
 :סטפהועוד כמה מילים על 
 

,  העולם הראשונה-את מלחמת. אק'סטפה שימשה כמנהלת בהיעדרו של קורצ
בפרוץ  . יחד אתם סבלה קור ומחסור. עברה עם חניכיה כמעט יחידה, למשל

החולים  -היתה נושאת אותם על כפיה אל בית, מגפת הטיפוס בין הילדים
 .המרוחק

 
היתה קיימת השפעה הדדית בין הנהלת המוסד וחניכי  , בענייני אמונות ודעות

אט החלו  -אבל אט, במוסד גופא אסורה היתה כל פעילות פוליטית. הנוער-מעון
ולבם היה נתון  , וגם סטפה מתעניינים בנעשה ברחוב היהודי" הדוקטור"

צירפו את ילדי המוסד  , ג בעומר"בל, מדי שנה. הנוער החלוציות-לתנועות
-מעון"בהשפעת חניכי . אל מחוץ לעיר" השומר הצעיר"להפלגות של תנועת 

.  מבקרים במוסד ומחליפים דעות" השומר הצעיר"ו" החלוץ"היו שליחי , "הנוער
גרמו  , שעלו ארצה, חליפת מכתבים וקשר מתמיד עם חניכים ומחנכים לשעבר

 .ישראל בעתיד-שהיא שקלה להעביר את כל המוסד לארץ, לכך
 

 :יעקב צוק, של חניך אחדזיכרונותיו 
 

בכל זאת לא היינו  , כי חייה האישיים של סטפה ועברה היו לוטים בערפלאף 
,  החיים בבית הילדים שיזמה את ייסודו. פנויים לספק סקרנותנו בעניינים אלה

,  כך תוססים ומורכבים-היו כל, במרכז העוני של ורשה היהודית בראשית המאה
   ,  להכרת הילד, הלב שלה היתה נתונה לעצם העבודה החינוכית-וכל תשומת

 הילדים שהגיעו  . הארגון של החברה ולביצועם-דרכיללימוד                             
העין                       באו משכבות העוני הסמוי מן , זה שיסדהלמעון                                

 .  ואליהם חתרה להגיע...   
 

                                  * 
   שלא ראה את סטפה עובדת יחידה במוצאי שבתות  מי                 

  ,  כאשר כל שאר העובדים היו נשלחים לחופשה, וחגים             
 שהיו באים לביקור  , היא מקבלת את בוגרי המוסדכיצד               

   אחת מסדרת  ובעת ועונה  –או כדי לטכס עצה , סתם                
 שלא ראה כל זאת מי  –העבודה באמצעות הילדים את                 

 .לא ראה עבודה חינוכית מסודרת מימיו –                    
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הסתמנה במסכת הפעולות של המוסד , [אק'ר יאנוש קורצ"לאחר שחבר אליה ד]
, התבונן ותיכנן תכניות לפעולות החברה, בחן" הדוקטור: "חלוקה אידיאלית

שכללה את התכניות והתאימה אותן  –בעלת כושר ארגוני יוצר  –ואילו סטפה 
רק לעובדי המוסד הקבועים היה ידוע מה רב חלקה של סטפה . יום-לחיי היום

ומה רבה היתה תרומתה גם לעבודותיו  , אק'ר קורצ"במסקנותיו החינוכיות של ד
 .הספרותיות

,  [אק'עם קורצ]יחסים של הערכה הדדית [ יכולתה לקיים], ענוותנותה של סטפה
כל אלה היו מעוררים פליאה , פעולה ללא חיכוכים-כבוד ושיתוף-ולשמור על יחסי

שלמדו  , והערכה בחוג העובדים ושימשו דוגמה ומופת למחנכים ולחניכים כאחד
 .מסטפה עבודה משותפת מהי

* 
מטפלת  , סטפה היתה חובשת פצעים: החינוך אין מוקדם ומאוחרבעבודת 
חות של נבחרי החברה ושל  "בודקת ומתקנת את הדו, מחליפה ספרים, בחולים

לב  -ברצינות ובתשומת, וכל עבודה היתה עושה מתוך ריכוז. חבר המדריכים
 .יתרה

* 
אך היא ידעה להתאים  , רחוקה היתה מן היהדות ומידיעת מנהגי הדת והמסורת

כאשר בכל הבית , למשל, הכיפורים-בערב יום. כדרכה, את עצמה לאווירה
-היתה יושבת בין בנותיה, השתררה האווירה המיוחדת של הימים הנוראים

התמונות של המוסד ומעלה זיכרונות מימים  -מסתכלת עמהן באלבומי, חניכותיה
 .עברו

* 
        האולם  . הסדר-הסיפוק היתה מגיעה בלילותלשיא                 

   אל שולחנות  . היה מוצף אור, שהוכן לכבוד החג, הגדול                
 חניכי , טעם ישבו מסובים חברי ההנהלה-בטובערוכים                 
ובראש  , עשרות בוגרים עם  נשותיהם וילדיהם, המוסד                

 כאשר היו הילדים משמיעים  , אותה שעה". הדוקטור" – 
 ,  בזמרה צלולהשתוּבלו , ההגדה המסורתיתאת פרקי             
 ,  להתרגשותה גבול היתהלא  –הארץ משירי , חגיגית            
 שידעה תמיד להבליג  , מעיני סטפהגיל  זלגו -דמעות            

 .רגשותיהאת ולהסתיר               
 

         מספר את , שהה בבית היתומים שבע שנים, חניך ומדריך, יעקב צוק                      

 אק וסטפה 'במחיצתם של יאנוש קורצ", מתוך יעקב צוק. זיכרונותיו                           
 כמופיע , 1955, ד, שנה תשיעית, אפיקים לחינוך ותרבות, "ינסקה'וילצ                           
 ".דעת"באתר                            
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