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Die Entwicklung der jüdischen Pädagogik in Osteuropa – und die Leistung 
Janusz Korczak's darin 

 און די סּפעציעלע – דער יִידישן ּפעד	ג�גיק אין מזרח אייר�ּפע ּוןדי 	נטוויקלונג 
ר י	נוש ק�רטש	ק“ דּוןדערגרייכונג   

 
Limmud 2012 – לימוד 

von Chaim Frank – ּונק	רם ַײן ח  
 
In diesem Vortrag (in Jiddischer Sprache) will ich einen kurzen historischen Überblick geben 
über das jüdische Schulwesen in Osteuropa allgemein und die Entwicklung in der Pädagogik.  
Den Schwerpunkt den ich dabei gesetzt habe bezieht sich auf das „Erziehungs-System“, zum 
einen und schließlich Janusz Korczak und sein einzigartiger Blick auf die Entwicklung des 
Kindes. Wie kann die Persönlichkeit eines Kindes gefördert und gestärkt werden? 
Am Ende meiner Ausführung möchte ich noch meine persönliche Erfahrung in der Anwen-
dung des Korczak'schen „Erziehungs-System“, bei meiner eigenen Arbeit mit Schülern (ich 
arbeite seit 15 Jahren an einer Münchner Hauptschule), und wie seine Ideen auch heute noch 
„hoch-aktuell“ wirken. 
 

 Einleitung הקדמה
 Die Epoche der Aufklärung די ְתקּוה ּון ַהְׂשָּכָלה

 Vom Cheder zu weltlichen Schulen ןשּולּון חדר צו די &עלטלעכע 
 Allgemeines zur Erziehung  וועגן דערצִיּונג ִּבְכָלל

 Korczaks Erziehungs-Prinzipien ק�רטש	קס דערציונגס־ּפרינציּפן
 ?Was kann man heute anwenden ?ען מען �נ&ענדן הַײנט&�ס ק

 Bibliographie עיביבלי�גר	
 
 

 
Alter Kacyzne: Cheder - traditional Jewish primary school - Lublin 1920's. (YIVO NYC Collection) 

 )לעקציע�י ק“ נ,�ייוו, 1920בלין ּול(ע שּול־נטּונעלע יִידישע גר�דיצי	 טר-חדר : ק	ציזנע	לטער 
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 הקדמה
  

רי און איז נטוויקלט זייער 	 מענטשן ה�ט זיך עדי דערציונג און בילדונג ּון די יִידיש
  . שן לעבן'געב�ט ּונם ציבור־ב	לד געוו�רן 	 הויּפט

. נטייל ּון די בתי כנסתן	שט	ב 	 געוועןנישט ן קיינמ�ל שּולב זענען די 6נח�מע 	אין ס
די  און 	זוי איז אין ,ציעס צּונױגעּפ�רטּו אינסטיטעמען די ביידשּפעטער ערשט ה�ט 

 ןגרי	 די באין ק�נטעקסט מיט» שּול« ארַײן ד�ס דַײטשע וו�רט שּפר	ךנע ַײלגעמ	
רים ליקע ס6אין די הקע 	טט � מע ה&ּו, “הויז־שּול„ און )בית כנסת (“סִינ	ג�גע„

 צו 	לערשטנס ; ליכטעהייליק 	 ַײטן �ן לערנען איז געווען ּון ס	מע ריסטע צ.געלערנט
געווען שוין , 	זוי־ארּום זענען לייענען און שרַײבן. די דינים און מנהגים ּון די תורה

 . געהעריקע אויסבילדונג 	 ב	שט	נדן ּון־דעמ�לט די גרּונט
שּפעטער ה�ט מען , צוערשט ה�ט דער ט�טע גענומען צו לערנען מיט זיינע קינדער

 ה�ט מען עךדי שטיבל. מיט ּפ	סִיקע לערערס, שטיבלס־ן די קהילות לערןאַײנגע�רדנט אי
ט זיך � אזוי ה.“מלמדים„און צו די לערערס ה�ט מען געז�גט , “חדרים„גערון 

 עקסִיסטִירטבן �ס ה&�, חדריםדי ,  די יידןַײסיסטעם ב־לּונע שַײלגעמ	ן 	סגעבילדט ױאר
  .נדערטּורה�טן י־20נם ּוב 6נה�ביזן 
ר�ּפע ַײ א@ יידן אין מערַײנדערט ה�ט זיך בּו־טן י�רה18ם ע אין דער מיטן ּונְּבֵעֶרְך

וו�ס איז ט6ל&6ז געווען 	רבונדן מיט די , ער לעבןַײ אין זטַײסטיקַײגע ַײדערהויבן 	 נ
ְתקּוה ּון „ נע	זױ גערּו �ט ד�ס איז געווען די.  ּון די �רִיענט	לע יידןותַהשָּפָע

ביז ג�ר טיף אין , ן יידישן לעבן'�ס ה�ט ְּבַהְדָרָגה אַײנגעווירקט אויףוו, “ַהְׂשָּכָלה
  .ְּתחּום־ַהּמֹוָׁש@ ארַײן

 ער�ּפעִיש קּולטּור און וועלטלעכַײ צו די אנגּונבינד�איז אױגעקומען 	 שט	רקע 'ס
 ווּו ד�ס מִיזרח־, רויס ּון דער אִיז�לִירטקַײט	 זיך ב	קומען ,	רל	נג דער .בילדונג

ס און ױען גר&איז גע, ם איז 	רבליבן ּון די לעצטע ִי�רהּונדערטןּו6ר�ּפעִישע יידנטא
עס איז געווען נייטיק צו 	רבר6טערן ד�ס לערנען און די בילדונג 	ר 	לע יונגע . רק	שט

טר�ץ ְּכֵסֶדרדיקע  .ער לעבן ז�ל געשטעלט ווערן אויף נַײע ְיסֹודֹותַײוו�ס ז, מענטשן
ה�ט דער יינגערער דֹור געמ	כט ,  און ָחֵרדִישע עלעמענטןעיעס ִמַּצד ק�נסער&	טִי&�ּפ�זיצ
  .גע&ִיסן �רשרִיט 	 אין דעם

 ־מ&ִיסנּוקעגן די א,  ק	מף קעגן 	לט ֶהְרֵּגליםערב	לד ה�ט זיך �נגעהויבן 	 ג&	לדִיק
שע מעט�דן פון ּפעד	ג�גִי'מּואך ױאאון סֹוף־ּכל־סֹוף , אּומולשטענדיקע, ש	טלעכע

 	 	ז די לערער ז�ל ב	קומען, רן�נגט געוו	רל	ץ דעם איז ּוח	 .לערנען די תלִמידים
 .נייטיק �רדנטלעכן ּפעד	ג�גִישן ִחינּוְך

 
  

  די ְתקּוה ּון ַהְׂשָּכָלה
עלעבטק6ט  �ּפגדי ּפי�נערן ּון דער ַהְׂשָּכָלה ה�בן שוין רי מיט׳ן ינגער געטַײט אויף דער

	 מער , און א6נע ּון ז6ערע &יכטיקסטע �דערונגען איז גע&ען 	 נ6ע, ּונעם חדר
ים ַמְׂשִּכילנק די 		 ד .מ�דערנע און מער &עלטלעכע ּפר�גר	ם ּון 6דישער דערציאונג

קענט מיט דער א6ר�ּפעִישער קולטור און דערנענטערט זיך צו איר 	ה�בן די יידן זיך ב
ערשט יקע שטרעבונג ּון די אויקלערער ה�ט זיך אין רוסלאנד די ד�ז .&עלטלעכן ג6סט

 .נעןּונג גע	קל�ּפרקן 	 שטן	, נדערטּורה�טן י־18נעם ּוצום סוף , שפעטער
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 מיט׳ן נ�מען יעקב הירש שוין אין י�ר ַמְׂשִּכילע&ער ליה ה�ט א6נער 	 מ�ְלָמָׁשל, 1אזוי
 אין שּול�עגן עענען 
 	דישע „ געשטעלט דער רוסישער רעגירונג 	 ּפר�יעקטּו צ1783

 &ּו , א6“נד
נץ �	סרוסל
לן אין גּוע 	דישע ש
נדער, סטערּולויט איר מ, מ�הילע� און
נד 	ּון דַײטשל, טרה�ט ער ּפר�יעקטי, מע &עט ז6 אויסשרַײבן? &עט מען נעמען לערערס

  . מענדעלס�ןשה ּון מףילהמיט דער 
אין &עלכן ער , םּו	נדר צוגעגר6ט 	 מעמ�, שּפעטערעטלעכע י�ר,  ה�טַמְׂשִּכיל	ן 	נדער 

עכע לט
שלעזעג„רף זיך �נה6בן ּון עענען 	ז די 6דישע רע�רם ד	, ה�ט �נגע&יזן
  “.עברעישהדַ	טש און , אין �עלכע די 	דישע יוגנט ז�ל זיך לערנען רוסיש, ןשּול
 ה�בן “שן מענדעלס�ןדעם רוסי„, )1860-1788(ען �ינס&ע לער בחק	ז נ�ך 	ר יצ, אזוי

מיט רער . שּולעחלומט &עגן 	 	ר&עלטלעכטער 6דישער גים אין רוסלאנד שוין ַמְׂשִּכיל
. ום מקוים גע&�רןלער חדז6נע חברים און תלמידים איז , �ןינס&עהילף ּון יצחק בער ל

ּון דער ּפר�גר	ם ּון רע�רמען &�ס יצחק בער לע&ינס�ן נקטשוין אין דעם ערשטן ּפּו 
ט א	נגע�רדנטע גוצו גרינדן „�ט ער �נג&יזן אויף דער נ6טיק6ט ה, ה�ט אויסגע	רבעט

 – און כ�טש ער ה�ט נישט גע&�לט �נרירן דעם רעליגיעזן יסוד ּון 6דישן חינוך “ןשּול
נט צו דער ענען נ�ך ז6ער נ�	&�ס איז נעשט, יםַמְׂשִּכילער איז גע&ען א6נער ּון די 

 ה�ט ער ּון דעסט&עגן געזוכט צו מ�דערניזירן די סיסטעם ּון –, עדיצי	רעליגיעזער טר
&�ס ער ה�ט , ןשּולע ראון אין דער ּפר�גר	ם ּון די העכע, 6דישער דערציּונג

  “.אלערל6 &יסנש	טן און שּפר	כן“,נגעשל�סןַײה�ט ער א, נע&עט	לגעּפ
ין ל לעמענד, רסג6ע'נע �רַײאויך א6נער ּון ז, לע&ינס�ן. ב. און נישט נ�ר י

ה�ט די 	ר&עלטלעכונג ּון דער 6דישער דערציּונג געה	לטן 	ר דער ) 1741-1819(
. &�ס די ַהְׂשָּכָלה ה�ט גע&�לט אַײנירן אינעם 6דישן לעבן, סןַײלע נ� &יכטיקסטער ּון

ער י�רן ּון 80־ך אין די � נשּול 6דישע “נ�רמ
לע„מענדל לעין ה�ט ּפר�יעקטירט 	 
 . טן י�רהונדערט־18

, ליציע	ג, ה�ט אין ט	רנ�ּפ�ל, נד און תלמידַײרמענדל לעינס , )1839-1773(ערל ּפיוסף 
ניקט מיט ַײא'&ּו תורה איז גע&ען 	ר, שּול די ערשטע 6דישע –, שּולרינדעט 	 געג

ן אין שּולנען אַײנגע�רדנט גע&�רן ע זשּולס רלעּפלויטן מוסטער ּון . &עלטלעכע לימודים
 .אין �דעס, אין לעמבערג, אין בר�ד, 	ןאומ

 איז גע&ען ישראל 1826 אין י�ר שּולא6נער ּון די מיטגרינדער ּון דער �דעסער 
צ&ישן די ּפי�נערן ּון דער . דער ערשטער 6דישער ר�מ	ניסט) 1866-1787(	קסענעלד 

ם ח6קל ַײח ַמְׂשִּכילער העברעיש־6דישער ד איז גע&ען אומ
ןנַײער 6דישער דערציונג אין 
,  ה�ט מען 	גב געלערנט אויך 6דיששּולאין דער ט	רנ�ּפ�לער ). 1750-1822(, הּור&יץ

  .כ�טש די שּפר	ך ּון די לימודים איז גע&ען דַײטש
ער ה�בן געלייגט דעם ּונד	מענם ּון דער ּודערמ�נטן ערשטע ַהְׂשָּכָלה־טזיקע �די ד

ון גרויסער  און &�ס איז גע&ען –לט און זיי ה�בן גע&�, &עלטלעכער 6דישער דערציּונג
�בער זיי ה�בן . &עזן)'אומ(עשט	נענעם חדר־ �ּפגלטן	 רע�רמירן דעם –ט ַײנויט&ענדיק

 סינטעז צ&ישן 	ן 	נ�ר בלױז ש, םּונישט גע&�לט 	רל�זן דעם בינין ּועם יידנט
ך �לץ נ	כן 	נען מ6&�ס מ, ערע נ�כ�לגערס �בערַײז. גנּו6דישער און &עלטלעכער בילד

  .ג�ר רעמדע &עגן,  	&עק אויף 	נדערעןזענע, י יענע& בעסער
ערק &טנד ַײד	ט אין ב�ה, )1955-1883 (שמואל ניגער, בערַײדישער שר6נטער 	ק	דער ב


מף 
אין ק„אזוי &י אין , אין רוסלאנד„: דעריבער געשריבן) 1940 (“נגּוער דערצי	 נ
ר 
טערט ּון אירע ַײה�ט זיך די ַהְׂשָּכָלה־ב	&עגונג דער&, ךַײדַײטשלאנד און אין עסטר

                                                 
1 Niger, Samuel - In Kamf far a najer Derziung (1.K) [1940], s.3-4 
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ערע ַײ&�ס ז,  און די דערציּונג–און די לע&ינס�נס , די מענדעלס�נס, ערשטע אידע�ל�גן
&�ס , איז, ה�בן געּפרעדיקט און ּפר	קטיצירט, די שּפעטערדיקע ַמְׂשִּכילים, תלמידים

לץ מער 	זי איז גע&�רן . �לקסלעבן�ּפגעריסן גע&�רן ּונעם 6דישן ,לץ מער 	, טערַײ&
ן &�ס שּולדי . לץ &ינציקער 6דיש	און ) סישּו�דער ר, דַײטש: 	קטיש (“&עלטלעך„

ּון הערץ ה�מבורג אין ַהְׁשָּגָחהטן י�רהונדערט גע&ען אונטער דער 18־ז6נען אין סוף  
ינדעט גע&�רן טן י�רהונדערט נעגר19־&�ס ז6נען אין מיטן , ןשּול&י אויך די , ךַײעסטר

 ז6נען מיט דער צַײט גע&�רן –ר מ	קס ליליענט	ל אין רוסלאנד 'לף ּון דימיט דער ה
  “.נעסטן ּון עקסטרעמער 	סימיל	ציע

  
  

  ןשּולּון חדר צו די &עלטלעכע 
ליקע �מ	 די ּוצ, ְּתקּוָפה גע&עזנעריק אין די ּוצ, מקערןּול א�מ	כ� נְּבִקּצּור זיךמיר �לבער �

 6דן אין מזרח־ בַײ &�ס ה�ט געהערשט, 	העריקער לערן־ִׁשיָטה ביזצו דער . חדרים
ן 6בער ק�. טי&ע ב	צױנג	שט	רק נעג 	ט 	 געהַמְׂשִּכיליםלע 	 ּכמַעטבן ה�, ר�ּפעַײא
נע ַײאין ז	רענטלעכט ה�ט  ס&�, ּפערל יוסף 	חּוץ ,בערַײ־שרַהְׂשָּכָלהנדערער 	

טישן 	בלעמ�רּפ רדע געגעבן ּון ,רעגירונגכישער ַײמעמ�רי	ל צו דער רוסישער און עסטר
ּון ּפערלס ַּתְמִצית�ט דער . 	לזַײטיקע און סיסטעמ	טיש קריטיק,  	ז	 ש	רעציעּו	סיט 

ן דער ּו לּונג��ּפ׳מ„ מיכאל שטעגערן ּוך ּוינען איעם בן מען גע� קקריטישע אויסירן
 אין 1833 דערשינען ס איז&�, 2“ט	דנש6ליצישער 	ן דער גּונג ּוס	ר	געזעצלעכן 

  :לעמבערג
ציקסטע &ינקלען ּון די ּושמ, די חדרים געינען זיך אין די �רעמסטע: די חדרים) א

גענע הַײזער �דער ַײק6ן א. אין מיטן די דירות ּון דעם �רעמסטן 6דישן קל	ס, שטעטלעך
 מלמדס ך דעםַײדער חדר איז צו גל; בנינים 	ר חדרים ז6נען אין ערגעץ נישט ְּבִניְמָצא

לטן זיך אין 	�ט ה, די שטוב ה�ט ק6ן מ�ל ּכמַעט נישט ק6ן הילצערנע ּפ�דל�גע. דירה
כצַײטיק די ַײדער זעלביקער חדר איז גל. דער לערנשטוב אויף אויך שטוביקע בעלי־ח6ם

ּון דרױסן צ6כנט אױס דעם חדר . שטוב און ד�ס של�צימער דעם מלמדס־קיך און די עס
ט געינען זיך .  אּון אינע&6ניק ַײכטק6ט און שלעכטע לוט,ץ און אומרַײנק6טּושמ�

ניט צו ב	שרַײבן איז דער ש�דן &�ס עס קומט 	רױס .  קינדער50אין 	ז	 שטוב מער &י 
די קינדער ליידן ּון ּכלערל6 שלעכטע . ס6 מ�ר	ליש, סיי יזיש, ּון דעם 	ר די קינדער

און דערּון נעמען , ּון זיינע שמוציקע ּכליםדעם מלמד &	סער  בַײ ז6 טרינקען. קר	נק6טן
דער  בַײ &�ס מען ב	מערקט 	זױ �ט,  און די קרעץ“&ערעם־קר	נק6טן„זיך ְּבִלי ָסֵפק די 

  .ּפױליש־יידישער יוגנט
אױף 	לע מדרגות ּון לערנען ה6בט מען �ן דעם לימוד אין :  ּון לימודצַ	ט�רט און ) ב

דעמ�לט ג6ען די ,  	 ז6גער בַײ ט�ג1ת און מען לערנט ביז דער רי נ�ך ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרי
נ�ך . בַײ 	 שלעכטן &עטער ברענגט מען זיי דעם מיט�ג אין חדר אריין. קינדער 	ה6ם עסן

אום &ינטער , נ�ך ִמְנָחה שיקט מען זומער 	לע קינדער 	ה6ם. מיט�ג לערנט מען ביז ִמְנָחה
די איבעריקע ,  ערשטער און צוױיטער ַמְדֵרָגה�בער ג6ען 	ה6ם נ�ר די קינדער ּון דער

די עלטערע תלמידים לערנען חוץ דעם עטלעכע .  	 ז6גער אין �&נט�8בער לערנען ביז 
דעד אנה6ב און דער סוף ּון . שעה אין ט�ג ַּתְלמּוד בַײ 	 מלמד אין די ג	נץ רִיע שעהן

ז6ערע קינדער אין חדר ט6ל עלטערן שיקן . י�ר זענען נישט גענוי ב	שטימטשּולדעם 
ט ְּכֵדי ז6 ָּפטּור צו &ערן אּון דער היים און , &י נ�ר ז6 ה�בן �נגעהױבן צו רעדן, אר6ן�

                                                 
2 Stöger, Michael - Unterrichtswesen d. Juden in Galizien, in: Darstellung der gesetzlichen Verfassung der gali-
zischen Judenschaft, 1. Band, [Lemberg, 1833] p.111-139 
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דער איבערג	נג ּון א6ן . ערע געשעטןַײְּכֵדי נישט צו &ערן געשטערט דורך ז6 אין ז
ער ּון די עִיקַײטן ער איז נישט ק6ן ּפֹוֵעל יוָצא ּון די ְיִדיעות �ד	נדערַמְדֵרָגה צו דער 

ער קינד ז�ל &�ס גיכער ל6ענען ְּגָמָרא און ז�ל ַײ	ז ז, די עלטערן &ינטשן זיך. ּונעם תלמיד
 י�ר ה6בן 5	ז קינדער ּון , 	זױ 	רּום קומט עס �ט. שּולקענען ה	לטן 	 ְּדָרָׁשה אין דער 

טערעס 	ר ִיּורידישע 	זעלכע קינדער קענען ד�ך נישט ה�בן ק6ן אינ. �ן צו לערנען ַּתְלמּוד
די קינדער של�גט מען . ענינים און &ערן געצ&ּונגען צום לערנען דורך שטרענגע שטר�ן

&ען די קינדער &ערן נעבעך שט	רק צעניזוקט , עס ז6נען 	ר	ן 	לן, �ט מכות ֶרַצח
  .ז6 &ערן ֲאילּו געמ	כט 	ר ק	ליקעס, ערע מלמדיםַײדורך ז

ק6ן סיסטעמ	טישער לימוד ּון רעליגיע איז ִּבְכָלל : לגיע און מ�ר
לימוד ּון רעלי) ג
 םן רעליגיע איז ּכמַעט די קענטש	ט ּון די דיניַײס &עגן זַײ	לץ &�ס דער 6ד &. נישט�

אין ִסידּור זיינען . &עלכע ער לערנט זיך אויס ּון דער טעגלעכער ּפר	קטיק, און מנהגים
, �דער ז6 ז6נען געשריבן אויף העברעיש, 3ָּקרים להרמב״םט	קע �ט �ּפגעדרוקט די י״ג ִע

&עגן 	 לימוד אּון עטיק ק�ן אױך אין . און דער רו@ ּפר�סטער עולם 	רשט6ט זיי נישט
&י 	ז מען מוז , איז נישט מער, ד�ס &�ס מען לערנט ד�רט. חדר ק6ן ר6ד נישט ז6ן

יעדער אומּפ	רטַײִישער �בסער&	ט�ר . מצ&ת און רבנישע ַּתָּקָנות, �ּפהיטן ּכלערל6 דינים
&י 	זױ ד�ס 6דישע �לק איז ד�ך ְּבֶדֶרְך ְּכָלל רַײ ּון די גר�בע , מוז זיך נ�ר &ּונדערן

 .ן דער לימוד ּון רעליגיע און מ�ר	לֱאֶמתֲהַגם עס עלט דעם אין דער , 	רברעכנס
  

י דער ערשטער 	לען ניק�&, 1844	 קריטישער מ�מענט איז 	רן חדר גע&ען ד�ס י�ר 
דער ד�זיקער געזעץ ה�ט געז�לט ברענגען 	 . געזעץ 	ר 6דן־שּולרויסגעגעבן זַײן 	ה�ט 

	ר דער 6דישער ב	עלקערּונג אין ֶהְסֵּכם מיט די ַּכָּוונות ּון דער םרע�ר־שּולגרויסע  
  .)ןשּול־ןקרוי (“לןק	זי�נע שּו„ עס זענען געש	ן גע&�רן די ןּוא, רעגירּונג

 ־דּורך די נַײע ק	זי�נע שּולן דענ	: די ּפ�ליטיק ּון דער רעגירּונג איז גע&ען קל�ר
ט ַײ&�ס ה�ט ב	גל, צי�נ	ליזירן די 6דישע ב	עלקערונג אין דער געה6מער אינסטרּוקציע

דער צ&עק ּון בילדן די 6דן איז „: איז גע&ען געז�גט, 1844דעס געזעץ ּון 
, ּורט6לןא'לעכער ב	עלקערונג און אויס&�רצלען די �רדערנע׳ענטערן ז6 צו דער קריסט

זוי די רעגירונג 	&י , רשט6ן	ען מען שוין ק. “&�ס דער תלמוד ל	נצט אַײן בַײ 6דן
 .און &�ס 	ר 	 כ&נות זי ה�ט געה�ט לגבי אים, ה�ט געקוקט אוין חדר

 חדרים ּון דער ערשטער 2.702 איז גע&ען 	ר׳רעגיסטרירט אין ג	נצן ל	נד 1844אין 
 חדרים מיט 5.282 ַסְך־ַהּכל איז גע&ען –,  חדרים ּון דער צ&6טער ַמְדֵרָגה2.580ַמְדֵרָגה און 

 ה�בן אילו גע&יזן 	 1847די ציערן ּון .  מלמדים אין ז10.8616 תלמידים און 69.464
 12.572ר׳רעגיסטרירט אין ג	נצן ְּתחּום איז שוין גע&ען 	: בעסערּונג אין דער ל	גע

 מיט 6.161און די חדרים ה�ט דערגר6כט , גענישןַײמלמדים &�ס ה�בן ארויסגענומען צ
 . תלמידים אין ז75.5846

טער 	ר 	 ַײשט6ט דער הדר &, 1869אין ,  ענדערּונג“ערק&6ליצַײט„צען י�ר נ�ך דער 
לעך דדעם י�ר ה�ט זיך ענאין . 	גע איז &ידער ב	דר�טלע כטלעכ זַײן רע.גע	לישער טריק

  . �נה6בן די רע�רם ּונעם הדר“ֱאֶמת	ז „ט אויף לגעז�
ּון דער ף�נ�מישע געזעלש	ט מיט דער מיטהילק ה�ט די ּפעטערבּורגער רַײ־ע1894אין  

 און עס ה�ט .ר דּורכגעירט 	ן אויס�רשּונג &עגן דעם ַמָּצ@ ּון חד4 ֵמִפיצי־ַהְׂשָּכָלהֶחְבָרה

                                                 
  )רבי משה בן מימון(ם “רמב 3
אין דעצעמבער , איז געגרינדעט גע��רן אין ּפעטערבורג“געזעלש��ט ��ר די ��רשּפרייטן �ּון קולטור צווישן די אידן �ּון רוסל�נד„די  4

 Society for the Promotion of Culture among the Jews of) . גינזבּורגיוסףדער ערשטער ּפרעזידענט איז גע�ען  . 1863
Russia)  
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 10.603 חדרים מיט 9.788 גּובערניעס ּון ְּתחּום איז גע&ען 15אין די : יסגע&יזןרו	 ךזי
 3.814 חדרים מיט 3.586עניגרַײך ּפוילן איז גע&ען קאין ; מידיםל ת135.134מלמדים און 
 מלמדים און 323 חדרים מיט 315אויסערן ְּתחּום איז גע&ען ;  תלמידים61.760מלמדים און 

;  מלמדים17.740;  חדרים13.689: ְך־ַהּכל ה�ט ד�ס אויסגעמ	כטאין ַס.  תלמידים5.070
ס	לע קכן די 6דישע �רט�ד�לשט	נד מיט &עּו איז גע&ען 	 צסד�.  תלמידים201.964

 .ענט שט	לצירןקגעזעלש	ט ה�ט גע
&�ס זי , טןק ּפונ507אין , 5״�ק	ויט דער סט	טיסטיק ּון דער געזעלש	ט ל,  איז1898אין 

 	 6דישער ט און ּון ּפוילן מי“ְּתחּום„ גּובערניעס ּון 25 אין טאויסגע�רשה�ט 
עלטער און שּולינדער ּון ק 6דישע 202.956איז גע&ען ,  מ	ן1.420,653ערּונג ּון קב	על

ױט דער ל. טערלינדער ּון שּול־עק 28ד״ה א6ן חדר אויף ,  חדרים7.248	 ס״ה ּון 
עלטער ה�ט שּולינדער ּון ק ּפר�צענט 6דישע 53,8ז 	, ומט אויסק״� ק	סט	טיסטיק ּון 

 ה�ט דער ב	שט	נד ּון די חדרים־תלמידים אויסגעזען לס�צי	. געלערנט אין די חדרים
ּפר�צענט  ,17, 	סקל ּפר�צענט ּון ארעמען 28, ל	סטלקינדער ּון מיק ּפר�צענט 55: זוי	

ּון 	רמעגלעכן.  
  

�בער נ�ר . ־ער י�רן60 גרעסערע שטעט שוין אין די ן ב	&ַײזן זיך אין דישּולמ6דל־
ן ּון דער 6דישער קל	סן ה�בן געה	ט אין זינען די �רעמע שּולנצלנע ּון די ד�זיקע ַײא

איז אין , מזיסטעּו זי איז גע&ען 	ן א–, 	ז	 אויסנ	ם איז גע&ען די אין �דעס; ב	עלקערונג
 ה�ט זי 1862און אין , מען ּונעם ליכט־�ּפצ�לּוסלטן גע&�רן אויף די 	ג	נצן אויסגעה

ן זענען גע&ען �נשט	לטן 	ר קינדער ּון שּולע מ6דל־	נדער	לע .  שילערינס350געה	ט 
ן שּול מ6דל־3אין . און דער	ר ה�בן ז6 געה	ט 	 הויכן ָׂשָכר לימוד, ןקל	סכערע ַײדי ר

ּון “ּפ	נסי�נען„ 2אין ; למידותת 53) 1862(ּון &יטעבסקער גּובערניע איז גע&ען  
) 1863( מ6דיל־שוילן ּון קיע&ער גּובערניע 8אין ; תלמידות 102 –) 1861(ב	רדיטשע& 

  .590) 1863(ז ַײן ּון &ילנער קרשּול 11אין ; 198 –
און צום סוף נ�ך 	 ביסל ציערן &עלכע &ַײזן די 	נט&יקלונג ּונעם חדר אין די לעצטע 

 .צ	ריזםי�רצענטליקער ּונעם 
 :איז ד� גע&ען, ְלָמָׁשל, לויט די �יציעילע ב	ריכטן ּון &ילנער לערן־קר6ז

 1905אין ;  הדרים3.050 – 1902אין ;  תלמידים37.460 חדרים מיט 3.700 י�ר 1896אין 
 .  חדרים1.959 – 1906אין ;  חדרים2.429 –

ען ַײאין די ר. רדיקן ִקּיּוםטעַײט 	ר זַײן &קשנט געקעמדער חדר ה�ט ביטער און 	רַע
ם דער שטעלונג צום ּור	מף 	 ֵמִפיצי־ַהְׂשָּכָלה איז �נגעג	נגען 	 ש	רער קֶחְבָרהּון דער 

ט נישט דורכגעל�זט די ַײדי �רג	ניזירטע 6דישע 	רבעטער ה�בן ּון זַײער ז. חדר
  .ער נעג	טי&ע ב	ציּונג צום חדרַײגעלעגנה6ט אויסצודריקן ז

  
נגען ּונטלעגנדע ענדערּוגרגן ױלצּובן זיך � הִמְלָחָמה־עלט&ן די ערשטע ּו ם סוףּוביז צ

  .ע�ּפרַײא־עזן אין מזרח־&לּואינעם ש
&�ס ער ה�ט געה	לטן אוין , אין זַײן רעער	ט, נדז ד�ס איבערּושלמה מענדעלס�ן גיט א

   61945.6&�־צוז	מענ�ר אין דעצעמבער 
�דער , ן מיט 	 ב	שטימטן נ	צי�נ	לן&ען מיר רעדן &עגן געזעלש	טעכן שּול&עז

די 6דיש־&עלטלעכע : דאן קומען אין ב	טר	כט דרַײ הויפט־ּכֹוחות, ס�צי	לן אינה	לט
ַי@ֶנה און , חוֶרב( און די �רט�ד�קסישע “ַּתְרּבּות„די העברעיש־ציֹוניסטישע , שּולסיסטעם

                                                 
  יידישע קּולטּור �רג�ניז�ציע 5
  .1946מערץ , צּוקּונ�ט„אין ) מיט קל&נע קיצורים( אגפעדרוקט –�עזן אין ּפוילן  ־ד�ס יידישע שול: שלמה, מענדעלס�ן 6
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דרַײ &ילנס ה�בן זיך . ין 6דישן לעבןדרַײ שטר�מען א, דרַײ &עלט־�נשויּונגען). בית־יעקב
הער ױ י�ר געקעמט צ&ישן זיך און ְּכֵסֶדר �ן א20סן און ה�בן העכער ױצוז	מענגעשט

ד�ס איז גע&ען 	 דר	מ	טישער גער	נגל �נגעל�דן מיט ּפ	ט�ס 	ר דעם יּונגן . ן	געש
דערויף &�ס די &עגן ז6נען נישט געקוקט . ע 6דישע לעבןַײ	רן אויסּורעמען ד�ס נ, דֹור

נויגעטר�ן און נישט איבערגעשניטן א6נער ּוז6 ה�בן זיך נישט צ, גע&ען ּפ	ר	לעלע
  .גנש	טןַײ ְּבשוָּתּותדיקע אַײד�ך ז6נען 	ר	ן 	 ג	נצע ר, דעם צ&6טן

זי ה�ט זיך .  ה�ט געשטרעבט צו 	 6דיש־ס�צי	ליסטישער שּול7“צִיש�„די .) א
&י ד�ס איז געט�ן גע&�רן אוין ,  געה	לטן דערבַײ נישט נ�ר אין רעז�לּוצִיעסַעקשנותדיק
 ־&ען עס איז ּפר�קל	מירט גע&�רן דער ס�צי	ליס, 1921צוז	מענ�ר אין ־ערשטן שּול

יעדער שּול מוז ה�בן 	 . נ�ר אויך אין דער ּפר	קטיק, טישער כ	ר	קטער ּון דער שּול
די צִיש� ה�ט זיך ב	מיט . ֲאילּו ּון 	 ב	שטימטן ּפ	ט�ס,  גלויבןק&	ל ּון א6גענעם

, בּונג און מיט ליבעױליסטישער דערה	מיט ס�צי, לן גלױבן	צּוילן די שּול מיט ס�צינ�
  .לטורּומיט 	רליבטקַײט אין דער מ�דערנער 6דישער ק

ען �לגט נ�ך די &ען מ.  ה�ט געש	ן 	 העברעיש־ציֹוניסטישע שּול“ַּתְרּבּות„.) ב
&עט מען זען , ר ּון דעם ד�זיקן שּול&עזןּודי ליטער	ט, “ַּתְרּבּות„לערער־ק�נערענצן ּון 

�ט . נגעשּפ	רטקַײט �נצוילן 	לע &ינקעלעך ון דער שּול מיט די ד�זיקע אידע	לןַײדי א
יר מ„: דער טע�רעטיקער און היסט�ריקער ּון העברעישן שּול&עזן, לע&ינס�ן. שרַײבט א

 אין “ּפ�ליטיק„ש	צּונג ּון די &ערטן אין עצם ב	צִיּונג צו 'זענען געקומען צו 	ן איבער
&�ס גר6ט צו דעם יּונגן דֹור 	ר ב	שטימטע נ	צי�נ	לע , 	 שּול איז 	ן 	נשט	לט. שּול

 ד�ס איז 	ן אינערלעכער –ּפ�ליטישע שּול ׳	ן 	, טר	לע שּולַײ	 נ. צילן און אויג	בן
 .“	ז	 שּול עקסיסטירט נישט אויף דער &עלט. 	ץקעגנז

 איז גע&�רן די צענטר	לע ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל„. „און ער קלערט אויף דעם אינה	לט ּון דער שּול 
ה�ט . “דיקן נוסחֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאלדי שּול מוז ה�בן 	ן . חוט־השדרה ּון אונזער דערצִיּונג, 	קס

, &�כןֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאלענץ ב	של�סן א6נצוירן ק�נער“ַּתְרּבּות„ט	קע די ערשטע 
 ־דער ט�ג ּון דער ב	לּור־דעקל	: א6נגעירט סּפעציעלע יום־טובים, ֶּקֶרן־ַּקֶּיֶמת־טעג

הערצלס , &ען עס איז גע׳ענט גע&�רן דער העברעישער אוני&ערסיטעט, דער ט�ג, ר	ציע
  .&“ט אאזַײי�רצ

. ערע שּולן אוין ְיסֹוד ּון טר	דיצי�נעלער 6דישק6טַײט זדי �רט�ד�קסן ה�בן געבוי.) ג
&�ס איז גע&ען ב	זירט אויף די ּולע , 	 שּול. ז6 ה�בן נישט גע&�לט געבן ק6ן ַהָּנָחות

די ק�נערענץ „..  ז�גט אין איר רעז�לּוצִיע1926רבנים אין די ֲאסת ַה. תרי״ג מצ&ת
ערע ַײז6 ז�לן נישט �ּפגעבן ז, ו די 6דישע עלטערןף צּור׳געבן 	ן אויּורויסצ	ב	שליסט 

&ּו ּון דער ג	נצער 6דישק6ט איז בלויז ,  �דער צִיש�“ַּתְרּבּות„קינדער אין די שּולן ּון 
ערע היסט�ריע־ביכלעך &ערט �ּפגעל6קנט די ְקדוָּׁשה ּון ּתֹוָרה ַײאין ז. 	רבליבן דער ָלׁשֹון

	ערע ַּתְלִמידים ל	נצּונגען ּון ִמינּות און ַײרל	נצן אין זְומצ&ת און די רַײע לערער 
נדערע מינים שּולן איז גע&ען 	 	 ּון די �רט�ד�קסן צו ש	טדי קעגנער. “ֶהְפֵקרּות
און . די שּפר	ך אין די �רט�ד�קסישע שּולן איז גע&ען 6דיש .�ן &	קלּונגען, ט�ט	לע

   .אּותד�ס איז �ּפגעהיטן גע&�רן מיט ַקָּנ
ז�גט , &�ס איז טר	גיש אּומגעקּומען אין געט�, דער ירער ּון דער ֲאגּוָּדה זישע רידמ	ן

 ד�ס �ּפהיטן די אַײגענע �לקס־. 6דיש איז אּונדז ליב, ָלׁשֹון קודש איז ה6ליק„: אזוי
  .“ץ קעגן 	סימיל	ציע און קען &ערן 	 ּגֹוֵרם צו ְּגֻאוָּלהּושּפר	ך 6דיש איז 	 ש

                                                 
7 �  וילןּפאין ציע �ניז�רלע יידישע שול�רג�צענט: ציש
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 געשריבן &עגן דער “ברי& &עגן 	לטן און נַײעם 6דנטּום„ִׁשְמעֹון דּובנ�וו ה�ט אין זַײנע 
 ה�ט דערצויגן – דער חדר און די ְיִׁשיָבה –אּונדזער 	לטע שּול „: נַײער 6דישער דערציּונג

, גן ביז ג�ר אַײנזַײטיקױ און דעם 6דן ה�ט זי דערצ,ניט דעם מענטשן, נ�ר דעם 6דן
נע שּול ַײלגעמ	די נַײע . עליגיעזן געיל �דער רעליגיעזן דענקןר�ר אויף זַײן &ירקנדיק נ

, סּו	קטיש דעם ר, ד״ה, 'מענטשן'דעם 6דן און דערציט נ�ר דעם , 	רקערט, 	רגעסט
דער סינטעז . טעזיס'ד�ס איז דער טעזיס און דער 	נטי... ק �דער דעם דַײטש 	דעם ּפ�לי

 ...„'	דן' אי ּון דעם 'מענטשן'צַײטיקע דערציּונג אי ּון דעם גלַײכ: איז קל�ר ּון זיך 	ל6ן
  

 

  
Frank, Herman - Jid. Schul-Bawegung iber der Welt [Schul Alm., 1935] p.352 
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Kazdan - Jidische Schul in Pojln (Zi'scho) [Schul Alm., 1935]_p,216 

 
Kazdan - Jidische Schul in Pojln (Zi'scho) [Schul Alm., 1935]_p,223 
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Pludermacher - Moderner jid. Schul-Wesn in Wilne [Schul Alm., 1935[ 
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Pludermacher - Moderner jid. Schul-Wesn in Wilne [Schul Alm., 1935[ 

 
  :ן	ר	ען &ילנע זענען גע&אין 
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JZBK - Schur, M. - Finf Jor Jidischn Zentraln Bildu ngs-Komitet [1924] 
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 :מעניעּוראין 

 
 

 
R.M. - Kamf far der jid. Schul in Rumenje [Schul Alm., 1935] 
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Schneerson, Fischl - Intime Hejl-Pedagogik (Bahandlung fun Kinder) [1935][ 
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 וועגן דערצִיּונג ִּבְכָלל 

 
 ־ אונדז איבער8“
 לערער רעדט זיך 
ר�ּפ ּון ה
רצן„ך ּומשה בל�שיין ה�ט אין זיין ב

ן ַײך זַײ&ען דער לערער ענט 	ר א„: סט 	 יידישער לערער צו זיין&�ס עס הַײ, געגעבן
&�ס , &עט איר 	רשט6ן די לערער, נעַײטנדיקע &ּונדן זּואון איר דערזעט די בל, ה	רץ

&י לערער , &עט איר 	רשט6ן; &�ס איך בין צּו דעם געקומען, ז6נען געקומען צּו דעם
, &י ז6 ענדערן ּפר�גר	מען, ט ק6ן ּכֹוַח 	&עקצּוג6ןה�בן ני,  די שּולןַײ נ�ך ב“ינצטערן„

&�ס ה�ט , &�ס איז שוין ל	נג ניט יענע שּול, ם לעבן די שּולַײאבי �נצּוה	לטן ב, מעט�דיק
ער ַײז, נטּוער געזַײ&�ס זיי ה�בן איר �ּפגעגעבן ז, די שּול, &י מיט 	 מ	גנעט צּוגעצּויגן, ז6

 .בע און מיט רַײדמיט לי,  און ב	ֲהָבה–, לעבן
אויצּוהערן זיך צּו , צּוהערן צּו דער&	רטןױ&�לט איך גע׳ֵעָצהט עלטערן א, קוֶדם ּכל

,  ֲאילּו אויף דער ְיִׁשי@ה ָקָטנה–אויף דער יִידישער שּול , 	רל�זן אויף דער ַּתְלמּוד ּתֹוָרה
 .ערע קינדערַײ 	ז ז6 ז�לן דערציען ז–אויף דער ט�ג־שּול 

דערציען ק�ן . (...) 	זױ ד	רף עס ז6ן, 	זױ איז עס גע&ען 	מ�ל.  דערציט די ה	םדערציען
ער ַײזעצט זיך ניט 	&עק מיט א, ער צַײטַײ	רלירט ניט א, און ה�ט ַרְחָמנּות. נ�ר די ה6ם

איר . ד�ס איז שעדלעך און ניט מעגלעך. “דערצִיּונג„ אין אים ניט 	רַײן “קנעלט„קינד און 
ט אין דער ה6ם ַײ&ען איר ז, ערןַײ יעדן ריר אַײב, יעדע רגע ּון ט�ג, ט דערציעןד	ר

&ען איר שט6ט , &ען איר ל6גט זיך של�ן, ט מיט אים אין &עגַײ&ען איר ז, מיטן קינד
די ְיִׁשי@ה ה�ט 	מ�ל , דער ֶחֶדר. רך אַײערע ַמֲעֶׂשים דערציט איר אַײער קינדּו ד–, אויף

. ד�ס לעבן, כט די ה6ם	מ	כן �בער ד�ס קינד 	ר 	 6דן ה�ט געמ, געלערנט יִידישק6ט
, ביז מיר׳ן &ידער גע&ינען די ה6ם, איז אּונדזער עּוְבָּדה, ל ניט� מער ק6ן הייםַײאון &

 צּו “ביליקער„ניט , ביז מיר׳ן &ידער מ	כן, איז אּונדזער עּוְבָּדה, ז6ער און ז6ער 	 ש&ערע
 – “צּו יל לערנען„ניט� &�ס מֹוָרא צּו ה�בן 	ר . נג אין די שּולןמ	כן אּונדזער דערצִיּו

העכערע , ןֱאֶמתעס &ערן נ�ר טיערע , ק6ן קינדערלעך שט	רבן ָחִליָלה ניט ּון דעם
געטויכטױהימלען אין ז6 א . 

ניט .  	רטיקע 6דעלעך“&	רט 	רויס„&�ס , “מ�ל־מ	שין„די שּול איז ניט ק6ן 
&�ס ה�ט ליב 	 , &�ס ה�ט ליב 	 יִידישן ניגון,  שּול ה�ט דערצּויגן 	 דֹור&עלטלעכע

 זיך אין די היימען ַײ&�ס ז�ל &עלן אויהענגען ב, ךּו&�ס ל6ענט 	 ב, יִידישע לעקציע
&�ס , און ניט די ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ה�ט דערצּויגן 	 דֹור; בילדער, �נשט�ט כינעזישע, יִידישע
ל ק6ן ה6ם ַײ &–, &�ס ֱאמּוָנה ז�ל ג6ן אין לעבן, &�ס ז�ל היטן ַּכְׁשרּות, ילן תילהז�ל 

 אין “&ילדגר�ז„ך איז אויסגע&	קסן  	 ַסַײב. איז ק6ן דערצִיּונג ניט גע&ען, איז ניט גע&ען
 ־ נ�ך א6ניקע אין גע“מלען זיךּוט„מיט ֵנסים . “קר�ּפע&ע„ א6ניקע ֲאילּו ַײב, די נשמות

 ...�נגעה	לטן �ט ּון ב	צ�לטע ּפר�עסִי�נ	לן, ציעסּוזעלש	טלעכע אינסטיט
&�ס איז ָּתִמיד , ציעּו	זױ 	ז עס איז שעדלעך זיך צּו 	רל�זן אויף דער דערצִיּונג־אינסטיט

	זױ 	ז עס איז שעדלעך צּו , לץ	ד�ס , ציעּונט נ�ר 	 לערן־אינסטיטַײגע&ען און איז ביז ה
 . ד�ס קינד 	הין �דער 	הער“עּפןשל„

צי ד�ס , רבעט	אויב איר &ילט ד�ס קינד ז�ל געינען זין און רַײד אין געזעלש	טלעכער 
 &ענדט –, ן לעבןַײה6ליקן ז, קינד ז�ל ד&קא ד� און ניט ערגעץ־&ּו 	נדערש אויסליכטיקן

, גרויסע דערשיטערונגען אין לעבן�ן , טיקע אומשטענדן 	מ�לַײ�ן ז, זיך עס �ן דער ה6ם
, שלעּפט איר קינסטלעך.  �ן כ	ר	קטער ּון קינד–ְוַעל ּכּוָּלם , ן 	 &עלכן־עס־איז עּפיז�ד�

                                                 
8 Bloshtein, Moses - A Lerer redt sich arop fun Harzn [1959] 
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איז ד�ס קינד ,  	רַײן 	 קינד אין 	ן �רג	גיז	ציע“צּוקערלעקעכלעך„צי מיט , מיט ג&	לד
�בער ק6ן ,  איז �נגענעם 	רן אויגעס, עס איז ש6ן: “ם אין ג�רטןּובל„	 קינסטלעכע 

, &ען זי &	קסט נ	טירלעך, “בלום„ך געזינטער איז 	ר דער 	 ַס... לעבן איז אין דעם ניט�
ט ּו 	נדערש ט–, &יל זי &יל, 	זױ יל זּון, &ען זי ז	ּפט אין זיך אַײן 	זױ יל טוי און רעגן

 . טֹוָבה“ערישעב„איר דעם קינד און דער �רג	גיז	ציע 	 
עס ק�ן ז6ן 	ן אויסגעלערנטע „:  ג�ל�מבברהםז6ער גוט ז�גט &עגן דעם ִעְנָין אּונדזער א

, די ערשטע איז &י 	 ֶּבֶגד. &�ס איז אַײנגעלעבט, און עס ק�ן ז6ן 	 יִידישק6ט, יִידישק6ט
שער ט6ל ּון די צ&6טע איז &י 	ן �רג	ני. און מוז צעריסן &ערן, &�ס מען טר�גט

 .“ְנָׁשָמה
עס איז 	 ? �בער &�ס 	ר	 ט	נצן איז עס, אויסלערנען ק�ן מען ֲאילּו 	 העל	נט ט	נצן

די געילן צּו &עלן ט	נצן &עט דער , ן ט	נצןַײז... און, “�ן ל	ב און �ן לעבן„ט	נצן 
אויסגעלערנט אין ,  	 יִידיש ליד.ן קינד בְירוָּׁשהַײהעל	נט ניט בְיכוֶלת ז6ן איבער׳צּוגעבן ז

ק�ן ניט 	רויסרּון די , רירט ניט, סטיקן ּכֹוַחַײ	רמ�גט ניט דעם ג, שּול ה�ט ניט דעם ַטַעם
ה�ט אין זיך דעם , ם ַׁשָּבתדיקן טישַײנגען בּוגעז, ֵמֲחַמת ְזִמירֹות, &י ְזִמירֹות, ִהְתַלֲה@ּות

יט גנג ּו&�ס די ַׁשָּבתדיקע שטימ, טערּוליקע מ&�ס די גליק׳זע, &�ס דער �טער, בערױצ
עלט לעבן, טַײ&ען דעם ליד עלט ה6מישק. אין די ְזִמירֹות 	רַײן. 

 
ד�ס קינד ש	ט זיך 	 „: “דעם קינדס צּוג
נג צּו ֱאמּוָנה„ך ּון בַײ	קט שרַײבט אין ז. &. ה

&�ס עס איז , �ס עס איז ַײן&, &�ס עס איז גוט, צי 	 ב	גריף ּון דעם, ב	גריף &עגן ג�ט
עס לערנט זיך ליב צּו ; &י גוט און ַײן און ש6ן עלטערן ז6נען אין לעבן,  ּון דעם–ש6ן 

עס לערנט זיך צּו ; און ּון דער ליבע צּו אים, טערּוה�בן ּון דער ליבע צ&ישן �טער און מ
ן ק6נמ�ל ניט ש	רף &ען די ר6ד ּון די עלטערן ז6נע, צ	רט און א6דל, ז6ן אויריכטיק

, ה�ט ליב נ�כצּומ	כן, א קינד איז 	 מ	לּפעלע(נ�ר צ	רט און א6דל , און ה	רט
 ; .)ב.  מ–. ער לעבןַײעלטערן ד	רן עס ה�בן אין זינען יעדע רגע אין ז, “נ�כצּומ
לּפע�ען„

, ךַײ�ט איז ּון א&�ס ג, ה�ט עס געלערגט, א6דער עס ק�ן ב	נעמען ג�ט(...) , ד�ס קינד
 .“ך אין דער ה6םַײ אַײב
 

&�ס , רך דעםּומען ק�ן עס 	רַײנלערנען ד, מען ק�ן 	 קינד ניט אױסלערנען צּו ז6ן רּום
זַײנע , טט ּון זַײנע נ�ענטסטע רַײנַײ&ען עס זעט די רּומק, מען &ַײזט עס דעם קינד

 ק�ן דערילן דעם רעליגיעזן ד�ס קינד.  זַײנע עלטערן– טטַײערסטע און באל־בסטע רַײנ
ֶחֶדר און שּול ק�נען נ�ר . &ען עס דערילט די ִהְתַלֲה@ּות אין די עלטערן, ציטער

  .&�ס ד�ס קינד ז	ּפט אין זיך 	רַײן אין שטֹו@, ב	קרעטיקן ד�ס
 

ק�ן די , לשּו־צי אין דער ט�ג, אין דער ְיִׁשי@ה ָקָטנה, אין ֶחֶדר און אין שּול, �בער אויך ד�
צי דעם לערער ג6ט , 	ז דעם רבין, &ען ד�ס קינד זעט און דערילט, ב	קרעטיקונג קומען

	ז , &�ס ז�גט, &י גערעכט איז אּונדזער ל6בוש לעהרער, �ט ד� זע׳ען מיר. עס אין לעבן
ער , זיךער ד	רף 	רמ�גן ד�ס ּפינטעלע 6ד אין , טַײ	 לערער ד	רף ז6ן 	 ּפערזענלעכק„

 .“ְּכֵדי צּו קענען �נצּוצינדן די קינדער, “ברענען„ן ַײער ד	רף 	ל, ד	רף ז6ן 	ן אידע	ליסט
 

*** 
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 	 געבן ּוצי & ,יסן&ן מיר ר	 דױאז, נגּודערצין ּוגיק א�ג	עדּפליב ּורעדן צ �דען מיר &
 6ס, ן די עלטערןּו ִמַּצד 6 ס– ִּבְכָללם קינד ּונג צּוצי	גערעכטע בן 	ן ּו אַהְׁשָּפָעהע &זיטיּפ�

ן ּו א–ע נקסע&	 די דערּונג צּוצי	ן בַײי איז ז&ן ּוא,  קינד	ס איז &�. ן די דערציערּוִמַּצד 
	 ישן זיך&ען צױרטר	ן 	 שּו צְּבִעיָּקר ,נקטןּפּויכטיקע &ר �ס זענען ג�ט ד�? רקערט
  .ן דעם קינדּוא
  

דער מער תלמדים � 20 עס זיצן ּו& – רבעט־	לּוטעגלעכן ש־ג�ז אין ט	, ט זיך6רשט	עס 
. נעם שילער ניט מעגלעךַײ יעדן א	ן ּו “נגּונדל	ה	לע בּו	יד&אינדי„ן 	 איז –ס 	אין קל

רניט �ך גױג א�ט־־ּוצ־נטַײאיז ה'ס–גט � געזֱאֶמתֶּבן ּו א–נגט 	רל	רניט �ך גױעט א&ס �ד
 ־&ַײטלעך דערַײנט מערהַײט זיך ה� הןג�ג	עדּפן ּוישן שילער א&נג צּוצי	די ב. נטשן&ּוגע

  ...די לערערס ִמַּצד, לעכעּור	 ב	ז ױבל, ּון יֹוֵצא &עגןנען 6מען מעג מ, טערט
  
 

 
 ק�רטש	קס דערציונגס־ּפרינציּפן

זיקע � די דְּבנֹוֵגערשט �רכגעּוב ד�ען איך ה&, ען& גער מיר	נט �ר אינטערעס�געס איז 
 ניט ִּכְמַעטר ּוט	ליטער־גיק�ג	עדּפן ּו א־לּונצע ש	די גלע 	ישן &ב צ�ס איך ה&�, טעמע

טן ניט אין די שרי! ?קן	רטש�ש קּונ	ן יּורבעט 	 די עגן&נען ּורט ניט גע&�ן 6ן א6ק
 ־לּוש„ניט אין די , )1947, לןּפױעזן אין �לּודישן ש	ן ּודי געשיכטע (ן 	זד	ם קַײן חּו
דעם מיט טיקט שע	ס זיך ב&�ך ּונדערן ב	ן 	ט אין ערגעץ שכעט ניױן אּו א“כן	נ	למ	

  . מע טעגלַײכן
 ־נעם דערּוטיק ַײז�ּפט &ַײנען 	געשטען &גע ְיתֹוִמים־הױזן ַײזלט &�'ס &ִי, דוכטן זִיךעס 

  ). נגּועלטלעכער דערצי&ן ּו  אִירעליגיעזערן ּואִי (ען 'ציערישן געשע
, )ילע שּפר	כןאין (ן ביכער ּול �שע צּפן 	 הי	ר	זענען ד�ך , ּון דער 	נדערער זַײט

  .ווערק־נס	שגיק און �ג	עדּפן ַײזמיט אזוי ווי , ט דעם מענטשן זיך מיקטישע	וו�ס ב
  
 ד�ס איז ְלַגְמֵרי נישט “דער ּפױלישער ּפעסט
ל�צִי„ גערּון ק	רטש�ש קּונ	ימען ה�ט  9

מיט זַײנע , ק�רטש	ק איז ּון דעם זעלבן שניט דערצִיער &�ס ּפעסט	ל�צִי. איבערגעטריבן
 מיט זַײן אידע	ליזם –ט און 	ר 	לעם ַײישקנדערּומיט זַײן דער, דערצִיּונגס־סִיסטעמען

  . ן גרױסער ַהְׁשָּפָעהַײ&י אױך מיט ז, און ליבש	ט צּום קינד
  

אּון דורך , דורך &�רט אּון שריט ה�ט ער געמ�נט בַײ דער געזעלש	ט רעכט 	רן קינד
אױף , דורך ּפר	קטישער ט�ג־טעגלעכער רע	ליטעט אין דער קינדער־ה6ם, ַמֲעֶׂשים

 .ה�ט ער ב	&יזן &י 	זוי צו רע	ליזירן די ד�זיקע �דערּונגען, 92קר�כמ	לנע 
 

דער הױּפט־ּפרינציּפ אין ק�רטש	קס דערצִיּונג־סִיסטעם איז געלעגן אין ז6ן צּוג	נג צּום 
 . &י 	זױ בעסער �ּפצּוהיטן דעם קינדס ּפערזענלעכק6ט, אין ז6ן ב	ז�רגטק6ט, קינד

 
, מיט דער 	ל6ן־	ר&	לטּונג ּון די קינדער, ער קינדער־ה6םדער ג	נצער אַײנשטעל ּון ד

נישט צּוּפ	סן ד�ס קינד צּו די . ד�ס קינד: ה�ט זיך געשטיצט אױף דער א6נציקער ֲהָנָחה
 . די מעט�דן מּוזן זיך צּוּפ	סן צּום קינד–נ�ר 	רקערט , מעט�דן ּון דערצִיּונג

                                                 
9 Zitate aus: Vasertsug, Zalman - Korczak (Lerer & Derzier) [1953] 
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	ז ד�ס קינד שט6ט אין צענטר ּון , און ד�ס ה�ט דער דערצִיער ְּכֵסֶדר געמּוזט געדענקען
נישט ,  די שטענדיקע ב	ז�רגטק6ט נישט צּו שעדיקן–און דער	ר . דער ג	נצער דערצִיּונג

 . צּו 	ר&ּונדן �דער נעגירן דעם קינדס ּפערזענלעכק6ט
 

נ�ר �ן דער כ	ר	קטעריסטישער , ק�רטש	ק ה�ט געזען אינעם קינד 	 ּפערעקטן מענטשן
אין &עלכער עס לעבט דער , ון �ן דער ב	גרענעצטער �ּפגעשל�סנק6ט	רד�רבנק6ט א

	ר , זט ארױס דעם מ	קסימום אינטערעס 	ר &יסןַײד�ס קינד &. דער&	קסענער
 . 	לץ &יל ער 	רשט6ן און &יסן, 	לץ אינטערעסירט אים. אינטעלעקטּועלער 	נט&יקלּונג

 
	 ב	צִיּונג , לער ב	צִיּונג צּום קינדק�רטש	ק ה�ט גע&	רנט און געקעמט קעגן דער ברּוט	

&�ס דערדריקט ז6ן ּפערזענלעכק6ט און דערשטיקט אין אים דעם הּונגער צּו &עלן 
און ער ה�ט �נגע&ענדט ז6ן . ב	נעמען די &עלט מיט 	לע אירע דערש6נּונגען, 	רשט6ן

ל 	ז כ�טש אין דער קינדער־ה6ם ז�, אַײנ	לערישק6ט און &יסן, ג	נצע אינטעליגענץ
 . �ּפגעהיטן &ערן דעם קינדס ּפערזענלעכק6ט

 
 ה�ט –איד6ע , אַײנ	ל, ז6נעם 	 געד	נק, און ה�ט ד�ס קינד געה	ט עּפעס �רצּושל�גן

דער דערצִיער ה�ט ד� ק6נמ�ל נישט געל�זט . מען אים מיט דעם ּולן ערנסט אױסגעהערט
 געזּוכט צּו סטימּולירן – נ�ר 	רקערט ,ילן דעם קינד 	ז ער איז מיט עּפעס מינדער&ערטיק

 .נע מעגלעכק6טןַײגלױבן אין ז, &עקן צּוטרױ, אים
 

ד�ס איז א6נע ּון די . 	ר 	לעם איז נױטיק גע&ען צּו גע&ינען דעם צּוטרױ ּון קינד
דער צּוטרױ ש	ט די נױטיקע . ערשטע און ט	קע ּפרינציּפיעלע אױג	בן 	רן דערצִיער

ערישער &ירקּונג און ב	ז6טיקט 	 ַסך ּון די 	רּורט6לן און 	טמ�סער 	ר דערצִי
 .קעגנז6טיקע ֲחָׁשדים צ&ישן דערצִיער און קינד

איז מער נישט נױטיק צּו שט6ן און &	כן איבער אים &י , מיטן ב	קּומען דעם קינדס צּוטרױ
 ז6ן עס &ערט ִּכְמַעט �ּפגע&ישט די גרענעץ צ&ישן דעם דערצִיער און. 	 ב6זער ׁשֹוֵמר

&�ס , און ד�ס קינד &ערט 	ר&	נדלט אין ז6נעם 	 מיט	רבעטער, דערצִיּונגס־�בִיעקט
 .טר�גט צּוז	מען מיט אים די 	ר	נט&�רטלעכק6ט 	ר דער ה6ם

 
&�ס ער ה�ט גע&ינען ד�ס קינד , א6נע ּון ק�רטש	קס &יכטיקע דערגר6כּונגען איז די

דערצִיערישן �בִיעקט איז ד� 	ר&	נדלט גע&�רן ּון 	 . 	ר 	 געטר6ען מיט	רבעטער
	 דערצִיער &�ס ה�ט 	רױסגע&יזן 	 ַסך 	רשטענדעניש און , ד�ס קינד אין 	 דערצִיער
 .	ְחָריּות 	ר ז6ן אױג	בע

 
די 	רבעט אין דער , נק6ט ּון דער גרױסער הייםַײהיטן די ר�ּפ&י , די וױכטיקסטע 	רבעטן

איז , און ד�ס באדינען דעם עס־ז�ל, אין דער &עשער6, אין דער קיךמיטהילף , שנ6דער6
&יליקן ַײדי 	רבעט ה�ט געטר�גן 	 ר. געטּון גע&�רן דורך די קינדער זעלבסט

 . כ	ר	קטער
, קען ער זי אױסב6טן אױף 	 צ&6טער, ן 	רבעטַײרידן מיט ז&ען 	 קינד איז נישט צּו

	ר , ינקטלעכק6טּפאּומ,  	ר נישט־ערלעכק6ט.מיטן ֶהְסֵּכם ּון דער דערצִיערין
  .ק�ן מען �נגעקל�גט &ערן אין געריכט, מיסברױכן
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ן ּוא) ריכטער( ׁשֹוְפִטיםלט &6ט גע�מען ה. ירטן געַײל	בן די קינדער �ס געריכט ה�ט ד�
ט עקסיסטירט �ס ה&�, דעקס� דעם קִמּכוַח, סגעקליבןױן ארַײל	 6בן ז� הִמְׁשָּפטך דעם ױא

 געדינט זיך ּוט נישט דערצ�ענטן ה& דעם דעליק	ר׳ִמשּפטןס �בער ד�. ֵּבִית־ָיתֹומיםם אינע
 ְלַהָּבא, געבן ּוצט ַײ אים די מעגלעכקנ�ר אױך,  שטעלןּו צן�ערסּפיקן טרע	איבער דעם ב

  .בעסערּוצאױס׳זיך 
  
ט ה�ט ק�רטש	ק געזּוכט צּו סטימּולירן ד�ס קינד און 	רױסרון ב6 ַײ יעדער געלעגנהַײב

צן ז6ן 	רבעט און 	לע 	נדערע 	רדינסטן 	�ּפש, נערקענען אים�דורך , זם	אים ענטוזי
 .נעַײז

 ה�ט ק�רטש	ק גע�דערט ב6 די –עס ט�רן נישט 	רש&יגן און 	רגעסן &ערן 
ּפּונקט &י מען , די �נשטרענגונגען און דער לַײס ּון קינד,  די גוטע ט	טן–דערצִיער 

  .ר׳נ�טירט די נעג	טי&ע ַמֲעֶׂשים ז6נע	 ׳ע	רגעדענקט און מ
  

	ז ק�רטש	ק ה�ט זיך אידענטייצירט מימן קינד אּון ,  ה�ר נישט איבערטריבןןס׳איז ק6
   .ן �דערער אּון מ�נער בַײ דער געזעלש	טַײז, ן ָׁשִליַח־צבורַײער איז גע&�רן ז

ער ה�ט געמ�נט רעכט אּון . ינדער ה�ט גע�דערט 	רשטענדעניש אּון ֶּדֶרְך־ֶאֶרץ 	רן ק
 דער ש&	כער אּון אּונטערדריקטער אין דער געזעלש	ט ּון –גערעכטיקַײט 	רן קינד 

  .דער&	קסענעם
�ן , �ן מיטלען,  &י ז6ן אּומב	ה�לן– ז�גט ק�רטש	ק –נישט� ק6ן מער ש&ערער ל	גע 

דער אּומב	ה�לענער , ד�ס קינדאין 	ז	 ל	גע געינט זיך . רַײה6ט צו ב	&עגן זיך
  .צ&ישן די אּומב	ה�לנסטע

  
מיט , ן	מּוז6ן ה: ך	ּונעם דערציער אּון ּון דער דערציּונג ה�ט ער גע�דערט נ�ר א6ן ז

	רשטענדעניש אּון ט�לער	נץ צום קינד.  
	 זיך די 	ז ער ז�ל נישט נעמען אױף, ר 	לעם ה�ט ק�רטש	ק 	רל	נגט ּונעם דערציער
געשיקט ּון די דער&	קסענע אּונטערצודריקן , ִּתְליֹוןּון 	 געדּונגענעם , מערױל ּון 	 צ�ר

 ־גנַײטן אּון אַײנהױדעם קינדס 	רבליבענע נ�ך רַײה6ט אּון דערשטיקן זַײנע גע&
  .רטיקַײט	
 

 ?ן &ירקלעכע ר�לַײ&עלכע איז ז, &�סער אױג	בע ה�ט דער דערציער, אויף דער ר	גע
 .רף נישט ז6ן	&�ס ער ד, און ער &ַײזט �ן קֹוֶדם־ּכל,  ענטערט ק�רטש	ק–
	ז דער דערציער ז�ל נ�ר אױסירן די ּונקציע ּון 	ן אױזע׳ער , עס איז 	ן אּומזין„

 	ז ;	ז ער ז�ל �ּפהיטן די שטילקַײט אױן הויף; איבער די &ענט אּון מעבל ּון אִינטערנ	ט
ף ז�לן ק6ן שלעכטס �	ז די צע&ילדע&עטע סט	דעס ש; רן ז�לן ז6ן רַײןדעם קינדס אױע

ער נ�רמ	לער 	רבעט אּון ַײנישט שטערן ָחִליָלה די עלטערע מענטשן אין ז, נישט �נטּון
, 	ז ער ז�ל ז6ן נ�ר דער שליסל־היטער ּון צעריסענע; רַײלעכע אּונטערה	לטן

	רל�טעטע הויזן אּון שיך“. 
 �ּפצוהיטן די רעכט צו –קלעכע אױג	בע ּונעם דערציער איז 	ר ק�רטש	קן די &יר

 .מעגן ז6ן 	 קינד
 דער דערציער מוז ז6ן דער 	רט6דיקער אּון מ�נער –מיט 	נדערע &ערטער מ6נט עס 

	רן קינד. 
ז ְּכֵסֶדר אין &עלכן דער דערציער מו,  איז 	ר אים 	 ּפרינציּפ–	ז ד�ס קינד איז גערעכט 

 .לדּו היטן זיך נישט איבערצוטרַײבן דעם קינדס ש–	לענ	לס , געדענקען
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. ד�ס קינד איז גערעכט.  אין די מערסטע 	לן ביסטו נישט גערעכט– ז�גט ער –, געדענק„
, ז6 יוֶׁשרדיק מיטן קינד. נע ַמֲעֶׂשיםַײד�ס קינד איז 	 שטרענגער ריכטער ּון 	לע ד

 .טרױּון צַײ &עסטו נישט גע&ינען ז–	נדערש , ן סוףיוֶׁשרדיק ביז
דו ביסט 	 : געדענק. ֲאילּו ד�ס קלענסטע, ד�ס קינד איז ילב	ר אויף יעדער 	לשקַײט„

ער ז�ל טון &�ס דו , און דו ט�רסט נישט ּון אים �דערן, גרעסערער עג�יסט ּון קינד
 .“&ילסט

 ־א6נ. &	כז	מקַײט צום קינד, מקַײט	 סך אױמערקזק�רטש	ק �דערט ּון דערציער 	
 ־נ�ר נישט דערדריקן אים מיט �דערּונגען אּון אּומ, ן ֶּדֶרְך אּון ה	נדלּונגעןַײקוקן זיך צו ז

 .ז6 &עלן ס6&יס6 נישט העלן. נויטיקע ב	עלן
	נדלען עס איז נישט מעגלעך צו 	ר&. ל עס איז נישט מעגלעך צו ק�רעגירן די נ	טורַײ&„

דער אּומ׳צוטרױלעכערער אּון . דעם לעבעדיקן שטיער אין 	 רּו׳ִיקן אּון געה�רכז	מען
נקט &י דער 	מבִיצִיעזער ּוּפ, �נגעכמורעטער &עט נישט &ערן אױריכטיק אּון צוטרױלעך

 .“אּון ַעְקָׁשן &עט נישט &ערן מילד אּון אּונטערטעניק
 

לגענדיקע �& �רקּוט ;ס	נ� דערצ6לט י)10*רשע	ן בוך זכרונות &עגן חורבן &ַײאין ז
 :נע קינדערַײק מיט ז	רטש�ש קּונ	ן יּו רש	רטים &עגן דעם לעצטן מּפ
קס 	רטש�ש קּונ	ן יּורע קינדער �נדערבּו גע&ען רי &ןצ&ישן די געקומענע זענע„

 ־6דקלערע יום־טובדיקע ַײאין ז, די ציכטיקע קינדער, נגען	ז6 זענעז געג. יתומים־הויז
טע ל	צעשטר, עכעלר6נג צוריק געזען 	לב ז6 נישט �ס כ׳ה�&, ביקעלדי זעאיז  .ךרלעע

דער יום־טוב פון , ער יום־טובַײגע&ען זז ט איל� דעמ״	עמינטער ״	ן טעּואויף דער בינע 
  ... לק�ן אונדזער ּוט די צוקונ – ״נעם קינדּו״חודש 

ר די 	טנדיק זיך ל	ה ,צטע קינדערלעךּפּוגעסױביקע יום־טובדיק אלדי זע,  ז6ןנט ג6עַײה
ירט דער  ןהי ּו&. ץ	ל־ּפג	למשּוירט דורך דעם אס �&,  &עגןנט	ק	מבּו אן	עך צו להענט

, בער איז איבערצ6גט�, &דאי &עגן דעם	כט איצט 	ל טרּפ נישט א6ן קינדיש קע –? עג&
ד״ר , טער�ערער און ז6ער ל ז6ער ןרום קען דע�&, עכטס זיכער נישטלז צו ק6ן ש	
ט דער �קן ה	רטש�ש קּונ	און הגם י? עכטן &עגל ש	ירן אויף ז6 , ק	רטש�ש קּונ	י

ט זיך צעש6דן ל�ט ער נישט גע&� ה,ץ	ל־ּפג	למשּון אּפּו ןיעלרויס	ט ל�נדט גע&	 ברַּתְלָין
ן און �ג	 &ן איןַײר	 מיט זיי ןמע	יבטע קינדער און איז צוזלם געלע	נע איבער ַײמיט ז

  “...ינקעלב טרעןרן ק6�גע�ּפמען מיט ז6 	צוז
  
 
  

 ?&�ס קען מען �נ&ענדן הַײנט
  

  )טעמע ��ר דיסקוסיע(
 

  
  

                                                 
  .“ �ון דער ביכער־סעריע ״ד�ס פוילישע &דנטום27ב�נד , )חררבן ��רשע(אזוי איז עס נע�ען : טּורק��;י�נ�ס : זע (* 10
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Universal Declaration of Human Rights (Artikel 26) [1948] 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

 
 

Artikel 26 
26	רטיקל   

 
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grund-
schulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. 
Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hoch-
schulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen stehen. 
 
 

לּפחות אין די , דערציונג ז�ל זַײן אומזיסט. יעדער ה�ט 	 רעכט אױף דערציונג. 1
עלעמענט	רע דערציונג ז�ל זַײן . עלעמענט	רישע און ונד	מענט	לע סט	דיעס

און , 	כמענערישע דערציונג ז�לן בר6ט צוגעשטעלט &ערןטעכנישע און . �בליג	ט�ריש
 .העכערע בילדונג ד	רף זַײן צוטריטלעך צו 	לעמען לױטן 	ק	דעמישן &ערט

 
2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss 
zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder 
religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des 
Friedens förderlich sein. 
 
 

דער ציל ון דערציונג ז�ל זַײן די ול	כיקע 	נט&יקלונג ון דער מענטשישער . 2
ּפערזענלעכק6ט און די 	רשט	רקונג ון רעסּפעקט צו מענטשנרעכט און גרונטלעכע 

און רַײנדש	ט צ&ישן , ט�לער	נץ, די דערציונג ז�ל דערמוטיקן 	רשט	נד. רַײה6טן
און ז�ל אונטערשטיצן די 	קטי&יטעטן ון , ר	סן־ און רעליגיעזע־ גרוּפעס, קער	לע על

 .די 	רא6ניקטע עלקער אױף אױסצוה	לטן שלום
 
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern 
zuteil werden soll. 
 
 

 	 רעכט אױף אױסקלַײבן אין �רױס &�ס 	ר 	 דערציונג ז6ערע די עלטערן ה�בן. 3
 קינדער ז�לן ב	קומען

 
Yiddish by Raphael Finkel & Sholem Berger, University of Kentucky, USA [1998] 
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