האדם והסביבה "ספר שבו ילמדו ילדים מתוך דיאלוג עם החיים אק מתאר בית 'קורצ

282' ע,אדיר, כהן". על אהבה ואנושיות, על סיכוי האושר, עליהםהאפשרות להשפיע על , ישאל שאלות על טעמם של החיים, האדם

אק דוחה את  'קורצ. ומבקשת להפגיש אותו עם העולם ועם הדעת, מקבלת אותו כפי שהוא, היוצרת ומעודדת אמון בילדדיאלוגיתאק המחנך היא דרך 'של קורצדרכו 

הלומדת לימוד  " חברותא"אק מציע את ה'קורצ. אק על החינוך מהדהד משהו מן הגישה התלמודית'בהגותו של קורצ. אילוץ, הענשה, כחהפעלת , כפייה, הגישות שיש בהן

.מעלה תהיות ומשתפת פעולה כדי לגלות וכדי לדעת על פני ריטואל השינון וההרצאה, השואלת שאלות, עצמי

להעניק להם את אותם  : צריך להבין אותם ולהתייחס אליהם כבני אדם, לא מספיק לאהוב ילדים"

אק'קורציאנוש)". אותן התחייבויות אשר מחייבים את המבוגרים, הזכויות והכללים

בחינוךהניסיונות הראשונים בגישה הדמוקרטית אחד אק היה 'היתומים של קורצבית

.  בעקרונות וערכים דמוקרטיים בניהול והתנהלות המוסד החינוכישבו השתמשו 

הזכות לחיות את  . תנאים טובים לגדול ולהתפתח, לכבוד, הזכות לאהבה: המאגדת זכויות יסוד שיש לכל ילד בעולםחיבר אמנה אק'קוצ-

כל הילדים בבית היתומים היו . לשאוף ולבקש ולשאול, לזכות ליחס רציני ולהערכה, להיכשל, לעשות שגיאות, להיות נאמן לעצמו, ההווה

:  אלא-על מנת לא לקפח את אלו שמשפחותיהם אינן שולחות להם בגדים, גם תלבושתם הייתה אחידה-שווים 

"דאגה וחשש אחרים, עבודה אחרת, קושי אחר-מתחת לתלבושת אחידה דופקים מאה לבבות שונים וכל אחד מהם "



כבר מגיל ילדות מלמדים אותנו על האיש שאיחד את גורלו עם  . אק הוא דמות שעם השנים מעמדה כסמל רק הולך ומתעצם'קורציאנוש

.  העניקו לו חכמת חיים רבה ומגוונת, סופר ומחנך, תחומי עיסוקיו השונים כרופא. גם כשיכול היה לבחור אחרת, גורל תלמידיו

משמעותיקון העולם "

."החינוךתיקון 

אין לתת לילד מורה האוהב את  "

."הספר ואינו אוהב את האדם

רבים הם השלבים בסולם אמנות  "

ולה  , אמנות זו תורה היא. החינוך

הכל ארוג  , נגלה ונסתר, פירושים וקבלה

."אין בה מוקדם ומאוחר. ושזור יחד

רק דרך החינוך אפשר לשנות את  "

".העולם לטוב יותר

הרבה דמעות אפשר היה  "

אילו הכירו המבוגרים  , לחסוך

."את הילד

מורה טוב אינו אלא מורה  "

שתלמידיו עולים עליו  

על כן אני אינני  ; בגדולתם

."מורה טוב

,  הדואג לימים זורע חיטים"

הדואג  , הדואג לשנים נוטע עצים

."לדורות מחנך אנשים

מי שמבין  . הדמעות מלוחות"

מי שלא  , זאת יכול לחנך ילדים

."לא יכול לחנכם, מבין

יש ילד שרע לו בחייו  , אין ילד רע"

."והוא מוציא תסכולו כלפי חוץ



מציינים בכל העולם  , בנובמבר20–מאז בכל שנה בתאריך ה , ם את אמנת זכויות הילד"אישרה עצרת האו1989בנובמבר 20–ב 

ביום זה פועלת התקשורת בכל העולם למען . 1991מדינת ישראל הצטרפה וחתמה על האמנה בשנת ". יום הילד הבינלאומי"את 

.הקבלה וההבנה בין הילדים, כמו כן לעידוד האחווה, לרווחתם ובריאותם של כל ילדי העולם, קידום המודעות לזכויות הילד

זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור..." 

של הילד היא להביע את מחשבותיו

ולקחת חלק פעיל בשיקולינו ובפסיקותינו

,כאשר נגדל לכדי כבוד ואמון. על אודותיו

כאשר הילד עצמו ייתן אמון ואמר מה זכותו

"תהיינה פחות חידות ושגיאות

.ק'קורצאיאנוש

ם בדבר זכויות הילד"אמנת האו
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