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קורצ'אק,רוסו,ביוגרפיה,אידיאל,בדיון,החינוך,שלפילוסופיהמפתח:מילות

ברנפלד

האוטופיהשלנדירה(ז'אנר)תת־סוגההיאהחינוכיתהאוטופיה

האוטופיהשלבסוגההדיון.(7102(דוידוב,הפוליטיתהקלאסית,

ספרות,שביןהשונותהזיקותשלחקירהמאפשרהחינוכית

לשלושהמחולקהערךהחינוכי.בהקשרומעשהפילוסופיה

השניבחלקהסוגה;להגדרתמוקדשהראשוןהחלקחלקים:

עלאואמילחינוכיות:אוטופיותשלמקריםשלושהמוצגים

החייםשלהספרבית,(2671/9002)רוסוז'אן-ז'אקשלהחינוך

זיגפרידשלוהנוערוהעם(6091/3002)קורצ'אקיאנוששל

האוטופיותביןהיחסנבחןהשלישיבחלק;(9191/8491)ברנפלד

היסטוריבראיקונקרטיתחינוכיתלעשייהשנסקרוהחינוכיות

בכלל.החינוכילמעשהאפשריותהשתמעויותבחינתתוךוביוגרפי

חזוןבניסוחככליהחינוכיתבאוטופיהלהשתמשניתןכיצדנראה

מגלמת.שהאוטופיהולסכנותלהזדמנויותלבתשומתתוךחינוכי

חינוכיתואוטופיהאוטופיהעל

מורכבתהיאביוונית.שמקורהמילההיא"אוטופיה"המילה

"טופוס"והמילהשלילה,המבטאתתחילית"א?",מהתחילית

שללספרובכותרתמקורהשומקום.וביחד:מקום,שמשמעה

ה־61,המאהמתחילת(6151/8002)מורתומסהאנגליהמלומד

אידאלייםחייםאורחותבעלבדיוניאישלמפורטתיאורהמציג

תקופתומאזבזמנו.באירופההקיימיםלמשטריםכביקורתהמוצג

מסתבראולםובתרבות,בספרותמרכזיהמושגהפךמורשל

"אוטופיה".עלכשמדבריםמדוברבעצםמהעלברורתמידשלא

מהיולתארלהגדירלהבין,לניסיוןמוקדשתענפהספרות

להגדרהלהגיעשניתןשחושביםלאחריםבניגודאוטופיה.

לפילוסופיהבמחלקהדוקטורנטיתהיאדוידובאפרת

ובתולדותהחינוךשלבפילוסופיהעוסקתבר־אילן,באוניברסיטת

שגיאאביפרופ'בהדרכתהדוקטורט,מחקרבחינוך.רעיונות

בוגרתהיאקורצ'אק.יאנוששלובהגותוהילדותבמושגעוסק

בביתהחינוךשלופילוסופיהלהיסטוריהבמסלולשניתואר

הוראהתעודתובעלתאביבתלבאוניברסיטתלחינוךהספר

ניסויי.פתוחלחינוךחפ"ןממכון

מוטעיםמניתוחיםנובעסביבהושהבלבולאוטופיהשלקוהרנטית

בחינתמובנה.קושימכילזהמושגלהבנתי,(6891(קרין-פרנק,

"אוטופיה"המילהכימגלהוהאקדמייםהיום־יומייםשימושיה

המקיימיםמרכזייםמובניםשלושהולהפוליסמית,מילההיא

משפחתי:דמיוןשליחסיםביניהם

שבהכרחרצוי,מהלדברתוארכשם"אוטופי"או"אוטופיה".1

הנפוץהשימושזהוהדובר.שללדידולהתקיים,יכולאינו

היום־יום.בשפת

אשראידיאל,אורוחהלךרעיונות,שלכסט"אוטופיה".2

הקייםהסדראתלשנותושואפיםהמצוימולאלעומדים

השימושזהוואידיאלית.רצויהמציאותולכונןהיסודמין

שלההפוליטילתפקידהמתייחסבמילה,הפונקציונלי

ביטוילידילבואיכוליםאוטופייםרעיונות.(6891(רוזנוב,

האוטופיבז'אנרדווקא(לאוכתיבהשלצורותבמגוון

רוחהלךלהישאראובעשייהלהתבטאלהלן),שיוצג

בלבד.

אשר,ספרותית-פילוסופיתסוגהשלכשם"אוטופיה".3

הקיימתהחברהאתמבקרתמור,שלבספרוכמו

אורחותבעלתקהילהשלבדיוניתיאורמצויובמרכזה

הטובעלמסוימותמהנחותהנובעיםאידיאליים,חיים

היחסיםשאלתעולההאוטופיהבחקרהאדם.טבעועל

סוגההיאהאוטופיהכינראהלפילוסופיה:הספרותבין

המחשבה.אתולגרותלעוררכדיבבדיוןהמשתמשת

חברתיים-לרעיונותמשועבדתרבהבמידההספרות

בסוגמדוברולפיכךולקדם,להציגמבקשתשהיאפוליטיים

כביכול-רומן,שלצורהעוטההיאדידקטית.ספרותשל

מציאותלהציגמבקשתהאוטופיתשהספרותמאחראולם

סטאטי.אופיאינהרנטיבאופןלהישהרמונית,חברתית

סיפוריייתכנונוקשות:שלההספרותיותהקונוונציות

שלהמפורטתיאורםתמידאולםואחרים,כאלומסגרת

בצורהיבחרהפילוסוףבמרכז.יעמודהאוטופייםהחיים

רברטוריכוחלספרותכיההנחהמתוךהאוטופיהשל

,ttoillE).(0791 העיוניתבצורתהלפילוסופיהמאשריותר

האוטופיהביותר.הרלוונטיהואהשלישיהמובןבהקשרנו,

שלוהצורנייםהתוכנייםהקריטריוניםלמרביתעונההחינוכית

מסגרתמתארתשהיאבכךמתייחדתהיאאךהאוטופיה,

מאפייניםמכילהוהיאבכללותה,החברהאתולאחינוכית,

ולפיכךיותר,ואינטימיתאישיתהיאלמשל,וייחודיים,נוספים

חינוכיתאוטופיה

החינוכיוהמעשהספרותהגות,

הערה




משרתתהקלאסיתהאוטופיהאםיד.בהישגיותרלכאורהגם

אתתשרתהחינוכיתהאוטופיההפוליטית,הפילוסופיהאתלרוב

אתלהלןאבחןזוהגדרהשללאורההחינוך.שלהפילוסופיה

נרטיביים(תיאוריים,והספרותייםהביקורתייםהרעיוניים,ההיבטים

רביםשבמקריםמכיווןשיוצגו.האוטופיותשלוששלובדיוניים)

הלךמסוימתבמידהלפחותמכילההספרותיתהאוטופיה

רלוונטיתתהיההפונקציונלית,השנייה,המשמעותאוטופי,רוח

האוטופיהשלהמעשיתהפונקציהאתנבחןכאשרבהמשך,

החינוכית.

חינוכיותאוטופיותשלמקריםשלושה

לייחסנוהגיםשלהאפלטון,שלהפוליטיאהלמן

החינוךהראשונה,האוטופיהשלהמעמדאתרטרוספקטיבית

עם.(3991(אלבוים-דרור,האוטופיבז'אנרחשוברכיבמשמש

נדירות.חינוךהואהמרכזישנושאןאוטופיותיצירותזאת,

הניכריםההבדליםאףעלאשרכאלו,יצירותשלושמצאתי

כאוטופיותלהיחשביכולותהןמתארות,שהןהחינוכיבחזון

בדיוני,מסגרתסיפורקייםבשלושתןועניין:דברלכלחינוכיות

מתעכבותוהןבחברה,הקייםהחינוךעלביקורתבהןמופיעה

המסגרתשלהצגתההאוטופיתהאלטרנטיבהשלתיאורהעל

עלמההוגיםאחדכלשלההנחותלפיהאידיאליתהחינוכית

האדם.טבעועלהטוב

(;uaessuoR רוסוז'אן-ז'אקהפילוסוףשלהחינוךעלאואמיל

שלבפילוסופיהביותרהקנוניתהיצירהאוליהוא(2171-8771

ומחנכו,אמילהבדיוניהילדשלחייהםאתמתארהטקסטהחינוך.

חינוךאישהואז'אן-ז'אקרוסו.שלדמותובן"ז'אן-ז'אק",המספר

חינוכולמלאכתחייואתמקדישהואדופן:יוצאתבצורהמחויב

שלהפתיחהלמשפטבהתאםלבגרות.עדמינקותאמילשל

מתנווןהכולעולם,בוראשלידיומתחתטוביוצא"הכולהספר

אתמגדלז'אן-ז'אק,(111עמ',9002(רוסו,האדם"שלידיובין

החברה,שלההרסניותמההשפעותהרחקמבודד,בכפראמיל

חייושלבילאורךאמילשלבגדילתומתמקדהנרטיבלדידו.

הואהוגה.שרוסוהתפתחותיתתיאוריהלמעיןבהתאםהשונים

הסביבהגבולותבתוךשלומניסיונותיוולומדבחופשיותגדל

זהחינוכיתהליךבקפידה.עבורויוצרשז'אן-ז'אקהחינוכית

שבסופולעצמוהמספיקאדםומאוזן,שקולאופיליצורנועד

שתיארכפיהראויה,בחברההטובלאזרחיהפוךגםדברשל

הואאמיל.(2671/6002(רוסו,החברתיתבהאמנהרוסואותה

היאאומנםסותרות:ואףמגוונותפרשנויותעםמסועפתיצירה

החופשי""החינוךתזתשלהמובהקכביטויבתודעההתקבעה

דיואי,ג'וןהחינוךשלהמשפיעהפילוסוףבזכותמעט(לא

בספרהמתוארשהחינוךסבוריםרביםחוקריםאך,(6191/0691

מושלמתאשליהעםמניפולטיביתודעההנדוסלמעשההוא

תשנ"ב).יונה,תשמ"ג;סיגד,;6891(רוזנוב,חופששל

שלהחינוכיתדרכובתחילתנכתבהחייםשלהספרבית

הדגול,והמחנךהסופרהרופא,,(kazcroK;(8781־-2491קורצ'אק,

שלהספרביתלאמיל,בניגודקיץ.במחנותכמדריךכשעבד

האוטופיהלז'אנררפלקטיבית,מודעת,בצורהמתייחסהחיים

באוטוביוגרפיהמדוברכאןגםלאמיל,בדומהולמוסכמותיו.

אתזקןמחנךמגוללדוויערשעל:(noitcifotua)בדיונית

הבדיוניתדמותומרוד,ועניסוציאליסטצעיר,כבחורסיפורו

דרךעלעצוםכסףסכוםלידיוהתגלגלאשרקורצ'אק,של

בבתימשועבדיםילדיםאיךורואהבעולםמסיירהואהמקרה.

ילדים),עבודתנהוגההייתהעודההיאבתקופה(שכןחרושת

מגישהואהאחרוןכנגדהספר.בביתמכךפחותלאאך

בבתיכמודבראותוכאןשקורההרי[...]"חמור:אישוםכתב

עצמהעבודהאותהלידאנשיםמאהיושביםשבהםהחרושת

(קורצ'אק,אחר"משהומהםאחדמכליתבעוהחייםוהרי[...]

ביתלבנייתהכספיםאתלהשקיעמחליטהוא.(191עמ',3002

ביתאמיתית.חירותלהםשיעניקכזהעניים,לילדיחדשניספר

חוקריםיוצרים,הילדיםובהאנפין,בזעירכחברהמתוארהספר

שוויונית,ילדיםחברתיחדומהוויםאותנטייםממניעיםועובדים

פרקבכלבעצמה.לחמהאתמרוויחהשאףוחופשית,סולידרית

הערךומוסברהספרביתממדוריאחרמדורבפירוטמתואר

המרפאהואףהספרייההמלאכה,ביתהחווה,למשלשלו,החינוכי

כולה.הקהילהשללשירותהמפעיליםשהילדיםהמשכון,ובית

(dlefnreB;ברנפלדזיגפריד יהודי-הוגההיה2981-3591)

ציוני,ופעילפדגוגפרויד,עםשעבדפסיכואנליטיקאיאוסטרי,

האוטופיהכמונוער.ותנועותהנוערתרבותשלבתחוםבמיוחד

אוטופיההואוהנוערהעםרוסו,שללזוובניגודקורצ'אק,של

האוטופיהשלהספרותיתלתנועהגםמתייחסתהיארפלקטיבית:

וגםעשרה,התשעבמאהפופולריתשהייתההסוציאליסטית,

המאהבמפנהציונייםסופריםבקרבמגמההציונית,לאוטופיה

.(3991(אלבוים-דרור,ואחריםלוינסקישץ,כהרצל,העשרים,

קורצ'אקמשלבהרבהגדולמידהבקנהאוטופיהמתארברנפלד

היהודיתבמדינההאידיאליתהחינוךמערכתרוסו:משלוכמובן

ראשון,בגוףנכתבלאהספרולקורצ'אקלרוסובניגודהעתידית.

עםמזדהההיודע-כולשהמספרניכראולםהמחנך,שלכסיפורו

האידיאלית,היהודיתהמדינהבתיאורמתאר.הואשאותההחברה

אתלהדגישבשבילמההיריוןכברבקפידהמטופלותהאימהות

הילדיםעובריםארבעבגילבחברה.ילדיםשלהמרכזיהתפקיד

עצמאיים.כפריםבמעיןחייםהנוערובניילדים,בחברותלחיות

כמוסדאותהמכיריםשאנוכפילמשפחהמתייחסברנפלד

היהודית.במדינהלחלוטיןשישתנהצראגואיזםהמשמרמנוון

ומדגישואנטי־סמכותנית,אוטונומיתנעוריםחברתמציירהוא

בחזוןשכונן,הואעצמוהנוערתרבותי:כאוונגרדתפקידהאת

המתוארת.החינוךמערכתאתהברנפלדי,

היסטורי-ביוגרפיבראיחינוכיומעשהאוטופיהיחסי

הספרותיתמהספרהלחרוגמבקשתהחינוכיתשהאוטופיהנראה

לעילהניסיונית.במציאותהחינוכיתהעשייהעלולהשפיע

הערה




הרטוריכוחהבשלהאוטופיהשלבצורההבחירההוזכרה

מעלהשנזכרוהאוטופיותשלושבחינתהקוראים.אתלחנך

להיותיכולהחינוכית,אוטופיהובמיוחדאוטופיה,שלשלכתיבתה

שללדידווהאינטימי,האישיאופייהבשלאישיתפונקציהגם

ובתיאוריםבנרטיבבבדיון,שימושבאמצעותכלומרהכותב.

אתלנסחהנחותיו,אתלדבררלכותבמתאפשרמפורטים

מעבדהבתנאיעליהםהמבוססחינוכימעשהמ?תולְרעיונותיו

הרוויבעולםלעשייהמחויבלהיותמבליכביכול,סטריליים,

בהציגההאוטופיה,האםזה:בהקשרנשאלוסתירות.מורכבויות

אוומהפכני?מקדםהשראה,מעוררגורםהיאמושלם,חזון

המציאותלביןבינוהחריףוהניגודהמושלםהחזוןדווקאשמא

למציאות?כתחליףבפועלומתפקדפעולהמדכאהקיימת

בראיוהמעשההאוטופיהשלהגומליןיחסיתיאורבאמצעות

מודליםשלושהלהלןאשרטטהביוגרפיים,המקריםשלושת

אלאהיסטורי-ביוגרפי,סיפורלהציגרקהכוונהאיןאפשריים.

שלבצורההטמונותה"סכנות",עלוגםהיתרונות,עללהצביע

בחינוך.לעסוקשמעונייניםמישללדידםהאוטופיה,

דרכובתחילתכתבהואשאותהקורצ'אק,שלהאוטופיה

אתלבטאבמהעבורוהייתהוהעשירה,הארוכההחינוכית

אשראישית,חיים""תוכניתשלניסוחמעיןוחזונו,רעיונותיו

הפרקטיקותאתנבחןאםחייו.כללהגשיםביקשהואאותה

(דרור,היתומיםבביתיותרמאוחרקורצ'אקשיישםהחינוכיות

תיארשהוארעיונותשלהשתקפותשהןבבירורנראה(8002

אתחוציםאינםרביםרעיונותכמובן,החיים.שלהספרבבית

הפערים.עלארוכותלדברוניתןלפרקטיקהספרותביןהגשר

בביקורתיותדיברקורצ'אקכמחנך,בחייויותרמאוחריםבשלבים

יום־והתנסותהתבוננותמתוךנולדיםשאינםחינוכייםרעיונותעל

תפקידהיהשלאוטופיהנדמהזאת,עם.(6991(קורצ'אק,יומית

למגבלותיה.מודעהיההואאםגםקורצ'אק,שללדידומניע

(קורצ'אק,בהזיות"ומטורףונועזבמעשיםזהירלהיות"צריך

האחרונות.משנותיובמכתבכתבהוא,(681עמ',8791

החינוכיתהעשייהאתלבחוןבבואנושונה:המצבברנפלדאצל

הייתהשלושהאוטופיהלבלשיםישלאוטופיה,ביחסשלו

ניסיוןלושהיהפיעלאףאישית.ופחותומערכתית,לאומית

הייתהברנפלדשלהחינוכיתעשייתועיקרפנימייה,בניהולקצר

ולקחולישראלשעלוחינוךאנשיעלישירותלהשפיעבניסיון

עשההואשבדרך.במדינההחינוךמערכתבכינוןמרכזיחלק

וחילופיעתכתביהוצאתלמורים,בסמינרהוראהידיעלזאת

בעיקרבקיבוצים,חינוךחלוציעלהשפיעאכןברנפלדמכתבים.

למערכתדומהבספרומציגשהואוהחזוןהצעיר,השומרבקיבוצי

;1002(קריץ,יותרמאוחרשםשהתפתחההמשותפתהחינוך

רעיונותעללהצביעניתןכאןגםאךתשל"ב),פדן,;7791יצחקי,

כפילפרקטיקה.אוטופיהביןבמעברשורדיםשאינםרבים

במקרהגםיותר,עקיףבאופןכיאםקורצ'אק,אצלשראינו

מדריךחזוןומדרבן,מעוררמאמין"כ"אנימשמשתהיצירהזה

לפעול.החינוךאישמבקשלאורואשר

החינוכי,למעשההיחסלבחינתמושאבידינואיןרוסומבחינת

ממשלאמעולםשהוארקלאכזה:היהלאשלרוסומאחר

הואשעליווכושלקצרניסיון(מלבדהחינוךבמלאכתעסק

הואהביולוגייםילדיוחמשתאתאףאלאבהווידויים),העיד

זאתבכלהיהלאוטופיהלפרשנותי,זאת,עםיתומים.בבתינטש

מהווידוייםללמודשאפשרכפירוסו:שללדידואישיתפקיד

נטישתשלהמעשההאוטוביוגרפי,סיפורו,(2871/9991(רוסו,

התקשהשהואוסתירהרוסושלבחייופתוחפצעהיהילדיו

שלכתיבתהשלהתפקידאתפירשתיזו,ברוחעליה.לגשר

חינוךבמיליםלברואכרצונורקלארוסו,שללדידואוטופיה

גםאלאהניסיוני,בעולםלשינויכיווןשיתוואלטרנטיביים,ועולם

למעשים.אידיאליםביןשיגשראלטרנטיבי,רוסולברואכניסיון

לפעולה,מניעכגורםפהמשמשתאינהכן,אםהאוטופית,היצירה

אלאברנפלד,אצלמסוימתובמידהקורצ'אקאצלשראינוכפי

עצמו.החינוכיהמעשהאתמחליפההיא

משמעותתחושתמתוךלחינוךמהפוניםורביםשרבותנדמה

בחינוךלעיסוקהפנייהאחרת:אוכזובמידהאוטופיסטיםהם

חברתית-בביקורתאוטופי,רוחבהלךרבותפעמיםמלווה

שונותביוזמותגםחברתי.ובחזוןשינויליצורברצוןחינוכית,

אוטופיתרוחמפעמתבפרט,העכשוויובזהבכללהחינוכיבשדה

בבתיאוולדורףבחינוךיער,בגניהדמוקרטיים,הספרבבתי

לדוגמה.הדו־לשוניים,והגניםהספר

הצעהשלכללייםבקוויםבהתוויההערךאתאסיים

ומחנכים,מחנכותבהכשרתחינוכית-אוטופיסטיתלפרקטיקה

וזיקתההחינוכיתהאוטופיהז'אנרשלהניתוחעלהמתבססת

סיפורויצירתהכתבעלהחינוכיתהאוטופיההעלאתלמעשה.

פרחיהכשרתבתהליךערךרבכלילהיותעשויותאוטופי

לאוטופיהשראינו,כפיוהיצירתי.הרעיונימהפןוהוראהחינוך

היסודיותההנחותאתלבחוןהאפשרותמבחינתעשירפוטנציאל

ומטורפים","נועזיםוחלומותרעיונותשללניסוחהכותב,של

חינוכיחזוןשללליטושוואילוצים,הגבלותללאקורצ'אק,כלשון

ישהמידהבאותהאךופעולה.התלהבותולהנעתקונקרטי

האוטופיה.שלמוגבלותהלגביביקורתיתהתבוננותלפתח

באופןלהיבחןהאוטופיהעלזו,מעיןפרקטיקהשלהבאבשלב

הפניםרבתהמציאותעםמתמשךבדיאלוגרפלקטיבי,ביקורתי,

אותההמגדיריםשישהאוטופיה,היום־יומית.העשייהמולואל

yelgeN ,kcirtaP האדם"שלביותרהאצילהכ"אספירציה

החינוך.מלאכתאלממנולגשתפורהמקוםלהיותעשויה(2691

להתייחסכדאיבעולם,מיטיבשינויליצורברצוננואםאולם,

להנכיחושעשוילשאוף,יששאליוכיעדלאהאוטופיהאל

למציאות,האידיאלביןלגישורניתןהבלתיהפעראתבחריפות

הדרך.אליוצאיםשממנהכנקודהאלא

הערה




המקורות

בן-צבי.יצחקידהוצאתהאתמול.שלהמחר.(3991)ר'אלבוים-דרור,

ספרייתקורנפלד).ע'(מתרגמתוהנוערהעם.(8491)ז'ברנפלד,

הצעיר,השומרהארציהקיבוץהוצאתהחינוך;שביליפועלים

(9191בשנתפורסמההמקורית(העבודהמרחביה.

ספרותית-פילוסופית:כסוגההחינוכית""האוטופיה.(7102)א'דוידוב,

שלהחינוכיותהאוטופיותבראיהחינוכי,והמעשהספרותהגות,

למדעי"מוסמךתוארלקבלתגמר[עבודתוברנפלדקורצ'אקרוסו,

אוניברסיטתבן-עמוס].אבנרופרופ'רונןאביהופרופ'בהדרכתהרוח",

תל-אביב.

החינוךשללפילוסופיהמבואוחינוך:דימוקרטיה.(0691)ג'דיואי,

בשנתפורסמההמקורית(העבודהביאליק.מוסדהלמן).י"ט(מתרגם

6191)

שהקדיםחינוכאיקורצ'אק:יאנוששלחדשנותו.(8002)י'דרור,

עיונים:33לדור,דורזמננו.בנותהחינוכיותההלכותאתבמעשה

.531-061קורצ'אק,יאנוששלבמשנתובין-תחומיים

עיון,האידיאל.מחירלרוסו:ב'אמיל'הטוביםהחיים(תשנ"ב).יוסייונה,

.504-424מ',

.49,25-46המשותף,החינוךברנפלד.זיגפרידעל.(7791)ש'יצחקי

(העבודהרסלינג.אבן-עזרא).א'(מתרגמתאוטופיה.(8002)ת'מור,

(6151בשנתפורסמההמקורית

.93-74א',,44החינוך,.2981-3591ברנפלדזיגפריד(תשל"ב).י'פדן,

א'-ב',ל"ב,עיון,שיעבוד.אוטופיה,חירות,רוסו-(תשמ"ג).ר'סיגד,

14-55.

לוחמיביתארד).וצ'סדןד'(מתרגמים:הילדדת(8791)י'קורצ'אק,

המאוחד.הקיבוץהוצאתקצנלסון;יצחקע"שהגטאות

חינוכייםרגעיםילדלאהובאיךא':כרךכתבים,.(6991)י'קורצ'אק,

הזכרוןרשותושםידסנד).וא'י'(מתרגמיםלכבודהילדזכות

לוחמיביתבישראל;קורצ'אקיאנושע"שהאגודהולגבורה;לשואה

המאוחד.הקיבוץהוצאתקצנלסון;יצחקע"שהגטאות

ביתקטןואהיהאשובכאשרח':כרךכתבים,.(3002)י'קורצ'אק,

קורצ'אקיאנושע"שהאגודהאורלב).א'(מתרגםהחייםשלהספר

קצנלסון.יצחקע"שהגטאותלוחמיביתבישראל;

המאוחד.הקיבוץהוצאתהאוטופיה.רעיון.(6891)ש'קרין-פרנק,

עלוהשפעתוובאירופהבאמריקההחדש''החינוך.(1002)מ'קריץ,

.32,931-551וסביבו,החינוךבארץ".החינוך

רמות.החינוך.שלואוטופייםאידיאולוגייםיסודות.(6891)א'רוזנוב,

ירושלים;כרמל,עקרבי).א'(מתרגמתהווידויים.(9991)ז"זרוסו,

מופת.ספרילתרגוםהמפעלואמנות;לתרבותהציבוריתהמועצה

(2871בשנתפורסמההמקורית(העבודה

טיר-אפלרויט).א'(מתרגמתהחינוךעלאואמיל.(9002)ז"זרוסו,

האוניברסיטהמאגנס,י.ל.ע"שספריםהוצאתלאור;הוצאהביתדביר

המקורית(העבודהמופת.ספרילתרגוםהמפעלירושלים;העברית,

(2671בשנתפורסמה

,ttoillE.R .C .)0791(ehT epahSfo .aipotUehT ytisrevinUfo

.ogacihC

,yelgeN.G dna M.J kcirtaP.)2691(ehT tseuQrof .aipotU

.htarGcM

הערה



