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ילדיםלספרותהמדורהפדגוגית,המזכירותוהתרבות,(ון !;jJהמשרד

בן-צבייכאיתרחלשלמיסודהישראללילייספריותקרן

אליהובןכחמהמדעי},כיועץברוןמיריד"רכעורן),ברגסוןגרשוןהמערכת:

שטייןדליהקר,ןעדהלו,יאביבהטוסי-גיא,אסתרך"ך

מטנייבחיההמערכת:מזכירת

(; 

שמורותהזכריותכל

ירושלים,ילדים,לספרותהמדורוהתרבות,החיכוךמשרדבהוצאת
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טקסבתל-אביב,בית-אריאלהבספרייתהתקיים 28.12.93חמישיביום
השנהזרניתןהפרסתשנ".דלשנתונועו,ילדיםלספרותזאב,פרסחלוקת

האגודהידשעלזאבאחווןלהנצחתוהקרןוהתרבותהחינוךמשרדע"י 3-2ה

החייל.למען

"ראשוניםהסדרההרניק,רעיהדז'טלוכ.סק.ידינההסופרים:זכרבתשנ"ד
וישראלהרשלג.ופועהעזרכ.ןאהודכ.ר,עמוסהסופרים:רבהבארץ"
 .ונוערילדיםספורתביצירתחייומפעלעללרמך

הממשיכההמשפחהעלדיבר-סבראתחכיושלאזאב,אחוןשלנינועמירם,
זאב.אחרןמיצירותקטעיםשניוקראלארורלחנך

ברכו:הפרסחתניאת

 "-....דיr1~פ 1J ··- •. ,והתרבות.החינוךמשרדמנכ"ל-שושנישמשוןי"י
לחהס:לג"הןהחייל.למעןהאגודהבשם-דגושנוריתגב'

ךןךע"ש (המרל"ים.בשם-צמרתצבימר ~
 , ,:ח iמנד"רהפרס:למתןהנימוקיםאתקראוהשופטיםרעדתחבוי ~;,ד~~ר: /

הטקס.אתהנחהשגםברגסרןרג.שביטזוהר

לשמאל,מימיןי'אות: l •נ,

דבושנוריתשושנ,ושמשוןד"רברגסוהגרשוןצמרת,צביגלבוע,מנוחה'ך lךשביט,זוהר,פ_ךופ'
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חייושלהמרכזישהמוטויודע,אני

ילדים.-היהסבי
אניאבלאותו,הכרתישלאחבל

דופן'יוצאתאישיותהיהשהוא

אזירה.ומחשבהמזהירקומהשיעור

היוםאתנוחילאשהואחבלוכמה

היהלוהיהמעניוכמה .השלוםשל

לנוער.שלוםשלערכיםמעבירהיה
זאב:שלמיצירותיוקטעיםשניאקראלזכרו
ראינו"."בעינינומתוךקטע-בביתנו".עמיםשליחימקבלים"אנו
הרג•ק).רע•חשללדבר•הבהקדמהלהלן 'ו(עולם.מלחמתערבבר""פרחימתוךשיר

המנוניםדברי

JJ ?:!'ר tl 1ה-1ד 1ג'J זאבשד
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ת 1התרכ 1דך jהחדמשרד?:נכייי 1ש.נ 1ש 11ש?:נשדייר
במערכתהילדיםספרותהפצתעלבהקפדההשומרברגסוולגרשוןתודה

יוזמתו.בזכותילדיםלסופרימוענקזאבשפרס 3-2ההשנהוזוהחינו,ך
לנושאיותרזההשופטיםלחברתודה

זה.לשטחתרומתםעלהפרסים

ואנוחשוב,נושאהואילדיםספרות
ספריםשקריאתלתופעה,עזים

נגללהנעוריםבניאצלמצטמצמת
האחרות,האלטרנטיבות

עלמשתלט,התקשורתעידןאםגם

שלקיומהעללוותראסור-חברתנו

הילדים.ספרות

ישהתפתחותם.תוחמץלספרבקרבםלאשאםילדים,אצלצדדיםהרבהיש
יותרההבעה,פיתוחויכולתעושר,חוויות,ריגושים,דמיון,שליתרוןבספרות

האחרות.כרתהאלטרנטימכל

הקוגניטיבייםהצדדיםגםוכןייפקעהנוערשלהריגושיהצדפיתוחכל



עשירה.תרבותאיןקריאהבליובעל-פה.בכתבשלהםהביטויויכולת
אנוהילדים.ספורתבטיפוחוהעוסקיםהיוצריםהמולי"ם,כלאתמבדןאני

זה,חשובנושאשללפיתוחוולתרוםלחזקנמשיךוהתרבותהחינוןבמשרד
 .החינוךבמערכת

ש iדנר•ת 1נ

החייל.למעןהאגודהדוברת

צעירתחירםואניהחייללמעןהאגודהיו"והיהשזאבמפנימתרגשת,אני
האגודה.בשםלברךליוניתןהמנהלים,

הואזאב.היהזהאבלהחייל,למעןוהאגודהילדיםספרותמוזר:קשרזהו
הילדיםאתבחייליםוראהילדיםאהב

כולנו.של
כשלו 18בגילשילדבדהתעואףעל

עללהגןהמשימהלווניתנתמזים

הילדנשאותמידהואישראל'מדינת
תחייללמעןבאגודהואנחנושלנר.

שהואההרגשה,אתלולתתמשתדלים

באגודהאנושלנד.הילדנשאר

הנשמה.אתלולתתמשתדלים
שכללהבטיח,רוצהדותן,רמיהאגודהיו"רשלובשמובדרכו,כממשיכהאני

נשמה.שנקרא:במהלהתעסקנמשיךקיימתהאגודה'עוד

והתרבותהחינוךמשרדמנכ"לכבוד
ברגםון,גרשוןידידישושנ,ישמשוןד"ר

נכב,דקהליקרים,פרסוחתניכלות
שלהבו'מ'פרחיהואזאב-הארץכבן

ז~שלבשיריוהקריאהשעותילדותי.
הילד\תשלהיפותהשעותמןעבוריהיו

זןעדייןשעותאותןשלוהתענוג-

שלדוברםלהיותגדולהזכותחשאניהשנים.מרחקלמרותעימי,;!"וצלול
ff תשנ".דלשנתזאב'ב'פרסזכושספריהם:,:חמו"לים
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 l'·i'חלחדיאתמאדשחרגישחוהמדינההיישובבחייתקופחמשקףזאב
 ץ,~כאן.שנגנחכאן,לבנותשרצוהחדשהקולקטיבאתשהבליטה

 ifiלנרעהחלנובלבדשניםעשרותכמהתוךכמטוטלת.כידוע,חם,באוץחיינו
ימי.'~אתשאפיינוסיסמאות'היחיד.'כולושכלהקוטבאל-חשכיהקוטבאל

 ~ .•'חגשמחי'חלוציות',חיו:הראשונותהמדינהשנותואת-המדינהטרום
לעיתים~§אחוות,קריאותוביםמעיינישבואשבתקופהאנוהיום'התגייסות.' ..

 .• .ונו.'אישי''מימוש'חופש.'""מנוגדות:
גייסות.·:~ליצוררצתהחיאמגוייסת.חיתה-המדינההקמתימישלהספרות

רגלם·~דומה,כןהיום.'היחד.'אתולגבשלעצברצתההיאלחנן.ביקשההיא
 :מצוקותיו,חיי,ו'היחיד':והאדרתהיחידתמציתםהפוך.עיקרםמספרינו

 *תשוקותיו.
 :.• 'המטוטלתשלהאפשרויותורחבבכלהמאמיניםאנשיםלאותםשייראני

השואפיםלאותםשייראניתנודותיה.טווחכלאתשתציגלספרותהמקווים

 ' 1 :מאמיןאניומגוונים.שרביםבמינונים-'יחד'ושל'יחיד'שלשוניםלצירופים

לשמר.את•בחובהממשהזמןונאותר-ליחידיםלהקשיביחידים,לטפחבצווך
ליח.דלתווםהיח,ד

 ;;.ביו'דבר',העיתוןמןוהועתקמספרינו,באחדפעםשהבאנובוויכוחנזכראני
 .(באביבהשכליתלעלייתשנח zsבמלאת-רחלהמשוררתוביובילינסוןמשח

מחותםכלהשנייההעלייהחלוצידבריו):את(ואתמצתטעןבילינסוןתופ"ט).

 •רחלחדשה.חבותכאןלבנותכדיעצמםאתהקריבוחס-עצמיקובןחייתה
 •רקלאחיתה:המרכזיתטענתה'קרבנות?.'שכותרתה:בךשלמחלוחשיבת
חלוציםחיינוהקבלה.סודחיהבנתינהנתנו.מאשופחותלאקיבלנוהקרבנו.

מאושרים.

נפשעדייוהיא-תספורתאותנו,השוטפיםהקומוניקציהאמצעיכללמוות
ואפיק-החייםהחבותלוזהיאלצעירים:לילדים,הספרות-וחומוקלהחברה.

הספוזת.מאשו-יותרגדולנונח-חברהכוחאיושלח.
-השנהזאביניפרסחזונותאחתשהיא-באוץ''ראשוניםסידרתכילינראה
עצמםשמימשויחידיםחיישללצירוףהנעוריםבניעבדונפלאהדוגמההיא
הפרטיהאושראתחיפשואשריחידיםעלסידרההיאחברה.בנייןכדיתוך
מרתקיםאישליםסיפוריםשלאוסףהיא'היחד.'לבנייתנתוניםחיוזמניתונו

הכלל.למעןשפעלוולוחמים,חולמיםמופת,אנשיעל-

שהאמינומאלוחיההוא .אדם-לאדםאדםכיאזתנושלימדומאלוחיהזאב
ליתןמיבזה.זההמשולביםתנוחובנייתאדםבנייתהיאקיומנובנייתכלכי
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חייו.לאמונותממשיכיםויהיו
השופטיםלחברתוזחזאב.'ב'פרסשזכווהיוצריםהיוצרותלכלבוכותשפע
 .בפרסזכושספריהםהספריםהוצאותבשם

המנחה

 J fננ;/דח lק leר elנf l;ננ!ת f•;if pד >lח";נר aס l<•Jl;ifכד• aת' l<JN e •ד• >Iת ae;נ P1ת a;נ
 ' Jkדנf' f l;נ >lק; o;נ lfiiדו' ~;ן•ד .נ; 1;ן leר;ן elנ1א;ן/דנl• 'J'i< 1 ר./נ;•;~; 1leא e leכת lnlכ
e כlnl כתe le אla ר/נ;• 1 ~;ו ' e ;ן;נ, 

k •ןl< /'N>N ןת;a/o 1רת '/ 'il 'נ;/} 6דו o •קf ק;נl< f תa רo וl< נ;l תe .ן"ד

-רץדדןנמע•למעשה
נסץד• 1טל 1rדנה 11דהפרסלמתןץד•ם 1מ 1נ

הצעיר:הקוראאתהמסקרניםהספר.שלבכותורכיביםשלשה
מהו.לדעתסקרןהואוכבו-מעשה

מעשה?אליומתקשראידדומם,בחזקתהואמעילחרי-במעיל '
לרקדן?ליהפךמעיליכולאין-ורקדן '
השמותאתספורותבמיליםדז'טלונסקימציגהלסיפור,;:ךאקספוזיציח .

 .וממתקיםבמעילכיסיםקטנטן,חתולבכדתו,טליסבא,בסיפור:חפרעלים
בכרונה.שלאהמעיל,בהרקדת-שלומעלליוהחתול,חראהסיפורשל;הגיבור

פלא:כמראההסביבהבעיניבראההרקדןהמעיל'א'ך
.. ' f קטןועדמגדולהשכונהילדיכל

 .הרקדן"המעילאתלראות!באד
בתוךאןהסוף,אלישירותומוליכהמצומצםהיקףבעלתהיא.ה'עלילה

i\f אולםהעלילהלרקמתהישרהמצטרפותקטנותאפיזודותמשולבותעלילח
' j;j שבהן.הרצףאתלחניומתקשחואינוהצעירלקוראגםמובנות
' p בחוקרהלבטאעילהאלאאינורקדן'.'במעיל"מעשהספרהעלהניתןפוס

tברגישותהצטיינהשבהםנוספים,ספריםבכתריסולטף,·יצירתה •ת.'ז
י' ' .הצעיריםהקוראיםשללסבכתם

בובות-שחקניות,הםהגיבוריםסיפוריהשבכלהיאדז'טלובסקישלריותה iק
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על~המחברתכיאףופשוטה,קזלחתבלשזןבהירהבצורהמרגשהמסופר
כגיר1כבלשוננוידיעותיהאתספגהולאלזקנהעצהשביןבגילמפולין

 ~ ~ wח

ולקוור•לילדוקרוביםמוכריםהעלילהאתבונההיאשעליהםהחומדים
 .מעולמנו.
 •.הילזיאתלסובבלעזרהושאיפהלבעלי-חייםאהבהמובלעיםבסיפוריה
מהדתתרחק"אללומרבאחכאילוולזקניםלסביםדנהסימפטיח"מודגשת
 ;;ותאחבחו".לןשקדם

 ~ bולשומעילקוראיהמוסדמטיפההיאאידאןסמז,יחינוכימסרבספריהויש
אתהתואםלסוף-טובהשאיפהומכאןטוב,לקחמשתמעהעלילהמתוןאלא
קוראיה.גיל

::ו.רגסון;!גרשוןגלנ.ועמנוחהד'רשביטזהרפרופי

לשנת~זאבפוסדז'טלובסקילדיגהלהעניקאחד,פההחלטנ,ואלהכלעל
תשנ"ד.
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כ.סןדד 1יטל rדנח 1דהפרס:~ןדכ.לתדבר
בחיי.מיוחדיוםהיוםנכבדים!אורחיםחיקוים!ידידיהאהובים!משפחתיבני

לאוד,יצאמזמזלאאשרלספריהודותילדיםלספרותפוסמקבלתחנני
רקדן".במעיל"מעשה

ולרועדתוהתרבותחחינזןלמשרדומודחבשמחההפרסאתמקבלתאני
הפרסאתליהעניקהאשוהשופטים

הזח.

חדיאפשרי.הכלבאגדה,כמראדםבחיי

לאלש;שיםקרובבגילאוצהכשעליתי
הזמן,במרוצתוהנחעבריתמלהידעתי

שנים-עשרלאוריצאוהזה,היוםעד
כמרזאתאיןהאם .לילדיםשליספרים
הדברןקרהאידבאגדתן

שלי.הספריםבאחדשניםלפנימאיר"מירהכתבהכןעל

 ··-~-----~·יי·~·-·~·~---·~·יי"''



בובותלעשות•דעהאבלעבו•ת,ידעהלאעודהיאארצח,באח"כשדינה
עובדה-לבסוףאבלקל,חיהלאזחעבר•ת.למדההיאאתןויחדלתיאטוון

אתעושהואחר-כןמחזה,מחברתכך:ד•נחעובדתחירםובחמש,ןלמדו.חן
בפנימצ•גחהיאדאזבהצגה,לבובותחנחוצ•םחחפצ•םכלאתוגםהנוברת,

לספר".חחצגחאתפכת iחולבסוףחגבים,•לד•

בפול•ן,עודרבות,שניםלפג•שלי.מההצגות"צמחו"שליחספר•םנכון.וזה ,
תחווהזרשעובדהלעצמ•ת•ארנר•לאאז,ברברת.ת•אטררןבמחלתנדבקתי
כלל•חיתהולאארצח,כשבאת•חדנו.קרחבאמתרכךנח".מפנהנקודת

לכירוןפנ•תיחו,ןח•לדבח•גרךחמקצרע•תבעבודת•לחמש•ךאפשרות
הראשונהחחצגחאת•לד•םבגג•הצגת• 19 58בשנתכברהבובות.ת•אטרון

מ•קי".לכלבלבקרה"מהשל•

בגןזהה•חחוע•ון.נולדבר•רםל•זכרולס•פךךןמחזהשהפכת•קרהרא•ךמתי

במקרהרותי".שללבובהקדה"מהההצגהאתאזהצגתיבגבעת"ם.ילדים
ההצגהאחריז"ל.נפתל•ניצחילד•ם,גניעלהראשיתהמפקחתשםח•תח
ל,ןנעזוראנחנוסיפור,בצורתחחצגחאתכתביועירן.לייש"דינה,לי:אמרה
יצא 1960ובשנתעשית.'כןל•לדים".•פחספרר"צאהבובותאת•צלםצלם
אחיהימיסוףעדרותי".שללנובחקרח"מחשלי:הראשוןהספרלאור

ז"ל.נפתלילנ•צחתוזחאס•דת

אב•הרקדן"."חמע•לגם"צמח"ממנובובות,בת•אטדוןממש•כחאניעז"ו '
מאירמ•דחלעורכותמוזהאניבספו,'היפיםא•וו•ועלנץלאבנו;מוזח
מוע•לח.עצההציעופעםולאעזרה,ליהושיטותמידאשרקרמך,ועדנה

:> 

לאורהוציאהרבותשנ•םבמשךאשופועל•ם""ספריתלהוצאתגםמודחאני
הספר.שלחאסטת•הצדעלוהקפידהספריי:את

Ji ~ b ,באוץ.דדכ•בואש•תליעזרואשראלחאתלהזכירברצונ•זח,ב•וםיום
:~ f.i ד"וז"ל.הנאמנהיד•דתיחנה,ואשתוהגדלמיכאלד"ראתאזכיר•וחד

לעולםהשערבפגינפתחוכןחינו,ךאנשיעםקשריםלקשורליעזרדל i;ן ~ '
צעיר,רופאאזז"ל,וישדדשליחנןולבסוףבארץ.ילד•םגנישל~קסום

f: ולחיותבעבודתילחמשירלילאפשרחיתההגדולהדאגתוהנאמן.ך•די
, b המקוריחמיתקןאתיד•ובמובנחןתיכנואשוחראבארץ.ומועילהע•לה
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בעכו'זהישגכלטכניות.בעירתמיניכללפתורליעזראשרהואלתיאטררן.
המשותפת.לשמחתנוגרם

 .בררןזכרויהי

המנחה:

 ! 1 )'" :נ; k) (e t•ר eת k p•כ 1af lקד> J. < lזקiג\ 1;נ kכ / i lג& '"ח >i< •ni "•ק 1 ד~; ~;•iגר fe ~;ך;ס·..&;

 .)• p 1גiא•ר i'" 1 ' fJג PI;ו/\כר i/ e "Pfגו;כ)

z לריf ועולםל;;, 
ז;כהודים-ךם 1!121ל 1מ~יגךםספוק,~:וים

ב, iגט

א i ~ l(i;:ספות:;גד~ל~ם;;ון~ים
סןט"ב,

~וסי-זjתלגריםל~ז;כים ?lס
מ~ר,

~יגות- 9 ת(\ תור~;;~~;ז:וים 7;כשו

iJ ~~ך' 

 ~לtקיםז/ ?i "ו;:מקו~~ים

 ~ "ם;נ;l{J t ''~ףי}{tבךם " f.ך g;"1$~סת,ך~ל

 1יכי \t.ך~ע

עעיגיםישרלאבותיכםהעיטף  ·-··יי "" ·:·•-·- ·-

לו;זירח,~ים iר~גףא, ;fi :ו~זזרף

ע·ם, 9 ?ןדים 1סןpחלים wס;נס~רות 1;11

ת, iח 'lfל;נ~יגיגףלם i;;ועםר iזjת
ת. iלז;זי~שףט

 '~~ןש ~נ~י~א tfים \tן

 1~~קף

ת iלו;זי~ים iסר:לריסג~קת 1;1

 .~ג~.~!?לם i;;יע

11$1 -
ip ·12מףל~יגךם ,אw ש 121111~ם

 ,ם; 1 ץך.~(

גף, i'ל~טף:;~םזjתנ;וו:tים iםפ:;גז;לה
ל~ךם,

 :ףעג;:Vוז:~

ךםוו. f~ךנףז;\~זקא'לא~חוליםה z ~~ ~:נ~,,

z יכעולם,~ללדי;, 
הנכלחחתהילדים

 ר,-ז,--ז'-1

אחר,רגע ". -:• " ,, 
ישיכם oiלאנחניטף -' -·-. ,. .,."" 
ןג~קף:

 ,., ,•, ' ' " • ,וi iלחיצים iדאגף
ת. iלו;זי

 1אחאחיה: 1::1סעד r1הרנלרעיהה:כרסלכתן 1:11r1ניכ

בחירתההשכול.מנשוא:וקשהכואבנושאעםבספרהמתמודדתהדביקרעיה

בניבחיישנפערהשברמתוארשבוהרברהפכחרןהאח,שלהתצפיתבנקודת

איוגםמקריאתולהרפותאפשרשאילספראחיאחיאתערשהכולם,הבית
כאבר.אתלכאובשלאאפשר

נקודתמיוחדת,מבטמנקודתהנושאאתומאיררגישה,אמןבידכתובהספר

מודלעבורוששימשהבכור,האחאוגדןאתהחווהצעיר,אחשלהמבט
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שלו,והכאבהצערכולה.המשפחהשלעולמהכלאוגדןאתוכןלהתייחסות,

עםיחדמהאסון,אישיורוחלהרריתהרצוןהמתפוגג,הזכררןעםהמאבק
וברגישות.באמינותזיוף,שלשמץבלימתואריםשקרה,מהעלתכעס

שבחהשכול,שלהכואבתהרגשיתהמרוכבותאתלתארהצליחההדביקרעיה
שנינבניםושבחואשמה,חוטהאהבה,שנאה,יחסיאחתבכפיפהזרים

כלפיהמשפחהמציגתשאותווהעולםהמשפחהשלהפנימיהעולםעולמות:

חוץ.

מוטליםלתוכההאיומההטלטלהאתהדביקמתארתסגנוניובניקיוןבעדינות
אתשהופכיםובחדות-ראייה,מצטעצעת,רלאאמינהבלשוןהמשפחה,יחסי

ערכובגללגםאלאשלו,התמטיקהבשלרקלאחשובלספרהטקסט
הרב..האמנותי

כ.רגסוןגרשוןגלבועמנוחהד'רשביטזהרפרופ•

ןד t1דרנה 1רערס l!ה~ךיכלתדבר
',', 

. f ערבן""עםלהרצאתובעיקרתפוס,רעדתלחבויכאן,לנוכחיםלהודות'ברצוני
לרעדתלהישלחראויאותרמצארגםאלאהספר,אתהרציאררקלא ....

לשמעמא.דמרגשזהספר-להוציא
ולקבלבודא,י-קרואיםשלתגובות
זאב,על-שםפרסועו.דפוס,במפתיע

חרא.גדולכבוד
אתזוכריםאנשיםכמהיודעתאיני

שיריו.עלילדיהםאתמגדליםארזאב,
שיר.;,אתללמודרקלאהנבר,ןהיהלי

לילד•;אותםולקראבבית-ספר,זאב
;'>'', 

מאפיינתלי,נידמהאבלמרזות,אוליבהזדמנות,אישית,בזאבלפגושם i:לא ..
מא.דאותו
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 riחיכשזאבהאקדמית,העתודהשלהשניבמחזורהמועטותהבכותביןהייתי
צ.ה.ל.שלואשיחינוןקציו
 .עלום"הועדה"-מוסדחיתהקצינים,לקורסוהמבדקיםבכתב,המבחניםאחדי

ומפחי.ד

את.השבתיהרגילות,השאלותכלאתכנראה,נשאלת•,להכנס,תודיכשהגיע

k ,חייתבאמתושאל-ומהזאב)היה(זההבכירהקציןאליפנהופתאוםשהשבתי
 ;נחשבבאוניברסיטה-זהכלכלהללמודינרשמתימפתיעה.שאלהללמודןרוצה

ספרות.ללמודרציתישבאמתל"מעשי"-וכמובןאז
הסיכויאתמחסלתאיניבזאתאםבטוחהלאלו-ספרות,עניתימהבהיסוס
עלויכוחבינינווהחלבלהיטות,ממשאליפנהוהואלעתודה,להתקבל
 .עלהנחרצתדעתיאתלוהסברתי 18בתשלבחוצפהאהובים.משודדים
לפעםמפעםלקטועניסוהאחדיםשהנוכחיםויכוח,בינינווהחלשלונסק•,

הצלחה.בלי
 !באוזאבשלמאפייניםכולםלנער,הכבודהסקרנות,שהפתיחות,לי,נידמה

למחנכתוהפכהלחלוטיןצבאיתלחידתחיתהשאמורהזז,בשיחהלנטוי

לגמרי.ואזרחיתומעניבת,
והערכה.חיבהבהרבהביפו,הגיוסבלשכתצהרייםאחרבאותוניזכרתאני
נושאתאניזכרושאתאדם,שםעלבפרסלזכותליהואמיוחדלכבדדלכן

כל-כך.ובזתשנים

המשתתפיםקהלעלמבט
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אכ rפרס'דהענזיחם 1פט 1השת 1ר 111שדס 1p1מ 1נ

כארץ tf1j1ראשלםררה

ישראלארץשלבתולדותיההעוסקמכון-מדעי-מהקרישחראבן-צב,יזן

ואיכותרמהבעלינוערספריסדרתלהוצאתיחדהברדעובדעםוהרצאת

חשובותדמויותמתעדיםהנועדספרי

עפ"יוזאתבארץ,ההתיישבותמראשית

תעדוהמכון.באוסףהנמצאיםמסמכים

שלהיסטוריתהזדהות•וצרזה
שהיואישיםועםהארץעםהקוראים

שלחהסטדריהמןחלקוחידדחשובים
ד"ועלספרבעבויצאלדוגמה,הארץ.
וספרנאורלאחבידישנכתביפה'הלל

·; .. r דירדראתjti דn מייפה,כתריאלשלסיפורואתהמספרע 1דכ 1ה
תמרכתבההזההספראתהכ"ג.בסירתהשנייההעולםמלחמתבזמןשנהרג !
יפה.כתריאלשלובתוחשובהילדיםסופותשהיאברגמן, :

. r מבחינתומרתקיםהיסטוריתמבחינהחשוביםספריםשלדשהפורסמושנה
יצירהשהעמידבו,עמוסשלמכנדתהמשורותהספדחספודת•ת.:כתיבתם

אחדמצדה•דשחייהרחל,המשוררתשלסיפורהכאחד.ותיעודית(ספרותית
ומחלהיסדר•סעצב,שלחייםשניומצדוביצירהבשמחהוגדושיםמוגשים

מאד.~שח
: i) הראשונותומןבארץלנדשהיוברתהחשוהמשודדותאחתהיארחלמשדורת

ואישיותה.חייהאת•כיודונעוותשנעד•םחשובהיום.עדשדיםשידיהשאת
שהידהמיוחדיםהגיבוריםמןשפירא,אבדתםשלסיפורוג'דע,השני,חספו

כתבהספראתכאח.דדמגשימדהציוניהחלוםשלחולםשחיהאוצנו,
שכתבהאהבה,שלשליחותהשלישיהספרעזר.בןאהודוגילחבלתי.~מנות

עדחייוותולדותסיוגיאנזרעלומרגשנועזשליחותסיפורהואהרשלג,דעה
י'נול.דבההארץשהיאאיטליה,בצפוןהנאציהאויבבקוויהמר?רפו

יחיהובוודאימבוגדיםלאנשיםואפילוולנעדרתלנעריםרומניםיוצרתדוח ..
. w ספורתבבחינתחםאחדשמצדאלחספריםיקראוחדשיםשעוליםוב
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מ.צ,זאתעםמיוחדות,דמויותועיצובמרתקותעלילותבעלתריאליסטית
והו/והמיוחדותהדמויותהיסטורית.חשיבותאלהלספריםיששני

להזדהות.חשוביםיסודותחםהארץ-ישראלי
פרקישהנציחוהנפלאיםהסרפדיםעלזך,ספריםסדרתשלהמיוחדותעל

פרסלחםלהעניקאחדפחהוחלטבארצנו,גדוליםאנשיםשלהיסטוריה
תשנ"ד.לשנת

נ.רגסון~גרשוןשביטזהרפרופ'גלנ.ועמנוחהד"ר

המנחה:

 :" e •ו• iPi ~ kכתנ!/ו
 l(n;i/. 1 1 1נ~ i1/n;i; ן;~ן; k;ןנ1>כ;ן ת)ו~;ורן ~; 1 ~ן;-•>/ in;>כ eא ll ת·~ rםת Jכ Jר e >/כ
~ ao ר;ן" ln•fe תk le ;ן;1נ/כ>כ/ת~ת "ן;~ן: 

" J •קקת;l נ1;רתle p ר~· e/ p אn •תll1l ןוכ•ת;f תl כת/ת<ln תf/d ו;k '<כ" IJ •11ורבJk fe '.!''' 
a /ן;!נ l<1NJ ת~ k .f"ln תק/>רך~ר•;ןתJ ר>/ן;•ר;ן f 

ג 7הרשעה 1פמאתאכ 1פרסןזת 1ל nזס uדם 11דכ
חסידותאתלזכותלנכוןמצאהאשרהשופטיםלרועדתהעמוקהתודתי

המכובד.בפרסבארץ""ראשונים

ארצנושלהילדיםהזאת.חסידותבמסגרתספרלכתובמאודשמחתי
באוץבמינו.מיוחדבאוצרהתברכו

עלמרתקיםסיפוריםאינסוףמהלכים
שלנרבעברישמופלאים.אנשים

מעשה'אנשיוגםרביםחולמים
חיהאנצרבלב.עזהאמונהעםשפעלו

חסידות,כשםובעיקר,זה,וגםזהגם '

ראשון.מטבעוחיהחרא

מהאתלחמשירכדינשארתמידלא

להתמודדצורןאמנםאיוראשון.לחיותמיוחדמסוגגבורהזואןשהתחיל,
צריךחדרןסימניואתלהישעןמיעלאיןגםאבללך.הקודמיםשלצילםעם

ראשונים,חזה,לתואררמתקחיםהולכיםאנחנואםגםהחושים.בעזרתלגלות

14 

--~--~~~------·-~~-"··-
·~,=wע«ך» Y ""'·-'--·~·" 



אגשיםמתאועדייוהואהנפולות,המונאותביואלעבו,לזמןאותומסיטים
לפעום.תמידהממשיכהומציאותמאודאמיצים

מספריםאיןכיועדין,דקקועלחלינהדוושתזומעיושסידרה•.דעתי
ובלילייפותבליאמיתי.סיפורמספריםאידצעירים!לאנשיםחיסטרדיה

הצדאתלחשוףאוהביםבכללהיוםמרוחק!לסמלונושמתחיהדמותלחפון
קשה,מחלהזוציניותסכנה.ישבזהגםאבליפה,הפחותחיווא,זהפחות

שומראידהילד.אלהמנוגדמןבתורשהעובדתכשהיאבמיוחד

עלמעבירהוארמההידיעה~ראיההתחלהטעםעלהחכם-לאחו-מעשה
יכולתרעלהצעירהקוראשלההתלהבותעליחיהומהתכוונה!תמימות
שלרךהפליאה
כינעלם"ופתאוםכאןהיהוגעלפניאנצר!"איפהבמשפט:הספדאתהתחלתי
הרביםהמפגשיםעםהכתיבה,במחלןביוגבוהשהלכההתחושהחיתת

אותוחכיומיאבלאנצר,אתהנידובאוץאנשיםתמרניאודותיו.עלרר:סר•,אה ;

המצרילדבר,האוהבלכאודה,הקל-דעתכל-כ,ךהמוחצןהאישדווקאבאמתן
אישפשוט,לאולגמריכרב-פגיםליהתגלההואדווקא-הענייניםבלב

והיפוכו.

כזחןמורכבלגיבוראמיתית!דמותשללסתירותבלבמקוםלנוער•שהאם

אתהנעוריםלבנילספוחשובכמהעדליהתבהרליהתבהרלאטלאט
לקרוימעבדוצניחהלפעולתבסוףשיצאמשוםרקולאאנצר.שלסיפורו ..

ישנועזים.מבצעיםבליגםמרתקגיבורחראשב.לאממנהאשו}•האויב
אנשיםמקסיםחראחולשות.גםלוויש-כובשתועוצמתמקרויותבדמותו

דורכיםחרשיושלו;בההמחשועננותבאמיתיצעירחרא .אותםמרגיזגם:וחרא .. , .
 .אמיתיצווןמזחהכשחראמיקוחובלימידלהיענותמוכןוחראהחיים'}אל

אליהםאנצראתשיביאסיפורלילדיםלספואפשרהאם-עצמיאת;'.שאלתי
לחיות.צויןהאישכךלשםבווך,לירחיהועכשיו.לכאן•.קרוב.

מאמינהאנימכלויותראותו,שיספוספומארדרוצחחיהשאנצרלי)גואח 5

חירם..,,שלהנוערעםלדבריכולחיהלו .צעיריםלאנשיםלהגיעורצה';~חיה
יודעת,·איננילחם,אומוחיהבדיוקמהמדבק.בלהטודאיזאתעושה;;ף.יח
עדשלוהמעורבותאתהבעירה,אתמאישיותוקולטיםשחיוספקאיו:·אבל

.הסוף.

מןסופגיםהיוגםאוליחשוב.שיערואותםמלמדחיהאיתרהמפגש·~צם
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שניתנהההזדמנותעלבארץ""ראשוניםלסירותתודחאסירתאני
חיה.מילהבין,מאשריותרלחוש,ולנסותחזההאישאללהתקרב
 .לאוץ,מארץבדמיוניאחריולרוץהצטרכתיהרפתקה,זואנצרעלספרכתיבת
 ' 1אנצשםחיהתמידאבלקצרה,נשימתישונות.לנסיבותפעםבכללהיקלע
שלו.באנרגיהאותיסחףותמיד

 .אומפלגה.אוגוףלשוםלאאחד.לאףשיירלא-לבדלעמודשלוהאומץ
 ••;ג iלארץמאוץלנועהחירותאתלושנתןשלו,הזעתרוחבאתרואיםחיו

כיוון,··לשנותתנועהקלומאידךבמתרחשעמוקבמשולמחדלעולם:מעולם
הקיברץףשלהיומיוםבפרטימעורהוגםהמערבבתרבותכדגשוחהאנצו
 )? iהימכלהרחקספר,בקריאתלעצמומכונסוגםובמפגשיםבשיחותלוהט

השמזוחמןוחמהישירההשואהשואביםחיואולי-חשובוחכי-חברתי.
nk. 1'ויפיבהואיוציניותבהשאיו-אדםואהבתחייםשמחתשלו,מבעבעת ' 

יקלטואכןהנעוריםבניואםזהכלאתמעבירהספראםיוזעתאינני
קוראיעודהנעוריםבניאםיודעתלאאניאנצו.שלדמותועושראתחםפר

הדרוש··הסבלנותואתהזמןמשךאתמוצאיםאכןשחםמקווהאניםפרים."
דפים.והפיכתרוחאורןדורשאדםעםמפגשכלספר.בקריאת

פועה.שלאביהיקבלהפרסאת

במחנהלחורגםרניאנצוהוצא , 1944בנובמבר-18בשנים, 49לפניהיום
לו;'האזכרהביוםהפרסמקבליעליימנהאנצועלשספרמדויקכמהדכאו.
אדםחיהאנצוומרגשים.מפתיעיםדיוקיםלמציאות,לפעמים:לה,ישאכן,

מפגש!שיחיההלוואיהנעורים.בניאלשיגיעהלוואיומוגש.מפתיע

חטבחח:

fli סתדP1 : קl ך;)•/תר• f תN גקרekfl ארn ג.רk ך;f גדli f כ;רf סר~ NkJ גסתרp1 ,לח

ג.ר nאת f•;il PI 11 lק e nכ• f/א
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רא 1שפאברהםשד 1ר 1פ 1ס , 1111ג•ד 11הספרד 11ר f11כןאהדר

נכב,דקהל

רקצעיר , 9 3בןהיוםחיההואימים'מאוידחיהזאבאחרוןהמשודדאילו
שפיוא,אברהםספרימגיבורבשנתיים

חיהודאיזאבנ-965ב , 95בגילשמת

ל"ג'דע",ניתןשמועלשהפרסשמח
ומעוכותעבריתגבורהשמתאוספו

הוציאשעליונושא 1בישראלמלחמה
בחייוגםואשואנתולוגיה,הוא-עצמו

וצבאיותביטחוןשלהשילובאתסימל
שירח.עם

להביוצוידהספר.יוזמתשחיתהעובד",מ"עםהראל,לנירהלהודותרוצחאני ;;
אלמלאגםספרםאתכותביםשחיוסופריםלמצוא-בפניההעומדהקושיאת. .'·

מאפשרת-מציעהבאוץ""ראשוניםשסדרתהמקדמהשהויאליהם, ה.תג!:!:&
עצמיאניהספר.לכתיבתהנחוצותשנח-שנתיים,ולאעבודהחודש?סופו :

ואינישקיבלתי,הממשלהואששלהפרסשנתכלאתבכתיבתוהשקעתי ;
שלמההיסטוריהחלקאנילכתוב.רציתי"ג'דע"אתכיכן,על רעט~?ו.;·

· j ,ואנישפירא,אברהםשלמווו-בשמירהחיהואביהודהסביפ,נךח~תקוח
לתולדותמכתיבתיניכוחלקלהקדישמשפחתיידיעלחוננתי'כ:אילו

אתלהבטיחנדיצבי.בןיצחקידמטעםהמדעיהעורךנאור,למוטקח~וזה
גביעללמחיקה,בקלותהניתנתבכתיבה,להשתעשעוגםמשגיאות,~.צמי

משפחת .לושהגשתיהראשוןבנוסחאנאכווניזמיםבמכווןהכנסתי-;(?חשב
· 'i) חסרנווגזריהלימוןופלחיבוחסמוולידלער,ן-1883בביהודיושבתפיוא-

והואליהו,דמיפובדוןהנער,אברהםשלבו-מצווחתה.שקיותובה~~וית
ri שפיר"אלאברהםמכתבחיויח.שלהמזבלההרליד-תפיליןלראשונהניח

כדי-1921בליפובא BBCח-שלטלוויזיהצוותאבו-פופיק.איבדחיםיח' .•.
שפיואאברהםפתח-תקוה.עלבהתנפלותהמשתתפיםשלהמשפטאתלסקר

שווהלידועובריהודיה,בכפוהסולחהלטקסבאהכחולותהפלדהעיני ל'ג!:.
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מטעם ,"עד'ג"שלהספרותיהערוךשהיה 1באולחייםאחרונתותרדה
כןומשרםלמבוגרים,כספובעצםשנכתב-תספרעלחגןחראעובד".
 lf\f;nחה\כלמצאבתבונה,אותוערןחייםלסדרה.מתאיםאינוכאילוניראה
ולהוסיף.לתקןליגרםארתיקוניםותציעלעצמי,וסלחתיהתעייפתישנר
ואולי,תספר.אתכתבתיכאשוונוערילדיםעלחשבתילאבאמתאני

 'סדן"תתיעשתארסרט,ייעשה-ספומכלהימים,שנוברתלקורתצוין
לדורותחומראולייחיו-כותבשלנרשתדרוהספריםטלוויזיה.
לתם-תותנההראשונית,חאפיתהיריעהאתכי 1ולתסריטםלחמחיזם

קל.כךכללאכבוזהלנרגםלהעלות.קשהכבר

וזרמיםעינייםכחוליכולםתינוקות,בזרועותיהןהמחזיקותפלחירתשל

התכוונתישלאשגיאותגםאלאאלה,אתרקלאכמובןמצאמרטקת

אתבמקצתהקדמתילאאםאותישאלבי,לפגועשלאכדיובעדינות,
תה.בשקיותהשימוש

כמאת,-סרמלירןדלנועו,לילדיםסרפדיםשלנחמדאוגרןלנריש
חרמולספקיכוליםבלבדשלנרהספריםכימשוכנעואניחברים.וחמישים
נרת.חקרוהשניםלעשוטלוויזיהולסדרותלסוטים

החינוןשמשודזמןכלאבלתספר.בבתיסופריםעםפגישותלקייםוצריך

שישמקצוע,כבעלנסופרמכיושאינו-שלוהמצחיקהבעמדתמתחפר
ישאםלשעתש"ח 10'לומשלםאלאהסופרים,אגודתתעריףלפילולשלם

-הסופריםאתאותנו,תוארלאאתםמ"א,לוישאםלשעתש"ח soר-ב"א,לו
לפגישותהתקציבנגמרלעםלאמנותשגםלינודעלאחרונתבבתי-תספר.

זר.בשנתתלמידיםעםסופרים

אב r:נרסב1ות pס puבדבריםבר,ס 1עמ

חרב,לפרועעלי-תועדתולחבוילנשיאותשארדהלפנידברי,אתשאומולפני
והצמדה.ריביתעם

ז"ל.אהוון,ל."זאנמארזחובתחייבאני
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לטאה,שלב-זנבשתחילתומעגל,בסגירתהיוםחשאניזאבשלבזנותו
להגנתהחברהשלהילדיםעיתון"פשוש",ועריכתסיפוריםבכתיבתהמשכו
זאב"."פוסוקבלתזובמהעלעמידה-וסופדהטבע,

היום.וגדולהובההתרגשותיכן,ועל

לילדים.טבעעיתוןועורךסופוחידתיולעובדתלטאהשללזנבמה
ילדבהיותיאשרלטאות",רודף"אינניזאב:שלהשירכמזבן,הוא,הקשר

לילדים".ב"דברלי,נדמהכןלראשונה,קראתיו '
והלטאהאני!-הואהלטאהלזכךהיל,דאני!זה-חשתיראשונהבקריאהכבר

השיר!אתזאבכתבעליהשלי!הלטאהזו-זנבהאתשאיבדה
הקריאהכדיותוךפעמים,עשרות-השיראתושוב,שובוקראתי,קראתי

ניןובהמשך,שירחלניןלטאהניןקשוישכיגיליתיחדש:עולםלפנינפתח
וסיפורים.ספרותלבין,סביונים

כידבסיפדוידבשיריולימדנוזאב

עץ,כלבצלבעל-חיים,כלמאחזרי
מסתתראבן,לכלומתחתפרחכלנתזך
לחשוףלגלות,שיודעדמישיד;אדסיפור

מקבלדברשלבסופד-ד."לכתדבאותם
זאב!פוסאת

זאב,ל,ךתדדהוראשונה,בראשלכן,
חינך,באשר

; j תה~i נד,ילד
שדשני.שמשדןד"רהחינו,ךמשדדמנהלאדוני, ...

 .החייללמעןהאגודה-ואבושנורית 'ב~"
בדגסון.גרשוןומרשביטזוהרפרופיגלבוע,מנוחהד"רהשופטים,ועדת.הנוי

היזם".החזרתיהדניאת

בן-צב,ימידוצביחנהמעם-עוב,דנירה-חסידותעורכי

ככב,דקהל
' r\ באוץ""ראשוניםלסידרתזאבפרסאתשהעניקוהועדהלחבוינתונהודתי

רחל.שלסיפורה-מכנות""המשדדות,~סיפו•,
רחל,שלחייהסיפורנתיבת-והגדולההמקיפהלמשימהנגשתי~אשד

 !;"היסטוריה.חוקועברו,ימיםלחדקולחפון('(סלטתי

לאירועיםמחוץאשאראותם,אפרשהטקסטים,אתאקראהחוקרים,'יTון
קישורדברינתיבתעל-ידילסיפורהפיכתותוךמחקואכתובעברו,~ימים

לאירוע.אירוע'ביו
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 ;: ...מזחקלדבראיו
 ד~~רשרבשרבפעם,וערדפעםרחל,שיריכלאתמחדשקראתיראשון,דבר
חמשרווחרחלשלתוכהתוראלנשאבאניכיחשתיהראשונהבקריאתכבד

באירץההת•שבזתראשיתאלהשביח,העליהימיאלאיתחביחדוצולל
השוממה.

ב<חח;ביצעתיהלכה,שםמקרםלכלרחלעםהלכתיאמפטית,הזדהותתוךכ,ן
 )~ kןחןן•תיהשתתפהבחםבאירועיםיחדיוהשתתפתימעשיה,אתאיתח

 fi , .. ·חזויותיה.

וראשונה;)בואשכאמדו,וחל;ונתו,ןעם,מרתקמסעליחיתההכתיבה
 ' iוספויiככתבותושימרת,מכתביה;נתביה,דון-ובהמשךשיריח.בעקבות

תמימה;~שגהנמשןמעשי,רכל-תמונותיהעםחתיחותיעליה;שבכתבן
בחוות;;ביקרתיחוקרים,דברידשמעתישקראתירכבלעימי.כשרחלנוצעד
התברך',!הנתיבה.זרןליהסתמנה-ובבית-חקבורתב"בית-חמוטרדים"כנות,

 . 1גום'ביחדחיבדמיונואשוסופר,אלאחוקר,אחיהדלאמחקראכתובשלאל•

 ':,;ועצוהלכשלונות•ח,עםכושלאתגריה,עםמתמודדמאבקיה,אתנאבקרחל.
 ~.שיריח,אתאיתהביחדכותבמחלתה,עםדואבסבלותיה,עםסובלהשגיח,
אהוביה."אתאוהב

נוחל;התאהבתיהכתיבהתוךואתוודה,אודה"אהבה",לערןהגעתיואם
אשתי".שלהקנאהעםוהתמודדתישולחניעלתמונתהאתהעמדתי

יכתבשתספרוידעתיהבנתיוהשלישית,השנייההעלייהלימיעברתיעתוכ,ן
התאכזבןסיפר•שמבקריכפילרחטת","קלטתבליוכילדת",בלי"וחלעל

אהבותחיורגשות,אזהיויצרים,אזחיואמנםנספו.זאתכלמצארלאעל-כ•

החרא.לזרדהמשךחיהלא Jקיימיםחיינולאאלהכלבליחרי-
,_'&_ 

 ~. :~~רי~~ש~~~אם·~~~מ :1 ~~ר~ר~~~ ת~~~~ י:~י~:~~צ~~~ש~נא ל:~פ~~~
 fלכנות,והולכתהזעיר-ברוגניהרקעאתנןטשתהשומם,בנרפהמתאהבת
 ...הקשחהכפייםלעבודת

 :~ספרי.בפרקיכתובהשאררכל
li? 

 ~·חרסים,שנריהמלקטכארכיאולרגעתיקדת,כחזקולנחוגבמודעהחלטתי
 11ואילופעם.שללחרסהדרמהבחומוהחסראתומשליםמדביקאותם,מתאים

אזליהכד-היוםשלמחומרמפלסט•ק,הרכבןהחסריםוהחלקיםששוחזרכד

האמית.יאתויבליעיבלוטהז•דףמזוייף,יחיהחראאןיפה,ייראה
ההם.הימיםשלימיה,שלוחלעלכתבתיזכך,

(,i 

-i\' 

g-,, 

r: 

20 
;; 11 

r ן



וחלאתהמגלחשיורחל,שכתבההאחרוניםהשיריםבאחדואסיים
כתבתי.עליההאמיתית,

השיר:שלהראשונותהשוררתשתיאתקראתי-החלוןליד-השיר
i נחתמשחוגםנחת,גםש

הזאת:הנוגחבתבל
נחתלאיזו-ההמשךיבואעתההאמת,תחשףכאןחשבתי,זהו!ועצרתי.
העלוב.בחדרההבודדהרחלןמתנוונת

נחתןלהמביאשלההמאהבאולי
ונח?עורכורסתלהמביאיםידידיהאולי
שיריהןעלספרותיפרסקיבלהאולי
השיר:בהמשךשלח,האמתאתחשפהעצמהרחל!זך

החלוןליד
טוביבה-לשכנתי

נחתמשהוגםנחת,גםיש

 :הזאתהנוגהכתבל
מתחת,הקטנה,נחצו

ירקותגבת-לשכנתי

השניים,בתלמיהנגנה,

יפיםאפונהתלתלי

עיניםחכלילתוצנונית

חצופים.בצלוזנבות

מתחתהתלמיםומבין

המורםחדריחלוןאל

ונשכחתאהובהדמות-עכר

דומם.ומבטחמטפסה

1r =שנזחרפ' 1פרראתi ט

לרמךשראד 1דהפרסרמתך
העברית..,,הילדיםספרותמדףעלכבודשלמקוםלעצמוקנהלדמן

בגיל·לכתובשהחלאףג 966שנתמאזשכתבהספדיםעשרששה ,.,,,.,".,,

בז'אנריםנוחואתשגיסתפודה,סופרחראלדמןישראליחסית,

לילדיםספריםרגםהנעורים,לבניסיפוריםהיסטוריים,רומניםכיניתם
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גלנ.ועמנוחהד"רשכ.יטזהרפרופ'

 .; ;חון.הגילרבנייותרצעירים
 pחמתאךוהנעדרים,לבניהרומניםבמיוחדמתבלטיםכתיבתומכלולבתרן

רבראשןנfןובואשחיפה,שלידנשרבשכונתונעוריםילדותחרדיות
השכונה,עליוריםליגאל,דרבנותהזה,השבטכלהטרילוגיה:

הנחל.מגדתו-הילךאוהבתלאאוהבתכןכן,צוענים,שלב-קיץ

בתקופתקטנהבשכונהרחנערויםהילדותתקופתמשוחזרתהאלחי6פוים 1: ;~
עלילקבאמצעותומתראותפנימימתחמלאהונפלא,אמיובאופןהמנדאט
במה.תמידועיקרםהסיפורים,בוקענמצאיםחדואמטייסהאירועיםסוחפת,

הסיפורים.גיבורי-הילדיםעלשערבו
הכול,עלירדע<דבהכולשבהקטנה,עירוניתשכרנההיאההתרחשויותזירת
פרק'וכלבר.ילדו/אןויד<דרחבולבת,בןב<ןהנוקמתידידותעומדתובמרקד

באמצעותנמסווחראההתבגרות,לב<ןהילדותשב<ןזהחראהזמן
 .שלמארדהמהימנההדמותבאמצעותזיוף.שלשמץבליהמספר-הילד

המקוםחיישלמשכנעדואליסט<תוארותמידלהעמידלדמומצליחהמספר,
מיופיודברנגועלאנוסטלגיה,חובהברישאדבשגםראמיתי,חיוניבאופן
למיטבושייכתלצירוואריספרותיהישגהיאוהמשכיהחטר.ילרגיה .ומכוחן
הנעורים.לבניהישראליתהספרות

העבריתח<לדיםלספורתהייחודיתתרומתוובזכותזאתטוירלרגיהבזכות
מפעלעלפוסלדמןלישראללהעניקהחלטנובפרטהנעוריםולספורתבכלל
חייו.

ברגסוןגרשון

לר:בךישראלהפרסמךי.בלשד 1ד.ברו
הופתעתי.חיים,למפעלזאבפוסהענקתעלהiורדעהאתקיבלתיכאשו

עוסקיםצעיויס,כהערדואנחנוורץ,עוברשהזמואוןסיכום?כבומחך

גילבכלכילהסת<ים,<כולהראינהמסתוומתשאינהב<לדרתובילדות,בילדים
לה<מחרת.יכולותשאונןודמעותאחוצחוקאחרות,פניםבהמוצאאתהוגיל
זמןפסקרקכבראהזהסיימנו.לאעוזלא,תרכנירת.לנוויששאיפרת,לנרויש
הזה.המכובדהפרסדקארתך,סימנת<אנישלא

ערבותמחשבהלבית-הספרהולכיםא'מכיתההילדיםאתוראהאניכאשו
ערדקצת,יגדלורקהםחם.לאאבלנזדקןאנחנויזדקנו.שאלהייתכןלאבי:
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יקואו-•רסיפראםהספדים,לקוראייתוסףחדשודורשנתייםאושנח
אתהמאפייניםאחדזחולדעתיספק.ללאיקרא,מחםחלקאבלהספקנים.

קרואיםרחםקרואים,שלחדשדרונוסףשנחשכלותנועו,הילדיםספררת
דבריםאומדיםוחםליחםנסשלאספריםשנים,לפנילאורשיצאוספרים
שבינוכמוסיםסודותלבר,חרחוריאתבחםרואתקוראוכלדרו.אלמדרו
כתב.ולאשיערלאתסופרשאפילוהמילים,לכיו

שערתחמסןמוללבדריושבוחראהמחשבמשחקיאלממחוילדוראהאניכאשו
לשלבהגיעשכברמתגאהוחראשערת,על

כלכיבקלות,כולםאתועוברהרביע.י
פעולהרכללן,נחיריםכבוהטריקים
איןחתוכנה,תגובתלדברווחשיעשה
המשתמעותמליםאיודמיון,איוהפתעות,

והגיבוריםדמיון,ראיופנים,לכמה
לחםלהוסיףיכוללאואתתל,ךמומחשים

ממזרית.ראיופזילהלאחיוךלאעצמך,משל
להחריד.עדממדיםחדדמיון.

ילדותןלדחסותלאתאםשהדאזמהלוחסולאהאםעצמ•אתשואלאב•
מתחתחבריםעםלשבתבספרי.כותבשאניילדותארתחילדות.שחיאת iילד ~
יותרמיגורל:חורתבבעירתולדוןרשרורצמןאבדוניושלהחנויותביו..לעץ :
עלאבניםלזורקאסרוארמרתוחגיברוזשמשוןאוהשומרהיפי;גיבור ?
t העדנושלנדלאוטובוסעושיםשחםכמובשכונההערנותעוני·;.חאוטדברס
אדעתה.כןכאז 1ארחנתלאאוהבת,כןחיאהאםכאב:המוןהערני~בכפו •

מכלאתלאנושהולשברוהחנויותשלפניברחנהבס•סבכזרולשחק
ולשובאחרית.שבאחהתסבוכתרכלהגזוז,בשבילצחרבמיץשבו;הזכוכית

הראשוןהזרגאתלדאותארהריקים.הבקבוקיםעםערש•םמהולדדן}ולשבת •
מיםמלאתחורףביצתודאהאניכאשוהמחצבה.שלידתגשראלבערב·.חולן

ביצה.שלבזבוזאיזחלוחש: •בא.;:
אורכיםבמקלדתעצ•ם,משבוידוברותבנינוכיצדמתאואנימספו•באחד 1

מלחמה!איזורעודבשני.אחדונלחמיםהאלחהפירטיםספינותאת;;·משיטים
:; !f חר~אחותבשעהזה,חרגישזדבשעתהפתעות,ראיוניצח!שלבזבוז•זח

רמתחחפתעדתןעלרמהלהחמיץ.שאסרוטלרריזיחתכניתכקרבהרבשעח'אחו,
כנח.סתםמדבןןוהלאמתוכנןהלא לי,:,

מאפשרותלקו•אח,וביםכןכלספריםלחםשישנחםמקנאאנימא•דן, •.•.
לחם,מעניקיםחאלקטורניםשהאמצעיםחוגמהידעהחוגים'משפע/הבחירה,
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נערהיההיה

רםתוםשמו

 •וקםמ'הרשחר,עםשבעור
דרוךכלו

קשובכלו

 .חשובמאדדבר-מהלעשותנחפז
תלםחלום

שמע·קולאו

מה.'דעולא
תמהעומדהואח'וםמולואל

וקשוב

'ודע:הוא

 •חשובמאדמהדברלעשותלויש
 •שמעקולאוחלםחלום
מה.'דעלאאן

והב'ןלמדהוא

ושכח:וזכר,

שלח.בשמ'םצבעונ'םעפ'פונ'ם
והפס'דשחק

וזכך,וחדר

 :ובכהוצחקוהשליםרבהוא
ונפרד,נפגש

 •ושחהחפד
 •תעהובדרךבמשעולשהה
 •ורגעורגשודימושדהוא

 .ובלבו
 :עצובגלתמ'רחופן
מאדמהדברלעשות,מהלו'ש

 •חשוב
 .שמעקולאוחלם'חלום
מה.'דעולא

ונראהלא.ואנייודעיםהםוחלקםקנית,יבהונהמבזגובגילשוקידע
ו pלסאבל .תורןחפיהואחרזתהאהפנאירקויצזתהספרביןהבבוןבלדשהשי

אדו.אלומתשזרוקזהמכרבדמעמדהואהאמצעיםואחד 'קשיםחייםיחיד
ילדותם,אזדזתחירםשלהילדיםינתבוספואיזה 1תוההאבירלעיתים

מה;אתלהםובשחזרמחקואחולהםבכתובשאנחנולאיכתבו,שחםספרים
הרגישו.שחם

k. כאן,'עומדהייתילאודאיעידודושבליכרמיט.למשדרולחזדזתורצחאבי
וממריץ.,,שואלמטלפן,חואשזבים,ספריישלבעם-עובדהערוךחיהחרא

 ''.iזזלפוסובזתתרמזאצלהשיצאושספריממסדה,בזיגוטייןלרדתי
זביחזדבפרזביבצ•ח,חישאנימפנילישדואגותהסופרותהטובותלחברותיו
הדמויותעללידהחולםזלעיתיםלשעותלחדרילחבעלםשאנימדיםלאשתי

זה.פוסלילהעניקשבחוהנכבדהשופטיםלחברשלי.

דם.תוםזאב;שלשוךובסוף
;-
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ומןןי411ע ;',-:';-;* )\:'~'~,-· ,' ~ 

י ... · ;~
בנושאחדשיםספרים 1

?: i;\J - •. 
llt ל
רוןהצמ.את: '~

הקדמהדברי 1 ~ 1
לאורשיצאורעדותזיכרוןלספריחיינועדיםהשתיקה,קשרונמוגנפוץמאז ;;; '

.' n ונוער).ילדיםבספורתזה,בנושאקודמותושימותגואהלבקריםיןשים
זכוונותספריולפנינוהסכרים,נפוצוכינדמההשראה,לאחושניםירכל ,ם(י? .;

גרדםמהתדהים;ואנואח.דקצרזמןנפרקנר-זמנית,כמעטלאורשיצאו.ג~ים
~ tj עשרותנמשךהשראהבתקופתידונערוילדותוקדרותאתנרבליגנוזלדם

להגישםאותרמגיעומהממושכת,כהתקופחבפרסומםלהמתיןאר:'בינ.iנים,

השואה

אחרישנה 50

שנח?חמישיםכעבוררקכ~פר

הזמן,הגיעסתםככהעצמו,לכותבגםלהסברהוקשהבורואינווהמניעי~
הולןשהזמןהתחרשהזוהיאוליאןמאליהם.פורציםוהדבריםאחו•,~.שנח

זכואתוינציחשיספומייחיהלאשמאוהחששהמתקרב,הקץאול, i ו''
היציאההחדשה,מהמשפחהנחתיותר,הכרחיםהתנאיםאלוואולי,נספים!

 1י.וד.עמיבחיים~ולהישארהאימהאתלבטאהביטחוןזהואוליאר~גומלארתן

שלוהשלישיהשניחדורשלועידודותמיכתוכמו:יותרבוררוהמניעיש ~#
וצרלאאשוהקשח,מטענםאתלפרוקלסביםארלחוויםשאפשר''נוצולים,
עד'ר'והמתינוהתקינה,בהתפתחותםיחבלושמאצעירות,כתפייםעלזרגימיס
אריזהבמשפטעדותמתןבעקבותהואהזכררנותלכתיבתוהמגיעיש .ךר~'

לאחר.גםארההיסטורית,בתודעהעיוותיםלתקןמלחמה,פושעשל;ר
רעוד.המשפחהבניכלרויתההשמדהכמהנדתבפרלין ך(~.
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בלאאןרב,וחראלסקירההראויכלאתזובמסגרתלהקיףארכלשלאכמובן

"מרושת",ע"ילאחרונה,לאדרשיצאוספריםלשישהאתייחסאפשר.איכלרם
 ...המייצגים"משם",בסדרהושם,ידובשיתוףאנילביץמרדכיע"שעדרתבית

הזיכרוןמחוברותלאחתגםלכןובנוסףלעיל,הנאמדאתאחרתארזרבדרך
הספיקשלאשואהניצולשללזכרוירתך,פנימיתבמסגרתלאדרשיצאה
אבאשלהמיוחדלספרוגםאתייחסוסינרםולסיוםסיפרור.אתלפרסם

ביאליק.מוסדע"יזר,בתקופהלאורוצאהואשאףהעדות","מגילדתקובנו
מכיתרתהחלמונחיתלקריאהכלליבאופןמתאימיםלהלןשאסקורהספרים
ספריםישאןהעליונה.בחטיבהרקעצמיתולקריאהומעלה,הבינייםחטיבת
זעתרלשיקולנתרןהדברהביניים,בחטיבתגםעצמיתלקריאהלתתשאפשר

 .קוראיואתהמכירהספרןשלארהמרוחשל

חספי.ולאלעולמן,שחלןשראהניצולחיההספרלהרצאתוהמניעישאך
משפחתרבנימותר,לפנילפרסמםארההיאמהתקופהחייוקודרתאתלספו

של.צוואהמעיוהמשפחה,בנימלאררבכןחרא.להנצחתובמקומרזאתעשר
אגיjלספריכלוושלאבשואהשנספרועיורמשפחתובניושלשלונכתבה,
הספ'ןמעיולחידתחרפןכזהחייםקוררתשסיפרואלאער,דולאאירע..אשר

k. ולאנוש;להישרדות,במאבקשגילחהאדירהסבללכוחביטויבה<רתרלהרל,ן
רהערצונח,למסירותביטוישחראכמראדם,חייתושלבסביבהכאדםשבר

ניצחו\'אתביטאובעיקרהשטן,מולבעמידתןכילדממנושנדרשוהנפשית
בירתוהחזקההעדותהיאהנבניתבארץמשפחהשהקמתהמרדתעלהחיים
גם,אלאכיםלחדלוכמצבהכהספדדקלאכזהספדמשמשזה,במקדה .לכך

 ;הגלוייםהמביעים,יהיראשריהיואךהבאים.לדרדרתכצוואהערכית,כמדרשה
ורטטרת.!'מצבותלפנינו 1כידםולפרסוםהממושכתלהמתנההסמוייםאר

ערכיות.וצוואות
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הספריםסקירת

 '.ע 119 1993,מרושת,רזיאל,חייםמאתבמסתרו","בודדהספר:-א.
שלזכווברתודחוסהעמוסאךבלבד,שניםששעלקצ,ר"ארטרבירגופי"סיפור

המלחמהפורץעדשמרנה.בגילכבותחתיוקרסשעולמובשואהיהודיילד
משפחתוכלאךואהבה.חוםשלבאדירהבפרליןמסדרתיבביתיהודיכילדחי

יותרהגדולואחיוהואוקעירו.בבישארעםיחדבשואה,נכחדההענפה



הרךוהילדנהרגהאחגםאןהמשפחה,בנימכליחידיםמהזמןנשארו
מסתורלמצואכדיהתושיהמלואאתלגייסנאלץביע,ריחידישנשאר

האזורכיבושעםחייו.עלונאבקלחלוטיןברדדכשחראנפשו,אתולהחיות
רוסיזוגשלטיפוחיולילדנעשהואףמסור,לטיפולזכההאדוםהצבאע"י

אלהצטרףחראעמו.בניאליצאהנפשראךלמוסקבה,ולקחתולאמצושרצח
מעפיליםגאוניתשהגיעעזאירופהבזוכישנתייםשנדדויהודיםילדים

מאושרתמשפחהוהקיםגזיתבקיבוץבנחביתואתלישראל.ומשםלקפריסין,
אתהסוערמעבודושואבעץבגילוףעוסקהואהפנאיובשעותואוהבת

הספר.אתמלוויםממנהשצילומיםוהמרשימה,האמנותיתלעבודתוהנושאים

ומרחבגרףבתיאוריהשזורספרר,בכתיבתגםלביטויבאהיצירתיכשוונו

הכתובהטראגיים.לאירועיםכל-כךואירונימנוגדרקעהמהוויםמרהיבים
חסדקטןשילדעלבשואה.שקרהמהעלקץאיוזעםרגשותבקוראמעורר
היותו-הנוראחטאובשלרקענקית,מפלצתע"ילכפר'מכפרנוזףאונים
מעוררוהתסכולהזעםרגשותעםיחדאןמנוח.נותןולאמזעזעהדבר.יהודי.
המדהימהחתושיהעםמהמפגשוהתרגשותהתפעלותרגשותגםהכתוב
הנשימהשלפעמיםעדקטן,ילדאותושמגלחנתפסהבלתיחלבואומץ

ממקוםהמתרוצץנודףבעל-חייםכשלרגישיםחושיםלופיתחהואבעצות.
עפומחילותועדהקברותבביתעציםמצמדותלמשנהו,אחדמסתוו

חודשיםלחמו.גוזליגםאךהיחידיםתכוירהםכשהעכבריםשונים,במחסנים

איבדלאהואאךזקוף,ללכתהיכולתאתממנוהשכיחובמחילותחייםשל
שפוףשהיהעל-אףשבו,היהודיהאדםרוחואתהפנימיתקומתוזקיפות

·ומאוים.

באחתלעצמושחגגבו-המצרהמתיאורקצרקטעכאןלצטטשלאאוכל
חפרתיבידילי.שכריתיהמחילההואשלי"בית-הכנסתהמיסתוד:ייייייי'יייי'י

~ I חומתישסיימתי,לאחדשמצאתי.ככלזרדים,המוןברותקעתיעיגולכאדימה 1 •.,י
צלכיצל,ראיתילאסביבי.-הבטתילהדיםיכולתילאיותר-ואשיאת

אלידיברוהזרדיםכלכולם,אתראיתיאניאבלאוד.שישבמקום\'•רואים
מצבותבאותןועודעודהבטתיסביבי.כחוגגיםאותםואיתיחיות,

כבדה"!/מההבניתאזדק .נשארנםזכרוורק Jואיננושחיההמוןבאותו
לתרותאכן,הבאים.לדורותישראלהמוניכלזכואתלשאתמשימתי

לתמיד"אזכרומאזהמסרביםזכדוןאןדרשת,ילאדרשתיואתעליתיא 7 'י''·'''
 .) 73ע'
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מלפנידזיאלושיץ,עיוושלוהמשפחתיהחנותיהחווימתיאורמתחילהספר
והאהב/(החוםלאאםיודעמילכשעצמו.מאלףשחראתיאור"המבול",

אשר:חםחםוהלאומיתהחברתיתוההשתייכותהזחותותחושתבבית,ששורו
תיארוחראמעניזפרק ,כןכמרבמסתרו.ברדדלשורדהנוחאתלוגתנו

חתיסכול,·;חאימרז,חרסועלחשובים,היבטייעלהמסתור,מןשלוחש•חווו
 fרלחיווכחמחדשזקוףללכתשביכולתהשמחהעםיחדהמחודשת,והחרדה

אוץ;אןלמות.נפשראתמבקשיםואיגםבטובתו,שורציםאגשיםגםשיש
והחיים~מה,ריחיממנולברוחשישאחזגדולבית-קברותבשבילוחיתהפרליז

 . .ישראלנאוץהחייםהיולושקוצר

 ~· '.ע z 199 197מרושת,קומו,וחלמאתשמח",אתזוכותשאינני"ילדההספר:-ב.

 kשוניםבמקומרתבהונגרית,שנכתבובשואהנערהשלושימותפריחראהספר
 iנערחהצליחהכיצדחזר,העובדהמעצםומשתאיםתוהיםואנובנדודיה.
הרשימות.'~שלתחילתןהכתיבה.דחףאתלממשתנאיםלאבתנאיםזו,צעירה
 j ~השומרותמאחתבהיחבא,רעיפווזמחבותקבלהשםאושוויץ,במחנהחללו

 l: '::: fלחברהכמתנהשםחשאיותהיחי,דאוצרהשהיהחזה,הירמזאתהגרמניות.
 1 ;הרשימותשלשחזורןמהמחנה.כשפונתהאליהלהצטרףיכלהשלאחולה
 ~·הארץ,עלמפוזרותנידפיסותליקטהשםנלזןנוגןבמחנהוהמשכןחללו
 jלאחושואה,ניצולותבנותשלבפנימיהבשוודיה,וסיומןכתבה.עליהן

ך;
 ;/השחרור.

 ~לנכדים,סבתאכבריחתהכאשרלעבריתיומנהאתלתרגםהחלה-1987ב
 iהניקוראתגםולבסוףאוצהעליתהבתיעודושימותיהאתוהשלימה
 ;;כאחת.ומזעזעתמרשימההנתיבהבשאורראו.בהונגריהילדותהבמחוזרת

והחוליהועבהיאושתיאורירקעעלובכישורן.ברגשבתבונה,כתובהספד

החייליםשלהנוראהההתעללותרקערעלבלזז,ובדגןאושוויץבמחנות
ההדדייםהעזרהגילויישלהאנושייםהמעשיםמתואריםהנאציים'והמפקדים

Mj 
מתנור,ממש.נפשבפיקוחשגבלוולחוליםלנחשליםהמיוחדתהתמיכהואת

 1תיאורחראבמיוחדמוגשהאדם:צלםאתלהדבירהצליחלאשהצרור
:' 1 

שתישנפגשוברחדעצםבמחנה.עימתיחדשחיתהלאחותוהדאגההמסירות
רבותאצלאנושייםרוגשותרבההתרגשותעורויח,דלחיותשיכלואחיות
אחתלכלעזוספקשבלידברזאת,לאפשרכדיהכולועשרהמחנה,מבנות

להישדד.מחן
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היאאותההספר,כותרתבשםהפרקהואבספרהמרשימיםמהפרקיםאחד

רצוןאתעברותמסמלתזוילדתוהדוויח.חוזה-15הבתזולילדתמקדישה

בריחהתיכננתהיאלהישרדות.וגילהחבלתיחתושיהואתעוזובכלהחיים
רקלאלה,שעזותגרתלמתרקגילתהסודהואתהמות,ממחנהמדוקדקת

לבודפשט,כשתגיעלמקלטמתאימתכתובתבמתןגםאלאקשבתבארזן
תספרלמחברתהתבררהשחרור,אחרואכןשלה.תיעדלהיותהאמורמקרם
אםיודעתואיננהשמהאתזוכרתאיננההיאאןבמשימתה,הצליחהשהיא

האנונימיתהילדהשלמותקתיארולידאותה.לאתווכיצדבחיים,עדיןהיא
ההשמדהבמחכותהןומיוחדות,נוספותדמויותשלתיאוריםבספומצריים

תשחררו,שלמאלפיםתיאוריםגםבספרואכן,המלחמה.וסיוםמתקופתוהן

בעקבותשצצההטרגדיהאתמתאדתהיאהטראגיים.והןהשמחיםחן

n 'אתכמונורא.ועבשנותאחרהאכילה,מןשנגומדוחמדתהחולישחררו
אינהוכמובן .הגרמניםכפויאתהניצוליםשלבביזהביטוילבארשחנקםיציר

פליטיאתהשוודיםשלהחמתהפניםקבלתבתיאורשבחדבריחוסכת
בשוודיה.חמחנרת

n בנדודיה 20עד 15מגילבגרותהבימיהיאלקורותיהבנוסףמתאדתמחבות
אתגםהשואה,אימיבצלוהאמנותייםהנפשייםולבטיהחוויותיהעלחרבים,

היאאלחבתיאוריםהקופטים.מחבלוהחמתהענפההדתיתמשפחתהקודרת
תשואה.טרםעירה,בנישלדגםהמשפחהשלגםואהובותיפותדמויותמעלה

כיום ',דדגניהקיבוץחברתחיתתהנועד,עליתבמסגרתאוצהעלתה 1946ב'
נכתבתספר .ואנתרופולוגיתסוציאליתבעבודהומוצתאתאנפו

אןזיכרון.כמצבתבשואה,שנספוואחיותיהאחיהתוויה,שללזכרםומוקדש

שארתםמשפחתהבניאתלילדיהולהחזירבדמיון.ולואותםלתחיותדי i:גם
שלבעידודםארוואתזהספוואכן,רדודות.דודיםוסבתאסבאהכיור, .

אתחותמיםמהםאחזדברילדוגמה:בד.המיוחדתובהשתתפותם
הניצולים,שלמילדיהםאחריםוביםלוביםלפתלהיותעשו•הכותב

מדבריו:חלק~היי 1 .:.:;ק

קשהחדשת.אמאליהתגלתהתחומו,אתוקראתילקלטותכשהאזנתי
i!f !• ....... " שלאהיכולתהתופת.שנותבאותןכאלתרוחתעצומותשאבתמהיכן".., 

ri\\?i•: fi הצדעלהמדיהםלתיעודמעבוהערצה.מעוורותלאחריםוהעזרהר. 
הונחתמשוםזהבספוישכעלה,גזעלהיותשהתיימרהאנושי,המיןשל

שלתיפחהצדעלעדותהמשמשתהחומר,לעלגבורהרוחשליכולתה
בשדה-כמדדתחיתהשאילוומת,זוהכתמת.מןהאדםמותוכיהאנוש•,
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אותJר'ואוליביותו.גבוהיםהצטיינותבאותותבעליהאתמזבחחיתחקוב,
 xר. nמשישתבששמאונתחזק,שנגדלעדפנימההכלהדוחסתכואבת,תמתנה

שלiז'עלאמא,ל,ךתודחמכולן.הגדולההגבורההיאתצעיר,חדורשלבגידולו
בניך".לחיותשזכינוועלויתרת

A,. ·בשיתוף.·מורשתלסמן,נחמאתמטרבלינקה",קילומטר"חמישיםהספר:- :ג
רב:ויוסףמנחםבןאריחבידיבפולניתידמכתבתורגם '.ע 1'30 , 1991ושם,יד

הסמוכותפוליועיירותשלהמרגורלםעלמזעזעתתעודתתינוחטפו
שללהישרדותהמאבקתיאורהואובעיקוררחם.ללאשחוסלולטרבלינקח

תמני((זה.במאבקםהצליחומעטיםשרקתשואת,בשנותויחידיםקבוצות
פולנישוטושלבמשפטוכעדהמחברשלהשתתפותוחיההספדלחיבור

הספרואכןהיסטוריה.שלחחאמיתיתחגיוסחאתלטשטשניסובובגרמנית,
לאכזריותם,הנאציות,חטוףחיותשלהזרועהלמעשינוראהעזותהוא

שלוהגרדאהשיטתיבביצועהדקדקנירוחםוקווערצמתםעררמתם,

ותיעדוהאוניםחוסרתחושתאתלתארהמחברתצליחכן,כמוההשמדה.
שגודפויהודים,חיותםעללמרותהנידוניםשלחלקםמנתשחיותתקרח
צריכיםחיולאותועיםעזרהלהושיטפחדוטוביםאנשיםכאשרבר,כחיות

במעשיהם.להתבייש

ספוזחאיןהמחבר,שלחארטנטיותחוויותיועלמבוססתספרכיאם
רומןלפנינואלאבלב,דעובדותהמתארהיסטוריספראואוטוביוגרפ,י

מהאפילותיוזעיודע",כלעז"מספרבבחינתחראכשהמחברהיסטורי,
מאשה,בשםראשיתגיבורהגםקיימתבספרגיבוריו.שלבנפשםשמתרחש

יחדיושחברוצעיריםקבוצתסביבההמלכדתמאו,דונועזתחכמהנערה
חרשיהתוךלמשנהואחדמסתורממקוםהבריחהתיאורבטוח.ממותלחמוק
והתרגשותמתחרקבקוראמעורראינוונישואים,אחנהוגםלב,ואומץ

ליבואלאאבד','"חפיכאןשאיואכזבתדקארהרפתקאות,רומןכבקריאת
חמתנו,שלדמיונופריאינםשלפניושהגיבוריםיודעהקוראכיבקובו.נשבר

חיהלומחםאחדלחיותחיהיכולחראואףשחיו,אמיתיותדמויותחןאלא
זמןשרויחראעדיוהקריאה,אתמסייםשהקוראאחוגםולכן,שם.במקדח

שלהנואשיםחנסיונותאתמחדשהרוחוחראהמזעזעיםהאירועיםבתוךוב
במחבואם,מתגליםשחםאחואחזאחדמותםואתלהישד,דהגיבורים

סאשחמופח.אינוחטפו,בסוףסאשחשלחטראגימגורלההנוראוהזעזוע
קרובמעמדלהחזיקוהצליחההקבוצהמכליחידהשנשארהעל-אףהגיבורה



בידיודווקאהשחרור,לפגיממשבאכזריותהומתההמלחמה,לסיוםמאוד
אהבה.שלחמיםרגשותכלפיהוחשושאפילואותה,שהסתיוהפולניהצעיד

קבורתבביתשנקברההנרצחיםמביוהיחידההיאוהטרגיותהאירוניהלמרבה
אותהשרצחפולניצעיראותושלבאטיובעקיפיןוזאתהשיחררר,אחריהודי

כדינחאזוראשואלהלזנושנכתבמיוחדספוזהוהעירה.גופתהאתוהניא
הארפלבתוךזה,בספרגםאךהשחרור.ליוםזכוולאהמומגורלםלחמוק
אפשורזאתשבכלפולניםכפוייםאותםבדמותארומעטמנצנץהברוא,

בחייהם.על-כךשלמומהםמעטיםלאכאשולהישד.דלנודפים

 '.ע 242 1992,מורשת,ויסבווט,איבקהמאתהאימה",מולובדד"יחדהספר:-.ד
-1991,בזוכיםבתאונתשנספחהמחברתשלבעלהשללזכורהוקדשזהספו

חייה,אתמתעדהספדלאור.זכוונותיהבהוצאתאותהעודדבחייואשו
שנותבראשיתהשואה,מתקופתבעיקרהמחברתשלומחשבותיהחוויותיה

שלעדרתסיפורזהרולאחריה.שלפניהמהתקופותמעטגםאןהארבעים,
תחילהגרמניה.גבולעלזגלמביה,באיזורבפרליןהשראהאתעבדהאשונעות

עםבמחתרת.אומנםזה,באזרוגרעוקבוצתשלתוססיםחייםמתארתהיא
במאבקהברדדה-15הבתהמחברתנותרהזאביארצ'ה,שלהגיטוחיסול

מנג.דלהתלוייםכשחייהוקשותרבותהרפתקאותעוברתהיאלהישרדות.
לאושוויץונשלחההגסטפושלמבית-הסוהרלהיחלץלהעזולאהזחותשינוי
המוותבמצעדצועדתהיאהמחנהפינויעםבזרועת.המספרקועקעושם

היאכאשוהשחרור,שלהראשוניםהימיםאתמתארתהמחברתלגרמניה.
היאושובחוברתעיימוצאתהיאבפוליןלעירהובשובתברדדה,נותרת

ילדיםשלומחנכתכמורחלעבודהמתמסרתהיאהחיים.עלבמאבקמתחילת
עםאוצתערלתהיא-1957באז.שתוקמובקיטגותתשואהושרידיפליטי
ועובדיםכרופאיםארצחעוליםשניחםלימודית,בזמןהכירהאותובעלת

בחיפה.בבתי-חולים

כתובתספרשריר.אברתםבידילעבריתותודגםבפולניתבמקורוככתבהספר
ספרזהוהמחברת.שלרחאיטלקטואליתהאנושיתומתחוניכרת

מעטגםאןחושןחרבתכמובןבוישוב.בעניוהנקראבירתומוגשזכורנות

אומר!(""חסידיבתואראותםערטריםשאנוהאנשיםאותםשחקרינואור

תספרבסוףממש.נפשמסירותמתוךבטוח,ממרתיהודיםשהצילו ."ח' 11ת1נ 1

מהםמיומציינתכתבה,עליתםהאנשיםשמותאתשרבהמחברתמזכירה

כספולדבריה,נכתבהספר .מעשיחדומהגרהואותיכןשודמהםומי.נספה
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עולםשיבנונדיולשלישיהשנילדורומיועדלחולביםהמוקדשזיכרון
"לאבוגזים,ותאיריכוזלמחנותמקוםיהיהלאשבריותר,ומאושר

ומותםחייהםעלזנדרנותיהבכתיבתמלחמה".עודילמדוולאחובגויאל

 *·''""''''"י'"הקהילהאתגםאלאאותם,רקלאלדבריה,מנציחההיאיקיריה
בעינוייםשנספרבאירופההיהודיותהקהילותשאדאתואףכולה,בפולין

אחזלכלומ•וחדותרבותמצבותהמק•םזיכרוןספרלפנינוקשים. ..
 .הבאיםלדורותאחתצוואהוהמהווההנספים,

 '.ע 127 1992,מורשת,ז"ל,עצמוןשלמהמאתבהימור""זכיתיהספר:-ה.
בתקופתבפוליןיהודיילדשלהישרדותסיפורמזעזע.זכדונרתסיפורזהר

בה•רתואותופקדהשהמלחמהסרחצו'ב,העיריל•דמוראותיה.עלהשואה
אתשהחיהורשה,גיטרשלהקטניםמג•ברריהאחדח•נוהכותבתשע.בגיל

בוכריבעולם•חידישנשארעדלבובאומץבתרש•הנפש,במסירותמשפחתו

נודדחראאחד.אחדלעיניוגרועיםמשפחתובניכלאתשראהאחרואכזר,
ב•ןאןהמלחמה.סוףעדזהרתשינויתוךלכפר,מכפרלמשנהואחדממסתור

 • nורתרמכתחמהפרלניתאיכריםבמשפחתגםפגשלמשנהואחדמסתור
אזבמחסןולאאחדבחדרובריערתבאחרהגילרבןבנםעםיחדאצלה

המלחמה.סרףעדנדוד•םימיהחלדרשובחסורלאהלשנותאךבמחילה.
שלבאחוזתוועבדחיבחםהמלחמהתרםשלפניהפרקיםהםמיוחדיםפרקים

הורסיםשהגיעועדהחזית,בקרבתבב•צוריםכפיהעבודותתיאורוכןגרמני.

 .ברחווהגרמנים

הזמןובמשךדן,בקיבוץוהתחנךהנוערעליתעםלארץלעלותזכההמחבר
בגבורההשחרורבמלחמתחלקלקחחראלתפארת.משפחהגםהקים

נספההצעדלמרבהאןבשלדם,ויצאישראלמלחמותבשאררנןובמסיררת
בזוכר 1989בירלימרצחיםב•דלתהרםשדררדדהדמיםארטרברסבאסרן

פותחתהיאלזכור.כמצבהאשתןע"ילאדריצאהספדלירושלים.מתל-אביב
מציינתהיאהיפה.לזמרתןקדריםומציירתמרגש•םהקדמהבדבריהספדאת

מחששבשביסעשרותבמשךעימונצרהאבודים,ונעררירילדותןקודדתשאת
השראהמימיהזכררנרתלדבריה,יבינו.לאאוליב•ותולןהקרוביםשאפילו
הקדישגדלו,והילזידנחתנאידנ,בשלוכאשררוקחשנ•םכלבמשךעל•והעיקו
זכררנותיוכתיבתאתוהטרופה.השדודהילדותוחוויותלהעלרתתמימהשנה

ועתהשנית.בהםלעייןרצחולאהאסוןארתרשפקדלפנירבזמןהשלים

לימירקלאשהכיןהספדמעיןמותולפניזכוונרתיובכתיבתלראותאפשר
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ידיעתו.בלילעצמואףאלאשנספו,ועירומשפחתוולבניהאבודים,ילדותו
חבריושלהשראה,שלפנימשפחתובנישלצילומיםבשנימלרוחתספר

לארץהגיעומיזםוהשארהנוער,חברתשלבמסגרתלארץבדוןששרדו
מיבמיוח,דמרשימותנסרחרצר'בהמלחמהמלפניהתמונותואילן. 17מגיל
חזרתובעליאצילייםמרשימים,כאלח,יפיםשאנשיםלעצמומתאוחיח

רישוםישנולבסוףיהודים.חידתםבשללשמדיחיומאודאינטליגנטית
"בגעגוע".נשם:אביר,לזכרעזראחנןשחיברמנגינהבתורים

ע.י 59יבנה,קבוצת 1992,תשנ"בזיכרון",פרקי"ורחמההחונות- . zח'

כהנצחהבני-משפחחע"ילאחרונהלאוריצאהזוחרבותגםהקודם,כספר
עדיןאותםשגנזאןמיישם",חייוקדרותאתלפרסםהספיקלאשבעצמולמי

ילדותהחייסיפרוע"יינבחקיבוץבתוסבתא,אמאמנציחהזוחונותבלינו.
ג-991בקשהממחלהפטירתהאחווזאתאחדי,שנחחמישיםבשואה,זגעזריה
קבוצתיתאומשפחתיתבמסגרתלאדרשיוצאתהנצחהחוברתככלזוחוברת

ואףציבורי,אופרטימו"לע"ילאורשיצאוכספריםלכל,נגישהאיבהבלב,ד
ואינטימיתמרגשתהנצחההיאזו,חוברתלהכירה.שראויליבואהכן,פיעל

עוצמחבהםשישועמוקיםרגישיםלחייםרוטטתומצבהיחזדית,לדמות
בתקופהאפילוביטוילהבאיםהאדם'ואהבתיצירה,תנוגח,ונפשית,מוסדית

אדמות.עליבגיהינוםחייםשל

דוןלאוץשעלתהאחריבנה,בקיבוץומשפחתהחייהאתבנתחחיותורחמה

אתהשואה.שלזובדואהתקופחשלפצעיהאתנושאתכשהיאקפריסין
וציוני,דתיבביתומאושריםיפיםכשתחילתםבפוליןעברהזבעזדיחילדותה
חיתהחיאונשמתו.בשרדעלהשראהאימיאתשחדוהמיככלוהמשנס
הצלתהעדחמלחמחשנדתכלאושוויץכדללבאירופהשדניסבמחנות

לשוודיה.והעבותה

שללארכיוןבזמנומפיחשהוקלטכפיחייה,סיפוראתמביאההחרבות
המשפחה.בנישלקישרוקטעיוהוספתמסוימות,השמטותתוךהקיבוץ

המשפחהבנישמעוהקלטתאתהמחנות.מרהשחרורעםנפסקתההקלטה
הדבריםעל-פימובאהחייםתולדותהמשך"השבעה".בימירקלראשונה
מוגשיםוידידים.תגויסרעל-ידיעצמהרוחמהעל-ידיונכתבושבאמרו
כדררהאישיותבחוויותיהםהחוברתאתהפותחיםהבניםדבריחםבמיוחד

אךומברכתם,סקרנותםאתעורראימםזרועעלהחדרתהמספרלשואה.שני
וקוררתחייהקורותהעלאתאחרעתהרקקבלוהתשובהאתשתקה,אמא
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 • iחמוקלטיםהעדותדברימתוךקטעיםשלהבאתםזו.בחוברתבני-משפחתה

 ..חובמילוישלתחושה"מתוךהבנים:לדברינעשתהזו,בחובותחמובאיט
 ..מאחוו<ונעוליםנאוירתלוייםשנשארונאמרו,שכמעטדבריםלאותם
חשוקות".שפתיים

וההישרדותהעמידהמכוחהתפעלותומעוורימוגשיםמרשימים,הדברים

שעליוהקטןלאחיהוניחרדמשפחתהלבניוהדאגההמסירותהאהבה,ומכוח ..
יהודיםילדיםקבוצתעםיחדניספחהואהועיל.ללאאןמשמר,מכל"'שמוח
אןהימיס,כלבליבהנשאההאימהזיכרוןאתששרדה.היחידהוהיאאחרים,

משפחתהנבניתוההתחדשותהצמיחהשבתחושתלשמחהמקוםבונתנהגט

אחדשוב.לבלישניספרלחהיקריםשלבבואתםראתהשבהםהחדשה,

אתהמתארהקטעהואהניצולים'בספרותכמותםביםושאיןהעדותמקטעי
לשנתאותוכתבהרוחמה .) 29ע'(שס"לחירות"בשםהמחנותמןהשחרור
זולחוברתתשג"ג.חשדןמורשת"ב"ילקוטפורסםוהואלשחרור,הארבעים

מצורףוחברתית,משפחתיתבמסגרתשלחשוניםאלברטצילומיגםבהשיש
מעשחבקרמיקה.המרשימותיצירותיהממבחראמנותייםצילומיםובואוגדן

הכתובים.מןהמצטיירתעצמהכדמותהתפעלות,מעורושלחהאמנות

 , 1946-1941בשניםהמועצותבבריתבעורף""הרחקהספר:- '.ו

 '.ע 167 , 1991מורשת,הוצאתכחן,אברהםמאת

הואבטשקנט.בעורף,הרחקהשואהאתעברשמחברוזיכרוןספולפנינו

האחרוןברגעעירו,מקרבנהלהימלטוהצליחבפוליןשלימדליטאילידעצמו
ועלובחייםלהישארשלושתסהצליחוואכןהצעיר.ואחיואביועםממש,
עתה.עדהציבוריתבפעילותווממשיו ,-1949בארצחעלההמחברלארץ.
בלילותהחמישיםבשנותכבונכתבהספדושם'.'"ידהנחלתחברהואכיזם

מותחלאחררקאךבכתיבתו.אותומעודדתכשאישתוהארוכים,צפת
ואחיואביושלולזכרםלזכרהלאורולהוציאולהשלימוהחליט-1977,ב

לפנימגוללהספרהמחבר).של(לשונוישראל"באדמתעדן"שמנוחתם
מרתקותופגישותהרפתקאותגדושוגעגועים,יסוריםשלארוךמסעהקורא,

הפליטיםחוויתיאורבספוישהתיכונה.באסיהאחו,מעולםדמויותעם

זו,ארץבחלקיגםמרחוק.אליהםשהגיעוהמלחמהוחדישם,היהודים
חמורומחסורעוניחייוחיומהמלחמההתושביםסבלוהשונים,בקולחוזים

ההמוניםשלהסבלמכוחעמוקותמתרשמיםעימויחדוהקוראהמחברביותר.
וחסרונותיו,מעלותיועלהקומוניסטימהמשטרגםובעקיפיןהמלחמה,בעת



פרקשם.המיוחדיםוהיבטיואופיועלהמוסלמ,יהעולםשלזחנחבלהמיושם

המוצליםהאודיםעםוהמפגשלפוליןהחזרהתיאורהואבמיוחדמרשים
המלחמה,אחרמידאושוויץ,מחנהמראהעםהמפגשהואנידתומזעזעמאש.
מןזועקיםאחינודמיקולדתמדם.עקובוגבוכלתזעק,מקיראבןכשכל

אחיך?"הבל"איהקיןאלהפונהה'שלקולואתשדמעואיןהאדמה,

תשנ"ג.ביאליק,מוסדלדויא,שלדםלאדר,ומניאעורךהעדות","מגילדת-ז.
שלאישיוזיכרוןעדותספרחיודחמחםאחדשכללספריםהתייחסנועתהעד

העדות""מגילדתהספדאתאציגמאמרילסיכוםעצמו.בפניהעומדהכותב

ונדתדמויותשלעדויותעדויותבסיפורוהמחברמביאברהוא,כןשכשמו
ביותרמופלאיםסיפוריםמגוללותהללוהמגילותאחיד.מרקםבתוךושונות

בקידושעל-אנושייםמעשיםושלוגילים,בלתינפשכוחותשלגילוייםעל
מהםגיבורים,שלרחבהקשתלפנינובמותם.-חשםוקידושובקיומם'החיים
שקולקובנואבאויחידים.קבוצותוילדים,מבוגריםעם,ופשוטירבנים

אתגםהיטבלהעריךידעלטבח",כצאןנלך"אלהיה:בוילנחשלוהקורא
להקיףניסיוןישחללובמגילותלהישרדות.השקטההלחימהשבכדתהגברות

חיהקובנואדשדדיץ.חראכשהמרקדאירופהבמזרחוהאימיםהמוראותאת

ולתפוסאותהלהביןאדבשואה,קדחאשרכלאתלהקיףהיכולתלאימודע
מולאדניםוחוסותודחהישרדות,מולחידלוןכמו:בהחחודיחמשמעותאת

כן:ספודאתפותחחראכןעל-פיואף .ותדשיחבלאומץ
חחי:/חיחדדיחעםאלבדיבורוביןבשתיקהביןתחרוג/היחרדיהעם"אמו
שאריתחיאלעדותנו,/ולבאוזןנאחטהאותנו,להושיעיכולתשלאאתה

ברגעינפשנואתמחזקיםשהידהדבריםואלוחידלון,מחולהביונסחהחיים/
פרידה".

יהודים,שלמאדתאותםבהנצחתרקלאגדולהעבודהעשהלוויא,מדהעוון
להנחילכיצדדרכיםביקשחייושכלעצמו,קובנואבאשלבהנצחתוגםאלא
שלהחסטוריתמתודעתולחלקולהפכההבאים,לדודותהשואהתודעתאת
בדתחכתומחןוישחללו,במגילותניכוקובנואבאשלסגנונן .היהודיהעם

מקים,..,קובנושאבאספקאיווב.עונילחטבחובוהאוצרתנכי,בסגנון
עם,ופשוטימנהיגיםאלמונים,ושאינםאלמוניםליהודיםמצבותמצבות

האדמה,פנימעלשנימחהרובגדולעםדאיתםהשם,ומקדשיהחיים
המוקיעונפשימוסריעומקשלמפראותמורשתאחריהםמשאיריםאן

שחקים.
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לתקווה,יאושביז
 .ן 111הכ•ט~שרדצאת 111 ,~ 1ר jJרדכ• 2:1כתכ
 .ברגסון .גמאת:

חרא.כןכשמוהספר

יכולאלחמימיםיוםוכלקוופמרדכיעלעברוסבלשלוביםחודשים
למצבהביאוחיבחםשהתנאיםמשוםמדעת,ליאושבן-האדםאתלהביא
תקוה.באיןיאושי

והתלאות.הקשייםעללהתגברשאפשררהאמונחעוז-רוח,תרשיח,זאת:ובכל
צדק.שחראומסתנו-תקווהנוהפיחו-ובנייחותבניידותחכורכרתוחסכנות

חמתנו:כותבלספרובהקדמה
לולאמעולםאותכותבחייתילאאבלכאוטוביוגרפיה,ייראה"הסיפור
שהסיפורחושבאניאבלאישמענייניםלאחפרטייםשחייאניבטוחהשואה.
לתקופהשנקלעודורימבנייהודיםאלפיעלעבואשראתמה,במידתמשקף,
בחיסטוויח".דוגמתהחייתהשלא

ואלהחזכרונות,לכתיבתהמניעיםהםאלהשאכןלכותבלהאמיןאניונוטה
שהצליחוומעטים-הנאציםמזוועתלברוחשהצליחואו-מזלםלהםששיחק
קורותאתנאמנהומשקפיםלתקוה,יאושביןחיים-קרופכמולהישדד,
חובלסבלהתעצומותאתלקחןמנייןלמסופו:משתאיםוהקוראיםחייהם.

ויישדדו.-העינוייםעליתגנדרלמעןעצמיולעידוד
תקופות:לארבעלחלקאפשרקררפשלסיפורואת

עליחסית,התנחלהחייםשהוריבפרלין,אופיינית,בעיירהחייםשלהתקופה
המסורתבורחלהתחנךיכלווצעירנר-האנטישמיותאףעל-מי-מנוחות
קוופ.שעשהכפיתוגות","עבריתבגמנסיחללמודואפילוהיהודית,
חאדרם.הצבאע"יפוליןמזרחכיבוש-שהנייההתקופה
גםאךחיוניים,במצרכיםממחסורהאוכלוסיהסבלהכברזאתבתקופה

לדוגמא:רוחניות,ממצוקות

אותובירכתיברקובסק,ייצחקומחנכימרריאתפגשתיחגמנסיה"בפרוזדור

מיוצר"רעדחיחמפירששמעתיהראשוןהמשפט ".כמרבןבעברית-לשלום
החדשה.המציאותאלהחזיררנידבריואידיש).אלי(דבראידיש"

כאבוהדברבאידיששיחתנואתתמשכנוהעברית",השפהאתמלחזניו"הס
מארד".לי

-~""-~~--""·*"'"""' 



בהשפעתהורסים'בד.בלבשפההתבטאלאהרוחנייםהחייםשלהדיכוי
כלללמדאסרוגםאןבעברית,שנכתבוהספריםאתהחרימוחיבסקציח,

החלהבייט,יחסובמשטוהיהודית,הספרותהיהודית.להיסטוריהזיקה

 .ספריםמוכומנדלימתקופת
 1941,ביונישפוצחלרוסיה-גרמניהביןהמלחמההיאשהלשייתהתקופה

אמנםמיועדים,חופרים,אנואשרש"חבווות,היהודיםשוכנעווכאן

בשבילנו".

מסתורין:חיפשוזומקברותלהימלטכדי
לחםשנואהמקרםבכל-בחורשותבתעלות,במחבבים,במרתפים,בבונקרים,

שלאכדיקרובותלעיתיםאותםוהחליפו-מסתוומקומותלמצואשאפשר
ייתפסו.

מסתרומקרםכאןשקייםלהניחחיהוקשהמושלמת,חיתהח"חסרואחלעיתים
למקום".ממקוםונדדובאי-שקטחיוזאתובכל ".

הפחדבהרגשתסניטריים.תנאיםללאאוכל,ללאנדודים,שלהזוועהובכל
שלמקויםגםהיו-נפוצהתופעהחיווהלשנות-עליהםילשינושמא

לתקווה.המעודדיםחיואלחואוליאצילות-נפש,
עזרה.וקיבלובסביבהשהיוהצ'כייםהכפריםביןנדדוומשפחתו'קורפ

זהאכזריבעולםחדשה.תקווהבינסכהאלחאנשיםשל"לבביותם
שלצדיקיםעינימולואיתילערמתו,וכאפסכאיוהיאסדוםאשושמזכגיבכר,

בחיים".אלאאגדהמתוךלאממש,

חרא:מהזבואחדרביםחרחוריםהמחברמעלהזאתבתקופה
שלבסיטואציהלנחוגוכיצדמהחבויהאתהדריכהלאחציוניתהמנהיגות

שייעץ,מישהובשטחנשאוולאמועיתזכ.צאןאתעזבוכולםעדיין,שלטון
 .ויארגןריווח

חתבוסניתוהנסיגההנאציתגרמניהצבאותעלניצחוןהיאהרביעיתהתקופה
בייטית.חסררוסיהמאדמותהגרמנים

חבלתיתחרויותסיפוריאתוב,בכישרוןקורפ,מתאוהתקופותמןאחת

אתשואלקרובותשלעיתיםוגח,בהתרגשותהקרואאתומדביקלו,רח ilrגנו 1
חאמנזכן-

להמליץ:אלאהמסופר,מן-מעטלו-הקרואלפנילהביאאפשרותאיו
 1'" .•חמלאחתקורתוהגשמתאלחמתנועםיחדותגיעברוקרא
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קוראים?!אינםהילדיםאז
(קנדה)יוב'הרוכאלדמאת:

רץריטהתרגמה:

k,. אינםבהחלט,הםאמת,עבור.·כבימיםקוראיםאינםילדיםכיאומרים'כולנו
קריאתלעודדאפשרהאםשאלתם:כילדים.אנחנו,שקראנוכשםקוראים

וחוויםספוניםמווים,שלוגדלהההולכתדאגתםזואכן,-בימינו!!ילדים
בנושאנו.

מדועמהנה!!פעילותבקריאהמוצאיםאיגםעידננוילדימדועשואלים:.הכל
לשנותניתןבכללוהאםלקוראןשלאמעדיפיםהקורא,יודעיהילדיםורב

זו!!עובדה

עידננו~ילדיבימינשתנהמה
ואשיתהמבוגריםעלינו,והעצמית,החפשיתהקריאהנושאאתלקדםכדי
עברנו,אתוורדבאורהוראותמשקפייםמעינינולהסירלהתעוור,לכל,

מתגעגעים.אנואליהםהנוסטלגייםזכוונותינואתלמחות
ועכשיו.כאוהיוםילדינו,שללעולמםלהתחברעלינולשנות,ברצוננואם

הסיבהבעידננו.מאדהשתנוהעולם,בכלהילדים,חייכיגםלזכורעלינו

בגורמיםהדרמטיתהעליההיאהקריאה,בהרגליופיחותלשינויהעיקרית
הספדעםמתחריםוביםנושאיםבעידננוכיהילדים.שלזמנםעלהמתחרים

הילד.שלומוצוזמנועל
שלחרבומספרןהמקלטיםזמינותהטלוויזיה.חנהביותרהגדולההתחרותבת

תוכניותשליתרבחיותלילדיםמאפשריםהאקרנים'עלנין-לאומיותתחנות
מעגינות.

לפניכמעטביו-לאומיים,לאוועיםעדיםילדים,כשחםגםבעידננו,חצופים,
שלכוחהאתחיטבמכיריםאתםבישראל,חאוועים.קוויםשאצלומי

שיחותובדתמשפחדתקבלוהמפרץ","מלחמתבתקופתכאשוהטלוויזיה,
בטרםעודחסקאדים,מתקפתעלשידעובחו"ל,וקרוביםמחבריםטלפון

-ילדים!!עלהטלוויזיהמהשפעתמודאגיםלחיותעלינוהאםבישראל.נפלם
מוגברתאלימותביןמיתאםמצארבאוח"ב,שנעוברמחקריםספק!ללא

המזעזעיםהאלימיםורעיםהאמספוביולהטלוויזיהמסכימעלהמוקרנת
במציאות.המתרחשים



זבונעשיםנערים,ע"יחמברצעיםשכיחיםירישקוברתהדברמפליאהאם
אמריקה?!בצפרןיוםשביום

קנדה,שבורנקובופוייזו""סימוןנארג'לאחרונהשהתקייםנכנסרעוד:זאת

עלשבטוקיו)הילדיםבספרייתספרנית(לשענו,טקנקח•ושיקרחגב'הצניעה
כיום:יפניים,בילדיםצפווצוותהשהיאמכאיבותעונדותמספו

הפנמתכושרפחותגילוספרותיות,בפגישותמרוכזיםפחותנראוהילדים
נכלל.ספררתיידעחסוימחםורביםמבעבוספרותיותעובדות

אנשים,המחשב.חראוירידתה,ילדיםקריאתהרגלילשינוינוסףגרוס

בעולם.להתקדמותתדוןהיאנמחשבשהשליטהמדגישיםרבים,במקומרת
מודאגיםאנחנוספורת,כאנשירב.פנימיכרתכנראהישהמחשב,להפעלת

חשיבותאיןלזמןלמחשב.לחתמנוכמעטלהשקיע,קלכמהעדמהתופעה,
מספועלעדריותישנןגם,כיום,למחשב.תארםשניןהחרדיתפעולתםמטבע

שיסיימוילידהן>(או,לנעליהןהמחכותמחשב""אלמנותשלותולךגדל
 .אחריםלעיסוקיםויתפנותםעיסוקי
התנסויותמזינפחותומתנסיםלרמזיםכיום,ילדים,הצער,למוכח

אנשיםשיגדלומנתעלבנושא,לטפלמתמי,דיותרצרו.ךוישתקשורתיות

מקומתעללהצניעהזרקורים,נאורלתאיוהמקוםזתראיכפתיים.רגישים
בעידננו.והאדםהילדלחייתספורתשלותפקידה

גםיקראו)אותםהקריאהספרי(מספוהקרואיםמספואתלהגדילניתןהאם
כיום?!

לסוגיעדיםלחיותעלינוואשיתהנאות:בזוכיםלפעולעלינוכן,לעשרתכדי
שנית, .ילדיםעלהמופעליםהלחצים

ונושאישטחיאתלזהותעלינועצמם,לילדיםוהקשבתהתבוננותכדיתוך
למקוולפנותחייביםאנונדרכנו,הצלחתלהבטיחמנתעלחתענינותם!
ילדים:עלהעיקריההשפעה
ותוויתםמחנכיהם

-יקראושילדיםורציםאנחנו.אם
למחנכיםלהגיעחייביםאבר . 1.

מהעובדהמודאגאישית,אני,בנושאנו.הילדיםחייעלונחהשפעהלמחנכים
בכוונה".קוראים"לאמכנח:שאנילמתתפכודניםשמווים

עצמם_.להנאתקוראיםאינםמחםרביםאבל,קריאה,מלמדיםקרוא,יודעיהם
לרכזחייביםלספרותהנלהביםאנחנו,מפתח.שאלתתנההקריאההנאת

בתכניתהספריםבחשיבותיכירוכיחמוריםאתלשכנעכדימאמצינו .
 .לתלמידיםלדוגמאמודללשמשחס,ובתפקידםחל.ימודים
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 רה•,,.,,,"יצליחוואףלקריאהסדיוזמןלעצמם,יפגר,המדריםכינצליחאם

טובiועבודה(רואההילדיםבחייוצינימשפיעגווםלחידתעשוייםחםממנה,
בעולם).שוניםבאתריםמוויםחובהע"יהנעשית

לעשותמרוחיכולאותרביותו,החשובשהדברשלמתבאמונתמאמיןאני

 .לתלמידיוומהקריאתבאמצעותחנובביח"ס
לתלמיהיותרהזכור•ותו,המשפיעדבר,לכלבאמתמתכווןואניזב,ולןאיו

תלמידיו.בפנ•הקרואומחנןמרוחמאשו
לקוראפנאי•מצארבכתתם.ספר•םסביבתטבעית,י'צוד,קרואים-מחנכ•ם
וחרשב•םקוראיםמתלדעתורצים•לזים .קריאתחוויותלהחלפתזמןויקדישו
חבו•חם.אחרים,ילדים

מרוכזת,ספריםלקנייתאפשרויותגםמארגנותרבותחינוכיותמערכות

ונו.'חנויותאיוגרנ•ם,באמצעות

נלהב.קוראליצירתעיקירכגרוםחרכחחספר•םעלהבעלותכיהסתבר
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z . לחדריםגםלהגיעחי'ביםאנויקראושילדינומנתעל
לשדוחי'ביםאגרלחםבירתו.חטובאתל•לד•חםלהעניק'תמי,דורציםהררים
 •חדריםשותפותבלימודים.בהצלחהעיקריגווםחנההקריאהבורו:מסו

הוא.באשדהלמידהלתהליךרבותמסייעתבבית,ספרותיתבקריאהילדים
קנדה.-ברוגקובועידוד-קריאהלפעילותדוגמאותולבסוף:

שמטרתהקורא"בית"תכניתתיגחאזרו•,ברונקובו,הספרלבתיייחודירעיון
ספדילילדיםמשאיליםאגו .הקריאהעידודבתהליךחחרר•םגרתמעדותגברת
קריאתסירםעללחתוםמתבקשיםההורים .לחוריםצמודפתקבלוריתקריאה
כלעללחתוםמהחוריםהמבקשיםמרדים(ישהקריאה.זמןלצייןואףתספר

קריאה).עמוד• 50

להקצאתהתחייבותמההרריםלחש•גחראהנ"להשיטהשלהעיקריתמטרתה
קד•אה.מרעד•לעצמםאלו•פכרכןכד•שתוךרבתקרדח-ילדיהםלקריאתזמן

מנתעלמציאותית,לחיותחייבתנבחרת,שיטהכלכ•להדגישחשוב
ה•ל.דאתתתסכלולאשתעודד

בכלילדיהםעםלקוראחרר•םע•דרדחראקרוא""ביתבתרכב•תנוסףסעיף
העשרתהקריאה,אהבתלטיפוחעיקריתדרךהגחמשותפתקריאהכיבעו

שפחבאיזומשגהזהאיוהספרות.לאהבתותקוההלשוןאהבתהמ•ל•ם,ארצו

חוויתכדיתוךשברצוהקרובהקשרחראהחשובלילדיהם,החרדיםקרואים



ואהבה.בחוםמלווהזוחוויהאםבמיוחדנכוןזחכלהמשותפת.הקריאה

רוציםאבוכקוראים.הםאףיגדלושילדינורוציםהקוראים,המבוגריםאנחנו,
כדיותוךומציאותיותדמיוניותהרפתקאותיחודטובים.מספריםיחנוהםשגם

השפהיפיאתלהעריךילמדוספו,כלעםלשוטטלדימיוןיאפשרוכך

אתנמצאבכך,מאמיניםאנואםזולתם.עםטובספודנחוויתולהתחלק
וישמדימאוחרלאלעולםוהמחנכים.ההוריםאתלצידנולגייסהכוחות
עכשיו!זאתלעשות

בהצלחה!!!

השואהיוםלקראת

החרבותשלעותקיםמספרנשארועדייו

ברגסון.גרשוןעודך:ליל"זאביבין"כצאן

ע"יהשואהבתקופתשנכתבושיריםעשרהבחובות

ספרותיבניתוחמלוויםהשיריםלח.עדיםשהיומחברים
ספררת.ומבקרימוויםע"י

המדורוהתרבות,החינוךמשודאללפנדתביתן-להזמנה
 , 2הנביאהדבורהדח'לב-רם,בנייןונוער,ילדיםלספרות
 02/293801/2טל.ירושלים.
שקלים. 5בדתחרכלשלמחידה
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הכפולה".ו"אווחוהעני"חמלךנ"נזכפילים
יונאישלומיתמאת:

נכתביהכפיל.במוטיברבשימוששכוחוהפנטסטיתהרומניטתבספרות
 K '' 1מישים 11:1מחםושונים.דומיםובים,כפיליםמופיעיםרדוסטוייבסקיגוגרל

הזחותשאלתולבדיקתשרנותאידיאותלהעלאתהגיבוראופילהדגשת
 . hחעצמי

סודייםילדיםישנם .וכפיליםתאומיםשלמקומםנפקדלאילדיםנספרותגם
דמיוני.פרטינפילאבן;תושולמיתשלרננישטקליסילןמריםשלטנטןכמר

עלהחלותמהמגבלותוחופשישרבבפורעהיל,דשלהאחוהאנישחרא
שנמצאהכפיל-זרמתבניתההיפוךשהוא-קורצ'קשלהקסםביותםהגיבור.
וכשפים.בתעלוליםולעסוקמחניתלהיעדרליותםמאפשרבבית

הספריםבשניהכפולה".ו"אורחוהעני"חמלךב"בןבכפיליםלהתמקדנחותי
המניעהצירהואהדמיוןחליפין.שלוסיפורילדים,שגיביומזחיםזמירןיש
רבותומשפיעהגיבוריםבחיימהפכהמחוללהנפילעםהמפגשהעלילה.את
אצל(כמרהכפיליםסיפורמאפשרכןכמואישיותם.ועיצובהתפתחותעל

הסופרשלהצורךאתומשרתוהומרו,מתחמלאתעלילהליצורשקספיו)
לספו.חברתייםרעיונותלהכניס
הדמיוןעליודעיםשאנולפגיערדמודגשוהעניהמלךבןביוהעצוםהפער

קנטיבשםעביהמשפחהבביתנערנולד ".העתיקהלונדון"נעיר .שביביהם
משפחחבביתאחראנגליילדנולדיוםבאותוכלל.להרצויהיהלאוהוא

היחכולהאנגליהלכלואףלה,וצריהיחאמנםוחראטיודרובשםעשירה

יורשמולטהנסיךלידתעלהאנגליחעםשמחתתארומופיעבחמשןג)רצוי".
העצר.

עלחולםהואכפילו.אלמשתוקקהפסולתמחצרהעניהקבצןהקבצןתרם,

"בלילהחבריו.עםמלכות""חצולוומייעדהמלכותשבחדרוהטקסיםהעושר
 .) 2חמדרמח"רוממותואלבחלומותיווחרזוהמסריחחקשקומץעלמשתטחהיה

הכפולהאורחגיבורותואודחלימקרי.חראהספריםבשניהכפיליםמפגש
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דסטמינסטרלארמוןמתקרבתרםמהבית.מודחקתבקייטנהבמקרהנפגשות
אחרישקווהמהבד.פוגעהשומריםאחדאתהנסיךאדדארדודאהובמקרה

הילדים.אישיותשלתולדההואהמפגש
לזו!זדדומותהןכמהאלוהים"אלמדחיס.ממשהילדיםשניביןהפיסיהדמיון
הכפולהבאדרההאםחושבתכן )'תוכלנה"לאהמהוללותהאםעיניאפילו
זודומותוהחדשה"לי >•מהומה:כמובןבקיטנחבנותיה.שתיתמונתלמראה

לזוזוהדומותהילדות,שתיהנישואיןטנס"בעתובסיוםביצים"!כשתילזו
אובחלום-זהותלבעיתלעתיםגווםהמופלגהדמיון ) 5זוועה"."כדיעד

איניעצמיאני"עכשיומי.היאמייודעותולאבתמונתןמסתכלותכשהילדות
 ) 6שכמותי"!אומללהמחציתאוי,אני!משתינומיידועת

הקבצןלמראהבאנגליההממלכהשריכלנדהמיםההכתרהלטכסבסמוך
משותפתהוגשהמתוןלאחוויהםצעדונרתעובזהזההביטו"הםוהמלך:
אלהשניכמהעדהיה:כולםאתשהפתיעהאחדהרעיוןיודעים.בלאלבלם
הנוילמלךתום.שלאמדחיתהספקלרגעשהטילההיחידה ) 7לזה"זהדומים

השתגע.שפשוט-בנובזהותספקהיהלא-8ת

כךכלהשתוקקתוםלרגע.דקבגדיהםאתלהחליףמתכנניםוהעניחמלךבן
נפשוחבריו,עםומשחקיוחייועלהמלךבזלמספרכשהואהמלכותי.לנגד
בבוץ.התפלשותומלאיםמטקסיםחופשייםאלוחייםאחריוצאתהנסיךשל

ולאכןכלקלחיהלאהשניבחיימהשנייםאחדכלשחווההמעשיהנסיזן
בנפשם.דימולאשרדמה

אישהאדם.אתעושיםהבגדיםכידועטרגית;לטעותגודמתהבגדיםהחלפת
אנגליה.שלהעצריורשהואכיסחבותבלויהלבושלקבצןהאמיןלא

גורמיםהחלופיןפרטים.ולפרטיביניהןהחלדפיזאתובזמןמתכננותוליאווה
-המלךובןתוםכמו-עוברותהןדהתבגודת.התגברותמשבוים,לשינוים,

מסייעתההחלפהמשהיו.וחכמיםמנוסיםבוגדיםהםשבסופומפרןמסע

 .יותרבוגרתאישיותבעיצוב
עתהעדחיובההמציאותכילדעתנוכחיםוליאורחכמווהעניחמלךבןגם
נוספות.פניםשלהםהחייםשלאחדפןרקהיא
 """בגדיומקושטלבוששהיההלבישוהו,משרתיםשעשרותהמפונקהמלךבן

 .קנט,יטרםואילוהקבצנים,כאחרוןברחובותמתגלגל-טובותואבניםפאר
 .לשלוטועליואנגליהמלןלהיותחופןהפסולת,מחדדהקבצן .

האמיתיהמלךמהקבצן,טוביותרהרבההחדשבמעמדומתפקדהשקרמלן
בעניניוהמשעמםהאורך"העסוקלתום.הדברקשהמאדתחילהבמעמדו.
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 ' i'ilמעצמו:אתושאללבומקובונאנחישבותוםסרףבליונמשןהלןהממלכה
 ' i'ומזחוהמרחבהשדותמןוהוחרםהטובהאלאותילקחכיחטאתידמהפשעי
 . ) 8כן"כדיעדדוחיאתולהדאיבמלן.ולעשותניפהאדתילכלואהשמש

 ..לאזבד"שרםוהמשרתים.השריםכלבנוכחותלאכולחראאחדקשהבסירן
ישגיחאשודבקהללעיניבפומבייחידילסעודחגזוהכמדבלבדפחדהביא
מגיוריהנערסרבלאח"כהמבוכהלמרבה ) 9 •••שלו"תנועהכלעלעיניובשבע
 ...מרשיעראיזב\.אפר

כללמורתבנןוממשיךנמלךראח"ככנסיונוהגחאמיתיהנסיךובינתיים
מילסהנאמןהאבירלר:עוזואחדאדםדקבחלקו.הנופליםוהלעגהעלבונות

מבחינתחמלןבןשללכפילמסעםבמשךחרפןזהשאיששמעניומההנדון.
זאתנחלתותוארו,אתגזלאחיובהתחזות.מאשימיםאותראףאותר.הקודרת
טועניםשניחםלדבריו.מאמיןלאואישלכלא.רמשליכרלוהמיועדתחאשח
חייםעלובזתהמלךלומדבמסעדאחו.אדםע"ימחםשנגזללתוארבצדק
אבויםככריתתהאכזרייםהממלכהחרקיעלודלות,ערגיחייהכיר,שלא

אלאלבראתמקשיחיםלאאלוברואיםבסירנותרותחים.במיםהנדוןובישול
שינוי.עללחשובלוגרומים
מאדהבדלזהראךקיצוני'נחאינואחותהלישללאלואודחחייביןההבדל

כולליםחייהכלכלית,ברווחההמרסיקאיאביהעםחיהלי .עבורןמשמערתי
בכלומצוידיפהחדרמטפלת,לחישבמלון,וסעודותבקונצרטיםביקורים

הילדהבתה.עםטיוללעצמהמרשהשבקרשיקשהעובדתאםלאורחטוב.

כלכליים.לקשייםומודעתלבשלשחייבתביתעקותהיאהתשעבת
ניגודיםאלורבותמבחינותהתאומות.שתיבאישיותהשונימעניו
ותוססתעליזהמרדנית,שרבבה,תלתלים,פורעתהאחתזו.אתזרהמשלימים

רצינית,שקטה,ואופי,שעדמסודותחשביהשבכיתה.מהחורצותרלא-
אווה"אויאחותה:תפקידאתלשחקללימאדקשהואחראית.ממושמעת

פלפל ...דרבלליפרופסור ...אימפויאלמסעדתאחזתן!לחידתקללאאווה,
שלאלחררהמתודעותוגרת,חדשותחרדיותעוברותחן 10)אבא".אבאדאבא
 .האחוהחרדהואלוערתחאלהאחתמתגעגעותאן-הכיור

עדבעצמןמסתדרותדליאורחהחדש.למצבםהנפיליםמתרגליםבהדרגה
שאבאמוחשיתסננהקיימתלב.דאותרלפתרולילדהשקשהמשבושמגיע
הבעיה.פתרוןאתמזוזיםהאםועזותמשבומחלה,אשח!לשאתעומד

כקבצן.לחידתמתרגללאהמלךבןאנגליה.עללשלוטמתרגלתרם
מתחתכאןמחייךאמריקאיתבדמוקרטיההחיטוריומרקאידמרגישים

הזמןכלחותרחאמיתיחמלךאדראוד ...מלןלהיותיכולקבצןכללשפמו.
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חסדשלמלכדתמתחילתרםלראשו.עטרהולהחזירלאומרןלחזור
ולשפוטלשלוטמצליחחראארתח.ממשיךאדואודחמלןשמחליפו-כפילו

משעשעבקטעקדומות.ומדעותמידעהחףהתםשלחכמהובצדק;בחכמה
הילד:מקשהלשטן.נפשםשמכורהתשעבתוילדהאשהתרםחרבןומזעזע

" ri עצמואתולמכרומסחריחוזהלעשרתלילדלומדתוהאנגליהחדקלפיאם
ילדהקרנהאנגליאישאבלילד,לקנותושדתלשטזדקכיגענהחראמילדוד"!

זכריותהאנגליהאישמאתהמונעמאדומצעוגוועחדקזה"הרינטל.החוזה-
 > nלשטן".וחבהבידמעניקשחרא

משניהיחידמקרוית.בצרוחנפתרתהאמיתיחמלןזהרתשלהרציניתהבעיה
בערדהאמיתי,המלךחראאנגליהשלהגדולהחותםנמצאהיכזשידעהילדים
אגוזים.בדלפצחנהגהמדומהשהמלך
תרםכיאיש,שרםבלבספקשלצלאףערדנשאולאחזההוגעלמן"אבל
 12)לו".ידועיםאינםהעליוניםהמלכותומנשיריאנגליהמלןאיברקנטי

באדוהחחלופין.סידםאחריהדוקבקשוהכפיליםממשיכירכחספרירכבשני
n מחדש.לאיחודההביאושהילדותמשפחהחייבמסגרתיחדחיותהןכפדלה

המועטותשנותירובכלמיוחדממעמדימיוסוףעדתורככחבהוהעניהמלךבבז
חיתהכקבצןהמלךשללחייואליו.מקרובהיהחששיאדדארדחמלןשל

לצמצרכוניסחשדאהמהאתשכחלאחראשלטובו.אופיעלחיוביתהשפעה
בצידו.השכלומוסרטובסוףהערכ.כלפיהשלטוןעוולותאת

יעקויבץ.א.ל.תרגם . 1968תשכ"חיזרעאלצאת mטוין.מרקמאתוהעניהמלךןב ) 1

 • Bע'שם, ) 2
 . 3ע'קפלןא.תרגמת 196Zאחיאסףהוד.קסטנר.אירקמאתהכפולהאורה 3)

 • Bע'שם )~

S ( 142ע'שם • 
 . 76ע'שם ) 6 ..

 . 171ע'והעניחמלןןב 7)
 . 75ע'והעניהמלךןב 8) .
 . 79ע'שם ) 9 "

:-;:,-,u62ע'הפנלותאורח ס . 

~ W . ע'והעניהמלךןבBB • 
 . 119ע'והעניהמלךןב ) 12 "

45 

""" 



זנזיברהעבנושרהסוד
הדסירדנהמאת:

הילה\י\י\ויiכ<זגזיגו·.ה~כגושל·הסורכהן-\י\סיףשלויכינושלגספוזוזר\זו~יון .

 .~יכוריסו~ו. 9 ~~זווכ\י\וזרר,יגו'\ vזוזוו~\י\נוין, vזרג ""

מב.רא

סודות-לילדיםיהלדים.בספורתונפרץמקובלחראהאישיהסודמרטיב
הנשמדיםמשותפים,סודרתהחבזורת)(בסיפורילחברורת-חילדיםמשלחם.
מךקומץכאןנזכיראםדיידיתם.עלהמוקמתהאגודהבמסגרתבקנאות

לדובי"כמוס"סודבזולא,לעודדזווד""סודזה:במרטיבהעוסקותהיצירות
למדיםטיכטן"'י'דידיגלבוע,למנוחהגילי"של"סודואליצור,לרבקה

היאמזסיכזזןשל"חסמנה"רעו.דוערדילן-שטקליס
ניב•זכח,חריחו,ןהגילאלכחזורואם-"חבזות-סרד-מזחלט-בהחלט",

אזמרטיכטן""ידידיעלבקנאות.עליזלשמורשישנכנסנתפסהאישיחסוד
חסודקשרולעיתיםבסוד".והואשלי"והוא•לן:שלבשירהבוחדדתאני

שלי"."המחבואגפןיונתןשלבשירוכגזןהאיש.יהוברשבמוטיב
שלנזפךהמוסיפהאישית,הקדשתמופיעהכהן-אסיףשלשלספרהבפתח

חראשלחשהשםאיברה,הקטנה,הסזד:"לאחזתילענייוכאחדזחש•בזתח•רך
אבא".שלסוד

אינםמבוגריםבמחלוקת":"שכד•בעל-חייםשחראעכבו,חראספרנוגיבור
כללבדוןלרמעניקת-זהלערמת-ספוזת-חילד•םכלל.בדוןאותר,חובבים

איזזפזס,שלבמשלולאריהמסייעחראממנו.וחזקיםגדוליםעלהניצחוןאת
שלחביבםלחיותזוכהואףמזאנשהואוטובים.וביםעל-ידילילדיםהמעובד
עליוניםכוחותבעלאףהואתוכיח!).מאוס""מיקי(ודוגמתוביםילדים

ובים,חכמהבסיפוריתפקידיואתשכזכרורטוב-רבותטלוויזיהבסדורת
תכפו".רעננוהעיר"עכברכגרן

אוץשלמשמהתשאול"זנזיבר"),(חרא"שלנר"העכברשלתפרטישמר

שלברפךלדמוסיףהמזרחית,אפריקהחדפימולהשוכנתהבריטיתהחסרת
לכרויתקמפלה""תצפרוכדוגמתהסקרנות,אתמגרתאף(חראזשזבבנזתזורת

האפריקנית).חביזגרפ•המתחוםחראאףהשאולזרח,י
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וחביב,קטןבגיבורעיטוקתעלומה,איפוא"מבטיח"הספר)(שםהכותו

אקזוטיקה.שלמשמץויותר

והסיום:הפתיחה

שהסיוםמסגות,יחדיוצרותונוסחת-סיומוהסיפורשלהפתיחהלשון

וסגוד:מוחלטהואשלההטוב
הוא:הפותחהמשפט

עצוב".שהואודאהבראיזנזיברהעכברהסתכלבבקר,שלישיביום"פעם

הוא:הסוגרהמשפט

שמח".שחרארואהגואיזנזיברהעכברהסתכלבערבשלישי"ביום
 .גיבורנובחייאחדיוםאורכתכולההעלילה-משמע
שלישיביום("פעם,"משולש"הואהסיפורבפתיחתציון-הזמןבעוד

הבעיהשכן-בערב")שלישי("ביוםמקוצוהואבסיוםהציוןהריבבקר"),

(אוהמאזיןהילדאתמזמינההיאהגעייה:לעצםאשובפתוח.שהתעוררה

לדעתכדיראילמישהודרושבאמתהאםהומור:שללהתייחסותהקורא)

האגוצנטריותעלמרמזתבואיההתגוננותעצםכן,עליתרה ...עצוגןשהוא
ובשכבו.בקומועצמוהגוחןהגיבור,של

הראשוןהתפושסבא,כניסתהבעיה,העלילה:שלא'שלב
בעיןונכחהשמיכהבתוכן"התחבאהואמפונק:כילדנוהגהקטןהעכברואכן,

 ...ישמעו"שכולםבקול,בכההואאזרת.
שמע".עכבו-סבא"דקמפוש.הסיפוראין"כרלם"ןחםמי

קשובר.מופיעאינוהחוויםדורלנכדו.סבאשביוהקשואתממחישחזכי~יי 1 •.

שאיוגעייתו,לפתרוןהתרוםוהואהקטן,זנזיברבחייביותרהחשובהואזה

הסב .לולסייעיכוליםאינםחבריוכלאףעליה,לגבורמסוגלעצמוהוא
שלושבעזותנכדועלשהשתלטהמיוחדהרוחמצבפשראתלהביו

בשאלותיומתייחסהואהעצוב.תעכבואתלהצחיקמנסחהוא ... ,~,"," •.
("אתהההתעניינותמרכזלחיותרצונולנכד:החשוביםתחומים,לו~לרשת

בגללעצוב("אתהלציוראהבתוחולדתן"),יוםהיוםלךשאיןבגלל
בגללעצוב("אתהממתקיםאחרולהיטותו-שלךן")הציודמןעפהור t1•.שןזצי .\·~

בפחן").ממתקלך
בכלהצנצנות,חסוד:"בנלאחוהחיפושבישלעלאףחלהמשולשהמבנה

"נאף"."בפה",העכבר",שלהאזניים"מאחוויהכיסים",ובכלהמגרות
 .הצעיריםהשומעיםאתמצחיקהתהליךאןנמצא,לאהtכוד
שחלך(סודהפנטסטיהמומנטשלהתחזקותבוחלההסיפורשלזהנשלב
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כחן-אסיף.שלומיתשלוביםבסיפוריםהמציאותשחרא-חראלאיבוד!),
 !"'וצו-. oמ•שם-בינרי"זנזי",ארתרהמכנהלסב,הנכדשביןההזדהותוזשםמתחזק
וקרבה.חיבההמביע

ומשחק.חופייההטבע,אליציאהחסיפרו:שלב'בשל
סזדזת.מוצאיםתמיד"בגבעהשחדיהגבעה,אללצאתמציעהסב

 1VJשנ/ rורכחדלבלזןהשמיםחיו"שםחופייה:חעגרםלעכבךןןמספקהטבע .

lk,. לשורקמרכותסבאכזה"נירםואכן,-צהובה"נסיכהחיתה
~טורוח'! lחאובעביןהמחרוזהשירשד.והעכברשרוקהסבבזנב".מעלה-מעלה

ים u-נ•יחןכ .iחו Uלמ(הקרואיםאתמזמןגםחרא .ןקצבזהסיפרולשדןאתמגרזן

סיפרודמותלעלילהומקניםאחד-אחדמופיעיםהעכברשלתבריז
חם-עכבררניםנזלם-לחיפושהמצטרפיםהחבריםשבר.המשחקיבחלק

ההברחמהכפלתמרוכבזשמרצבען,שרםעלקררימהםאחדכלצבעוניים.
חסגרל","גול-גרלבסיפור:פנימיתחריזהירצוהדברהצבע.שםשלחאחררנה
אחרים".שלסודרתשאוהבים"העכבריםכלזאחויחם ~הכחולה""לח-לה
נמצא.לאחסזדזה:בשלבלכאדוה,מאכזב,הסיפוראזלם

והניצחוןהחפתעחהאיש,יהחיפוששלמתיורבסיפור:ג'שלב
בסיפזו:נזכורכבומהםששניםמשיבים'שלרשהאלהעכבריפנהעתה
דבזוח,יושבתעכברנושלמזלולררעכשעליז,הפרחיםראחדהציפורהשמש,

סוד).מלאשיולןהמזמזמת
לנושאיםרליכרלתר,לגילובהתאםלהתייחס,הקרואלילדמאפשרהסיפור

אזתן,עוקצתכשחדבררחההכללה.ענייולמשל,בלבד.וימרזבבחינתשחם
עוקצים!".בגבעההפרחיםכל .ערקץהזה"הפרחתסנדל:מתרןזנזיברקרוא

אזתר,עקץבאמתמיכןןזנזיבראזמרמזרעהילדים:עםלבררנרכלבשיחה
הסרןעללשמורורצההיאגםאזליבמעשיה!הדבורהצדקההאםרמדרע!
וכר.'שלח!

שללהתפרצותוהסברמספקשחראבכ,ןאףחראחסיפרושלירפיראזלם
הכל.לוהסתירו"הדמעותמשמיע:שחראהמרשיעותרלחכללרתחעכבורן,

 '.'ובדואחלאחראמערתחדבגלל
חפנטסיח.גםנמזגההשירה,כשנדמההחיפושים,משחקמשפסקעתה,

הפתרון.לפתענמצאהעגומה,המציאותקרקעאלחסיפרוכשצרבתרדררקא
בלבד!אחתבעיזברכהזנזיברנגלח:הסוד

חדלשחראסו,דשלטיבועקא:דאאן(נגלח)!נמצאחסרךטוב.-לכאורה

בדי-עמלמושגתלכשהיאשהמטרה,מעתה,נמצאנגלח!כשהואסודלחיות
 .) 20(עמרדבסרד.כשמדובוהשגתהבעצםכורןארבדנחרצעו,
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חרזשחרא-חראידענושלאאלאחסר,ואתכולנוידענולמעשה,ועוד:
בלבד!אחתבעיןזאתעשההסיפורבראשיתזנזיברכשנכחערדשחריעצמו.
מעט,בנרמשטהדקחראחדש.גררםעלינו"מצניח"איכרהסיפור ... ) 6(עמוד
פעם.לאהמציאותשעושהכדון

("פורר.חדשסרולרולספקהנכדאתלנחםסבאשלתרוומגיעעתה

הסודתפורר").אתבלעוזנזיבר ...סודורמההזחהפרודמהיוערלאהעכברים
שמרו!הואכןועלמופנם,

משחקבאמצעותנעשיתרסרדירתררדהםגרתחשישלחורשםהעצמת
"רשרשןבחיפוש)שסייעו(אותםהסקרנייםהעכבריםאוכרמתרפאי:מלים

רלשרא. •ניחושים"ונחשולחשושיםלחשוושורשים,

שלי"חסודבחצחרההמסתייםתעכבו,שלבשיר·כצחרןמסתייםהסיפור
הכיבעלהמתבססלשרב•,משחק •כאןאףשמרו".שליבבטן /פורוחרא

בבטן".סודרת"שמירתהעממי

חקואללרדתיכולאדםאיןבירתו.מרוכבחראהאישיחסודנושא
הסגולגרל-גרלשעשרכפיזאת,לעשרתמכסחכשהואזולתו.של.סודותיו ~;.:

ff .~; להםמשיבבלי-צדק(ולאחראסודראתאלאמגלהחראאיןהכחולה,ולח-לח
 •מאודילדיבאורח •מתארהסיפורשלי").הסודלאשלך,הסודזכז•בו:"זה ,;~
ומכריזחסודאתמגלחשהזולתברגעעצמי.חקרשלעצמי,חיפוששלתחליד .;%: 1

מלהרעיל.יותרלהזיקעלולחראחאפרו),פרו-פרושעושה(כפיעליו . ;•·

הסיפור,שלהראשוןבחלקןהמתחלהפגתכןכלשסייעסבא,אפילו
השלישיבחלקעצמובכחדתעצמולחקרולנכדןמניחחשכי,בחלקווהשתתף

Aj !~ "חדש!סודלולספקמכתעלרקו"מתגייס
אנושיתניכחאותוהמפניםלילדמצפההסיפורשבשמיעתלשעשועמעבר \;.

שליש•","נירםממוקמתהעלילהשכלא•פרא,חראפלאלארמחרייכת.•;((מוקה
 ...טוב"כיפעמייםנאמר"בר'(שחר•

; H מקרםומראי((ורת
רבג.מחנםשלשיירם"לשב/'חגוגההיתר,ביומוצי,_:-:השור b _ו-
בראי!".-מך tהכל!ח tעכבראיזה nהסוים:עלהגוב 1וצוךתותלכתובהוחבגשמוכה,בך-י-~-~;:), 2 (

 iiltf'חנמדו.יותרשחרארקשלגיהנשלרגת mחחאמא"כמואמתר:יותרבוגרת-;_ילד-ה

: \tln אולירק).(רחוק-טיפולוגימספראגדה,לסיופריכיחעאופייניילוש
i לנכדיהםסביםשמןהמ<רחדהקשרעלקמטים"ביו"צוחקברגסוןגרשוןשלפסררךאת

 ,),'רביד":<והצאת
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~חורזיםביבו

הדס'ירדנהאל,ודנידינהמאת:

חיות".מינירכל"אניעל
טפו.ויונהשנירמיריקעורכות:

קוריאל.אלוןגיל-ליאיורים:
עמודים. 83 1993חמ,דספרי /אחרונותידיעות /המיוחדהקיבוץהוצאת

מבוא:

שכולההחיוכים,ושופעתהעליזההאנתולוגיהאתלידינולקבלנהנינו
הרן.הילדעולםשלבעלי-חיים-ביברועלשירים

בעליוארבעהעשריםבהם"מיוצגים"שירים.וחמישהשלושיםבספו

חמישהשלעטםפריחןהיצירותוהפיל.הלויתןעדוהזבובהנמלהמןחיים:
בן-גור.נעמיעדביאליקנחמןמחייםיוצרים:-עשר
ועד , 8-7גילעדהשנתייםמבניביותר,רחבהואהיעדקהלשלהגיליםטווח
בנעוריהם,מרבית-השיריםאתשפגשווהסבתות,הסביםשגםמובן,בכלל.
נמרלאטעמםוניניהם.נכדיהםבאזנישובאותם)(ולזמראותםלקראישמחו
אוזןמשמחותהןואף-לימיםצעירותיצירותגםמיוצגותבספרנס.לאולחם
ולב.

("הפעוטותרשימה-הספרשלבסיומו-הוסיפהולדןצביהד"והחוקרת
היאובהבפניהם"),ולקוראיםהצעיריםלקוראיםדבראחריתחיות,"מיניוכל

אתוהקוראהשומעהילד,אצלהאוריינותפיתוחשלההבטיםאתמבארת
אנשיביצירות.העיסוקכדיתוךלוהנגרםלעונג,מתייחסתאףהיא .השירים
זה.בענייןיתמצאוההוריםשאףוטובשיטתה,אתמכיריםהמקצוע

מןבשנייםבחונוהיצירות.כלאללהתייחסהקצרה,ברשימתנונוכל,לא

ובחוחכשנתיים,בתהיאתום,האחת,במיוחד.אהבושנכדותינוהשירים,
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שאהב"האריהאתבמיוחדאהבההחמש,בתענת,האחות,לה".עלהב"דב
כולה.האנתרלרג•חאת'.'נציג"אלהשיריםבעזותתרת".

לה •עלהדב
רבינרביץרדת•אחותהשלש.ירחפיעל(שנכתבשנירמיריקשלשיותזהר

 .)ל"ז.

~ 

בשלימרתר:כאןאותרמביאותאנוקיצורומפני
.להעלהדב

בסולם. li ) . לח •לח •וגילח
ji ' .עזלם

נחם:דב :~ 1
כולם!"!'שלדם ;"~ 1

 •זירז ·"'''
 .הסולם ןמ,,?''

" ry פעילות.שכולוקצרצר,שיוזהרר"ירד"."נהם""גילה","עלה",שלנרןב' 
אן ,)"םחנ"(בנהימתומתבטאת"דובירתר"תנועה. •קלדרקאחראשלנרה;זב

• P ווtררב·ידידותישלוn .וחיוב.ימהירעליז,חראן
ההגייהאתואףהדוב •נהימתאתהמצלולדוןעלמזכירה )"ם X "(~חריזה

ראשיתהאלכמרבןמתקשרלח" •ב"לההצליליהמשחקתינוק.של;]~.שזנית
הילד.שיותל

אוהבהואסקרן,חראלתנועה.וצדןמלאחראמאד.ילדיחראדזבשבשיונר
חראבהצלחה.שביצעזר,קצוצותמהרפתקהמרוצהחראאותר.הסובב

 •ממורםטובאחרתהצהרההשמיעחראהסולם,בואשניצבהואעזלם,~ה
שלו.המבצעמןבשלוםחזוגםחרא~מדר,

מרבןבר.המרכזיהרעיוןאתובחןבנאמנותמבטאלשיו,'.חמתלוה ...
השיר.תמרנה.מדושהו,ןהילדעםראשוניתלשיחהאפשרותמזמןז~
g ארהמשחקים •מגושבמתקנילשימושגורילשיחתפתיחהאף~וw4 

הגנון. •שבחצוקנים

הרגליםמןהואכשח"סרלם"רידים,אצבעות •משחקאףמאפשר ר•:,
לח") •לה •("רגילההעיניםעדבסולם").לה •לח("עלהמעלה ·~

אפשרהגילוישבשלבמרבן,הסולם").מן("ויודהמוצאלנקודתה'
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לשלום•).נפנוףתנועותבלשל

תמרנה,-ומדרשקריאהשירח,דרמה,משחק,אפשרויות:וגדושקצרצרהשיר

המילים.החריזה,עקבואשית-קריאה,לגילאףלדעתנומתאיםהוא
הצלילי\נעלוהחזרההגדולותהאותיותהחסכניות,השוררתהקצרצרות,
(המעטים).

 .תות"שאהב"האריה
ניותר·הארוכותהיצירותמןוהואמחורז,הואאתר)תרצה(מאתהסיפור
המצרייםשנים, 3מגילהחללילדים-לדעתנו-מתאיםהואשלפנינו.":!ספר

היותו:הילדיםבהמשכים.-לטעמנו-אותולקראוצרילא".-ה"לאבתקופת
 .אריקרהםב.הטווהסוף"מתח"ההמורכבתהעלילהמןיחנובביתגדולים
כמרבן.אחת",ב"נשימחאותר

 .•.אמרתות.רקלאכולהתעקשאשרצעיר,האריההואכאן,המסופרהמעשה,
 ..רגיל,לילדהמרצעיםהמאכליםכלשלומצחיק)(מגרוןמבחרלוהציעה

שלו:ב"יער"הנמצאים
ממרתק,ומיץוארטיקקבבצי'פס,ארוז,ישמרק,סיגליות,שזיפים,פטל,"יש
אין.אין.תרתאבל

להתאונן"."ותפסיקלבכותתפסיק
לומזמןהמקרהעליו").("ננעלתרתעלמתעקשהמפונק)(הילדהקטןהאריה
הםליער).שמחוץמגוריהם,במקרם(שמקוררבתרתהמצרידיםילדים,

יהירפתאוםשאם"כדיבשפע,תרתמצרישלהסהאוכלובתיקימטיילים,
והמטייליםהקטןהאריהביותותיי.הפגישההרבהתרת.לאכולירכלוועבים,

ואיןטרף,חיותעלמסיפוריםמוזניםחםשכןלחם,טראומטיתהיאהצעירים
שלשפעמאחוריהםמשאיריםחםהמבוהלתבבריחתםהצדדים.ביןתקשורת

(ולילדיםלומתברריםעתהובחילה.שרבעכדיעדהאריחידיעלהנאכלתרת,
דברים:מספרלסיפור)המקשיבים

כל/טעות/פשוטחיתהזאת /תרת.אוהבלאבכללאני /תרת.אוהבלאאני
חתרת.עם /חזההעניו

 .שישבמההסתפקות •הלקחים:-
השתטות).ובלאבכי(בלאלמציאותהסתגלות •

 .ללמודאר /לדעת;אפשר-אימתנסים,שלאעדהנסירן:מןלמידה-
."תרת-בקשתםפיעל •ומקבליםבשלום.לביתםחוזריםהמבוהליםהילדים
ומוגיע.טובשסופוסיפרו,לנרישכלומר:כפיצוי.
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מראנש,הואדאגד-צנטוי.מפונקילדאלאארית,אינובסיפורנותאוית
("פשוט",תרתהמילהשלהחריזהבאמצעותמודגשתשלדפיקס"וה"אידיאת

"סמרטוט")."חמוד",

מרוכב:הסיפור

אפשרי.-נבלתיהורצההקטן,תאויתשלבעייתואתמכיריםאנותחילת
להתנסות.הנןעלאךזאת,להסבירמנסתהסבלניתהאם

הקוראיםלילדיםמספקבלבד)לכארותטראומטי(שחראהילדיםעםחמיפגש
לד,מצפיםשהםהטוב,הסוףמןתתנאהואתגיסא,מחדהמוגיע,המסדאת

צדכלהמזון:נתחום-כמונן-חראחטוב)לסוף(השייךהפיצויגיסא.מאידן

עליו.והאהובלדהראויבסביבתו,המצויהמזרןאתולהבאמכאןמקבל
המפנקתהיאהלביאה-כשתאםלצאצאיהן,בדאגתןשרדתבסיפורהאימהות

שנתנההאנושית,תאםמאכלים.שלשפעשלחלגווהמציעההיאיתר:-פינוק .
לפיותגיש,-לאכולרוציםתםמהילדיהאתתשאל . jלדוכצידתתרת

אותו.יסגרוהסיפור,אתשפתחחתרת,תרת.בקשתם,

התנסותעימות;-מפגשבעיה;-אקספוזיציהקלאסי:הואהסיפורמבנה
נעימה).חבלתיהחוויתעל(לילדיםופיצויהמציאות),עם(פיוסרפיתדון

גםומשעשעתמשועשעתרתחויזתמדוכןתמתחהומוריסטי.-חייכניהסיפור

יח.ד

ומזרנו')הילדשנושאםדובים')מעשה-סיפוריעלשיחרתמאפשרהסיפור
ומחנה.בריאשחרקשלרגעיםהדנהמזמן-במיטבו-זה

"שלושתבשםהיתרביןמופיעטולסטוי).ל.(עפ"יהנושא.מבחינתהדובים"ושלושת~זהבה

 . 148עמ' , 11"עמיחי ,'בכרןנברן.י.גורביץ,י.לילד!",אספרמה 11בןנךןהדומם",
 1989דצמבר, ,)ב 11{ס 1בחוברתוטעו"ילדים"ספררתילדים",וזאכלרבמאמריטראו
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לביתוחזורמכשפות"חמש

נאפןחיטטוצפוךניים,כרסמו

הגדולההעיראלטיולתכננו

בשירה"בצווחותבקווהבחשו

שרנות.במכשפותעניןלנרשישמנשותזרבדהערגוים.האחיםשל
עלערלותהןפראיות,שרבבותוחרב":כ"נעוימתנהגותהאלההמכשפות

ושבים.עובריםעלזרוקותהקליפותואתתפוזיםאוכלותקומרת,ובבית
ריצארקרקורקרבים.הבהילופרצופים,עשר"הןהגזולהנחכרתמהרמהערשות
מעטלטאות".מגורנןרקפצרג•חקרבדיחות,גם"ספורשזים".שלבריקוד

המכשפות.""להןשמושרתחבוטהההתנחגרתאתמתאורתהאלההדוגמאות
m;אכזריות,אינןאןשרבבותחןאחות.להתנהגצריכותהיד"גילן"לפי ע

מפחידות.אינןאןמצחיקותהן

אחת:מכשפהכדשותפעםבכלופרחת,חדלןהמכשפותמספוהטיולבמשך

פרוע.ויקודתוךמהמזוגותהתגלגלה-מהמדרגותמתגלגלתהואשרנה
שבעזותברדדהמכשפהנשארהלנטרףנחטפה,אחותבערגה,השכיח-נחתה

אופייני-כולןמצטרפותאחתאחתחברותיה.כלאתאספהשלההמטאטא
 .מצטברסיפרול

מתאיםאיגירן,שלשירשורתהמכשפותלקטעקטערביןהיטבמחרוזסיפרו
ארוזה""אמאחורזישלהמשעשעולסגנוןהאבסורדילחומרו

קופדה"רגלי /ולפתצנון-ארהאאוחו, /אוחר"אוחו,

מולעמודעלשמשתועותחקויקטרויסטיותהצבעוניותלתמרנרתנוסף
ולהזכיראותןלמגרתרביתןברישוםהמכשפותמופיעותלתמלילמתחתתמליל,
הצטרפו.וכמהנרתורמכשפותכמהחסו,מיל"קהל"

החרקיםצרר•ליגרדבכגרתמתנהטרערת, 1אדםבניכמרחןמכשפותגםהמסקנה:
האלחההיתריםכלבקול.לשירלעצמןמושרתחמקרבל•ם,החברתיים
בטרף.וחברצחרקבתחילה,מהססח•רךמשחוויםלעצמןמושרתשמכשפות

שמעטערןחםוצווח'תרנןביןהשילוברתרכנר,הספדשלחיפההעיצוב
בחם.להתגאותיכוליםספרים
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ראשוןכמבט

.ברגסוןגמאת:

הרומני,_הקאכ.באתבמקרהלגמריהמציאהקדמוןהאדםאיד

ט(וןוד.ו(ו, l('~כ ',ט I(' .ן~וכד, l('-גI ,'199'\ ,i\ 't('פי l('\-\כולווןגו~יוריס:שלו,ט\-\ירכנןכ,

אפילולאף-אחדסיפרלאשעדייוסיפורכהרגלו,לנכדו,מספרמיכאלסבא
הקדמון"האדםעללעצמו;לא

חייעלמושגיםמגניבהואסיפורוכדיתוךאךהקבאב,המצאתהוא:הנושא
תזמן:מושגעללמשלהקדמונ,יהאדם

כיחלפת/שנחועודוסתו."/ואביבוחרוף/קיץוחלף/חלףהזמןובינתיים
סבאמסניובעיקראן /".המחשוב/לאמוכרחמישהו/אםאכפתלאלזlכן
הקבאב.יצאאיד

להישגיםלהגיעאפשר"נמקות"כיצדלילדיםמתנתוזהסיפורסמךועל
בציביליזציה,אחריםוהמצאותלגילוייםמניעלחוותיכולזהוסיפורגדולים,

וכדו.'גלגלים,אש,כגון

בציוריםאנולעפיחיוסיע"יומלוותמחרוזת,בפרוזתנחלקוהסיפור
המסופר.אתהתואמיםפרימיטיביים

לגן.רוצה אל,:,

 , ilגדול ןJו\-\ ',ט I(' .ן~ ,\' 99 \'וכד, l('-גI 't('ולד, \Jiןר~\-\יוריס:גרשו(י, i\)f\ :il_כתכ

 .גt'י l('כ~כ'טוגןוך, 41
',''',; 

דעתואתשישנהדניאל,חמש,בןילדעללהשפיעשמטרתודידקטייפוו 9 .~
בנית.להישארהחליטהיוםשבראשיתאעפ"ילגן,~.ו~לך

gJ שמביעהילדעםלקונפליקטלהיכנסצווךשאיןהוא,שבסיפורתפשוטתמסו
J מסוים.נירםלגןללכתלאוצונו

ולהעדיףיומיומית,משגרההימנעותשללמצב-רוחלהיכנעלילדלו!»!מותו
)!;,,,,-;,'' 

בנית!~להישאר »-:::,-,;,' ,'_ • 

~ BJ 1""אמושלוסיפרו--טוביותרמהולהעריךהנולדאתלראותמסוגלאיכרילד 

 .החלטתושינויעל!/~משפיע
{:!;'\:,:-,'', 

~ f ספרlדומה.בסיטואציהעומדותכשחןאמהותלחונהיעזרוודאיז
 'ה('

~ t ;"," 
1 ; 1 ;: 

 57 .}-,--~כ



החכמה,הכלבהסוביה

דכיiו , \'Jטר\iכירגטה \'Jטוז'יככ\iכ'\(י,\:!י\ררןכ,טיפiו I ,J( \'!:כrl \i'(ךךר \r'כתכ,

 '.ט I( 0' ( ,\' 99 (\כו-i)1כ I(טרןו\ן,

בעצמם".קררא<םשכבו"ל<לדיםמ<רעדהסידורלקורא","טוב-בסדרההספר
לבן,בשחרוקך<קטרר<סטיבסגנוןהאירר<םמנדק,רהטקסטהגדולה,הארת

צבערנ<ת.שה<אהעט<פהאתלהרצ<א
 .הנרנסנסמןבההרברר<שדמ<רנ,יהס<פרר
נכב.דמקרםתופסכלבשלהנושאה<פהובספורתחכמה,לח<רתיכולהכלבה
לספורתהנושאאתשמעת<ק<םר<שמובהק,ריאל<סטירהס<פרר<שזהבנושא

נשכנעלאהך<כיברנסנס,ספררתשללז'אנרשלפנ<נרשבספרכמרואףדמ<רנ<ת

ולצרףלקוראלרמזאר ) 2 2 (הפרחים.נסרג<מבח<ןשכלבהצע<רה<לדאתאפ<לר

 .) 6qכלאותאות
בעל<-חוום.עלהאנשהמןהשלכהברן<שבזרארפס<כרלרג<המתמקדנזלוהספר
כלב<םפוגשותכשהןלשלדםזראתזרלברךצריכותהמתנכרתבזתהכל"כלכגרן:

 .) 16-15 (קטן.ארגדולכלבלה<רתמהעלעד<ףמהש<קרליםאר: ) 12 (אחרים

טפשה.ארחכמהה<תהסרנ<האםלהש<בה<לדנשאלהספרגבעל

במקדמה.א<נהאירונית,היאכ<אםהשאלה,בסיפורים.נתרנהככתובוהתשובה

סיפרו.כאןשאיוידעשהילדהואלצווןשחשובמה
ברנסנס.כאלאליולהתייחסר<שדמירג<שהס<פררלהדג<שצויד

רון,גו

טכ\ןוו. ,\' 99 \'·טסדה•,עט' 41 ,רכi\(גר(iור\ןרןכ, rl'זי\,ו \'iJכ rl'כתגiו,

קריאה"."שלרםבסדרתסיפור<ם,שניבספר
תרם:חי'"שלמהפררפ'שלהדידקטיהשכתובשיטתעל-פ<מרגשיםחםיפררים

 ,;לו\ו\ולחבקריאההראשרנ<םצעד<הםהצועדיםלילד<ם<שלהגהסדרהמטרת
הקר<אח.טכנ<קתאתלעצמםשסגלו"לאחר

גרפ,יעימודרעלהטקסט,<רזתבהעלקצרים,משפטיםעלמקפידההשיטה ...
 .העצמיתהקר<אחעלמק<לים<חד
 ,,<:ו\ו,ווז tתעיקר<שבחם-ראמוילדב<ןשלפנ<נרבספר--דיאלוגיםבסיפורים<ש

צו<ךא<נרהצעירוהקרואפעמ<ם,חרבהעצמןעלשחוזרות,מיל<םמרבלט<ם:

מכנ.ובאופןלקורא<כדלוחראחמלהאתלפענח
מחנה.לקריאהח<לד<םבהרגלתחשובתפקידממלאתהסדרה
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כ.סכ.יכ.ה,הרפתקאות

 .י(\!(כ~:: 'ט!(סט ,\ 99 <ט\דן, J\1'\::iה\טרזל,פפי :סיר\י~::ו-\רזי,תר::~הכתגה.·

רשמש.ענן,שלענייוהנייר,כששרן,מיםסיפורים: 4בספו
אנוהסביבה.איכותגעיתאלמתוודעיםאנוודרכואיל,הסיפוריםגיבור

בספרישולנייר.לקרטוןפסולתמיחזורעלהמים,מקוררתזיהוםעללמזים
לאלהרחסיכרןהשמשקוניעלהאחרוןוהסיפורדע,וענןטובענןעלהסבו

להן.שנחשפים
באיכרתהקשוריםשרכיםגרומיםעלבעקיפיןהילדלרמזסיפרולכלמסביב

עצים,וכריתתניירתעשיותעלהביוב,צינורותדוןהמיםזיהוםעלהסביבה,
השמש.קרנישלהמסוכןהשיזוףרעלהתעשייהמאורבותדעענןעל

באיכרתהעוסיקםולתלמידיםלמוריםלסייעברווחבמגמהנכתבכולותספר
הסביבה.

הבי,להיותשרצההפיל

 .יגו!(כ~::כזרלןו\ ;ט!( ii"וכרך•ןו\ר,\ל \'1פן:;~ררך,סיפר

-"אפרוהואורקצבעונ,ישהואכולובעולםשהתקנאפילוןעלקצרסיפרוזהו
עלוב".

אגרהפרחים,לשדהעפההפילון,עלרחמהבסביבה,שהתעופפהכחולהצפור "
הפילון.שלאפוכלאתוצבעהצבעים ..•..
מקלחת"כזאתמיולו"עשרוהפילים-בסביבתונתקבללאהגנדרןהפילוןאך ;'

i לקדמותוחזווהכלנשטףהצבעכל. 
הכחולה.רהציפררהפילון,גיבורים:שני:בסיפור
ונברנה".פקחיתאבלשרנה,כ"קצתמתראות.,iוציפרר

r מיייהפיליואדהמסכן,לפיליילעזורכנחומרוחרםבלבעלתגםיא
ימימה.מימיםשנקבעוסדריםלשנותורוצההקיימת,;ב~ציאות

.~ i נתןשהטבעמהעםלהשליםצוינהברייהכלילדים,בספורתנפוץזהטיב
?iהביצה-פגיסשלבסיפוררגם 1)חיות.שלמסיבהמרדן,שלבסיפורהכך .ו

• . 2 ( 
התחפשה.

הקרוא~שללברתשומתאתהמושכתבצרוחמרגשזהמוטיבשלפנינו:סיפרו
צעיר.

',,';,"',,' 

',-;-,-tהןצאח.שנתציוןאץור,ןחייםציוירם:רמדהשולתחיות,של הבימ,ו
 . 199Z 2Sהפדסהע 11עפגיס,דןןצזזר:ספרשהחתפשה, חצמ~::-,::{
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 +ועיטוראיוררצוףכיתוב '.ע 162ס"מ) 21 / 27 (מידותגדלקשה.כריכה
מנוקדת.בינוניתאותהס•דרה.עדרןפזן, ,,מאתדבר""אחרית

מכיריםאנחנואדל•,-שחלקןעולם,חובקותמעשירת, 19קובץ,לפנינו
גםמאדמתאימהבלשוןקובץלפנינושהפעם,אלאאחרים,ומקדרותמקבצים
נק•ה,התרגוםלשרןספרור).-חראקסמועיקרספוד(שכידוע,נע"פלספור

זורם,הכיתובהספר.במרקםמדרגשאינועליו,לעדותפרטהזד",וה"מקדד

המעשיות.בלשוןכמתנקש,
לחכיונרכלנאלח.נקבציםהמצר•מכלמקצתנררישרב-גוני.המבחר

דמויותרמ•קסמ•ס.לחטיםערש•-דניסגיבשהאגדייםנע"חבאמצעותו,
המוכיחותנעדרת,גםמככנרתנספרנוניבללשיםכדאי ".וערדרעודפלאיות

ידידיםהםספרים

דרתןגפןרדתמאת:

ועתליה>בעמהלנועה,<שיריםאבאשלהלככנסיים
ן, 99כ•וכרת·זווצאת,כץ,גי \r'יוריס, \r'גיר,צגיכתג,

גזדלiראות(ממוספרים).ע' 41ס"מ) 22 / 25 (אלנדמידתמדדתקשה.כריכה

משפחה,בנושאימציאותייםשחלקםמחרוזים'ספורים 12נספרנוומנוקדת.
(ברנסנס).הא•-ג•דן.סףעלדימידנייס,וחלקםוכד,'נחצוהחיים

הספריםמסוגמהתקן).משמעדתיות,בלתיחריגותדשם(פהתקניתהלשון
באגפםוגסבמציאותייםגםוכןלבנותיו;כותבאבזה,במקדה"הפרטיים'.'

הזימ•וני.

שהדריםספוראו/ויצירתית,נע"פ)ספרו(ארלכתיבהכגווילעזורעשוי
עצמם.עללילדיםלספרמבקישםהנ"להגילומחנכי

הצהובהספר

העולם)אוצרתמכלהמופלאהמעשיותאוצרהאגדה.(עולם

עריכזן,פורד,זו·כיוריס, \r'חזןו,ל \r'וטיכזיידיןילעגגלית· \r'טגג, \r'לכדרו \r'כתג,

ן, 99 (לספרות•·טחגרותת, \r'זווצפדן,יחיעס
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נערים. ".לרקלאשייךהעולםני(ויופיו>תושייתןחכמתןבכוחן,
לחם.ולספררלקראוומבוגריםלדלהאזיןיאהבושילדיםמהסוגספר

יצאעתלספרנן,במיוחדשצוירופזר,ןח"נלאידוילבלשיםבמיוח,דכדא,י

שנח.-100כלפנילאדרלראשונה
חנ"לכלועיטורים.צבעונייםציוריםזגםשחרר-לבןרישומיגםוצדףתספר
אחדכלתמידתמידבזבמינו,ומיוחדקסוםעולםשלצביוןלספוברתכים
לו.כמגיע-שכוומקבל
עצמית".ל"קריאחגםבספריה.בנתח,בבית,ספדו"ל"שעתגםשכדאי!ודאי
תחום.בכלעצמיתויצירתלעבודהכרקעגם
הסדרה.ערוךמעטדבר""אחריתאתתחמיצואל ".ו

העץ!עלאריהיש
פיל!להרגיזאסור

ו. 99 \'·כרט\י\" }ןJ\י\ J::זוו\י\לון,(!זרר;יו } J\ו::~ילכJוכ

אותבשניהםמשובח.נירעלאלברמייםשניחםקשה.כריכההספריםלשני
מקסימים,(פשוטומרחיביםצבעונייםצילומיםרצופיםרחםוגדולהמנוקדת

כשלעצמם).
 . n-בשניספרדים, 9בראשון

המביאהמספר,שביובמפגשדרמטיותאפיזודותכתבות-ספרויות,מעיוכולם
כולם,באפריקה.חספארייםבפארקיםמביקוריורסיסיםהילדים)(ולכללככזו .'

בחתברננרתזאחבח,בחומרוחמזבאזתאמינות,ולכןאמיתירתאפיזודות';כאמור
מחעלוצילום,בכיתובמדרייקמידעסיפוקכזיתוךורגישה,מעמיקת
רחיה".קרח,ש"באמת

זבספאריחיותבגניבעיקרבע"חאותםולפגושלראותזוכיםשרובם~לדים,
וודאיהאלה,החייםבעלימוצאמארץמהספוריםמאדיהגרודאי~לנר,

עליהם.וחשובותמעניבותעובדותלדעת~ישמחו

לופישלהוורודל,ומו

ו. 9 ~ 9ש(ר;יוטזודורזו •ףל\י\" ,ןJ\י\ J::זוושסי,לר;יור }(\רךןר~::שרסר\'\,דגייון ,,

 !ז'"'

הגיעעתהזהאך-חדשלאומנוקדת.בינוניתבאותע' 176קשח.
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צבעוניים.דאידויםעיטדויםוצרףומנוקזת.בינוניתבאותע' 128קשת.כריכת

גםמעורביםבת-מורחבתמעשית-זבו)אחרית +(פרקיו 38ביןלספרנן,
(ניקנררחמרו ".אלאאחולאשלמפירמרטו,חיים,בעלירגםאזםבני

חחנמרו).

אדמלל".שחגרסובריםשאחדיםמיולא,כ,ןעצמושחשמיחרא"אומלל

מפגשיםגדולה,אהבהיפחפית,נסיכהגבן,בסידחמעשיח:מרכיביכלבספוגו
במגפים""החתולורסיסיטדבסוףרכמדבן,דמיקסמים,אגדיותדמויותופוזות,

עלועוד,הקסם""חלילוארבעה"שלדשה"אגדת"ופאינזל"חחכמןך)(גיקנרו
"רעים"דגצחונדת.כשלדנות-וסכנותבמטרהדבקותונדודים,מלחמרתרקע

חעודלחומעשיחיחיוותתשווה,"רדיפתכגוןפילוסופייםוועירנרתו"טובים"
טוב!והכלטובסוףגםוכמובן-וערדוערד ) 77ע'(שםאטדן"עליךשתמיטו

(לפעמיםחדמויסטיותחמצאדתוצרףולטוגת,לתכניםחולמתבלשוןזאתכל

 .) 7מט'גם(וואחהמחברשלהראשוןספורלפנינולידינו.

ספרו;(ותקני).ופקחיחרמרויםטיבסגנןמורחבת,מעשיתטפו-ספרו,לפנינו
 ;:וכר'פועלתחי'מדאנש'צב.הנדהראשיגבדורלמד.ימיונידיהרפתקאות

כמרתו.מראנשיםבע"חבחבות

במסע-תרצד(ואםנדודיםלדוןחאוחבתמשפחתומקוביוצא(חצב)גברונר
עימותים,.למפגשים,נקלע,ובדרכורודד""חלדםאחריבחיפושהחתבגורת)א?
 ,:לוקוררתאלחכלעםושנינת.חומרומלאישמרתברשאיבע"חעשרות~ם

 :אכזבותבמבחנים,עמידתר"מרתחות","מפחידות"הרפתקאות(ואתר)
סכנות.עלדגרנוצדקמלחמתלדתםחראאחדים),ועלעצמו(עלרנצחרנרת

בכלכמרשכמרבן,ע.דלשנאות.לקנאות,גםאןלידידות,להנאות,זוכה
כילעצמומגלחכשחרא-והנחלתהמבדחתאלמגיעחראטובה,מעשיית

"אטית",תצנחזדגתר(ובבתולידואתונמצאיצא,בעקבותיוחרוורד""חחלרם
לספוריכדריםאזגםנ"צב",בושמדומאחובספרנו'לאשת).בדשאחראארתח
והארנב).(חצב-אזרפדסולמשלישדנים,צנים
להפגשהצרצר",ד"דיצרהתדלעת"כ"טוליקטניםבע"חעםלנדודמאדמחנת
ביבשה.נים,נארויר,נע"חעשרותרעודפילנמו,אוית,עם

הרפתקאות.ושאותעלוליםהחלש,גברותמעשירת,אוהבילכל

הגבןהנסיד

 .\' 99i•שכןל" .יוJ\'ו!::\הןןדטון,כריסטרגר;ן::~רןךרס"שיפר\'\,גדעוןכנוכ"
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אף(עללמד•"מותח"מחשבה.רגםחיוךגםהמעלותחסאטידח)גנרלעל
טוב).יהיהבסוףנימההתחלהבורושחיה

לעולמהאותנוהמעבירים(הא•וויםחאמנרתיבעיצובוגםמהנחספו-ספרו
הספור•.במיוקמררגםהמעשית)שלהפלאי

הראשונהבפעם

 .\ 9%זכ'ךן•-·נוזגזו ,ןJ\י\!;:'"ןןרזכן, '( 1 '"'י''lיl ,ץ'כ'ו'ר\'\(יליכ:תג;יו,

בינוניתבאותממרםפו•םע' 24ס"מ) 28 / 21 (אלברמירתמדרתקשה.כריכה
תוכןללאבספדנו,חאחדרנח. n:בעהגיעאלינואןחדש,איכרומנוקדת.
בדידות,כמרראשונית,לחוריהבטרילנדלם,המשותףשירים. 16עניינים,
ר•ל.דילדלכלשכיחדתחדויות-וכר'המשפחהמחייתמונותהנאה,חרדה,
אמיןביטוייוצריםשביחד-ומחרוזקצוב(לרוב).תקניקולח,הסגנון

הואשרנח"."בפעםזההויכיהתנסח,שטוםמילכלהעובדות,לתחושות
-מ"חלרכרת"מציצותכמרממרסבורת,(שכולןבדמויותורבםקומן,דניאידוי

"תאנישלפניונשקפים"החלון"מןאטלס).י.לספריאיוריואתהמזכירים
הביטוישלודחו"רל"מצבבהבעתןרגםבצבעבםלתכניו,תואמותהמדבר"
תשירי.

לאהמחפשיםלילדיםכעזוטוביםביח,דוכולםלחרדשיוכל-כדלד.חספו
ואשרנה""פעםשלאישיבטרילכגוירגםטוב .מוצאיםואינםאישיבטרי

גסצעירת;רבניתהבספריהמדףעללהחזיקוכדאיחקדוא.של lחח 1\ח 1 \(• .•

(כוללשרנותאומנויותלשילובוגורייצירתיתלכתיבהכעזווגסל'חוי!-!ח
ומחול).תנועה
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חדורתמאודהרבהבהיש .מכיריםשכולנודודהבעצםהיאאסתרהדודה
שהדמיוןהדודה,תאמר.אושתעשהבכליומיומילביטויבאיםאשרחיים
כולםבעצםואשרונמרצת.חזקהגדולה,אותה:הרואיםהקוראים'אצלמפליג

היאוהלילה,היוםשעותבכל-הוראותיהאחוומבצעיםסביבה,רוחשים
 ) 10כעמ'הילדים:שלבדעותיהםנועצתהיאואנושי.שברירימאודאדםבעצם

ק 1;~ז;ןלוקה 1ןבr.ננ;וסןר/:קו,;כ(סלסדריה 91 ~~!$ז;כסר/סד;ןהס~יע,ה{$ז;ןד"י;ם
r,גלה! ד!;:נ,rוו;נלi? סז!יו , 1"נלע,;~רי:רזזה'P !שקיבלהשהתשובהברורו;~להן

נלקחתהיאלבינם.בינהמחיצהכלאין ."הז;~ן;נ-r,גלה P'"סמגיעה:מהילדים,
ההבדלמבליטהקונפליקטופוסקת.ישירההתשובהולכןשוויםביןכשווה

להגיד:צריךמהאחריה."שבאהוההתלבטותהילדועולםהמבוגרעולםבין
לאכאלה,ולעודהזאת,ההבנהלאיעצמהןהאמתאתאושקרןאמתןחצי

נשאלות.השאלותהיותמידאבלפתרונות,מעולםנמצאו

ואני""הדודהייייים:שיריםספו
טגוזד.ו. 991 \'\"\'(\\ופיר \'J;יןו~\י\סרטון,לילך~ררן;ין,טרגךל-גרץ,סיכלכנןכ;ין,

קלייןאדלינהמאת:

דמךתחינההמחברת,רישומישלהראשוןמהחלקלקוראהניבטתאסתרדודה

בהחלט.צפויבלתיגםלעיתיסאךידוע,מוכר,אופיהוווגוני.אופיבעלת
דמותזוהיקטן.ועדמגדולכולםאלמדברתומציאותית.אמינההדמות
 .בכפוביןובעירביןמקרסבכללהסתדרהיודעת

(החודרתאסתרהדודהשללעולמהסביבשנכתבוהקצריםהשיריםמחות
אותסמעשיריםהקטנים)שלהפרטילעולמםו"מימדיח"צבעוניותהבשלל
המועליםהנושאיםנפסקים.שאינםויומיומיים,קצריםהיכרותפרקישלמהפן

לחיקוי.דמיוןהרבהבהשישהקרובהההיכרותצורתבשלביותרחיוניים

כפינטותתהתלברגעיבעיקרנעיםנוזובהיכרותהדידקטייםהרגעים

הזמןעםשהופכיםלעשותןומהלאמוןמה-מכיריםושכולנושהוזכרו,

הדדיכבודכאןישצד.מאףזלזולכאןשאיןנראהומובנים.טבעייםלמהלכים
שלמות."ולהשאירןהטיפותביןלהלן"אידולמידתרב.
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אינהלהערכתה,טבעית.להישארוצדןישאזם,כלכלשבסיפור,זולזוזה
כזהסוגנשלואופיה.הרגליהלשנותטווחתלאואףנכון,שאינוזנועושה
מאודחונהחסרונותיהכלעםיחדאצלחלמצואהילדיםעשוייםדודות,של

דברים-חםלעולמםהקרוביםוכנותיושרמגלמתשהיאמפניטונות,מעלות
להשתובב.הצורךאוממתק,לאכולהצורןכמומובנים.

להשאיןדבריםעלמצדםאחזרתהערותגםתקבלהדודהכיצפוירכ,ןהיות
בעיני .פרחיםלקטוףכעירוניתהרעיםהרגליהלמשלכמרמושג.שרםבהם

ק 1ק f"ס~רח ) 16(עמ'לזוזה:ונאמומחילהעליהשאיועבירהזוהיהקטנים
~:זםמנ;רסןו!i/ן:ןדזו;נו:ו iצא 1ח זד~;: /,ח p~סש r,iv,;7?מי-ס~ץiמים,ןr,ןה/ tjלr.יע.ט

לומדים?לאשמהילדיםאומורמי "." l!iii' !ו;נ~מ:ז- 1ח 1וקפ 17 ~

 ."ן W ~"סץ;ע;ןכמואררע"";לדכמושיריםנגליםזהשנספוהשניבחלק
ראויבהחלטהילד.לנפשנרחבתבראייהועשירהחודדתמקווית,הכתיבה

דבחןמוסיפיםקריקטוריסטיבסגנוןהאיודיםולהנאה.לקריאהומומלץ
בתוכן.ומשתלבים
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לפעוטות

lf ~· של•החבר-
לפעדטדת,סדרח
נדסדלט.יאמנןאלחכתבח:
שןןךץ,רחלענוי:תוגןם

אבט"לו,גאטל•נחא"וה:
מנןק.דעמ' Z4כתר,

קטנהם•להט•נטורן

מאוד,

זרח.ינור•תמאת:

בקין'חחלחאייוח:
עמ.' 21חקח"מ,חןצאת

מנוקד.

וסםרהמטוסספר

הע•ר,

כתבחעהרי,םסר

מדנטנוי.דרנטחראייוח:

כתבח:הסוטמ,פסר

בדסרלט.יאמנדאלח
נדסחמקלינ.יא.אייר

שרורץ,וחלעביר:

עמ.י 16עתר,הרצאת

דרמהעיצובעקודןעלהבנויהסדרהמתוךספו
מתכתי.בקפיץמחרבו•םכשחדפים

תנ•ןמצדיוהכריכהרעלמאיטלקיתמתורגמתסדרה
הדףאתכשחרפניםגדולים,חדריםשניחםשעיניו
ח•השלצירומתגלחומצרפה)עבהקוטרן(העשן•
דחדזוירתך,קטניםחדריםחםגםשעיניהאחות

חל•לח.

נמוכותלכיתות

צ•ידיםבידימאמהשנחטפהקטנהפילחעלספדו
נחלץלעזרתהאבלאכזרייםקרקסלבעליונמכרה
חסיפדובג'ונגל.לאםארתחשמחזירמילווטהילד
לילדייאבמספושבדמסגרת,סיפדרבתרןמןבא
משוכנעתרתמו•הפילה,עלילותאתומיכאלתמרי

אזבסיפורככהזחאםאבלסיפרו,שזהש"בטח

בעולם'.'גםנכחזהבטח

דף,כשחרפניםאדפן:באדתדחמעדצב•םספריםשני

ירצועמודיםזרגכללכדשאהשייךנוסףצירומתגלח
מחדףמשחרארואיםשזוכרחלדן•שדףבכלתמרנה

חי•ם"א•ךע•ר"ושמר"מברןהתמדנדת:ביןשתחתיו.

בעיר".אנשים
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מופלאה,חברות

אוודה:בקר,אליכתב:

סער,רוביך,לאורח
7 z 'מנוקדעמ. 

שבת,שלאבא

צוווח:ורות,אליכתב:

ל"חורציתהשבלול""חילזיביןנוקמתהחברות
פינהאח.דלילהכאשו,התחילהתחבורתהנמלה"
הסתרורוחחווציתבקונכייתו.לנמלהמקוםתחלזרן
לאחדגחונו,עלחזותחילזיאתלתפרןעוזרים

גבו.עלשהתהפך

חערבדחעםלהתמודדצריךהסיפורגיבורגיא,

בפרדו.שחוריו

גיא,אתמזניחכןובשלחדשהמשפחחהקיםאביוקדמון,כויסטינת
הקשר.אתומחדשמופיעחראחסיפודבסוףכיאםעמ.' 24נגה-קט,חוצאת

שלום,אומר•םכולם

שכיו'מיויקכתבה:

שלומיתאיורים:

הקיבוץזהו-אוון,

אותעמ.' 60המאוח.ד

ומנוקדת.גדולה

לשרגא,לקרואצויד ..
ליפשטיין,אביבהכתבה: :·
שמעוני,יניב'אייו: :;

 1993,"דובדבן".;הוצאת
מנוק.זעמ' 40 ;·

גןלילדיהמיועדשנירמיויקשלחדשספו
ראשוןצעדולצועדים '.אלכיתהלעלותהמתכוננים

עצמית.לקריאת
נהםישוקצביים.קצריםמחרוזים,שיריםקובץזהו

כמר:נשפההמצרייםלמרכיביםקלילההתייחסות
הפכיםותשובות,שאלותובים,יחדיונקבת,זכר

רעו.ד

התלמידשלתוגשימעולמולקרחיםהשיריםנושאי

אתלהקנותמיועדותוהחזרותהחריזהומסביבתו.
והנאההנאהעםלימודושילובשעשועתוךהקריאה

צבעונייםאיודיםמלוויםהספדאתלימוד.עם
אתהמשלימיםזהר-ארוןשלומיתשלוחיננים
הכתוב.

שעוראתשמסתירנצחי,מצחייתכובעישלשרגא

ממשלתקןיודעוהואזהב,דידיענקיתכוסחגינג'י
סוףלפנישבועייםאחהנוקרנקראחראלכןחכל.

אתלתקןנרעם,שלהחדשלביתוהגדול,החופש

אןאוהבכרעםהאמבטיה.נחזרשבצינורהפיצוץ
בשמחה.אותרומקבלגדולהאהבההאומן

עומדשנרעםא'כתהנושאערלההעבודהכדיתוך
וחו.דחוששדישנרעםמסתברבה.ללמודלהתחיל
איןלוומסביומיוחדיםפלאכלילונותןשרגא
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משבילהאופנוען
הזהב, ..

יציו: •טפוירבהכתבה:

מסדה,טארב,ארזי

מברק.דעמ.י 80 1993,

חבורתהרפתקאות

השחורה,"•היד

פוס,•רוגןה.כתב:

 •אביטל•חרדיתתרגום:
n '12בוטא,רצ s ,199 z 

מברקד.לאעמ.י

בעורבים,גובירוהוב

בו-אל,עדינהכתבה:
 127 1992,עם-ערב,ן

מברק.דעמ.י

ומתגבר ',אלכתהמגיענרעם .בהםלהשתמש
(סרדי).שלוהגעייה

בינוניותלכיתות

אחו•גולשיםהגדולבחופשמשועממיםילדיםשני
בבנ<ן;לגרוהנכנסגדרל,שחרואופנועעםחדש,שכן

האלחהימיםבורחרהופתארתבלשות .שלהם
קסדות,החיצון,החללנינג'ה,לרחמירגסגנרנם:
 .אתהמעסיקותדמויותאותן(רכלשחרדיםמעילים

חעכשוריים>.חסוט•םוראי

אלמנטיםובמתחובבכשורןמשלגתטפוירבה
שלערכיםעםיחדחירם;ילידםחיישלעכשוויים
זבושרםמשתנים,"דבריםרזה•ורת.נאמנותחגורת,

שלהארפנרעןתגיגרואומוכשהיה"נשארלא
מקרויתחדשה,בצרוחזאתלהגישגםאגלהספרן,

ומעניינת.

מומלץ.ספו

"הידחברותהםרבתגנים 3ילדים,קבוצת
לפנותמתבייישםשלאחובביםבלשיםהשחורה",

מסרבן.כשהענייןהמשטרהלעזרת
זיוף,פריצה,-תעלומותארגעפותריםהםזהבספו
ובאירומאריו,בספושניעמרדכלובניבה.הברחה

יכוליםרהקרראיםהתעלומה,לפתרוןהמרגילרמז
חוגגים.לבלשיםולהפוךעצמםאתלבחרן

גבוהותלכיתות

יוצאים '.ימכתהואלונהי"א,כתרתתלמידי
ההשמדה.מחנותאללפרלין,תלמידיםכמשלחת
היהודיתההיסטוריהומןהשראהמןספרדים

תעבואלהארץילידישלמסעבתרןמשובצים

 1חשרמהוארןמה .עמםושלמשפחותיהםבנישל
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הג'ינסנערת

התיכוניסטים),(סרות

ש,ויסמדרכתבה:

 1991,מעריבספרית

מברקד.לאעמ', 127

אייוח:כחן,אדיו

וכס.הוצאתאיתן,

מכרק.דעמ', 235

מרתקתבצרוחמרעלהביניהם?שוחחומהעל

המספרת.ע"ירקליטה
בצררהמרגשאןהשראהעלנוסףספואמנםזה

הארץ,ילדיאשו-העבראלמסעיומןמןאחות:

רעםואחריםנמרודנרעה,אלונה,כמושמותעם
 .עמודדיםמתמר-העכשוויותבעיותיהם

התיכוניסטים.בסדרהשיוסמדרשלנוסףספו

נעמהתיכון.תלמידותחבורתשתיהןונעמהשיולי
משפטים.ללמודהמתכוננתורציניתחרוצהתלמידה
שיעוריםמהכנתבהתחמקויותאלופה-שיולי

היאדוגמנית.להיותורוצה-גנדרניתיפהובחינות,
קבלהלרעדתהולכתהג'ינס"ל"נעותלהיבחרמנסה

מפתיע.וההמשך-

על"פילוסופיים"בהגיגיםמשובץכיאםשטחי,ספו
סטראוטיפים.רעלויופי,שכלביוהקשו

בשאלותבמחשבותהחוויותבעולםעוסקהספר
מדווים 19בספוהילדיםשלובכאביםבפחדים

לילדהעוזריםוסיפוריםשיריםמהםאחדובכל
גרושיוורה,מצביפחד,בעיותיועםלהתמודד
וכר.'מורתבמשפחת

הסרפדיםשלהיצירותממיטבמכילהספד
ובומדריךמצרוףלספובישראל,והמשוררים

יצירותבאמצעותוההדרכההטיפולעלמבוא
ספורת.

לפעילויות.ומגורנותרבותבהצערתמלוויםהפרקים
בנושאספריםושימרתהמדריךבסוף

הביבילירתופיה.
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באוץמשוט

n ך 1•ד~ r1n • שד•ם 1•רשא 1;1נם. 1•דדת 1ר 1:.1נם

 .ברטוןדהאלונהמאת:

במחוזנוקיימנו-ירושליםשלרםשאלו-חשבתיהנושא~במסגרת
ילדים.בספורת
שלבים:בארבעההתנחלהחידון

בכתב:כיתתיחידוןאשלב

בירושלים:העוסקיםספריםחמישהלקוראהתלמידיםנתבקשוזחבבשל
עםבירושליםהרפתקאותספוהרפרט,שמואלמאתבירשוליםאריותג

הימים.ששתמלחמתלאחראיחודה
מחייהיהודה,בןאליעזרשלספררועומר,דבררהמאתאב'י'לביתהבכור . 2

העברית.השפה

המנדט.ימישלבירושליםילדחייהמתארעוז,עמוסמאתוסמכי .כ:
חקרנותואתחפלמחחייאתהמתארבר,עמוסמאתהמחסומיםפוץר . 1'

ירושלים.שחורועל

חבורתשלקורותיהםאתהמתארפדורוןגלילהמאתפטרימלחמהיומן . 5
בירושלים.השחרורמלחמתבזמןנערים

בעל-פה:ספריביתחידוןבשלב

חידוןבלשלעלוניתח,בכלהראשוניםבמקומותזכואשוהתלמידיםשני
נוסף:ספרלקרואונתבקשוספריבית

ססגוניותדמויותבהומורהמתארביבו,יהואשמאתואביעקיבאדודי . 6

בירושלים.

הנ•ל.בספריםהוזכרואשולאתריםטיולבמסגרתחידוןגשלב

טיול/חידוןשלשלבהבא,בשלבלהשתתףהוזמןבמחוזבי"סמכלאחדזוכה
הספר:אתלקוראעליורחיה

שאול:בןמשחמאתהמוזרהב•תילד• . 7

המופיעחאורעהתקייםבחםבמקומרתלתלמידיםבכתבהוגשוהשאלות

בשאלה.
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(לקראתחקק"ל.שלוחמדריכיםחמנחיםבשיתוףהתקייםחחידרןשלזהחלק

בטיולם).חילדיםינקורברהאתריםנקבעובדחככהסירוקיימנוחחידרן/טירל
פדו.ודןגלילההטרפותעםמפגשקרייםהחידון/טיולשלבשיאו

השתתפותועלשהעידהחקק"לשלבתערדחזכהבחידון/טיולמשתתףכל
 .ירושליםניעורתשמרעלעץנטיעתרעלבחידון,

נ.באו-שבע.באולםהתקייםאשוהגמו,חידוןדשלב.

אתשצבורהתלמידיםוששתעשריםלגמועלוהחידון/טיולמשתתפימתרד
שישלספרוראתלקוראעליהםרחיההחידון,שלזהבחלקחנקרדרתמוג
לאוהב"."מאוייגעגנון
תלמידים.עשותהשתתפוהאחרוןבחלקחלקים,שניחיוחגמרבשלב

חדש)(ספואישיבפרסזכרהגמרבשלבהמתמודדיםכל.
אישיים,ספריםבפוסיזכוחםהראשונים,במקומרתזכרתלמידיםשלרשח

חספר.ביתלספריתספריםלרכישתבאישוריםספור,ביתאתאחדכלרזינו

החידון:ןtרגון .

הדרום,במחוזירושלים"שלרם"שאלוחשבתיחנושאבמסגרתארונןזזחידרן , .
 .במחוזירושליםורעדתיר"רמפקחת,בלרמנטל,אריאלההגבותבואשות

, J זמנים,לוחהחידון,דגוהמחוזיחמנהלבחוזופרוםם , 9 2בואוקטרבחרדש
אשומיוחדותישרתבפגלהשתתףמנרחרזספוניםמוויםההשתתפות.לי nלנך ,,;

הספריםלהגשתדרכיםחוצעוחחידון,שלבינדובררבןלחודשאחת;·:חתקיימו
~;· i לשלביםשאלוניםרהרכברמודגמים,שעוריםחתקיימרמונחית,קויאח
חחידרן.שלחואשרנים :
j ) נתבקשוכאשובמחוז.ספובתי 80אליונושמדחח•דרן,דנופרסוםעם

התלמידיםוששתחמישיםכלשמרת. 56הוגשוחזרנה,שםאתלחגיש:/:בתי"ס
חחידון,שלהשלישיחשלגהתקייםבמסגרתואשולירושליםבטיולקשתתפר

\ rii(f חשאלותבספרים.חוזכוואשושוניםבאתריםובקוויםסיוריםכדיתרך
הספרניותהמורותמתוןלכןשהתנדבצוותע"יחובנוחחידוןשלזח?ןןלק

אשולקראתן,חהכנחובסיורבטיול/חידוןהשתתפואלן(מוודתמ:חוז.
חמוויו:נתנועתשלרחמדריכיםחמנחיםבחדוכתחפסח)בחופשתקי<ם

 ..קק"ל.לf.נען
ראלירומאבטחים.בי"ס,מנהלותספרניות,מורותחווים,נלוו.\רל/חידרן 9' .?,

הקבוצותשתיביןהמפגשמלאכי.ומקריתהמחוזמדווםהילדים,ח.צטרפן
כלכיסרנםאולםענבים,קריתבקבוץשחיתההראשונהבתחנה.:'זiקיים
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חמiרשלמידתוזמןבזבוזלמנועמנתעלוזאתעצמא,ייחיהאוטובוס
 ..מוז:כרובם(כאשובספרים.המוזכריםהאתריםפיעלהתנחלהמסלול
 .~~"רוטשילד"באולםהתארחנוהטיולשלנסופראחד).מספרביותר

מדןואשנוגסוןגרשוןמרפנינואתקיבלשםוחתרנות,החינוןבמשרד

פךרוןגלילההסופדתעםמפגשהתקייםבמקוםונועו,ילדיםספרות
הילד•'תשובות-20.4.93תשנ"גבניסןכטבתאריך:התקייםהטיול/חידון

 11ול'ןוששהעשריםעלוהגמרלשלבהנ"ל.המורותצורתע'י'נבדקןלחידון
בתאו\':,נבאר-שנע,התרבות""היכלבאולםהתקייםהחידוןשלהגמרשלב
 'המחוז.מןתלמידים 800בנוכחות-10.5.93תשנ"גנאייריט'

ש?חהנחייהצרותחברותשלושע"יהוכנוהחידוןשלזהלשלבהשאלות
 iוהח.iכ:;קניידל,רבקההמורההראל,אורנהחמורהבמחוז:ילדיםספררת
אשולסופדיםמכתניםהח.מ.ע"ינשלחולחידוןההכנותתקופתבמחלן
המחבר:שאלתאתאלינולשגרנתבקשורחםבחידון,להשתתףנבחרספדם

החידון.שלהסופיבשלבוהמתמודדיםאלחרפנוהסופריםשאלות
שלהחליליות(להקתמרס•קלייםקטעיםליווהחידוןשלהשוניםחלקיואת

 1נ'ה"1כ(תלמידיהספריםמתוןשרביםקטעיםשלהמחזות .)ש"באורייןני"ס

גנותבדגסרן,גרשוןמריר"והשופטים:חברדימונה)."עמי-אסף"לאמנויות
בדקוהשאלותאתדימונה.מרפ"דמנהלתגוייףיפהוגברתבלרמנטלאריאלה
הכנתלמהלךשותפותהיואשרהספרניותהמרדותצררתהחידוןבמהלך

להמחזהואביזריםהתפאורהקניידל.דבקההגבותבהנחייתכולו,החידון
מלכה.יפיתהמדריכהבהנחייתמדימונהלאמנותהמורותצררתע'י'הוכנו
עיריתשלהחינוןמחלקתע"יבוצעשרביםתשלומיםוהעבותבתקציבטיפול

---------=-גרייף.יפההגברתשלבהנהלתההמופ"דבאמצעותדימונה,
טעויותתיקוני

שיבושיםונפלוהמגיהים, "'עלבדיקהעלי-ההגההנמסרולאהבנה,אישלמסיבות
 .) 77 (א'בדתבחדשבמאמרים

אותיותחילופישחלדיסיקואינטליגנטיים,דודא•שהםשקוראינו,ט"ער•זת,במאמרים•ש

 " !J!:להתבמקרם m"להתאז: .> zז<עמ'"א•סטוא"במקדםכלגינתכם""א•סטיאכגרן:
גרשיים.העזואובפיסוקשגיאותרכןהמתבגרת"במקדם"המתגברתאו: ,) 5(עמ'

שבכתב.למאמרבעל-פהמהוצאהבהעברהשיבושיםנכנסוכן

שבחזנות.לשיבושיםעינינואתוהאירהשהעידהרזהרצליהלגב'מרדיםאנחנו

קזוא•גו,שלסליחתםאתומבקשים
המערכת
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