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ןנוערילידםלספרותחמדןרואש •בוגסזןגרשוןמראל:

וב,שלום

זאמבראשועומדשחינךונוער,ילידםסרפותבמדוועשיהשנות 20לציוןשלוחהברכתי
היווסדו.

הקריהא,לאהבתתו .N\'ומעדודהקורא,ללידארשוןשערפוחתונוערילדיםלסרפותהמדור
הכתובה.לומלה

במקצועיותתפקדיוממלאהזהוהמדורוטעו,ילדיםבקרבהקרהאיעדידובהעמקתמצוויםאנו
ובהצלחה.

הזה.החשובהמפעלהצלחתאתמבטיחיםממנהלמעלהשאיןומסירותךשקדיתןתרומתך,

עלדברוידועיעיתואניםסורפים,ביךר.המסייעיםבמלאכהולעושיםלןנתונהברכתי
היהפ.עבדותכם
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ובוערילדיםלספרותהמדורראשברגסון,גרשוןמראל:

רב,שלום

ונוער"ילדים"ספרותשנות 20הברון:

החוברתמופיעהשבהעשרים

המוכיחמשמעונךיהישגשזהו
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רך 111חדבר

ונוער•לד•םספרותלידידי

דרך"בדורנו,כיה•תר,ב•ןכתבת,י 1974,בשבתראשונה,לחוברתבמבוא

שבע•דןאזשיערת•מיוחד".לע•דרדהספרזקוקרהטלב•ז•ה,ה"<ראדיו
אבלהחופשית,הקריאהאתהצדהלדחוקח•אעלולהההמוניתהתקשורת

ולעודדה.בקר•אההצורךאתלחפ•ץגםעשוייה
 .פעםמדיהשכייהעלגוברתשאחתלהיותויכולתתאמתו'ההנחותשת•

ואבוהמחנכים,אתלשרתמתכוונ•םאנוזהשבכליאזל•חיתתנוספתהנחת .

 .הקריאהלעידודתועלתשיביאמקווים
לשמחתי,א,ךזה,במפעללהתמודדשנוכלתאמינושלאאנשיםכמובן,היו,

העשרים.לשנתוהגענוהפסימייםתלכי-חוותעלהתגברנו
ע•כובללאשנח,עשריםבמשךתחובותבתופעתההתמדהכילהדג•שיש

סוקו•ם,מנקרים,חוקרים,שללחברותתודותלנונתאפשוהדיחו,יול.לא

פעולהלשתףנכונותםעלתודחחייבאניולהםסביבנו,שנתלכדהוכותבים

עמנו.הדוקת

"הקפויסות"לכלונענוראויהענודתשעשרלבתי-הדפוסתודחגםחייבאני
ואנשיםצ•בוריותספריותנת•"ס,-המנוייםלמאותתודחומשנהמו"ל,של

ניאסהעיתון,אתולהוצ•אלחמשירעידודמצאנולחםשתודותפרטיים
להנהלתמיוחדתתודחבסוף,ול .שלנוהציפיותעלעונהא•נוהמנוייםמספו

למנהלהפדגוגית,המזכירותראשל•ושב•הכלליים,המנהליםהשרים,המשרד:
תפעולהתחומיבכלותמ•כתםתאוחדיחסםעלהחשבותולאנשיהפדגוגי
חייתילאשבלעדיהםהמערכת.לחבויתודחמשנח-ילדיםלספרותבמדוו
כהלכה.תפעולהאתלבצעמסוגל

שנותחרבהלחוגויזכושנזנחאחר,ישיבואוולאלחלעצמנומאחלאני

יובלות.

בנוכח

ברגסוןג.
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ומחקועיון
וכיצר?למה-הניתובפישוט

הרמתישלמהמאת:

הךד1דההנננר•תזך 1ג• 1ס

ונחירהקלחדיבורמלשון-וסגנוןלשוןומותנמספרלנסחאפשררעיוןכל
באנקדוטה:זועובדהנבהירומורכבת.מופשטתספרותית-עיוניתללשוןעד

יוסבאותושנערךניסויעלממנההצעירלאחיהסיפוחיסודיבבי"סתלמידה
בצעביצה,"טולמורתה:שלהדיבורסגנוןאתמחקהשהיאתוךבכיתתה,

העליוןלחדירשפתיךאתהצמדבקדקו,דמקבילוסדקחביצתבבסיססדק
סבתאישבחבצדתכולתו".מכלישתחוו-התארבהבעוצמתאווירושאף
העירההמורח,שלבסגנוןהניסויתיארואתהנערהסיימהכאשוהילדים.של

בבי"סתלמידהאניחייתי"כאשרדיבורה:בטוןניכרתכשפליאההסבתא,

בשניחוריםעשינוביצה,לקחנויותר:פשוטהבדרךניסויאותועשינויסוד,י
אפשר-בדיברוובוודאי-בכתיבהשאמרנו:הואומצצנו".שלחהצדדים

אמוהאדם",הוא("הסגנוןשלוהאישיהסגנוןכותבלכללסבן.ואפשרלפשט
לשון,בכלהואכןבה.להתנסחבחרשהואהלשוןרמתכותבולכלכופרו>
ספרי-לימודמחבריעיתונאים,כולל-הכותביםרובנוטיםבעבריתאולם

מןגבוההקריאותברמתדבריהםאתלנסח-לילדיםהכותביםוסופדים
בלועזית.מקביליםבמקריםהמקובל
גםחדורות.במרוצתשלנרוחוקריםסופריםמעינימעינינעלמהלאזותופעה
עמדו(כשירח)וביאליק(בפרוזה)העםאחדהחדשה:העבריתהספרותאבות

 ) 1927-1856 (העםאחדהועיל.ללאאך-כךעלהתריעוואףזותופעהעל
 1730,בשנת(הופיעחכמים""אמונתמהספרקריאבסגנוןלכתובשלמדסיפר,

אני"בייחוד : ) 1743-1680בזיליאת,שר-שלוםאבי-עדר'המקובלשלעטופרי
בדברוימי.כלבומחזיקוהייתיממנושלמדתיאחזדברבעזלותודהמרגיש

חוא"אומרש"ח)- 1164-1089עזרא:אבןאבותםר'(הואהואב"עסודותעל
הו'אלהגי,דמהבאמתלושישמיבידן:נקוטזהשכללהדברים,שארביו

ות i-בסושמרבהרמיהקוראים.לקהלומובנתפשוטהבלשוןלהגידמשתדל
סתום,בסגנוןכוחוהואכןרעללהגידמהלושאיןהוא,סימןסתומה,ובלשון
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איזההשיגושבזהויחשבו,חסגנוונחנכתשיעמלוחקוראיס,לבלמשוךכדי
ח"נשלעמדתולכןדומחבבות"'ללוקונחחיחלאחתרכןשעצםאחד-דבר

ולפילוסוףלמסאיהמשודדשכתבמדבריםשעולחכפי ,) 1934-1873 (ביאליק
(דביר,ולחוץ"חשפח"מוזחשללספרובתגובה ) 1940-1890 (דיזנדרוקצבי

חולןשאתחאנ.ירואחקשח.'עברי'הקדמתך.אתשעח,לפי"קראתי, : ) 1935
אבלקשים,חםבזיכרוני-אףחשמודלפימאמריך-ויותר.יותרעצמןומקשח

ואף-על-פי-נוחוא,קשחקצתלהסבירו,רוצהשהייתהעניין,אמנםכל.כך.לא

 .המשתדליםהפילוסופים,מןאלהשלבדרןאתחהולןאםכיאירזאת,
נשתנועל-פי-נוואף ..ח'המון.'מןוחרחקחהעלמחלשם-סגנונםעללהכביד
-הגרמנים(כלומר:האשכנזיםרקלחקל,נוטיםוהצרפתיםהאנגליםחדורות,

מדרשם".'מביתואתח-מחמיריםש"ח)
אתלחניומתקשיםהלימו,דשלביבכלמתלמידינו,שרביםתמח,איפואאיד

שנישלפונקציההיאהנקראחננתשחרישלחם;הלימודבספריחכתוב
המסוים,הקוראשלחקויאחטיבדהיינו:סובייקטיבי,האחדאלח:גורמי-יסוד

אובייקטיבי,-והשניהכתוב;שלמלאחלהבנההדרושותבמיומנויותשליטתו
בתהליךאותהלקבועשאפשרהטקסטים'שלהקריאותרמתכלומר:

החינוןבמשרדלימודספדילהכנתהאחראיםאולםמסוים.סטטיסטי
שלהקריאות(רמתהאובייקטיביחגורםמומתעלמיםשלנווהתרבות
לשונית-סגנונית,מבחינהמדורגיםאינםשלנוהלימודספריולכןטקסטים)
לשוני,ניסוחבאותוסיפוראותולמצוא-לדוגמה-אפשרמכך,כתוצאה
במקראה-אחרתובסדרהב'לכיתהבמקראהאחתבסרוחכלולכשהוא
קריאותברמותטקסטיםלמצואנוכלכיתהלכלבמקראהוהעיקר: '.דלכיתח
לדוגמה:מיועדים.חםשלחלרמהלמדיקשיםטקסטיםמחםמאוד,שונות

בכיתהבינונילקוראהמתאימיםטקסטיםמצאתיז'לכיתחאחתבמקראה
קריאהספרישלוגם-הלימודספרישלהלשוניהדירוגמןההתעלמותי"א.

בהבנתיחסית,והמועט,האיטיהשיפוראתמסבירה-כיתהלכלהמוצעים
 ..כברזובסו'גיחמטפלתבארץחחינוןשמערכתלמרותתלמידינו,שלהנקרא
לגורםמכווןחזההרשמישהטיפולמשוםלדעת.יוזאת,שנים;כעשר

הקריאות(רמתהאובייקטיביהגורםמןהתעלמותתוך(ללומד)הסובייקטיבי
שהתרגולרקלאמעטיםלאשבמקריםתמה,אפואאיוהטקסטים).של

מתסכלאףזהשתרגולאלאללומדים,קשההנקראהבנתמיומנויותלהקניית

אתלהביוסיועמקבליםהנקראבהבנתהמתקשיםכאשרבייחודאותם,
הללוהלומדיםיצרואלחספריםוכלפילחביןמתקשיםהםשאותםהספרים,

עלתקפידבארץהחינוךמערכתכאשדייפרץ,זהקסמיםמעגלשלילי.יחס
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לכלהמותאמיםהקריאהוספריהלימודספרישלסגנוני =לשונידירוג
הלשוןהנחלתבמפעלישגםבמיוח,דתמוהרבות.במדינותכמקובלכיתה,

למעלהכבולא"יהראשונההעלייהמאזהמתנהליםלמבוגרים,העברית
אמנםהלימו.דחומושלאובייקטיבילשונידירוגעדייוקייםלאשנה,ממאה

בדרךנעשההואשגםאלאמלים'אוצושלדירוגנמצאהמקויםברוב
אתמסביוזהמצבלהיבטיו.הדקדוקיהדירוגשכןכלסובייקטיבית'.

כהלכהמודרגלשוניחומריסודעל-בחו"לזורתלשונותשבהוראתהעובדה,
הנחלתבמפעלילהישגיםבהשוואההלומדיםהישגייותרהונהגבוהים-

בבתי-בתפוצותהעבריתהוראתהישגיגםמכן:יותרלמנוגדים.העברית
קייםנהורבות,זרותלשונותלהוראתבהשוואהלקויה-ובאולפניםספו
מווים)ואפילולומדים(כוללשוביםלציין,מענייןהיטב.מרדרגלימודחומו
באותוההישגיםלביןהעבריתבלימודההישגיםניןחניכותפעועלעמדו
לפערהמקובלשתחסנומאו,דמפתיעאולםזרות,לשונותבלימודזמןמשך

. 1 
מןהתעלמותתוךמאוד;קשהשפההיאהעבריתשהלשוןהואחזהההישגים
בלימודההישגיםגםהיוכהלכה,מודוגלימודחומוהוכןשאילוהעובדה,
ניכרת.'במידהמשתפדיםהעברית

במקריםהמקובלמןגבוהותקריאותברמותלסוגיהעבריתלכתובהמגמהעל
שלכתולדהשניםיובלמחצילמעלהלפניכברעמדתיבלועזיתמקבילים
-לילדיםקריאהמפרישלהקריאותמדדבדיקתא)סוגים:משנימהקרים
חואתחאחדות,מלשונותלעבריתשתודגמו-הבינייםובחטיבתיסודיבבי"ס
גנוח(לעתיםיותרגבוההעבריהתרגוםשלהקריאותמדדהיההמקריםשבכל
הקריאותמדדחיההאנגלישבמקורוטקסטלדוגמה:למקוו.בהשוואהלמדי!)

שישיתבכיתההשניבחודשבינונילתלמידמתאיםזהטקסט(כלומר 6.2שלו
מתאיםהוא(כלומר: 9.5בעבריתשלוהקריאותמדדהיהיסודי.>ני"סשל

כדיו.מקרהזהואין-התשיעית!)בכיתההחמישיבחודשבינונילתלמיד
הספריםשרובהתנוך,בעבריתלימודספרישלהקריאותמדדמחישובב)

כךאלה.ספריםיועדושלהםלתלמידים,מאוד!)קשים(לעתיםקשיםהללו .
ואףיסודינני"סוספורתלשוןלהודאתהמשמשות"מקראות",לגניגםחרא .:

מתאימהב'לכיתההמקראהנמצאהחדשהבסדרהלדוגמה:הביניים.בחטיבת

שספריהתנור,כן '.הכיתהבאמצעבינונילתלמידהקריאותמדד(•מבחינת

של J;jגנוהובכיתרתלתלמידיםאפילובמיוחדקשיםוההיסטוריה~.גיאוגופיה .
 .עיוני'נ(יכון

' ry ,מעטיםלאמוריםערווהלהבנה,קשיםהטקסטיםרובשבענויתעונדה
זולשוניתהקלההראשון.הלימודנשלבבייחודהעבריתלומדיעל·להקל
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באוץ~למבוגריםהעבריתהנחלתלמפעליבקשרבעיקראצלנומוכרת
מגלiו,'}העובדותבדיקתאולם .)."הלק("עבריתהאחרוןבדורובתפוצות

בדודנו.·~הלשוןהנחלתמפעלישלחידושכללאינוהקלחהעבריתשרעיון
יחרד•חכםעליהםשחזובנידון, ) 1344-1288 (הרלב"גדבריאתהבאנולעיל
דבריואתהעםאחדדבריאתלעילהבאנוכןמכן.לאחרשנהמאתייםלערך

בו-יהודהשא'לציין,ואויזהבתקשרהקריא.הסגנוןבזכותביאליק
משוםולביאליק;חעםלאחדבהשוואהגםזהבתחוםחלוץהיה ) 1922-1 _ 858 (

דיבורעלהמבוססתקריאה,בלשוןלכתובהעבריםהסופריםמןדרש~ב"י
שלולאאדםבנישלכ"סגנרןאב"יאפייןשאותוכזה,סגנוןדחי.טבעי

צעיירםומופריםעיתונאים-עמיתיובעזרתלפתחניסחהואמלאכים",
 7בנידון.דעתואתשקיבלולימודספריומחבריבעיתוניושהשתתפו

כתבירושלמי","סגנוןבשםשנודעחזה,תקריאהחדשהסגנוןשלטיבועל
חיה,פשוטה,שיחתסגנוןחדש,סגנוןבספרותנולהביאנסינו"נסהאב"י:
בלשוןולא-אדםבכיבלשוןהמדבריםהמעשה,מעולםאדםבבישלסגנון

אתדחובדורוהעברייםהסופריםשלךובםרובאולם Bנביאים".מלאכים,
יותרשלהם.העבריהסגנוןשלהשחתהבעיניהםשהיההזה,החדשהסגנון

"סגנון".•לכיכריכללואויאינוהירושלמי"ש"הסגנוןסברו,הסופריםרובמכן:
החדשההעבריתהספרותאתכבשלאאב"ישלמיסודוהחדשהסגנוןאמנם

גםהמושפעהדש,ספרותיסגנוןשלהעיצובלתהליךתרםחראאולםבא"י,
שלהגבוהההקריאותרמתירדהלאזאתעם 10הטבעית.הדיבורמלשדן

לקולאמהותישינויניכרבדורנורקהחדשה.העבריתבספרותטקסטים

לציין,מענייןלילדים.הכותבותבייחודאחדות,סופרותשלהכתיבהבסגנון
עבריות,סופדותלנותחיינהשכאשוניבא, ) 1892-1829 (גורדוןי"לשהמשודד

תקודש,בלשון =(בלח"קהמכתבים"כלוקריאת:טבעיתבלשוןתכתובנהחן
חיוטוביםאישה,באצבעכתרניםלקרוא,לישנזדמן ,)ה" V (-בעבריתכלומר:

האישהמכתבגברים".ידימעשהמכתביםמהרנהלשונםובצחותבסגנונם
המליצותמןבואיוחשפה.לרוחבתומוומתהלך,פשרטבסגנוןנכתב

אצלנוקלקלולאהבנותמוחאתכיחיפה."הנפשבחןתקוץאשרהמופרזות,

 nובפלפולים".בדרשותהישרשכלןאתהעודולאחמדותבחדרימנעורתן

התלמידיםעללהקלשהכרחהסופריםמןיותרהבינולימודספרישלמהברים
הראשוןהלימודבספוכבומוצאיםאבוכזאתגישההכתוב.הבנתאת

וואלפסזאהן,בן-זאב(אחוןשמחברו ,) 1790(ברלין,"אבטליון"לעברית,
המקראסיפורישללקטזהלימודבספרהביא"המאסף")מסופרימשכיל
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הלב"את("המדשניםהלומדיםאתלענייןעשוייםהםשלדעתומוסו,וסיפורי
לדעתוהמתאימהקלה,כלשדןניסחדאותםלספו)ההקדמהמן-

בנילנעריהלימוד"מבואלחידתיועדספרושהדיללומדים-מתחילים;
הופעתמאז .) 12הספרנשער(ככתובהענוי"בלשוןהחפציםוכלישראל

בא"ילאומייםספובתיהקמתעםובמיוחדלענויתהראשוןהלימודספו
שקדו-בתפוצותמתוקנים""חדריםמכןלאחוקצרוזמוהי"טהמאהבשלהי

ניסוחידיעלהלומדיםעללהקלמוויםוגםלימודספרישלמחברים
אדהספריםשעדיעללעתיםשצויןכפיקלה,בלשוןלימודייםטקסטים

לעשותהגדילהנוכחיתחמאהבראשיתהמחברים.שלההקדמהבדברי
ללומדיקריאהספדילגביבמיוחדאךלימודספדילגביחן-זהבתחום
 ,) 1939-1892 (פדידלנדח"אוהמחנךהסרפד-העברית

היהודילחינוךשחכיו 13
מחםלהנאה,עצמיתולקריאהללימודקליםסיפורים 12 0בתסדרהבארח"ב

 ) 1959-1886 (שניאורז'המשוררממש.ללומד-המתחילהמיועדיםובים

גבלמדמליםבאוצומענייועלילתיסיפרובלכתרפרידלנדשלמכושרוהתפעל
המילולית,ענידתוכלעםסיפורנשאו"הסיפורשדנות):מלים 100-50 (נידתו
פעלופדידלנדאחרי '".תומה"עדאחותאדזרמחבותשתקראעדזזואינן

שופשטייןצביהדגולים:המחנכיםשניבעיקרבאדח"בזהנתחום
) 1972-1884 ( 

 .) 1977-1896 (חומסקיוזאב 15
הללובניסיונותגםאולם 16

המרוחשלאוהכותבשלתחושתועל-פיסובייקטיבית,הלשוןהקלתחייתה

גםהמצבהואכןיעילים.אובייקטיניםקריטריוניםפיעלולאהמעב,ד
ספרילגביוחןלימודספרילגניהן-ובתפוצותבאוץהלשוןהנחלתבמפעלי
 17קלח.בעבריתועיתוניםקריאה

אתלאכ(ץהצעתיבהםזה,בנושאדניםמאמריםפרסמתיואילו"' 1958משנת
בדוןוזיווגםעברייםטקסטיםהקלתלשםהקריאותמחקרישלהממצאים

בעבריתלכתיבה"מדדיךחיבוריהופיעמכןלאחדשניםעשואובייקטיבית.
במשרדולהשכלההלשוןלהנחלתהמחלקהבהרצאת 1968,(דצמברקלה"

המחלקהמנהל(אזקודשש'ד"רכתבזהלחיבורבהקדמהוהתרבות).החינוך
עשההומתיד"רזר.מלאכהגםחומת,ישלמהד"רחנונו,על"הטלנוחנ"ל): ·.
צדדיהמכלהבעיהאתהקיףרנחדיצרתדבבקיאותוזה.שטחבמחקוובדת ; 1
c זה"מדריד.:;,ואמנםהלכות".פסקימרצעיםזובחונותפתרונות.כמהלחומצא

המבוססשנ,וסיכוםובתפוצות.באוץהעבריתהלשוןלמנחיליהונח'סייע
כלשרןעבריתקוראילחינוךשכיחותמליםושימתוהכולליותרובמחקו~ל

המצוףזח,לספר .) 198 2(מאגנםדידאקטי""שיכתובבספריפרדסםחדשת, '

בייחודקלחבלשוןתכתיבהלשיפוריותררבההשפעתחייתהלהלכה,מעשה
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הספ{תודגםכאשולחו"ל,הגיעהזהבספרהמוצעתהשיטההמורים.ידיעל
 J;מהדרוהיהודי.החינוןלתחוםמעברחוגהוהשפעתו 19לאנגלית,חזה

אתהמאששיםמחקרים,ממצאיבתוספתזהספרשלעברית-מתוקנת

 1991שנתבשלחיהופיעההדידאקטי","השיכתרבשלהתיאוריתעקרונות
מאגנס).(בהוצאת

 20מהו?דידאקטישיכ.תוב

שלההבנההקלתלשם(גישה),תיאררטימודלעלהמבוססתשיטהזlרוי
לידעמתאים(שיהיההתוכןמבחינתהן-לקורא-המיועדוהתאמתםטקסטים

שללידע(שתתאיםהלושןמבחינתוהןהמיועד)הקרואשלולהתעניינויות
חדשהכלשרןעבריתללומדמיועדתטקסטיםשלכזאתהקלהקרוא).אותר
בהבנתמתקשיםשהםאלאשלהם,הדיבורלשרןהיאשהעבריתללומדים,וגם

שלמטוחלאותהמכורןדידאקטי""שיכתובסיבות.שלמיגורןבשלהנקרא
עבריתבהודאתבייחודהמקובליםהקלה",ה"עבריתושלהלשוני"ה"פישוט

מבחינתהן-ביניהםמהותישונישקייםאלאובתפוצות,באוץחדשהכלשון

שהיטהמבחינתוהןהלשוני>לפישוטהתיאררטיהבסיס(כלומר:הגיהש
המקובלהלשוני","הפישוטקלה).בלשוןהכתיבהכלליהתהלי,ך(כלומר:

מברססהואכלומד:שיטת,יולאאינטואיטיביהואובתפוצות,בארץבעברית
קבועים.לכלליםצמודהואואיו-"המפשט"שלאישיטעםועלניסיוןעל

ועלכגישה)תיאורטימודלעלמבוססהדידאקטי""השינתובזאתלעומת
(שיטה).ממנוהנובעיםכתיבה,כללימערכת

ממצאייסודעלדקלאגובשהדידאקטי""השיכתובשלהתיאורטיהבסיס
אלאלשוני","פישוטשלסוגלכלבסיסהמהווהה"קריאות",בתחוםהמחקר

בסיסית";"אנגלית(כמו:נוספיםבתחומיםמחקריםממצאייסודעלגם
הדיבורגואן;שלהכרונולוגיות"ח"סדוותהמקראי;הסיפורהעממי;הסיפור

ממצאיאתשאוששואלה-מהםבתחומיםהממצאיםועוד).האנרמרטיבי

שלהמעשילתהליך(כלומר:ל"שיטה"גםעליהם.שהוסיפוומהםה"קריאות"
משוםהלשוני",ל"פישוטמאשויותררחבבסיסישה"שיכתוב")

משפטים)ומבנהמלים(אוצולשוןגורמיעלרקמבוססאינוש"השיכתוב"
להלן:שאראהנפינוספים,גודמיםעלאלאהלשוני","הפישוטדוגמת

רבות,שניםמנוסיםמוריםשחשואתמאשרים,המחקריםכלמלים:אוצרא)

לכן,טקסט.שלההבנהקשייאתביותרהקובעהגורםהואהמליםשאוצר

עלעליהן-אוהחזרותומספרגבוההואבטקסטהשונותהמליםמספרכאשו
הרבהמכילהטקסטכאשרהדיןהואלהבנה.קשההטקסטיחיהקטן;-מרביתן
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דידאקטי"ב"ש<כתובשכיחות.מחקריעפ'י'נדירותומליםמופשטותמלים
הקלתלשםשוניםדיברכחלקימושכלשימושלגביוגםלכןכלליםנקבעו
יהיהגבוה,האקטיבייםהפעליםאחוזכאשרלדוגמה:הכתוב.שלההבנה
נמוך."יהיהתוארי-השםאחוזכאשרהזיןהוא .תויוקריאהטקסט

במעלהשניהמשפטגווםנחשבהמליםאוצולאחוהמשפטים:מכ.נהב)
לאקריאותשנוסחותמונן,לכןטקסטים.שלהקריאותמדדלקביעת

עלמכוססותכעברית,"נחשוןשלהקצרההקריאותנוסחתכוללמעטות,"
כהכנתהקשייםומשפטים.מליםאוצרטקסט:ככלהללוהגורמיםשניחישוב

בכתיבהואפילוכדיבורמסויםמכנהנדירותהמכנה,מסינוןנובעיםמשפטים
 , •.המשפטשלמאורכווגם
מספרםוהמושגים,הרעיונות"מהותאתכוללזהגווםעריונית:דחיוסתג)

 .) 15עמ' , 3הערהשגייה,מהדורהדידאקט,<(שיכתרכ.תכיפותםומידת

וללאהסברללאוביםמושגיםבהםשמרוכזיםופיסקות,כלומר:"משפטים
לדוגמה,היסטוריה,וספריגיאוגרפיהספרי .)םש(להבנה"קשיםפירוש,

הקלתהמלים'!אוצרמרמתמאשריותרומכמותוההפשטותמאופיסובלים
בכלוהמושגיםהרעיונותמספרצמצוםמשמעה:זהגורםמבחינתטקסט

דוגמותוהכאתעליהםחזרההללו,הרעיונותהסברתטקסט,שלעמוד
הטקסטשלהרעיוניתהעודפותהגדלתכלומר:העיקריים,ולמושגיםלרעיונות
אומו:הוויטקסט.אותושלהלשונית-סגנוניתהעודפותהגדלתגםולעתים
הכולללמספרביחסחדשיםומושגיםרעיונותפחותיכילהמשוכתבהטקסט

הכנתתוקלזדבדוןשבטקסט).התיבותכל(כלומר:השוטפות""התיבותשל
 zכן.•נשליתארךהטקסטאםגםתכתוב

אדםלבנימתייחסהניסוחכאשרבנתינת,אישילסגנוןחכורנהאישי:גוןן)
כקריאות,תמחקומןמספקתעדרתישמופשטים.לרעיונותולאספציפיים
מומחיהציעולכן Z7אדם.בניעלקרואיםכשהםלהבין,מיטיביםשקוראים
"מבעיםוגםרבותאישיות""מליםמשוכתבבטקסטלשבץהקריאות

עלבדיאלוגיםשימושלהעדיףגםמחייבאישי""גוןהגרוםאישיים".'"
זהבתחוםלסופריםהציעהילדיםלספרותמומחיתעקיף.דיבורשלכיסוחים

יכולבכבדות,מתנהליםשלושהפרקיםמוצא,המחבר"אםהבאה:העצהאת

החמיץלאאםלנוו,במגמהשלוהארוכותהפיסקותאתלבחוןהוא
~קרובדתשתוםפלש,רודדלףלזנך"_"לגיבוריולאפשרכדיהזדמנויות
מעדיפיםמשכיליםמבוגריםשאפילואח,דבמחקרהראהוליישומה,הקריאות

עפ"יהשיחותשעימודלהעיר'עלי 30 .וביםדיאלוגיםהמכילספרלקרוא
בכןוגםבעמודהטקסטאתלפזרמאפשרהדידאקטי"בכתו"השישיטת
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1ו 1·מר rזמ 1חשלהרגשהאצלוליצרוואףהכתובהבנתאתהקרואעללהקל

ארקורא-מתחילבייחודהקורא,אתמעודדתזווהוגשה-בקריאהמהירה

לקרוא."להמשיךהכתוב,בהבנתמתקשהקורא
התפתחות(כלומר:הטקסטשלהפנימילמבנהגםהכוונההמבנה:וגםוה)

עלוציונםרלפיסקותלחלקים(חלוקההחיצונילמבנהרגםהתוכן)ארהעלילה

חולשתןהודגשהנוסחות-הקריאותעלבביקורתכותרות).ארמיספררידי

וביםאמפירייםשמחקריםלמרותהטקסט'.'מבנהאתבודקותהן:שאיו~ך
טקסטיםשלההבנהקלותאתמשמעיתבמידהקובעהמבנהשגורםהוכיחו,

בשיטתמרכזימרכיבמהורההמבנהשגודםתמה,איועל-כןלמיניהם."
שגווםמשרם("שיכתוב");הזההשםלבחירתהסיבהגםוזושלי"השיכתרב"

מחדש,אותונברתולהטקסטאתלפרקהמשכתבאתלעתיםמחייבהמבנה
חכותשחריוהחיצוני);(הפנימיהטקסטמבנחאתלהכירהקוראעללהקלכדי

לכך-בספרי(דוגמותהכתובהבנתאתהקוראעלתקלהיבטיושניעלהמבנה

 .) 188-183עמ' , 3הערהדידאקטי","שיכתוב

הטקסטבעיבודה"משכתב"אתמדריכיםמרכיביהםעלהנ"להגורמיםחמשת
ביולהבחיןישחשיכתובבתהליךמסרים.לקוראמקוריתבכתיבהארהמקורי

עימו.דדקארמלאשיכתובדידאקטי":"שיכתובשלסוגיםשני
דידאקטי""שיכתובבספריהמפורטיםכללים,יסודעלנעשהחראעיומ:דא)

ללאגםהבנתוואתהטקסטקריאתאתמקלהטובהעימוד .) 143-126(עמ'
מתןלחלקים,הטקסטחלוקתכולל:טובעימודהכתוב.שלכלשחרשינוי

פיסקהמהרוח"בית"כלנאשרל"בתים",חלקכלחלוקתלחלקים'כותרות
ארונשוא)(נושאמשפטמהווהב"בית"שורהכלהתוכן.ארהרעיוןמבחינת

לכןאבל,פתאום,(כמו:בעלילהתפניתמלותארזמן)תיאורי(כמו:שלסמבע

לפניהמדברצירןע"יהישיר""הדיבוראתיפהמבליטהעימודוכדומה).
חשודהבראשיתמפרידקרלאחרהישיר""הדיבורהדפסתוע"ידבריוציטוט
מוצעהעימודעצמה.בפניבשורהמודפסהישיר"ב"דיבורמביגוכל-הבאה

כמוהבנתו,אתלהקלבמטרההכתובאתלשנותאפשרשאימקרח,בכלגם
ואח 185-183עמ'דידאקטי","שיכתובבספרילכןדוגמה(ראהתנ"ךבהוראת

במקרההדיןהוא .) 188-185עמ'המדרש,מןטקסטלעימודדוגמהגםשם
חינוכיות.אוספרותיותסיברתבשלהטקסטאתלשנותלמורהוצרישלא

שימושלשםלחכינואולשכפלהמורהיכולהנלמדהטקסטשלמתאיםעימוד
כאשר-הלוחעלהמעומדהנוסחאתלכתובאפשרלעתיםעילי.במטול
הרז!ה"עימרד"הטקסט.מןחלקרקלעמדצררךישכאשואוקצרהטקסט
חדידאקטי"."השיכתרבשלביותרהגבוההשלב
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כתיבהמחייבדידאקטי""שיכתובשלביותרהגמוןהשלבמלא:שיכתובב)
הביניים,לשלגמיועדכזהמלאשיכתובהטקסט.שלומגנה)(תוכןמחדש

-חדשהגלשוןאוהאםגלשוןהקריאהואשיתבהוראתלתכנןמציעשאני
במקראההקריאהלביןהא"ג)מערכתהכרת(לאחוחאלפוןסיוםנין

לבססהיאמקראה",קדם"שלגשכיניתידזה,בינייםשלגמטותהראשונה."'
הבנתשלראשונותמיומנויותולפתחהתיבותהכותשלהיסודמיומנויותאת

 ) 1אלח:עקרונותעלהמבוססיםגירתו,קליםמשוכתביםבטקסטיםהנקרא
עלהרומזתמתאימה,כותרתניתנתחלקולכללחלקיםמחולקכזהטקסטכל

כש"בית"ל"בתים",לחלקישחלקכל ) 2שלו.העיקריהרעיוןעלאדתוכנו
"בית"בכלהמשפטיםמגנהאח.דועיוןהמניעיםמשפטיםכקבוצתמוגדר

ישבהדרגה .משפטדגםאותועל-פיבנוייםיהיוכולם :דהיינואחי,דיחיה
בדגםסוגרמשפטגםמכןלאחואחר.נדגםפותחמשפט"בית"לכללהוסיף

כליתבססולבסוףיסודייםמשפטדגמישני"בית"בכליהיומכןלאחואחו.
ובדתוחזרותהשונותהתיבותבאוצרובצמצום ) 3אחר.דגםעלסוגרמשפט
אוד,ןזהמסוגטקסטיהיהלכןשבטקסט.המפתחמלותעלבייחודעליהן,

גםלהקלמכןוכתוצאהקליםבהקשריםתיבותחכותשלתוגדללאפשרכדי
הםולכןביותוקליםהםארוכים,הללוהטקסטיםהיותעםהתוכן.הגנתאת

 ) 4הקריאה.בלימודהתקדמותואתהחשהקרוא-המתחיל,אתמעודדים

מאפשרשהואמאחרהקריאה,שלזהבשלגגםרנותמסייעהעימוד
לקריאתבהשוואהבדודאיעמו,דכלבמהירותלסייםלקורא-המתחיל

ההדפסה.מבחינתגםביותרדחוסיםהםקוונותשלעתיםוגילים,טקסטים
לקורא.להמשיךקרואכלמעודדקריאהעמודשלמהירסידם
ההיבטמןהןהדידאקטי""השיכתרנאתלדוגיש"קדם-מקראה"שלבלאחר

הרעיונות(כמרתעהנייניההיבטמןוהןותחביר)צורותמלים,(אוצרהלושני
מידתאתלצמצםישבלשלבשמשלאפוא,ברורדחיסותם).ומידת

האפשרית,במהירותאןבהדרגה,להגיעהקוראיםאתולהכשירה"שיכתוב"
התוכן.מגחינתהללולקוראיםהמותאמיםגלים'מקרטקסטיםלקריאת

מחזר 1ממצא 1ם 1מ 1ש 11

מכןדירתומשוכתבלימודחומרלהכיןאחדיםניסיונותכהעדנעשובאוץ ,. "Ji 
.עצמיתלקריאההדידאקטי"."השיכתרבשיטתעפ"ימשוכתבקריאה',·חומו

א)אלח:סדורתשתימופיעות )'אכיתה(אמצע"קדם-מקראה"לשלג .
 .והתרבות)החינוןמשרדבהוצאתואילן 1989(משנתשלונ'סיפורים
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וחןלמוודתהתלמידיםשסיפרוסיפוריםעלמבוססיםחללוהטקסטים

"חשיכתובעקרונותעפ"יהעורכותבהדרכתאלחסיפוריםשיכתבו

והניסיוןבלבדחלקיניקודניתןאלחשבטקסטיםלציין,ואדיהדידאקטי".
חד-משמעית,הוכיחטיפוח,טעוניתלמידיםלגביכוללזו,בסדרה

חלק,ובניקודטקסטיםבקריאתמתקשיםאינםממששקוראים-מתחילים

לקוראיםהמוכרתהדיבור,לשוןעלבעיקרמבוססיםחללושהטקסטיםמשום
הלימודיםמשנתחתלבת"א,"יבנה"(הוצאתלקרואליקלסדרתב) . 1הלל

"'-· 
אגדותמציעהחדידאקטי","השינתובשיטתעלהמבוססתזו,סדרהתשנ"ד).

כנגדהשגהועולהיש"קדם-מקראה".שללשלבמשוכתבותכשחןידועות,עם

משעממיםשחםכאילו"קדם-מקראה",לשלבמציעשאניהקלים,הטקסטים
במציאות,אחיזהלחשאיןספקולציההיאזוהשגהאולםהמתחיל.הקוראאת
ההשגהאתלהסביראפשרהמחקר"ומאששהניסיוןשמוכיחכפי

היאכזאתשלאלזכור,ישאךקורא-מיומן,שלבהרגשתוחנ"להתיאורטית

קורא-מתחילשעלמשוןכמשכיל.הואאדכאפילוקורא-מתחיל'שלהרגשתו
אלאהנלמדת,בלשוןהכתבסמלישלויעילהמחירהבהכרהרקלאלחתיימן

שכיחים.מליםצירופישלואףשכיחותמליםשלויעילמהירבזיהויגם
בלשוןלקרואהלומדמשנית.חשיבותהמתורגלהטקסטלתוכןישזהבתהליך

הספרותמןגםעדותלכךישאולןבאיש,ימניסיוןבכןמשתכנעלוחדשה

מאדמותבעיקר-דגוליםלשוןומורימחנכיםלשונות.להוראתהמקצועית
אחדזהבהקשרלהזכירדיזד.לבעיהדעתםנתנו-משלנוד'גםאךהעולם.,

הי"ט,חמאהבשלהיבא"ילאומיהעבריהחינוןשלבראשיתוהעלייה"מ"בני
שלובעברית""עבריתשיטתאתשפיתח ,) 1943-1862 (אפשטייןיצחק

למבוגרים."עבריתלהוראתגםזדשיטחעיבדמכןולאחרילדיםלהוראת
כלל(בדרךמשכיליםלמבוגריםלהציעשישהראשון,הקריאההזמרעלבדדנו
רביםמוריםשלהדרישהאתייןאפשטדחהעברית,הלומדיםחדשים),עולים

אותםלענייןהעשוייםטקסטים'אלהללומדים-מתחיליםלהציעבזווד,
אפשרית,בלתיהיאכזאתדרישהשלדעתומשדםשלהם;התכניםמבחינת

אתעצמההלשוןמדשנתהראשונים"בחודשיםשהריבכך;צורןאיןוהעיקר:

ואישמעולהמורהשהיה-אפשטייןשללדעתובחידושיה".•'המתלמד
בשלבנהנהמשכילמבוגראפילו-לשונותהוראתבתחוםמובהקתיאוריה

משוםהנלמדת;הלשוןשלבמנגנוןבשימושמהתקדמותוראשוןלימוד

(מערכתהלשוןמכשיראתהןנו-זמניתלתרגלללומדקשהזהלימודשנשלב

לגביכךואםזה.מכשירבאמצעותמקבלשהואהמסרים,אתוהןהא"ב)
שלו.הדיבורבלשוןלקרואהלומדיל,דלגבישכןכלמשכיל,מבוגר
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עלהמבוססיםקריאה,וספרילימודספריהוכנוב-ובכיתותלתלמידיםגם

החינוןלמערכתהוכנונאלחטקסטיםהדידאקטי"."השיכתובשיטת
לקריאהדת.יס•הממלכתילחינוןהוכנויותרוביםוטקסטיםהממלכתי

(בהוצאתקריאה""שלוםהסרוחואילך) 1989(משנתמתפרסמתלהנאה
ביחסמתקדםשלבזהוכלומר:ב-ג,הכיתותלתלמידיהמיועדת"מסדה"),
"שלוםבסדרתהספרים"קדם-מקראה".לשלבהמיועדותהקודמות,לסדרות
והם-ידועיםילדיםסופרימהם-מקצועייםסופריםע"ינכתבוקריאה"
התגובותחדידאקטי"."חשיכתובעקרונותלפיידיעלועומדושוכתבו

מוריםשלוגםהקטניםהקוראיםשלנלהבות)אפילו(לעתיםהחיוביות
מוכיחים-אלחספריםשליחסית,הגדולה,והתפוצהספוניםשלובייהוד
דומותסדרותממנו.התעלמולאחרונהשעדקיים,צודךלמלאבאחזושסדרה

הלימו,דבישללכלבתפוצותעבריתקוראילחינוךגםהאחרוןבעשורהוכנו
תיכון.בי"סגמרעד

-שיכתובולא-עימודדקמציעהשבעריכת,י"התודה"הבנת"טיפוחiוסדרה
באישוראלה,בספריםהשימושממלכתי.בבי"סהנלמדיםהחומש,פרקישל

הכתוב.הבנתאתניכרתבמידהמקלהעימודשאמנםהוכיחהחינו,ןמשדד

גדלשההספקהתבררלמשל,המיוח,דבחינוךאלהספריםעפ"יתורהבהוראת
מענייןטיפוח.טעונילתלמידיםהתורהבהוראתהדיןהוא ,-100%ל 50%בין

גםאלאהיהוד,יבחינוןרקלא-בחו"לגםובהלתפוצהזכתהזדשסדרהלציין,
מעידים,אלחסטודנטיםגםבאוניברסיטאות.מקראיתעבריתבהוראת

יותר.נעיםגםאלאיותרקלרקלאהמעומדיםהטקסטיםעפ"ישהלימוד
ההסתדרותשלתורנייםולתרבותלחינוןהמחלקהפרסמהזדלסרוחבמקביל
שיטתעפ"יהתפילהפרקיעומדושבהתפילות,להוראת"ערכה"חציונית

לתגובותזכואלהמעומדיםטקסטיםגםובעריכת.יהדידאקטי""השיכתוב .

כהעדהופיעוולקריאהללימודמשוכתביםפרסומיםובחו"ל.באוץנלהבות ~
העברית;שבאוניברסיטהבתפוצותיהודילחינוךהמרכזאחדים:מוסדותע"י $

שללחינוךהמחלקותשתיבצה"ל;ראשיחינוךקציןבדת;והתוהחינוךמשדד

הציונית.ההסתדרות

"השיכתובשלהיעילותמידתלבדיקתאחדיםמחקריםנערכוהאחרון.בעשור
כ~ו,יההוראה.רמותובכלהמקצועותבכלהלומדים,סוגילכלהדידאקטי"

i) בהבנתהמתקשיםלגביהיאזושיטהשלביותוהמשמעיתשהתרומהתבוד

וילדיטיפוחטעוניתלמידיםהמיוחד;בחינון(תלמידיםלסוגיהם'חכתוב

ר'הפסיכולוגדשעדךאחדבמחקרלדוגמה:עברית),הלומדים~ולים
טקסטיםשלהנקראהבנתבמבחניהממוצעשהציוןהתברר,א:גוטבול)
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מרצט,:;; 1חמלצירןזחחחיחבמצפח·ומרןהמ•רחדחח•נרךתלמידיע"ימשוכתבים
 f}'57'!Z r1זיח\ירלל 11 •הטקסטיםבהבנתוגילים)ספך(בבת<בת"אתלמידיםשקיבלו

 ! :ii .בלשחיאחמירחדחח•נוןבמסגרתאלחתלמידיםברץשיכימוכיח,זחמחקו
 nט 11נטחרחתבוו,שליתלמידיםשלנרספרתמעברדרתבלבד.לשרבייםקשיים

שיטתעפ"ימדרוגיםטקסטיםבאמצעותבאוץ.אחדיםבמקדמותהרזותזו

כדויחסית,במח•ורת,אלהתלמידיםלקדםאפשרחדידאקטי""חש•כתרב
רגילות.בכיתרתללמרדשיוכלו

ובחטיבתיסרדיבבי"ס-וחדת•הכללי •חוגילהחינוךבמסגרותתלמידים':זם
משוכתביםבטקסטיםתרוגלוכאשושלחם,חנקואהבנתאתשיפרוהביניים

 nבמקדאסיפורלהבנתהממוצעחצירן '"אחדים:ממצאיםחדי •שיטתיעפ"י
חנרסחשלחממרצעחצירןחיחזאתלערמת:נ z.8.o/oחיחב'לכיתהחדשה

ג'לכיתהבמק!jיחמקרויסיפרוחננת .! 74% •סיפרואותרשלהמשוכתב
בצירןתכמח pחששוכתב,סיפרואותרחננת 54.4 .% •ממרצעבצירןחסתכמח
שללימודמספוקטעקראןח'בכיתרתתלמידיםכאשו 77.7 .%-ממרצע
במבחןשלחםהממוצעחציוןחיחחחדשח"),חעת("ראשיתחחינרןמשוד
 •חממרצעחצירןחיהשרכתב,קטעארתרכאשו 44.27 .% •חנקואחננת

7<1.<1<1.o/o (גילמברגוזתנשיםקוארתחיל"ח)(במסגרתמבוגדיםבכיתת
חצירןוילנאי).ז'(מאתא"ימאגדותסיפרויסודהשכלתבשיעורי )! 60ממוצע

הממוצעחצירןחיחזאתלערמת 67.6 .%חיחזחסיפורלהבנתהממוצע
אחדיםבמחקרים 812 .% •טקסטאותרשלהמשוכתבהנוסחבקריאת

שמדדמשרםהטקסט,אתלשכתבצווןחיהלאכאשושגםהתבור,
 •שוכתבזאתבכלהטקסטאולםהמיועדים,לקרואיםהתאיםשלרהקויארת

אתלקרואירתךנעיםלחםשחיהחמורים),גם(ולעתיםוביםתלמידיםציינו
משוכתב,בטקסטכמתחייביותראורךחיהשחראלמורתחמשרכתב,הטקסט

מדריכיםמהם-תלמידירחסגנרנית.חועירניתהדחיסותאתמדלליםשבו
פרקיעימדו •באוץהחינוךבמעוכתמפקחיםומהםבסמינריםלמתרדיקה

בלבדשחעימרדומצאר,תנ"ך)דפוקיבחיסטוויחטקסטים(כמוקשיםקריאה
לשכתברצוילאכאשולכן,לקד•אח.יותרנעיםוגםהכתובחננתאתמקל

בכןרגםחמקרדאתלעמדאפשרספרותית)ארחינוכית(דתית,כלשחימסיבה
חבנתר.אתלהקל
טקסטיםלכתיבתובדוקיעילאמצעיחראדידאקטי""שיכתובדבר:שלכללו

טקסטיםקרוא-מיועד.לכלרחתאמתזנוסגנוןלשוןמבחינתמדורגים

בכלהלומדיםסרגיכלשלהנקראחננתאתלשפריאפשרומשוכתבים
שלהנקראבהבנתמכורןתרגולמאשריותרונחביעילותהחרדאח,ומות
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להדגיש,ישזאתעםהספר.בתיברובהיוםכמקובלקשים,מקווייםטקסטים

תרגיליאתלדרגישלכןמטרה.ולאאמצעיהואדידאקטי"ש"שיכתוב
מקובלים.בטקסטיםמובנתקריאהלהכשירבמטרהשלביםבמספרהשיכתוב
שלההתקדמותמידתלפיהשיכתובכמותאתבהדרגהלצמצםישמשמע:

העליוןהשלבשהואהעימו,דלשלבהאפשרככלמהרולהגיעהקורא-המתאמן

ישמקוםמכלהרגילים.לטקסטיםהמעברקלהעימודמשלבהשיכתוב.של
מתקדמיםלימודבשלביגםקשיםטקסטיםבקריאתיעילשהעימודלזכור,

ארוךמשפטאוקשהפסוקלגבירקלעתים-מכללה)וגםתיכון(בי"ס

מאודיועיללעתיםהלוח.עלזחקצרטקסטלעמדקושיכלאיןואזומסוב,ך

חלקלעמדצורךיהיהלעתיםעלי.מטולבאמצעותאוחלותעלפיסקהלעמד
כולו.אתאףאוהטקסטשלגדול

ספריכולל-טקסטיםלמעצבימכרוןהדידאקטי""השיכתובשלהעקיףהמסר
והעימו,דההדפסהשלהיסודבכלליברתחששי-עיונייםוטקסטיםלימוד

שורות,אורךכמו:בקריאה.הראייתיתהתפיסהתהליכיעלהמבוססים
המסרמכורןבעיקראךועו.דוברקעבמליםבצבעשימושביניהן,הרווחים
בן-יהודהא'שלשאיפתואתשיזכרוהאחרים,ולכותביםלסופריםהעקיף
הקריאותרמתאתויתאימומלאכים",שלבלשוןולאאדםבני"בלשוןלכתוב

קוראירוץ"למעןהקוראים-המיועדים,שלהקריאהלרמתשלחםהטקסטשל
 .) 2ב:(חבקוק,נר"

:רערות
מובאתהעתיקהעםשאחדלהעיר,ישתפ"ז.עמ' , 1946'א 1ת lאחד)(בכרךהעםאחדכתביכל . 1

שהעתיקהדגיש,!ל lנההספרשחמברצייהלאמהמשוםאךחכמים",!'אמונתהספרמןזר

א. 11ג:עשם,ראה .} 1560 ('ג 1הרלבשל 111המלחמות 11לספרמההקדמהאלחדברים
ברשימהזולסוגיהנדרשתידצ"ה. 1עמ , 1939ת"א ,'הכרןלחוגר}!פ'(ערןיבאליקזר.כ.אגרות . 2

לספרות(מדור ! llה'גרמניתזו:"כרתביכותרתלשרימתיקבעהספרותיהעורך • tJ!מעחב Iבעיתון

 ,}העמ' , 1990כמרס 16תש",ןבאדרי"ט ,'ןיוםשל

והתרבותהחינוךבמשרדהלשוןלהחנלתהמחלקהע"ישהוכנהמלים'!,אלף l 'רשימתגם . 3

אלאשיכחות,מחקרעלמבוססתאינהכלומר:סובייקטיבית.היאהחמישים~-שנותבראשית
אי-אפשרהשכיחותשבענייוהראובעברית,גםרבים,מחקריםאולםמוודס.שלניסיוןעל

העבריתהלשוןשלהסיודמלותאורצדיגו,א'שלבספרובעבירת(ראההניסיוןעללהסתמך
בספורכןעלנראהבעבירתאחדותשכוחותרשימותחרכנובינתיים .} 1935ירושליםהשיכנושית,

שרומתלונאיןהיוםעדמקוםמכל ,) 1991חדשהומחדורה 11982מאגנס,ידדאיטק,שיכתוב

דקדוקית.שכיחותולאמליםשכיחותלא-יום-יומיעבירדיבורשלשובחרת

 ZS-38. 1עמ , 1984ירושליםובמרקא,ביסודרהנרקאהבנתבספרי,כךעלדנתי . 4
 , 1840 , 11השםמקדשאוהארזים''עמקהונדעהסיופר(מחברתהסופרתשכברלצייהמענייו ·?

הדיחגהעדראתציינה ) 1847-1816 (אגילרגרייסוהחמנכתאחדות)פעבויסלעבריתשתורגם
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 11יחשלמי{'ס'גנוןב 11יפרק , 1992א 1ת'חודורת,בורמצתחיהעירבתבספיר,כןעלואח 7.
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Z-91עמ , 3Zחערה.ראה . 35  Bauman, J. E. ''Effect of Rewritten contentגם:וראה 94ק 1
textbook passages on middle grade students' Comprehension of Main 
Ideas: Making the Inconsiderate Consierate", Journal of Reading 

. 16-18 . Behavior, vol. 18 No. 1, 1986, pp 
הראשונה(המהדורהבספחשפורסמוכפיבגיחהסוריטהגרישלדבריואתלדוגמאראה, , 36

 Sweet, H. The Practical study of Languaeges, London :) 1889בשנתהןפ<עה
. 111-112 . 1964, p 

לבוגרים,עבירתסבפח:שבואה)ונפסה !>190-ונלדבפןלנ<ה.עבר<(מודהן<נדלן<בךעלכתב . 37

 ,) 15(הערהפשיטין i"'שציבכתבןךמוםדברים . 15עמ' , 1933ודשאשנייה!מהדורה
 . 7 1עמ 1'ף 1תרת"אלעולים!עברית .'יאפשטייה . 38
שני.פרק ,) 16(הערהעלייהבניבספוקראה . 39

עוד''לקרואהחובור:תשלושאתהשער").אתר'פתחרב'לכיתההמקראהאתלדוגמה,ראה, , 40

0כהלכהןמשובכענייןהחןבחת:"קךראואת rןעןד' 11 

הלימוידםתכנית(לפיתורהחרמשומחמשתהלימודפריקהופיעוא} f 'ת( ' 1יבכה 11בתוצאת . 41

דברים.במדברשמרתו-יקרא;בראשיותאלת:כריכםבשלושהממלכתיים)ספרלבתי

 . 86 1עמ ,) 1991 (שנייה!מהדורה ,) 3נתערהדידאטקישיכתוב . 42

שם.ראה . 43

19 



-חוויתייייםספרות
ויואקטאוויאליסטית

חובבלאהמאת:

תה 1פתא.
k 

הנכתבתלילדיםספרותלאותהמתכווניםאנוחרדית"ילדים"ספרותבמושג
המתבדלתמצוות,השומרתהאוכלוסיהזוהיכ"חרדית".המוגדרתבאוכלוסיה

אמותבד'מסתגרתוחברתית,אידאית-תרבותיתמבחינההחילוניתהחברהמן
זואוכלוסיההתורה"."גדולישלמרותםאתעצמהעלומקבלתהלכה,של

מצוות,תוי"גלפיהמתנהליםחייםמתארתשאינההספרותעלצנזורהמטילה
חילוניים.ועיתוניםספריםעםמגעכלמילדיהומונעת
החלהאחרונים'העשוריםבשניחדש,איננוחרדית"ילדים"ספרותהמושג
החרדיבסקטורהתפתחהואיל,ךהשמוניםמשנותובעיקרהשבעיםמשנות

במספרנדוןזהבמאמרילדים.'ספרותשלובתעשייהוהולכתגובותבמידה
מןאותןונבחןחוזיות,יוצרותידיעלהילדיםלמעןשחוברויצירות

ולאהדיאליסט,יבז'אנרלהתמקדבחרנוהספרותיים-אמנותיים.האספקטים

בעםדמויותעלסיפוריםאותםצדיקים","סיפוריהמכונהבסוגכללנדון
חרדית.ילדיםכספרותלילדיםבדווערלמבוגריםגםשסופרוישראל

סיפורלביןריאליסטיסיפורביואבן'יוסףמבדילהסיפורת"מונחיב"מילון
עללחקותמודעיםועיקרוןשאיפה"מבטאחויאליסטיהיספורדידאקטי.

מדוקדקתמדוייקת,בצורההיום-יומייםהחייםחוויתאתביותרחטובהצד

לנושאגםאחתובעונהבעתאלהחייםלעשותרצוןתוךביותר,מפורטתוגם

חריאליסטיהסיפורשעלמכאן,כריאליסטית".המוגדרתהיצירהשלהכולל
לאמצעיולאהיצירהשלהמרכזילנושאידועלהמחוקההעולם"אתלעשות
יתרה"בנאמנותחריאליסטיהסיפורמחוייבאבן:מוסיףועודבלבד".

 .)ח"לשלי:(ההדגשהלעובדות"

המונחכילמציאות,כלומרלריאליה,הנאמנותאתמדגישותאלחהגדרות
שביןההבדלאתנדאהבכןמציאותית.אמתחיינו, , REALפירושו"ויאל'י'

אתלתאומתכוונתאיננהשמעיקרההיצירהלביןהדיאליסטיתהיצירה
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לה.שמענודבריםלהשגתלאמצעיאותהלהפוךאלאהמציאות,
להנחילמלכתחילהחמירעדסיפרו"חרא Jאבןהגדותלפיהד•דאטק,<סהיפור
לנקדאותרלערודרגםנאותה,להתהנוגתהוראותאועולםשהקפתלקורא

יצירה".לאותהשמחוץהמציאותיבעולםחקי'מרתואישיותחברתיותתופעות
להשמיעושרפוכליביצירהלראותזהנסרגתירצואתמביאזהיעוד

אתולעצבהקרואיםעללהשפיעמטרהמתוןדעותיו,אתבאמצעותו
לנגדשהיאכדוןהמציאותתיארושלהאובייקטיביתהאמתלאחתנהגרתם.

וברווח.בולטתמגמתיותאלאעיניו,
מעוצבתשבסיפורהדומתחדידאקטי:חסיפרומרכיניעלמשפיעתזומגמח

בסיפור,שלערמתההשליליתחדמרתחיובי'ם.ערכיםמציגתשחיאכזך,בדרן
חסרפרשמבקשמשחוו,שחוריםחפונים","אידאליםתגלםוהמושחת,חושע

זח,לצווןעצמחתתאיםחדידאקטיסהיפורעלילתגםלהרקיע.חדידאקטי
שאיברזח,סירםבתשובת.יחזרואועונשו,עליברארחועינצחחטובולכן

המסווגיםובאגדתשבמעשיתחסידםאתחולםהיום-יומית,במציאותורוח

 . HAPPY-ENDב-ומסתיימיםדמיונית,כספורת
בולטבאופןמעלחאלחהגדרותלאודחחודיתהילדיםספרותשלבחינתה
תצעירחקרואעללהשפיע(מתכוונותדידאקטיות,חןהיצירותשרובומודגש,
חםחתווחשערכיבחברהוישתלבאבדתבדרכיילךלמעןחישובדוןולחנכו
וחןפרוזאייםסיפוריםשלבז'אנריםחןאמרוזחדנוהבסיסיים.ערכית

להלן.שנדגיםכפיוכשירחחמחרוזבסיפור
סיפורים .כריאליסטייםרםגדילחשניתןסיפוריםרשםפחמצרייםזאת,עם
הדוברשלאוחמתנושלאותנטייםזכררנותעלרובפיעלמבוססיםאלה

חעלילחאתבעתקרהחינוכיתחמגמחלאכאןפנימית.אמתבחםדישביצירה,
בסיפוריםפגעחלא"מקרי"באופןבמציאות.שאירעכפיעצמוהמעשחאלא
הספרותית.האמנותאתקלקלתולאהדידאקטיתחמגמחאלח

ת 1הדידאץטת 1הספרכ.

 .יום-יוםמחייאייםפרוזסיפורים . 1

רמוsשיםסיטואציותמציגהחרדיתחדידאקטיתהספרותשלהסוגיםאחד
דמויותחםהסיפורגיבוריהילדיםשבחםסיפוריםמצרייםהילדים.מחיי

סיפוריםישאולםלחיקוי.כרארי'םלהעמידםחסרפוומטרתומשלמות,

לקח,הצעירהגיבורלומדהעלילהובמהלןנכשל,אושחטאילדמוצגשבהם
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בתשובה.וחרזומעשירעלמתחרטחרא
המטיףתלמיד-חכםזקןמבוגדת,דמותזרפעמיםשונים.הלקחמלמדי
חטרבח.האםשלדמותהארליל,ךהגיבורעלבהחדרךאתומורחישירבאופן

ומושלם,טוב""ילדבסיפור,אחרילדהיאהחיוביתהדמותלעיתים
חגיבררחששבחםסיפוריםויש"הרע".לילדדרגמאמשמשתשהתנהגותו

כלעצמי.דעתשיקולמתוןהתנהגותואתמשנחוחראבמעשיר,ברשהעצמו
חדדךאתלחורותהסיפורמחברשלוצרנועלמעידיםחללוה.אמצעים

שאינוספררתיגיבורבהעמידול"מציארת",להתקרבבסירנורעלכונח, i5ו
העלילה.במחלךהמשתבחעגולה""דמותכביכולשהואגיבורמושלם,
יצירות.מספרפיעלדברינואתנדגים

ואכזר"רע"ילדעלסיפרוחראסקס,'יוכבדשכתבהוהציפור",•מיתיהסיפור
בעלי-חייםשצעדהמושלםחילדדמותוכנגדולעוף,יודעשאינובגוזלהפוגע
אתחמדחראעץ.עלוגוזלציפורבשדהואחמת,יהסיפור,גיבורלליבו.נוגע

לחיכנסלהזמינושבאיוס,יחברוהגשם.מפנילביתורוץאבןידההגוזל,
וליטףעליו"גחןהפצוע:הגוזלאתומצאהציוץאתשמעהגשם,עקבלביתו
הדםלמראהמעיניושזלגוהדמעותאתמחההשנייהובידוהאחת,בידואותו
לביןשבינובשיחהגובנמשןהסנטימנטליהתיאורהציפור".מוגלימאחתהזב

עדבוומטפליםלביתםהגוזלאתמכניסיםשניהםלהרגיעו.היוצאתאמו
הבריאו.

"אמאלחופשי:וישלהבוהגוזלאתישחררשחראחבריובאוזנימכריזיוסי

מתיכנפיים".עםנבואההיאכןולשם ...החופשחםהציפורשחייאומרת,

בעצתויוסישומעואכן,העץ.עללשימובערמומיותליוסיומייעץבגוזלרוצה
מצאהואצעקה.שמעלפתעפצוע.שמצארבמקוםהעץעלהגוזלאתרשם
זחאבל"נפצעת,יאמו:מתיקרועים.ובגדיונוכחתאוץעלמוטלמתיאת

מת,ישלפניואתמנגביוסילעולם".כזהמעשהאעשהלאשרב ...לימגיע
אלמדלעולם,חברןאחיהוחלאהמהיוםיוסי.נפלא,ילד"אתהממשיך:ומתי
במקוםכאן,ונחבלתינפלתיהעץ.עלרטפסתיהגוזלאתלתפושרציתי ...ממן

טובידידהואבעליח-ייםבצערהנזרהילדיודע.אניעכשיואבן,בושידיתי

 ...לעוף"הצליחשהגוזלבאמתשמחאניעכשיו ...אדםלבני
לחברהעוזריוס,יהואהמושלםהגיבורעצמם.בעדמדבריםשהדבריםדומני
וכיבודצרופהמוסדיותמתוןבגוזללהחזיקוצרנועלומתגברחייםולבעל

גםלחיקוי.דמותמשמשתהיאוכאןמציאותית,איננהמושלמתכהדמותאם.
העונשאתבקבלתוהדעה,מדרכובשובודידאקטיתדמותמגלם"הרע"מתי

כל-הסיפורבסירם .כבעבררעמעשהיעשהלאששובובהכריזוכמוצדק
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צדיקים!הגיבורים

מוסרהמטיףהמנוגד,הסופד,אתנשמעהדובריםשלבסגנונםנתבונןאם

היאלעיל)(המודגשתמתישבדבריההכללההקטנים.גיבוריובאמצעות
מעוףעלהשמחהגםוכואב.פצועילדדבריולאהסיפור,שלדידאקטיסיכום

אלאאמינהאיננהנו,שחלהיסודיהשינויאתמתימבטאשכחהגוזל,
ספרותעלהאמוןבקוראיוצריםאלחכללחנך.מטוחמתוךוכפויהמאולצת

ממטרתוהנובעתדבריהם,אמינותדאיהדמויותזיוףשלהוגשהאמנותית
זה.כסיפורהסופרשל"החינוכית"

חמייזיחשכוואתהנהנין,בוכותשלהחשיבותאתלהדגישהבאאחו,סיפור
כתאסתרשהצילה".•"הברכהנדגמן,שוחשלסיפורההואהמנון,של

ובירכההגננתתודתאתהילדהזכותהאשפה.פחלידסוכריהמצאההשלוש
אתלפיחשהכניסהלפניתשמע.שאמהכדיכדברר",נחיה"שחכלדם,כקול

אחותסוכריהלחוכתנהחסרכויח,אתמידהלקחההאם,הגיעהחסוכויח

גילתההילדהשמצאהחסוכויחעללכרן.שהקפידהכןעלכפוסכמקדמה
למדהשאסתרטוב"כמההאירוע:אתהאחמסכםבכיתזכוכית.רסיסהאם
חנינו.והכל " ...אחותהברכות,אתבגןהיום

ישירה.להטפההופךשהואעדשקופח,כךכלהסיפורשלחדידאקטיתהכוונה
בעצםלהעמיקמבלישיבר,ךבוכהכלעלמיידילשכריחכההקטןהילד

שכלמשתמע,כאילוהפשטניתהעלילהמןהמזון.עללבוראלחודרתהצורן
 .' ..זכוכיתשבובבליעתעצמואתמסכןהאוכללפנימבוךשאינומי

הראשוןבחלקןנקראבמזוודה,".,"משעהברגמן,שוחשלנוסףסיפרו
האםלקיבוץ,לשבתנוסעתהמשפחהאמת:חרדיתהמתארויאליסטיכסיפור
המזוודההאב.שלהתפיליןתיקגםמונחרבהובים,בגדיםבמזוודהאווזת
חזרווכאשונדבו,חשושנוסעיהמבליהנסיעהכשעתהמכוניתמגגנפלה
המשטרהמןהודיעוחודשכעבדורקלמזוודה.זכרחיהלאעקבותיהם,על

מוצאיהאתהלמושלאבתוכה,שחיוהתפיליןבזכותנמצאה,שהמזוודה
ההרפתקה.סיוםכאןעד .החילוניים

למטרהנמשןוהסיפוראבידה,בהשבתמסתפקתאינההמחברתאולם
הוזמןהמזוודה,אתשמצאהשוטר,חייםבתשובה.אנשיםהחזרתדידאקטית:

תפיליוומניחכיפהחובשהואוכעתונשנים,חוזריםלביקוריםמשפחתועם
 1ז" •.•נוקרמידי

סיפורזiוחיהוהחזרתה,האבודההמזוודהבחווייתהמחברתהסתפקהאילו
המספרתלעלילה,המודבקתהתוספתאבירה.השבתחינוכ,וערךבעלאמת

בסיפורופוגמתחדידאקטית,המגמהעלמצביעהבתשובה,אנשיםהחזותעל
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בתחילתו.וויאליסטימענייושהיה
ובכלביתשבכלשבשיגוהדבריםחןבמשפחהילדיםביןמדיבות

לומדיםלנחוגישכיצדחדרןאתזה.מכלליוצאתאינההחרדיתוהמשפחה
מופיעחכאן : 7פלאים""מלתחוויזונט,א'שלבסיפורההצעיריםהקוראים

הזקןכשלג".ולבןאווןזקן"ולוהמדרשבביתתווהלהומדהזקןשלדמותו
הביתמןולברוחגדול,חטאזהולריבלכעוסכיהצעירהגיבוראתמלמד
שישסודית,פלאיםמלתעצה,לומשיאאףחראכולם.אתידאיגזהכיאסור

אליעזר"בבקשה".ונעים:רןובקולהאדםלעיניישירהחבטהתוךאלומרה
אתלוהנותןאחיועלאמר,עלבפעולתההמלחאתומנסהלביתוחוזוהקטן

ונותנתשמע','"קריאתלקרואבובותיהאתהמלמדתאחותועלוגםהמשניות,
בלימודולהפריעושלאוכדילזקן,להודותשוכחאינוהואמבוקשו.אתלו

באוזניו"כאשומעילו,בכיסאותוושםרב'י,'רבה,"תודחפתק,לומשאיוהוא
הפלאי".חזקןשלהלימודניגוןמהדהד

בהגדרהשראינוהמרכיביםאתחחינוכי-דידאקטיהסיפורכוללכאןגם
דמותשלהנחיהפיעלבתשובהוחזרהטונההתנהגותהוראתשלעיל:
לא'יום-יומי!במעשהמדוברכאשר"פלאי",זהזקןמכרנהמדועאןשלימה.

 .פתרוניםחוריזונט
גולןאוריתשלסיפורההואהומורשלקורטובנושישדידאקטיסיפור

לאברהםלהידמותורצחיונתן,הסיפור,גיבורבזיוו:"ולא"בסירןמוטין,
הואאמו.לושסיפוחכפיחסד','לעשותאיךהזמןכלמחפש"שהיתאבינו,
השסישלחליגם"אוליצדקה,מעשהחס,דמעשהולעשותלחפשמחליט
והואהמפוזרים,הצעצועיםאתלסדרממנומבקשתאמונסך"איזהאומלאן
לאילובוודאיהיודעסבו,לביתרץחראחס.ד"מעשהלעשותעליוכימסרב,
שעהמסמרים,קופסתלהחזיקמבקשוכשזהאןזקוק.העולםחסדמעשי
-כביסהלהורידלחשיעזורמבקשתכשסבתואואורן,שלדלתמתקןשהוא
הכנסת .א"לעשות:שאפשרחסדיםושימתלערוךורץלכל,מסובהוא

בבכימבקשתאחותווכאשולעניים".צדקהג.חולים.ביקורב.אורחים.

רוצהיהודי 1יתכזזה"אידהסאה!מלאה-בובתהרגלאתלתקןלהשיעזור
הזדמנותן"שוםלושולחלארחשםמצווח,לעשות

מסתפקתאינההסופרתאולםהגיבור.שלתמימותועלהקוראיחייךכאןעד
יונתןהישיר:הדידאקטיהלימודמתחילואילןומכאןהסיפור,מןבמשתמע

הםאלושדווקאמביןחיהבוודאיבמקומואבינו"אברהםבושה,מתמלא
יונתןהגיעכיצדהסיפורמןברורלאאןלעשות.""לושלחשהשםהחסדים
רוצהלא"השם ','".ילשצדיקתצטער"אלמסכמת:ואמוזר.הגיוניתלמסקנה
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וכד.'חשוב"בסירןלןהיהחירםבסירן.לידיאםכי-ביזיוןלידיאותנולהביא
קטנה.""הכיבעיהבכלמסביבלכולםלעזרוחדש,כחעםתקרם"מחו
ומזמינתלקרואישירותפונתוהמחברתבה,דילאזרישירההטפהגםאולם,
ריק,הואבספוהאחרוןהדףחס.ד"מעשישלאישית""רשימהלרשוםאותו
של'י.'החסדים"ושימתלמלרי:טבלהמשרוטטתובו

הקטן,הילדשלתמימותותוארהבתחילהאםבולטת:שבסיפורהמלאכותיות
ומתפישתו.מגילונובעותשאינןמסקנותומסיקלמביןהפןחראלפתעהנה

הסאהאתמגדישחסידםטובה.חלקהבכלפוגםהקוראיםאתלחנןהרצון

אופייניתזושדרךכבואהאךסיפור.במקדםדבריםלרשימתהספראתוהופך
מחיר."בכלחסדיםלחפשהילדיםמתחנכיםשבחהחרדית,לחברה

לחיקויראויותדמויותעלסיפורים . 2

שמרביתסיפוריםילדים,שלהיום-יוםמחייסיפוריםהבאנוהקודםבפרק
אולםלילדים,שנכתבוסיפוריםנראהעתהעצמם.הילדיםחםגיבוריהם
כדמויותהקוראיםלפניהמוצגיםלציון,ראוייםמבוגריםאנשיםחםגיבוריהם

כמותם.ולנהרגממעשיהםללמודשיש

אינםהגיבוריםאולםצדיקים",'ס'יפור•שלבמתכונתחםאלהסיפורים
שסיפורהקדוש,חאו"יאוהבעל-שם-טובכמדומפורסמיםידועיםאנשים
אנשיםהםהגיבוריםהחרדית;הילדיםבספרותשוניםבעיבודיםחוזוחייהם
ראוייםלחיותוהפנומעטות,שניםלפניאושנייםאודרולפניבקהילהשחיו
אותםהכירועליהםשהמספריםמציאותיות,דמויותאלחעליהם.לספו

המעשהסיפורואתמהימן,לעדהמספראתהופכתזועובדהאישית.
מתכווןוהסיפורהדידאקטית,המגמהכאןגזנבולטתזאת,עםלויאליסט,י

הקרוא.אתלחנך
יורשלים·:·"מסיפוריסקס'יוכבדשלבספריהמצרייםכאלהסיפורים
שלדרכהאתממצח ,) 108עמ' ,'א(כרךצדיקים"מעשילספר"מצווחהמשפט,
עלהמעידעצמוהמספרגםרובפיעללסיפוריה.הדמויותבבחירתהמחברת

אתהמספרת'לח,חוחהיאכזו .וחסדצדקהעושהאדםחראהצדיק,דמות

בעוד 10נפושת'.'הצלתשל'ש'בהרבסיפורהחובש","מרטקחחמיה,שלסיפורו .
~דתבידידושולחתכמצווחאותומזכההיאלשבת,פתילותלילדכותנתהיא

הצדקת'.'"חוח'להכלבפילהיקראוזכתהחזקנה."גיטלחאלדגמנותוכמה
בביתה,הביקורועלחוחעלחדרנושלסיפורומסגרת:כסיפורבכריהסיפור
המסורהחובשמוטקחחמעשח.עיקרשחראבעלה,חוריעלחוחשלוסיפורה
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חלילהכלשוחחומסוכנת,קשהריאותמדלקתחוחשלאמתאתמציל
בביתו.חיפוששערכוהתורכיםידיעלנתפשלאזהובשכרמיטתה,
דידאקטיתמטוח .)א"עח,(פסחיםניזוקין"אינםמצווח"שלוחיהסיפור:
וים. 1ינ r1ממ 1חדיאליטטייםתיאוריםבסיפורפזוריםזאת,עםבעלילת.מיושמת

הראשונה.העולםמלחמתערבהתורכיםבימיבירושליםתחוויאת
שלדמותוהיא , ,u:בבבפיה'ששיוהע"צרחבסיפורהמתוארתאחותזמרת
בימיהברוא","לעבודתבבקריםהישניםאתלהעירשבחג"המעורר",יו-דל
מתוןזאתעשהוהואשכר,לושילםלאאישהסליחות.ובימיוחגיbבת

והתמדה.מטירות

בריטיבחיילבדרכוופוגשמושלגת,שבתשלבבוקריוזלר'יוצאבסיפורנו

אתומוצאלביתו,נדחףמפניהם,בורחהואאימה.מפילבכלבהמלווהשיכור
חוזרתכאןאףהאחרון.ברגעבניואתלחצילומספיקבאשעולתהמטבח

מגינתהמצוותזכותאלאניזוקין,שאינםבלבדזולאמצווח"שלוחיהמסקנה:
הואלטובח-עושהשח'מהכל-וכן .) 92(עמ'פגע"כלמפניומצילתםעליהם
אתומחזקמוסיףבושאירעוהמעשהלחנ,ךבאחיוזלר'שלדמותועושה.
המספר.מטרת

נדאהבהמשךאולםסקס, "שלבספריהמצוייםלאלחדומיםרביםסיפורים
במובהק.דידאקטייםשאינםסיפוריםגם

חמחורזהדידאקטיהסיפור .כ:

לאמצעיםמודעותקיימתחרדיתספרותהכותביםהילדיםסופריביןגם

ארתח.לקלוטלילדועוזריםדתחיציאתהמקשטיםואסתיטיים'ספרותיים
סיפורבתרךחרוזיםשמשלבמיוישחללן,האמצעיםמןאחדהיאהחריזה
ומבוגדיםילדיםמחנתאמנותיתחריזתכולו.הסיפוראתחורזאופרוזאי

אףולעיתיםוהתחביר,המשקלאתהאונסתמאולצתחריזתכןלאכאחד.
בלשון.פוגמת

"מקלקלמחירבכללחורזהרצוןאךמחרוזים.סקסיוכבדשלמסיפוריתכמת
מובאות:כמת ,'"•תחבבל<"צלחתבסיפורכגון:הלשון,ואתתשורתאת

"הנחועוד:חזאת'חי".חיפה/הצלחתאתלמוטי/מתנהאקנחאמא:/"אמרח
בוכה/"מרטיוהסיום:מגלישה".לאטוהצלחתמגישה,/הצלחתאת/אמא
ואבויארידבר,/שוםכבו/והצלחתנשבך/הכלינשפך/המרקמר,/בכי

נגמר.//"הסיפוראבל."/חבל."/מאוחר/
תאפי-אבד,ברואיןמלאכותיהסיפורסיוםפגומה.וחשפהקלוקליםהחורזים
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הילדיםגסלילדינו?נקנהכזושפההאם"לפעוטים".סדרהשזופיעלאף

אמנותית.ולספרותתקינהללשוןראוייםהחרדיים
יוכבדשלעטהמפריהואאףהלחם",ופת"חנה'לההמחווזבסיפוראתמקד

המחברתמטותשבמרכיביו.הפנימיההגירןוחוסרמבנהראתונראהסקס,"
זר,דידאקטיתמטרההלחם.פתשלחשיבותהאתלהדגישהיאזהבסיפור

אמינה.ובלתימלאכותיתבדרןמעוצבתערן,בעלתכשלעצמהשהיא

במציאותלקרותעשויותשאינןועובדותבזהזהמעורביםודמיוןמציאות

כמציאותיות.מתוארות

רחוק"הרחק,חברות,ארבעשלבטיולפותחהסיפורלסיפור.חלקיםשלושה

רןדשא"עלשישבומחברותיה,חנחהתרחקהלאכולישבוכאשרמהבית".
שאיננההלחםפרוסתאתולהחביאלזרוקוהלכהירוקה",דטדב/בחושה

שכחה".אבו,י /-חזרההדרךאתאךהלכה/נעלמה/העצים"וביואוהבת.
שנעלמ'ה'חנהאתשוכחו ...טעימה/סעודהעל"ברכוחברותיהשלוש

עםעתה,ווק " ...שלחהשקיעהקרניהיא/גם"והשמש .)ח"לשל,י(ההדגשה
לאכללארתחשסיפונן;מרוב"אגד,ינעדרת:חנהכילגןשמוחןהשקיעה,

זכרנו".

ייתכןולאלהיעלם,קשהקצתבחרושהבולט.שבסיפורשהזיוףדומה
אובע!מתוןאחתשללהעדוותלבתשמנהלאחברותיהשעותשבמשך

ועדהחרישמןהלחם'עשייתתהליךמהוהקורא)(ואתחנהאתללמדכדי
להומראהחנהעלשינההמחברתמפילהבן,המושקעהעמלרבדמההאפיה,

לילדהשהפכה/הלחם"פתזוהאדמה,מןהצומחתפלאילדתבחלומה

זורעיםחרושים,איכריםהלחם:בוצוכיצדלדאותארתחנושאתהיאנחמדת".
הקמח,בטחנתהטחינההקציר,גשמים".ששתוחטה/"ושדדתלה',ומתפללים
בתיאורימקושטכשהואחגה,שלבחלדםמופיעחובהמידעכל-חמאפיה

פאתטיים.טבע

שכןהילדה,שלולאהמחברתשלחלומהזהומזויף!הואזהדמיוניחלום
החולםרואהשבדבחלום,להופיעיכולהואאיןלח,חסדהיהאםזהובמידע

ויוצרתהפנימיתהאמתאתכאןהורסתהדידאקטיתהמטרהליבו.מחרחורי
הסיפור.שלהדמיוני,השנ,יחלקוזהואמין.לאאיודע

במציאדת.ז;t,נחשדבמתרחשוהואקצר,הסיפורשלוהאחרוןהשלישיחלקן
ומוצאיםאחריההמחפשיםחוריהקולדתאתשומעתבחשיבה,מתעוורת

עדלחשוב,/אךמאושרת,/"חנהמוסוי-דידאקטי:הסיפורסיכוםאותה.

חשוב/וכמהאין!/ועודהיאטובהלחם/פתכלגומרת:/אינההיזם,/

יקדח".כךכללחם/פתכלכילאמדה,/נפלא'המוציא'/בוכתלברך,/עליה
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מקלקלתחמאונסתהחריזהצורמת!הדברים,נאמריםבההעילגתחלשרן
ייצורתחלידאתלהראותבמקרםהסיפור,לעצםאךטובח.חלקה

רו. 1יפ t1הבואשכבראמיניםלאמאורעותלצירוףהמחברתנזקקהבמציאות,
 f$i;i . ·..,•,חהילדתעםהחולמתעוברתשברבאמצעו,אפשריבלתי"חלום"ויצרה

שחטאהילדהשלהסטויארטיפחוזרבסירםללמוד.כדילמקרםממקום
 . 17n·0 • 11מן"הנובע"סיוםהלחם,פתבחשיבותומכירחבתשובה,החוזרת

שלהגירנידעתשיקולכלההרוסדידאקטיו iלסיפדרגמאזררל. i:::כבי ,.. 
הדמויות.ועיצובהעלילההשתלשלות

ט•ת rד•דאש•רחג.

וראשיתה-י"טחמאהמסוףנולמוכרתלילדיםהעבריתחדידאקטיתהשירה

אחי"למעןבספרוליברשיצקיאהרןחיההמובהקמייצגה '.כ-חחמאה
מוסרנייםשיריולילדים.בעבריתהראשוןהשיריםספרשחיההטקנים"·"

שיריםותמימים".הגוניםחרוצים,"מקשיבים,מושלמים:ילדיםומציגים
לבניה,מוסומטיפההאםהקטנים",ל"אחיומוסרמטיףהמשוררשבחם

 !-מאכלינותניםליחמה"הןכיאות":ומתנהגיםזחמוסומקבליםוהילדים
חכם").("בזיאחבוני"אהבכיידעת,י/-מוסרםובשמעייורוני;/תודחגם

המגמההחרדית.בחברהלילדיםשיריםכיוםנכתביםזווברוחדומהבנוסח
דמותמרצחות.מטוחחיאלילדחינוכייםערכיםוהקנייתבולטת,המוסרית

הילדטועהחלילהראםטובים.ומעשיהמושלמת,היאלחיקויהמוצגתהילד
השלם.חאידיאלאתומציגלמוטבחוזרהואמידכחלבה,שלאומתנהג

עשרים ••."דחי.כ"גולדמבדביץ,בלהשלספוחמתוךשיריםבמספרנתבונן
ויחסיילדיםיחסיידם-יומ,ימשפחתיהווימציגיםוכולםבספר,כלוליםשירים
לזולת,עזרהכגון:לצירן,הראויחינוכיערךמודגששירבכלוילדים.הורים
נרותהדלקתחשיבותזקן,פניוחדרתאגידה,חשבתהווים,ניגודמצרות

השירים,גיבוריהילדיםמקיימיםאלהמצוותוכדומה.למזוזהנשיקהשבת,
למושלמים,הילדיםחופניםכןשבקיומה.ולחשיבותלמצורההמודעים
בחיים.דרכםהיאהטובחשהדרךחד-מימדיות,דמויות

רוותי",("שדשיזהעםזההרביםילדיםגםנשיריםמצרייםדשםפחאמנם,
זרלוותראחיותיואתהמלמדהמושלם,האחמצוילצידםאך ,) 12עמ'שם,
יוצאתואם",אבכיבודב"מצוותלפתעהנזכרתונעלבת,הכועסתילדהאולזו.

אלחשירים .) 10עמישם,נסתרת",("נפינההאםחיקאלרוצחממחבואה

הילדחוזרנחםוגםלעיל,שהראינוחדידאקטייםלסיפוריםבמחותםדומים
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בשלדם.באמקומרעלוהכללמוטב
מעשיםעדשהוהשלימדת,הטובסמלשהואשהיל,דנמצאשיריםבכמה

סובלהואגדותיו!עלועולההטובממנושופעממשלנורמה,מעבוטובים
נתבעשבוהנוצו,ו"חמוסו"להבדיל,כמו,הזולת,כאבאתעצמועלומקבל

 17חמים""ידידיםבשיוכגווהשנייה.הלחיאתלהושיטהמאמין

'{i חך~לזיםגי:;t ז;ןזק, 1יצ
t!1 לךאהי 7~גל"א(יi ת... 

-קג;i iנו f;גיגיסם ינ,r~;י,.גי 1'3'4וו;י

 ...ת iסr,נכרבאתןק:;;.ןהי

 , 1ז;~ול"א , 1ע,ו;יד ... 1ה~iכיקסםך!;זז

 ...r,נאדע,לייטו t;:הןק
 : 1ן!;זו;יונ:וי iא 1ו:ז;גק;וזזאסר

 ~- . ' ... " "!ד iהכבככל"ילד

סr,נים.':זיזיםגי i}' 'ליי.ש!;זז 11,)
ל, i~דןאזכדקו;כןאו;וד
~ים- 1 נ,rע,ליב;וr,נידךסם

מאל. ip נ,rןאו;וד וינ,r?נ,rז;ו;וד

הניצים,הילדיםהתנהגותאתבשירהזדנומשנחבמעשהו ...נרצהחקרנו

שק""כמוהדימויידידים.קנחהוא-הטובמעשהועלשכרואתומקבל
במקצתמוזרזהדימויבשק.המכיםמתאגרפיםשלאסוציאציהמעוור

לצורןכנראהשנכתבמאד",עלי"הביטוהביטויגםכךעצמו.לגבילדובר-ילד
פגומה.לשרועלומצביע"כבדד",עםiוחריזח

לאחטאעלאשמחעצמהעלמקבלת ,) 7(עמ'"חכמונת"בשיונוספת,דובות .''
אלוצחהילדהמכות".לקבל"ופחדבסלון,במכנסיוהרטיבחקטואחיהלח: .•...
j ועכשומים,/כוסותשתיצביקהעלשפכתיסליחה,/"אמא,באומרה:~מה
האם:ותגובתהמכנסיים!" ...בעיקרנורא,/לורטוב~כל .

 ...ת i,ע.ס iכ~;~נים חו;ב'{\,ע!!ו;יא 1
ל;גiו:אלנ:וי iאסויr,נהסע 9ל ז:~

!' t) מוtת .1נw .נחדי.rל,ע.שות?!"אב:וזז
1 / \}i אקחi גז:ו;גה.נ:וי;
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אופייניתהטובלצדזוהגזמהואכןכמרבן.מגזימהאחיהעלהמגינההאחרת
את"אונס"החורזשבההקלוקלת,הלשוןבכלל.החוזיתולשידהכולולספו

עםלחרוזהבאלעשות",אתך"מהבמשפט:התחבירבסירוסבולטתהש~דח,
 'פנים"'"עשתהמיידיש:תדגוםכמוכאןנשמעיםהמשפטים"כועסות".
מאדחבלדיר.מיטטוחןאידרוילוראס-לעשות"אתן"מהפנים.אגעמאכט

 .הילדיםאתוהטעתהבלשונהדקדקהלאשהמחברת
דופןיוצאהואבלבדאחדשירשקולים.אינםלרובאךמחורזים,חש.ירים
 .) 34עמ'(שם'טקבה""מזוזהפזיז:קצבהיוצרמדויק,בטרדניושקולב~פד
והקנייתללימודאמצעיבשירהמשמשתההאנשה,בולטתזהדידאקטיבשיר

מתוןנובעתהדומםשהאנשתלילדים,בשירהכמקובלולאליל,דידיעות
הילד:שלהאגוצנטריתהתפישה

בצאתןלבית,ן/גםלךגםמשמדת!/לךאני'חןאומרת:/קטנה"מזוזה
אתהיפה'בנ,יקבלתי:/תשובחומידשאלת,י/אותה 'דד~;:יש'מהובבואך.'/
עללהשגיח/ולילהיוםהבטיח/השםובהןישראל"!/"שמעפרשיותשואל:/

 '.'דה'/ i,!'כיששםשמזוזהודירת/ביתכל
יכוליםואינםכמובן,המבוגר,דבריחםהמזוזהבפיהמחנותששמחהדברים

תפקידעלחילדלומדכאןואובייקט.ילדשבידבדו-שיחטבעייםלחיות
הלקוחיםהספרותייםהאמצעיםאףעלוכ,ןמכילה.שהיאמהועלהמזוזה
בתחוםהשירנשאר-רדו-שיחהאנשהחריזה,משקל,-הילדיםספרותמעולם

ראיפידניח.מטרותיהעלחדידאקטיתהספרות

הר•אל•סטור 1הס•פ . 1
לסיפורחדיאליסטיהסיפורביןשההבדלדברינו,בראשיתציינוכבד

נאמןהדיאליסטיהסיפורומטרתה.היצירהנושאבהצגתהואחדידאקטי
הסיפורבערדהסיפור,שלנושארהואמחקהשהואוהעולםלעובדות

מטוותלהשגתבלבדכאמצעיבעובדותמשתמשחדידאקטי
חינוכיות-מוסריות.

הספרותעלגדלדבדגלאהשלדבריהאתלהביאואדיזולהבחנהנוסף
הדיאליסטישהסיפורההדגשה,אתכאןהאמורעלמוסיפההיאהריאליסטית.

"להמציאיכולהסופראלאהמציאות,מתוךממשלקוחלהיותחייבאיבד

כןאותםלהמציאאבלהיו,שלאמעשיםועלהיושלאאנשיםעלסיפורים
גיבוריואתמכירהסופרהדבר?נעשהוכיצד '"'.'תמאבשחיויאמיןשהקורא

מספושחראאנשיםהסופד"בשבילולכן,פרטי-פרטים",עליהםר"יודע
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 .)םש(באמת"חיוכאילותמידחםאותם,המציאחואאםואפילועליהם,

לודיהדברןאירעבדיוקמתילשאול:חייבאינוסיפורשהקוראמכאן,

היצירהשלהפנימיתהאמתזרחיבמציאות.אירעכאילוכךכתובשהדבר

הריאליסטית.

בעליריאליסטייםסיפוריםגםהחרדיתהילדיםבספרותמצוייםלעיל,כאמור

המסופריםהמספר,שלזכרונותיובסיפורשולטיםפעמיםפנימית.אמת

שלסיפורההואכזהחינוכ.יכאמצעילהביאםרצוןמתוךולאעצמםבזכות
מאבשעבדההעתיקה,ההגדהשלסיפורה 1אבא".•מבית"הגהדברגמן,שרה
אתמתמצתתהמחברתהשנייה.העולםמלחמתבסיפורשזורבמשפחה,לבנו

השיבההמלחמה.לאחרשקרהבמהומאריכהמעטות,במליםהשואהסיפור
הרדיפותהיפה,ההגדהובוהספריםארגזמציאתלעיירה,הריכוזממחנה

בבית-הספר,הגוייםמצדהילד-הדוברעלהעובריםוהסבלהאנטישמיות

התיאוריםהסיפור.שלעיקרוחםהמזינה,קוםעםישראללארץוהעלייה

וחשחוויותיהאתחישהקוראכךמעוצבתהראשיתוהזמותואמיניםחיים

מושלם.ילדמייצגאינוילדותועללבנוהמספרהאברגשותיה.עםומזרחה
ארצהבהגיעווגסנרדף,בומקוםבגולה,לבית-תספרללכתרוצהאינוהוא
האבהגויים.ביועליושעברוהקשותהחוויותזנררןבגללללמודמסרבחרא

זווהגדהבכ,ןמשכנעוואףללמו,דיאותאםהעתיקהההגדהאתלדמבטיח
אחריד.לבנןהמספרמנחיל

"לחנך"הרצוןעלגברובההכרוךרכלהמלחמהשחוויותניכרזהבסיפור
ונמסרוהמרכזילנושאוהפנובסיפורהמתואריםהחייםרפרטימוסו,ולחטיף
ויאליסטית.בדרן
סבא"של"סידוורלסיפוראבא",מבית"הגדהזה,סיפורלהשוותמעניין

שנימבנההסיפורים:שניביןמקביליםקוויםכמהיש zoסקס.יוכבדשכתבה
מתוארתבמסגרתפנימי.וסיפורמסגרתסיפורקייםבשניהםדומה.הסיפורים

ואילוהסידור,אוההגדהמקבלהנמען,הילדשלבחוותבביתוהמציאות
אתלשומעהמספרהסב,אוהאבהספר,בעלשלסיפורוהואהפנימיהסיפור

נעבר,מתרחשהפנימיהסיפורהסידור.אוההגדההיקר,הספרתולדות .
 .במלחמהקשוריםהסיפוריםושניבגולה,
תפנימיהסיפורהסיפורים.שניביןמהותייםהבדליםמספרמצויים.אולם

י1ידדבכפרים,הנודףיהודינערמתארסקס,'ישחיבותסבא",של!';~"סידורו
i.i ,כאןמוחשיתאנפיןבזעירהשואהלשמ.דנלקחומשפחתושבנילאחרונעזב

הגוייםמילדיותןגרמנ,וחיילמירייתהןהנערשלהצלתומתראותכאן~,יותר.
; i ,מרכזילאובייקטהסידורחופךובכךעימד,שנטלהסידורבאמצעותשבכפר
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ר•אלס<טי<ם.חםאלחתיאוריםכביכול.ופעיל,
יבונ,חןשלכבסיפורשלא<דדאטק•ת,שבארתזהלסימורהסמגתראולם'

אתכשיראתודא,זישמח"סבאהמחברת:מדגישתחסיפררבתחילת
דודלן"דעישירת:מוסרחטפתמצריחהסיפוררבסרףסידורו".מתוןמתפלל
לעוםלהתפילות."כלאתתקרא·אםבר.התפילההיאהסידורקישוטשעיקר
סיפרולביןזואמירהביןחנוכות".באמירתתטעהולאשלימתתפילתןתחיה

אתוחופןמודבק,הסיוםומסובב.סיבתשלקשראיןהמרגש,המלחמה

לדידאקטית.רוfבסגרת

סיפוריםכללאיוסקסיוכבדשלסיפוריתשביןבאמואםלאמתנחטא
שמטותנינו,ירושלים"."מסיפוריבספריהמצרייםכאלהריאליסטיים.

להעלותתוצרןהדידאקטיים.בסיפוריםממטרותיהשרנהבהםהמחברת
המנדטובזמןהתורכיםשלטוןנזמןיורשליםוהויאתולתארזכרובות

המאורעותשכלניכרזאת,עםמתיו.בכללחנןהנסירןעלגנוהבריט,י

שלהמצאהגרלדבוג,לאחכדבריכאן'ראיובמציאות,אועראכןהמסופרים
במציאות.הידשכאילוסיפורים

ביהודיםעוניםפגיעותשלתמונותמעלההמרותיי"ןמ"המפלטחסיפרר
השוטריםאנו.ימינואתאפילוומזכיריםאמיניםהתיאוריםלכותל.נדרכם

למיידימנההיחרדיהאברךמהזיוכאשורקכמרנן.חצ,רמןעומדיםהבריטים
אחריונערכיםהמתפרעים,אחדאתבשוגגוהרוגופוגעהעובייםהאבנים

המחברתמתמקדתהסיפורכלנמשךיחרד!"אל"אטבחקריאותתוךחיפושים
עדהגיבורים,שלהסתתרותםואתתערביהזעםאתמתארתעצמת,בעלילה
דידאקט.יוחינוךמוסוחטפתאיןשבסוף.חחצלח
יוכבדמעלתכאןאףהגדולה".""התקיעההסיפורהואדרמתשנושארסיפרו
שלטוןבזמןהכותללידכיפוריוםבכלעצמתעלשתזרחתמונהסקס

הסיפור,בזמןזקןיהודיגיבור","משהבפישמההיאהזכררבותאתהאנגלים.

ירושלים,לאנשיהמוכרסגלמשחהואזהגיבורנעוריו.מימיחראהמאורעאן

האיסוראףעלכיפרו'יוםבמוצאיהכותל,לידנשרפוהקבועהתוקעשהיהמי
ומוחשיתריאליסטיתוהתמונהמהימן,עדמפימתוארהסיפורהאנגלים.של

 .) 1'89-8עמ'(שם,

לעתיד:ברנההדוברבפישמהוהיאמתאפקת,המחברתאיןזאת,עם

שלשופרותקיעתאתבאמת."הגדולההתקיעהאתלהביאהשתדלו"ילדים."
האמתאתלקלקל"מצליח"אינוזהדידאקטימשפט .) 91(עמ'המשיח"."
 .הסיפורשלהפנימית
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"גזהרהסיפורחראבירושליםתתווכיהשלטוןמזמןמענייוסיפור
בימישנח".שישים"מלפנייורשליםאנשימזכורנדתהואאףשנתבטלה'"',

התורניהצבאהיחרד.יהיישובעלובדתגזרותנגזרוהתורכיהשלטוןשקיעת
התושבים.בושרתשנמצאוהמתכתכליכלאתלדלמסורדושלנשקשנזקק

תמספר,שלזקנתןירושלים,בתשלחכמתהעלמצביעשלפנינוחסיפרו

כסף,פמוטיחיקוים,אתואילושדנים,כליםחתרוכיםלחייליםשמסרח
שהגישהלאחועדשים,לנוועליווישכחבארגזהחביאהועו,דתנוכיה

השתלמת.אכןזותרשיחכברשים.מלפפוניםהמחפשיםלחיילים
בדוןהחםהימיםהרריאתמתאוחראלחנן.מתכווןאינוזההומוריסטיסיפור

כזהסיפרו .אמיןויאליסטיסיפרוחראכןרעלמוחשית,כחרדיתאמיתית
לכליפיםרחםהחרדית,הספרותשלחצוהמעגלמןמופקעיםלווהדומים

קרוא.

המספרת,שלאישיילדותזכרוובדשישויאליסטיבסיפורזהפרקאסווס

מספותברגמן"'שוחשלטקהנה""רהוכלתבסיפורואמינת.אותנטיתחווית
לכןכסףלהשיגכדיבאופניים.מאודשחשקההקטנהנעמהעללבנההאם
וישבחישןמגשעלאותםסידרהביתה,שבחצוהשקמהמעץפיוותקטפה
וליוםהפרנסה,קשייעלאיתחשוחחאביתקנח.לאאישלמוכרם.נוחרב

אופניים.קיבלהחולדתה

משתוקקתהיאובים.וביםישכמוחוגילת,ילדההיאהסיפורגיבורת
היאחוויה.שלהכיסחסרוןעםמשלימהראינהלחברותיה,שישכמרלצעצוע

מישכןותמימות,ילדותיותבמעשיתישכסף.להרוויחומנסחיוזמהמגלח
"עגולה",זמרתאלאמושלמתילדהזראיואכיליםןלאבו""תאנייקנח

אתמאפייניםגיסאמאידןרפעילדתויוזמתגיסאמחדומאווייםשקנאה
הסיפור.שלבסופרכשמחתהןשמחבתחילתצעדהעםמזדחחהקרואדמותה.

פנימית.אמתברדישמוסו,לחטיףכסירןכלכסיפוראין

ם 1סדכה.

החרדית.הילדיםלספרותהאופייניתהכתיבהדרךעלעמדנובמאמרנו
מתוןזהז'אנרשלמדוקדקתלבדיקההביאהחריאליסטיבז'אנרההתמקדות

חו.גאמרשנכרתותלשאלתתשובתנוומטרותיו.יסודותיועללעמודבסיון
 .שונות.יצירותשלהדגמותתוךשלעילכפרקיםניתנת
אםכיודידאקטית,היאהחרדיתהילדיםספורתשלדובהרובונדגיש:נסכם

החינוכית-מוסריתהמטרהבשיו.אומחורזכסיפורבפרוזה,כתובההיצירה
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מרנזית' 1חהמטותהיאהישר,בדוןולחנכוהצעידלקוראמוסרלהטיףהבאת

היצירה.יסודותאתהמעצבתותיאזו,ספורתשל

 ~ fi.r ''לח~~ות~ם.שראוישלימדת,כליליגיבורים-ילדיםהקרואבפנימעמידהזדמטוח
המושלמתדמותםציווכןועלבמציאות,קיימיםאינםכאלהילדים
יעשהאשובאוץצדיקאיואדם"כיאדם:מכלהחכםכמאמרזיוף,מעשה

 .) 20 ,'ז(קדחלתיחטא"ולאטוב

מימדיותוחד"טובות"מושלמות,דמויותשילובסהפורתית,הבחינה ·ש,
הסיפורמינו.נשאינומין"שעטנז",בבחינתהואהריאליסט,יבסיפור

רועטובבהןשישהמציאות,מןהלקוחותדמויותבעיקורמכילתויאליסטי
תאגדתבסיפורירק"עגולות".דמויותהןאלהשלימדת.בחןואיןיח,דגם

וערת,אוטובותאוהדמיון,מעולםדמויותישהדמיוניים,בז'אנריםוהמעשית,
באשלאלמאכות,יסיפרוספרותית,ערבוביהאיפואכאןישחד-מימדירת.

להשיגכדיובדמויותבהתרחשויותמשתמשאלאשהיא,כמותמציאותלתאר
לחן.שמעבומטרדת

חדידאקטיתתספורתקרואיבקרבלהיווצריכולההפסיכולוגיתהבחינהמן
רקשחןדמויותבעולמנושישלחשובהילדיםאתהמחנכיםנפשית.חבלה

עםלהזדהותיוכללאהקורא-הטובבמקדהלתסכול.להביאיכוליםטובות,
אינוהואורקלחידתצוידשכךיחשובהוא-הרעבמקרהתשלימה.הדמות

אםלזולת,ולעזרוטוביםמעשיםלעשותיכולילדשלם.כךכללהיותיכול
בעולםשישההרגשהלכך.הנדחותבווישטובעצמוהואשגםמרגישהוא

אניהחושב:הקורארגשותאתלהחריףעלולהרטובות,צדיקותכךכלדמויות
שבסיפור.הצדיקהילדלמדרגתלהגיעארכללאפעםאףרע,אניטוב,לא

הפוכות.תוצאותותשיגהקורא,שלהעצמיבדימוילפגיעהתביאזוהרגשה
מאודמהוחדזודתשהראינו,כפיאלה,בסיפוריםושוגותהחוטאותהדמויות
כןעלואמינה.טבעיתבדרךתמידולאהן,אףלמושלמותוהופכותבתשובה

המטרהאתמשמשותהןואףריאליסטיות,כדמויותאליהןלהתייחסאין
הדידאקטית.

הריאליסטייםהסיפדויזנלגופה.יצירהכללבדוקשישהראינו,זאתעזנ
ואםהפרטשלזכרדנותאזנזכרדנדת,רובפיעלהםהחרדיתבספרותהמצויים

אותםהופךאיבדשהמחברבמידה .העםשלוההוריההיסטוריתמןנדתזכרו

מסווגיםלהיותוראוייםפנימית,אמתבעלינשאריםהזבדידאקט,יאמצעי

כ"ריאליסטיים".
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הערות:

מלחי,אסתרראה:החרידת,הילדיםספרותלהתרחבותוהגזומיםהסיבותועלזהכושאעל . 1

-תשנ''גחורףק 6-מס'באמת!!ישראלית'',תרבותיתכתופעההחרדיתהילדים!/ספרות
בר-איל,ןאוניברסיטתמוסמ,ךתוארלקבלתזהבשםעבודתהודאה . 32-31עמ, , 1993פברואר

תשנ"ב.

תשל"ח.אקדמו,ן:ויספורבו,מונחימילוןאב,ןיזסף,.ב

 .)ד..ש.ח(ברקבניסקסופון,ספריתוהציפור,מתייוננהסקס, . 3

 . 14-10עמ'תש'ל'ח,ירושלים,נתיב,הוצאתמצווה,לךיששחצילה"."הברכהשרה.ברגמה . 4

מצווהקיוםמתאר ) 52-49(עמ'הנ"להסיפוריםשבקובץחשבון"בשיעור''המסטיקהסיפורגם . 5

ליר tע 'ה' 1לפח,המסטיקאתררקת tרהמורהבקולשומעתהגיבורהמיידית:שכרוקבלת
מצווה.בגדרהואנכוןמעשהכלהחרדיתבחברהמעובש/'."וניצלתי

 . 15-7עמ'תשל"ט,ירושלים,חברים,ישראלכלכמזוודה'',"מעשהשרה,בדגמ,ן , 6
 .}.ד.ש.ח(ירושליםספדותי·חבדתי,מרכז-משאיבםהרצאתפלאים~מלת _,אדנט, tהודי.ד

אופק.אוריאלשלבתואופק,אמידהשלפסבדוניםהואונט tהריר

B . ד.ש.ח(ירושליםתורניים,חינוךמפעלי ~נשמחבזיון,ולאבסיוןאודות.מדטי,ןטלן.{. 

ספרים ,}.ד.ש.ח( 36אישהחזון 1דחבדק,בניסקסופו~ןספרית 1ירןשליםמיספויריוכב.דסקס, . 9

השבעים.שבותבראשיתלהופיעהחלואלה

עמ'סקסופו~ןספרית 1א'חלקירושלים,מסיפוריבפשות",הצלתשל"שכרהיוכבד.סקס, . 10
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 . 92-73 1עמסקסופו,ן ,'בחלקירושלים~מסיפוריבכנפיה"~שישועהצרה 11יוכבד.סקס/ . 11

 .).ד.ש.ח(סקסופוןספרית.חנת/בליצלחתיוכבד.סקס, . 12

 .)ד.ש.ח(בבי~ברקסקסופו,ןספריתהלחם,רפתחחכ'להיוכבד.סקס, . 13

בשנתחוברות).ט"ר<יצאו'ט 1תרנ 1פיעטרקוב 1תושיההקטבים,אחי'למען'אהרן.ליברשיצקי, . 14
מקורייםשירים 1תושיהבהרצאתהואגםיותר~מקיףה tבשםספרלאוריצאורשה~ג, 11תדע

ןמןתרגמים.

עמ' . 1979אוניברסיטאיים,מפעליםלה. nחערכ.יתה-יהתהילדיםספררתאוריאל.אופק,ראה: • 15
262 • 270 . 

 . 36עמ, ,).ד.ש.ח(ד 11חבכפרהמבצעים,ספריתביח,דבלה. 1ןגלרמבוביץ . 16

 . 6עמ'שם, . 17

1ארכוןמרחוב'ידידילקוראייימכתבלאה. lטלדברג . 18
1
עמ'פועלים~ספריתארנו,ןמחרובידידי , 1

פועלים~ספריתחובב,לאהדבריםוהקדימהכיבסהלקוראיו,ילדיםוסיפרביובתוך:{ראה . 5

 .) 164עמ'

עמ'תשל''ט,ירושלים,כתיב,הוצאתחבירם,ישראלכל , 1אבא'מבית"הגדהשרה.ברגמ,ן . 19

68 • 76 . 
 .).ד.ש.ח(סקסופוןספריתסבא,שלסידורויוכב.דסקס,בס

עמ! ,).ד.ש.ח(סקסופוןספרית llאחלקירושלים,מיספוריהכורת'!,מן//המפלטיוכבד.סקס, 21.

15 • 47 . "!! 
 • 7if ~ 9_ 1עמסקסופו,ןספרית 1א'חלקירושלים,מסיפוריהגדולה",התקיעה 11יוכבד.~סקס,

 . 106 • 95עמ'סקסופו,ןספרית ,'בחלקירושלים,ננטיפווישכתבטלה",רה t"גיוכבד.סקס,בכ

1הקטכה'"הרוכלתשרה.ברגמ,ן 24.
 . 48-42עמ' rתשל"חירושלים,נתיב,הוצאתמצווח,לןיש 1
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 ) 1ילז-שטקליסמריםשיריכמאיירתכינורצלח

גונןרותימאת:

דברפתחג.

עלשנעשודנותויזואליותבאינטרפרטציותלוותהילן-שטקליסשל!!זידתה
יוסףהרשקדניץ,איזהגדדדון,איילהגנידץ,נינהבן-משה,כיעלמאייריםידי

יוסיפדנקפודטר,נריגיטהנוימן,אןמטוסובסק,ילוין,רותנץ,אבנריצחק,
באיוריהיתמקדהמאמרלילדים".נ"דבדבפרסומיהגוטמןנחוםואףשטרן,
כאשרהמיידיהאסדציאציטיניהויזואליהרפרנטבהיותםנינזר,צלהשל

כחלקוגדלשנולדמישלעיניולנגדהעולהילן-שטקליס,שלשירתהמוזכרת
 .) 1מס.(הערה ) 1983ופןקס,(ירדשלמיהישראליתהתונדתמן

בהקשרקלאסיויזדאליתפקידשיחקואכןנינזרשלשאיוריההעובדה
החלטתהמעצםגםעולהלילדים,ילן-שטקליסשלליצירתהשלהםהתרגזתי

אתבתוכוהמאחדאלבומ,יכדך-1985במחדשלהוציא"דביר"הוצאתשל
סוד"לי"ישהגדי",("שיר 1963-1957השניםביולאדרשיצאוספריהשלושת

אלולצדנינזרצלהשלאיוריהאתשינויללאלשמרהחלטהתוךו"בחלומי"),

ישראלית,תרבותיתויזואליתמסורתשלרצףבכןוליצרוגוודון,איילהשל
 .הדריהםלדגדברכיהןשעלודתחיציאופיאת-80השנדתלילדיהמציגה

שחזותוספדשלבהוצאתוהטמדנהלבעייתיותמודעהיההמו"לכיניכו
הספדיםלשוק ,-60וה-50הלשנותורלודנטיתמינימליסטית"וזה"הסגנונית
זרלבעייתהמודעותצבעוניים.דיזדאלייםגירוייםעלהאמוןהעכשוו,י
חייםידיעלשעוצבהתמוהה-משהו,צבעוניתכריכהשלב"הכלאה"התבטאה

ובעיצובההכריכה,השתנתהכבד 1986במהדורתג 985שלבמהדרותדדן
מבחינתמקדדמתהידתרדנכדנהחומרניתהפכההיאליארדיעלשלהחדש

 ) 2מס.(העדהעצמוהספדשלהדיזואלייםדלתכניםלאדדירההתאמתה
 .) 2-1מס.(איורים

שחדרהובדידנצפודןעדיניםורישומיםהצבעוניותנעלמתהספרנפתחנאשר
המגבלותהכלכל,יהאילוץהיודשנההתקופהאתומזכיריםפנינו,אתמקדמים
ופשטות,צניעותשלהחברתיתהאידאולוגיה-ובעיקרהדפוס,שלהטכניות

 .) 1900 * 1984 (לפטירתהשנים 10במלאת ) 1
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הישראל.יהילדיםספרשלייצורובתהליךרבהחשיבותבעליגורמים

נבעשאיירה,הילדיםבספריביברושל"הנזירי"הרישוםסגנוןכילשערביתו
שזהכפיוהפשוט,הצנועחייהמאורחנפרדבלתיחלקרחיהאישיותה,מעצם
-1919בבוילנחנולדהנינזרצלחמותח.לאחוהעיתונאיותהכתבותמועולה

לאחורגםהצעיר,השומרתנועתלקןילדהבחיותהעודשםוהצטרפה
שלההפנאישעותכלאתבילתה , 12בגילארצחמשפחתהעםשעלתה
חשיבהלבוש,לתרבותמרכז,ולאתוסאצלחשהפכההתנועה,בפעולות

שוםחיו"לאמותחלאחו .) 1989(בו-קדמא,החייםלכללאידאולוגיהודיבור,

מאז .) 1989(<וסף,נינזראברהםאחיה,כראיוןאמרכדירתהלוקסוס"פריטי
חייההארץ.אתצלחעזבה"לא , 1987כדצמברמותח,ועדאוצהעלייתה
'נסית'",שלמקרמהדיזנגרף,לרחובמגוויה,מקרםח"ן,שדרותביןהתנהלו

 .) 1989(פרקם,פרקםשריתאומרת

ר"כליצעירבגיללצייוהחלהילדים,ספריומאיירתמשוררתציירת,נינזר,
 .) 82:1985(אופק,כתערוכה"מציגהעצמיאתמצאתיפתאוםציוו,שזהלדעת

 .) 1989(ניגדו,-1968בשכחןוהאחרונהתערוכות,מספוהציגההיא

ביאליקמשירילילדיםקטנהאסופהחיה-1950בשאיירההראשוןהספר
אגמון,דודשלספריהםאתאיירהיותרמאוחרלגן".השיר"מיטבואחרים'

מפריספדואףואחדים,קפניםלדיוברגשטיין,פניהאתר,תרצהאלתדמן,בתו
עלותמימות,פשוטותקצרצרות,מעשירתכולווציודים","סיפוריםעטה

 .) 1מס.(נספח ) 82:1985(אופק,רגע"שלותחושותחוויות

לזנוח,תערוכהאביבבתל"גלאי"גלויההציגה ,-1989במותה,לאחוכשנה
בציפורובעפרון,כפחם,ורישומיםקולאזי'םאקווארלים,שמן,ציודישכללה

בדירתה.שנתגלועבודותכאלפייםמתוןתקיוכמצבשנותרושחורה,ודיו

שלהישראלייםהילדיםספריברובהשולטהגרפילאמצעישחפךהרישום,קו
בעבודתההמרכזיהגופיהאמצעיגםחיה ,-60חתחילתואף-50ח , 4ה-סות iש
שחררהובדירבעטנינזרשלהרישרמייםאיוריהוכמאיירת.כציירתנינזרשל
עלרומזותמצית,וחופשימחיר,בקומתוחכמת,טכניקהארצבעמשחקיללא

הכדשרםלסגנוןטבעיחמשךהיווומהצללות,מפרטיםומתעלםהעיקר
טנא.יתרצח ,היימושושנה ,גוטמונחוםשלאייייהםאתושאפייהמינימליסטי

חלקרחיוהישראלית,הילדיםבספרותשטרןויוסינבוןאריהכץ'שמואל
רייזר,שלרםהבדלך,דודגלעד,ואהווןשלהישראליתהרישוםממסוות
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 •חויי r1רהאורךסגנוןאתגםאיוריהשיקפוזמניתבוואחרים.קמחויחזקאל
 adolfכזברנסקיכאדולףאמניםידיעלשאויירוהמזרח-אירופאיים,הילדים

zabra11slcy (, סטאניואנוש) UallllSZ sta1111y גראביאנסקוךואנוש
) ua11l!SZ grabianslcy 5,4,3מס.(איורים (. 

"הויאליזםמאמנישלוס,רותשלעבודותיהאתהזכירהשלההקואיכות

שלמזהיםלפרטיםכניסהעלביברוויתרהלהםבניגודאךר~רציאליסט'<',
ציוויהלמרותמופשטחיהידהכתבלוקאלית.ישראליתתרבות

והמקומות"אוניברסליים",ילדיםהיושאיירההילדיםהפיגורטיביים,

צעצועיהםבגדיהם,ארהילדיםשלשערםסידורמקום"."כלחיושאיירה

להשתייריכוליםשחיוכפיהישראליתלתרבותשייכיםסביבםהנוףאפילואו
בקווםנינזרידיעלאויירווההתרחשויותהדמויותאחרת.תרבותלכל

הצליחוולמקום,לזמןאילוסטרציותהיושלאולמרותותמציתיים,מועטים

נוצרושמתוכההישראליתהמציאותחוויתאתרבהבאותנטיותלהעביר

 .) 3מס.(הערהאומצוידהושעל

המציאותאתברישומיולתארהצליחשגוטמןכפיבכךהצליחהכיבדו
מלאיבדימוייםתיכונית,המזרחראשוניותהעלתש"ה,טרוםשלהישראלית

"'חיתוןלעצבהשכילצלמונה,לדברינבון,שאריהוכפיואופטימיות,תום

איכויותעםהמזוהיםוגישהרישוםוסגנוןישראליאותנטיאירו'
סגנוןאותש"ח''וישרםמעיו , soה-לשנותהאופייניים'ארצישראליות'

 .) 7-6מס.(איורים ) 80:1980ועפרת,לריטה(תמוז,הגרב'"'כובע

z . אחריםמאייריםשללאורםשטקליס

אויירובינדר,ידיעל soה-בשנותשאויירוהגדי","שירבספרהשיריםמןחלק
כאלונראהגמדים".רצו"אצובספרוהופיעוגבירץ,בינהידיעל-30הבשנות

לאלואלווקרוביםאחת,ויזואליתממסורתנובעיםוגבירץכיבדושלאיוריהן

עםשלהם.המסגרתמחוסרותובקומפוזיציותפרטיהםבמיעוטבתכניתם,

שלחםהאמנותיההבעהבכוחברוחם,מאלואלורחוקיםהאיוריםזאת,

ממסורתדימוייהמילוןאתשואבתגבירץשלהם.השוניםההשראהובמקורות

מקררותבעוד , 3וה-ס-20חשנותשלהילדיםבספריהמרכז-אירופאיתהאיור
ספריולאיורמח,דהארצישראלילאיוריותרקרוביםביברושלההשראה
למצואנוכלגבירץשלבאיוריהבעודכ,ךמאידך.המזרח-אירופאייםהילדים
שלמוותוילדיםמואנשים,בייקטים iאהטקסט,שלהמחשהמאדרבהבמידה
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חריחלקות"),("תמונותח"פדסים"שלהילדיםדמויותאתמזכיריםשובבותם

פחותממוקדים"מבוגרת",אמנותיתאיכותבעליהםניגדושלשאיוריה

 .) 9-8מס.(איוריםאווירהביצירתויותרהטקסטבהמחשת

שטרןיוסיידיגולארייונינזר,ידיגולשארייושטקליסשלמיצירתהחלק
 .-1947משניהםבילדה",ו"מגושהמירילי""שירי-לי,בספריםוהופיע

שלהקואתבאופיומזכירשטרןיוסישלבאיוריוהתנועהומלאהזורםהקו
זאת,גוםהישראלי".טרייר"וולטרבכינויושטרןנודעבכדיולאטרייר,זולטר

שטקליס.שלליצירתההאופטימליתהתשובהלהיותמצליחאינושטרןגם

ולהומורמלאת-חייםלשובבותדמויותיו,בהבעותלהגזמת-מהנטייתו

"שוםשטקליס.שלכיצירותיההליריתלאווירהמתחברתאינהאופטימי
לצייריכולאחדכלספרים."שלסוגלכלעצמואתלהתאיםיכולאינומאייר

 .) 1975(זהבי,שטרןאמרלכשרונו"שמתאיםמהואתלושקרובמהאתרק

ליצירתהמתאימהויזואליתתשובחלחוותיכולאינושטרןשלסגנונוואכן,

אתמחמיץהואלדוגמה,בודדה',בילדהל'מגושהכאיוריושטקליס.של

ככד"השמורים"הכבושיםהילדה.פועלתשמתוכוהפסיכולוגיהמומנט

פירושכאיוריומקבליםשטקליסשלבטקסטידהתוךאלהקופצים
הטורפים,זאביוגולהדמיוניהאימיםויגורכקונדס,מוצגהירחהומוריסטי,

שבוהאיוםמאווירתמאבדשלח,המציאותממצוקתהילדהבורחתשאליו
אתהמזכירהידידותית,פנטזיהשללמקוםשטרןשלשרביטותחתוחופך

אתמשמריםנינזרשלאיוריהזאת,לעומתהמחולות.לנשףבדרן"סינדרלה"
אילםירחגוםבמפגשההבודדההילדהשלהפסיכולוגיתמצוקתהאווירת
אתיותרנכוןמכווניםהמאיירתשלמיתריהכיוברורבטקסט,מאייםדלילה

 .) ll-10מס.(אידויםשטקליסשליצירתהאווירת

"גלגלים"בספרשטקליסשלליצירתהפרנקפורטרבריגיטהשלאיוריהסגנון
בטקסט.שמצרייךמהכלכמעטמייגעבאופןומפרטריאליסט,יהנו-1957.מ

תחבורהבכלישמקווםותנועהקצבעיקרםליריים'אינםזהבספרהשירים
ליו"ישהגדי""שירכיבדוידיעלשאויירובספריםמופיעיםאינםוחם&רבים,
ויזו~יתלהשוואהוניתןאיוריותגרסאותבשתיהמופיעהיחידהשירסדר".
ה!וייםאורחופשטותהארץאווירתאתמחיהניגדובעודנדדם.יגור'עת,;הוא

"יקי"באופ[פדנקפווטרמאיירתו"רזה",חסכוני"ישראלי"איור·;ג~זות
. i ,עלהטקסטתכניאתגבירץ,שלאיוריהאתהמזכירבסגנוןןידקטי-משחו

מבחינתזוקאהספרמאופיהעולות , soח-שנותשלהתרבותיותהתופעות
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 .) 12מס.(איורבוהבולטהאסתטי-אמנותיהחסר

יוסףהיהניגדושלהלירייסאיוריהלאווירתמכליותרשהתקרבהמאייר
בינהידיעל 1943בשנתכברשארייודני","ספראת-1967בשאייריצחק,

נוספוהקועלאולםבעיקרו,קווירישוםהואיצחקיוסףשלאיורוגםגבירץ.
אופיאתומזכירהבסגנונה"צרפתית"היאהויזואליתוהתוצאהצבע.כתמי
 henry (מאטיסכחבריאמניםידיעלבצרפתשהודפסוהציירים""סרiני

matisse (, 'נואקז'ורז) georges braque (, דופיואדל) raoi1l dufy ( 
אובייקטיםלמעשההיואוריגינליים,הדפסיםשהכילואלו,ספריםואחרים.

במובןמאוייויםספריםהיוולאלאספנים,ונוונושמוספרואמנות,של
הפירושאיפאחיוניגדושלאיודיה .) 14-13מס.(איוריםתוחבהמסחרי

שטקליס.שלליצירתהשניתןביותרהאותנטיהקלאסיהישראלי

ילן-שטקליסלשיריבהקשרכ.יבדוצלהשלאיוריהמאפייני . 3

נינזר,צלהישלילן-שטקליסכןטרייר,וולטוהיהקסטנרשלאדיךכפי

כילשערניתןשידיח.דוחאתלבטאהאחדיםהמאיידיםמכליותרשהיטיבה
הואשטקליסמשירישהוקרנוהחוויותוביןנינזרשלחייהחוויותביןהקשו
לכן.המרכזיותהסיבותאחת

אחדברגשטיין,פניהשללשיריהנינזרשלהויזואליתלאינטופטציהבניגוד

דמותוהצבתהואילן-שטקליסלשיריבאיודיההבולטיםהתוכנייםהמאפיינים
ציפורןבקוכמעטוירטואוזיתבמיומנותהנחרתתבודדה,כדמותהילדשל

ילדיםחבותהעדרמימדים.וגדלריקלבן,דףחללפניעלשחווהובדיו
החוויותאחתאתמעצימהבוד,דכיחידהיחידשלוהבלטתואלובאיורים

הילדשלהקיומיתבבדידותוההכרהחווית-שטקליסשלבשיריההמרכזיות
שלההויזואליתבאינטרפרטציהבמיוחדבולטהדברהצעיר.גילולמרות

בילדה'מעשה'לבד'י,'שעמום',לישון',רוצהאני'איו'הענן,'כגוןלשירים
שבהםבשיריםגםמרכזיכמאפייןשבעתייםבולטאןסוד,'ליוי'שבודדה'

כגוןהטקסט,מתוןכהכרחיתנתפסתבודדתכדמותהילדשלהופעתואיו
 .) Jl, 16-15מס.(איוריםגשם'דוןו'דיופוש''דני'הגשם,'בשירים

בשיריהילדשלבדידותולתוויתכיבדושנתנהחובהויזואליהייצוגכינראה
עלגםמרמזאלאב,דבלשטקליסשלשידיהמחרדיתנובעלאשטקליסילן

נישאהלאמוצרן,בבדידותשתיתהעצמה,כיבדושלבחייההאישיתהבתיוח
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אלתומן.נתןהמשוררנעוריה,לאהבתנאמנהדנשארחמשפחה,הקימהרלא
ילו-שטקליסלשירינינזרשלבאיוריהוגעגועיםנזידרתשלמוטיבבהבלטת

נינזרשלמשיריחבאחזמתבטאשהדברכפישלח,חייהלצלילחדחדדקיים

 .גםואםמקום/לשוםתלןלאגםראםפתדח/ישאושחבל"לסגרך/עצמה:
זר/יבואלאלדלתןגםראםדנו/תחפשלאגםואםדלת/שרםתפתחלא
מותחלפגישגה 17מרתו,לאחו .) 1989(נינזר,פתוח"ושאושחכללסגור/לא

מבחינהרקשחמרירהכאונה,שהפכהמוחלטת,ערירותעצמהעלגזרהשלח,
 .) 1989(ז,ןדגפשיתפיזית

שמש'שמשלשיריםבאיוריהלזהותביתןהמלנכוליתהנדידותנימתאת

הילדנחםו'שעמום,'בודדה'בילדה'מעשהלישון,'רוצחאני'איובמרום,'
הצידה,מוטחוראשמהורהרתפגיםהבעתונוגות,כהותעינייםנעלהבוד,ד

אובייקטחלון,לידמוצבהסתגרות,שלאוניםבאיובחיקשלובותידייםאו

נכזבת.לעתיםוצפית,געגועיםשלאסוציאציותהמעורר

מלנכוליתובימהשטקליס'לשיריאיוריהלכללעצבשלחוטמאצילהנינזר
זועובדהדווקא.עצובהאינהשנימתםלשיריםלאיוריהמנעדגםמבצבצת

'אגודלנשירמכןיותרוחובהלכסא,'טוב'לילהבשיובמיוחדבולטת
לחידתהאמורזה,לשירבאיורשטקליס.שליצירתהכרןאתהפותחאגודלי,'

דחהבשמלההאםשלדימויהמדהיםותמית,פעילותומלאשמחמשחקשיו

ופניהעוללה,לעבומטחכלפימביטותספקעצומות,ספקעיניהואפרפרה,
משתעשעתהיאשלכאורחלמרותכאןאינהכברהיאאפור:בתכריךמצועפות

מסוככת,אןמתחרפאיםכרוחהאםשלנוכחותהאצבעות!במשחקבנחעם
המאפייןשאיבנה,לאםגעגועיםשלמוטיבויזואליבאופןזהבאיורמבטאת

'לנדי,'בשיריהתוכניתמבחיבהומופיעשטקליס,שליצירתהאתלמעשה
 .) 17מס.(איורםוד'ליוי'שבודדה',בילדה'מעשה

חוויתשלהרחבבהקשרלהביוניתןנינזרשלאידויהאתהאופףהעצבאת
(חיהישותוהפיכתפרידה,חוויתכינראהכ,ןעליתרהשטקליס.שלשידתה

מחייהןנפרדבלתיאוטוביוגרפיולחלקגעגועיםשלתמידילמושאמתח)או
שלהאופטימליתלמאיירתנינזראתהפכוכאחת,ושטקליסנינזרש.ל

אתכיבד,;~,שלהתובנהורמתחאמפטיח,יכולתנאמנותה,מבחינתשטקליס,
גלא,ותמר"אמרחציירה",היאברלד"במקום .שטקליסשליצירתהתכני
"אתבטאהובציוויהניגדו,שללזכרההתערוכהאתשערכההגלריהבעלת

 .) 1989(צימומן,וחודן"החסדאתגםכמרהפנימית,והמהומההמלנכוליה
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 ..•שלנש•ו•חהטונ•םאתמאיו<וההעוליםחוגש'יםבטוניםמאזנתנ•נדו
אוו•ותםאתבעודמוכנת,ה•אהעצוביםהשיו•םשלאוו•ותםאתשטקל•ס.

חשמחחשלרמ•תונחמח,דהעצבריכוךמינורית.הופכתחיאהשמחיםאלןשל
עלהמואצלתאוורירית,צניעותשלומעודנתמהרוחותאווירהיוצריםמאיד,ן
רד•וצפרוןבעזותבדרמטיותמעצימהאינהבאיוריהניגדוכרלו.הספר
שלמשיריההערליםרהצפיח-לשוראהאכזבההעצב,תחושתאתשחררה

צורנינרמזמסתפקתהיאהשוררת,ניןהכאבחותןשברובמקרםשטקליס,

מנות,חולמלנכולית:גוףשפתשלתרכנינרמז 1אפרוח,צבעשי"'לישטיפת"
קטנה.ואשהטיתבעצמ,יהתכנסות

הגבור.''דנילשירשלחבאינטרפרטציהנולטאיוריהבטוןחויזראליהריכוך
הוייוגשם,שלאלדברבצפיחבחלדן,דניאתמראהלשיוהראשוןהאיוראם

קשודווקאלהבליטנינזרבדחותהשיר,לסוףמוחלטרנניגרדהסיוםבאירו
הילדמיחד-המציקההשאלהאתלנומותיראךביסודו,אופטימיחבו,י

שלבשיריהחטרןאתלונךלנטיתהנוספתדוגמהנורית>עםהמשחק
אתלאלהבליטנינזרהעדיפהברנחמדת,'מהל'אלישנעאירוחהואשטקליס

מוגן,בעולםאחנהשלמושאהיותהאתדווקאאלאחברנה,שלמומה

בליא•שאידהשאלה'מכתב'לשיובאיורההשט•ח.ו•נועיד•עלהמסומל
בוחרתרנמקרמובאיור,מונצחתאינהלנטוע"ירכלואידלשתול'<'וכלזורע

שלנא•וריההויגושייםהטוניםאיזוןאולםןגוו•ה.החתולהאתלא'ירנינזר
מהנמכתגםאלאשבטקסט,העצבמרינוןרקלאכאמור,מרוכבניגדו

בסוףהמשמחיםההחלמהתיאורילדוגמא,נשירים.הערל•םשמחהביטויי
בובאירו,מתבטאיםאינםפיליק,'ונדודהמיליקבילדה'מעשההשיר

וספקני.מחרידמבטשולחתריחוף,בתנועתכזמרתשהחלימההילדהמתראות

דווקא:מלנכוליתכבדידותלנולםנדמתהלאנינזרשלבדידותהזאת,עם
תחושתנתנה"תמידחלפ,יותלהמשדרותאדמותבדידות,זרחיתה"לא

 .) 1989(פוקס,מלא"שקיומההיהנדמה ...מלאות
שתייששטקליסלשירינינזרידיעלשאו'ירהלבדידותגםכילזהותניתן
במכוון.הכללמןעצמהומוציאהאגרצנטו•תוהשגיחמלנכולית,האתתפנים:
הילדיםדמויותבאיודיהנרמזתהאקסצנטרית-משחו,האגוצנטרית,הנימה

שלדבריואתמזכירההילדות,חוויתאתאותנטיבאופןומבטאתאלדבשירים
"צלחהתבגרותה:בשנותבינדואתשליורהתקופתהבןהצייר,ברגיםשמואל

 ...כולםכמוזבוחולאנולםכמרנראתהלאבתלם.הלכהלא
שאלותשואלתחיתה ...בתלםהולכתלאדופןיוצאתנון-קונפורמיסטית,
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בסך'""'ההליכהחדש'".ב'תיכוןללמודשנרשמוהראשוניםניןחיתהקשרת.
משחגסאמולעצמיות"רחכשווןליצירההצמאעסהתיישבהלאהתנועתית

 .) 19 89(נך-קדמא,ניגדועלשמיו

בהעמידה,חילדי-אגרצנטו,יחפןאתגסבנדידותלגלותהשכילהנינזר
'דנילגדר'י,נקרל'שיובאיודיהיצירתה.נמרכזהילדאתעצמה,כשטקליס

שלבדידותורות'ישללחתולר'שירלבן'לבן'החלבוןשנתיים',בן'דגיפרש',
דניובחפציו:המוגדרבעולמושביערת-רצוןאפופתאלאמלנכוליתאינההילד

בהתגאותהלאישזקוקהאינהרותילסבתו,ולאלסוסווקזקוקהפרש
קטןחלדןהקטן,שולחנוגביעלאורחתואוכלודניהחדשה,בשמלתה
 .) 18 .מס(אידואזנועלוחתלתול

המלנכולייםוהטוניםנינזר,שלבאיודיהברדדהישרתתמידאיננוהילד
כךלתארוהבחירההכוח.אינםשטקליסלשיריבאיוריהעולמומתוארשבחם

ואיפיוןשטקליס,שליצירתהלאווירתעמוקוכנודדקקשבשלתוצאההיא
"עינייםברגשטייןפניהשללספוחנינזרשלבאידויהועולמםהילדים
זאת.יגלחשמחדת"
ההקשרכשחיה,נותרוהספונטניהתמציתיחקושאופילמורת

באירועליזותמלאיילדיםחבורותשלעולםמאפשרחבינדו•-בוגשטייני
שלבאיוריהשונההאםדמותגםועו.ד'בברכה'בחצו','אוטו'עגלה,'לשירים
ב'שירהאםשלחמאויירתדמותהאתנשווהאםודיבוגשטיין,לשיריניגדו

אפילואגודל'י.נ'אגודלילן-שטקליסשלהמצועפתלזובוגשטייומאתלרונן'
שלספוחבאיורימאבדותזוכוחלילהעםוהמפגשבחלוןהצפיחסצנות

'שניאיוריאתנשווהאםהמעיקות,הקיומיותהמשמעויותמןנרגשטייו

ברברדדה,'בילדהב'מעשהשטקליסשלשידיהלאיודימנוחה'ר'לילאנקווים'
אפורככתםלילהמולאםכיירח,-נשקף-חלוןמולךקלאהילדהיושבת
כאחתניגדו,שלבדידותהנולו.היקוםאתולכסותלהתפשטהמאייםכהה,

נכפתהלאאךשטקליס,שלביצירתהחדמצאהבחייה,היסודמחוויות
"להוציא"שהצליחהבוגשטיין,שליצירתהעלגםויזואליתכאינטרפרטציה

 .לחלוטיןאחדיםחווייתייםחלקיםנדומבי
ללאשטקליס,שלהטקסטאתתככיהםמבחינתממחישיםנינזרשלאיודיה
עליו."להשתלט"אולהאפילבסיוןוללאמהפכניארנועזפירושלולספקבסירן
כשלזמג,{ח,ויזואל,יבאופןמתרגמתהיאאותוהמילול,ילריתמוסקשובההיא

האלמנטאתמבליטההיאברווזים'חגור'עגוהגז'י'שירהמשחקבשירי
נוהמוזכריםהחייםבעלישל"קופצני"פיזרוידיעלבטקסטהקייםהקצבי

מתוןאחתבדמותאואחדבמוטיבבוחרתהיאלעתיםכולו.חדףפניעל
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 :?.שמלתחתהאתביברומצמצמתבואמא',שלל'שמלותבאיורהכמותשיר,
לובשת/שאמאהחלוקזה"אתהמסיים:המשפטאתלהדגישובוחרתאמא

הערב.:כלוודאי-ידידימונחנתפיחעלכאשרחוששתאינניפוחדת,אינני
עלהשירשלהכוללתמשמעותואתלתמצתבוחרתהיאלעתיםלידי".תשב

"עייפתלשיראיורההואלכךודוגמהמתוכו,העולהחשובאספקטהבלטתידי
 ' lגבךך"דניאתהפותחובאיורצללי-החוש.ךדווקאמודגשיםבוזחבח",בובה

בטקסט.מצויהשאינהתמונהבחלון,מצפהמתוארדני
til>! אוניברסליים.ילדותנסיבותמתיילדתלאבלשוןביברומציגהשטקליס,ו

בתוספתשחורטושידיעלומיומנים'נחרציםספונטניים'ציפורןבקווי
ואל-זמן,אל-מקוםשלאוניברסליעולםנינזררושמתמדולל,באפורכתמים

עצבשלחוויותלוקאלית,תרבותשלמזהיםלפרטיםקשוכלללאהמייצג
כגוןאוניברסליותילדיותהתנסויותשלומגווןושעמרםאכזבהפח,דובדידות,

וכר.'ילד-חורתיחסיומשחק,דמיוןהטבע,עםקשר

יסודחוויותחיטבושקוליםקצריםבמשפטיםהמעבירהשטקליס,כמו
ניגדוכך-גבוהוגשימטעןבעלותפשוטותובמליםמתומצתבאופןקיומיות
החכותאתביותרהאלמנטריתגרפיבאמצעימתאדתהמתומצתים,באיוריה

נשמתאתבהעבירהרומזת,היא-מתארתמשהיאיותר .ביותרהמהותי

שבללהדרמט.ישחודובטושמעטיםציפורןבקריבשרםאתולאחוברים
גרידא,טונאליכגיווןשונים:תפקידיםבעללאפורחופךהואבמיםאותו

שלויזואליתכהמחשהאומועקת,אואימהשלאווירהליצירתכאמצעי

הזן,ציווימרוחישאיוריהשלבאופייםו'מורת.'כ'שעמרם'מופשטיםמושגים
בהדגישםמברשת,ובהינףמועטיםבקריםפתאומיתהארהלהמחיששבקשו

האינטואיטיבית.בראייהשהחכרהאת

"מתוק":אומתיילדאינוביברושלאיוריהסגנוןכךשטקליס,שלשיריהכמו

כאמנית.עצמהבטאהשבוהאופןמןבסגנונםשוניםאינםלילדיםאיוריה
"מרחבמשאירההיאדקדקניעיבודעלויתרוותוךבאופים,פתוחיםאיוריה
התשובהחלבן.חדףחללגביעלידייםורחבאוורירינשימה"

עםלהפליאהרמונישיחדולקייםמצליחהביברושלהריזראלית-הלירית
להתניהשטקליס-בינדרהשילובאתולהפוךשטקליס,שלהטקסטים
הישראלי.הספרבמסורתתרבותית

הערות:

שהאווהישראל~במוזיאוןהגועראגףשלבדימוסאוצרתגורדר,ןאיילה Jלגבתודתי : 1מס.תערה

לקיומובאשרכן,וכמר Jשטקליסשלליצירתההראשוןהמאיירגוטןמשללחיותובאשרעיניאת
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ירושלמישלבביבליוגרפיתמוזכראיכטאךכץ,אבכרידיעלשאוירלשיירה,אנגליתרוגםשל

וטקס:

Miriam Yalan Stekellis - in the woods. illustrated by avner katz. Sharon 
. 1972 , Pub. Israel 

מיצירותיהשרגוםוגיבוריםרמטיביםהספרלכותרתמסבובבעדינותממקמתליאור : 2מס.הערה

הכריכה,רקעעצמו.בספרבעיידנבינדרצלהשלכאיוריהשניתהילדיזההשארתםשטקליס,של

הכריכהוחומריירקרק},תכלכל,צהבהב,(ךחד·עתיק,לעיןהנעימיםפהסטלגרנוהספר,כותרת

לעולםברכותאוותומזמינההעכשןןוהקוראשלפניואתהמקדמתאסתטית,השקעתמקירנים

איכרתי.

היושטקליסשלליצירתהכיבדושלבאיוריהוהסצטתשהדמויותלמרות : 3מס.העדה
n אןנובךסלוןתll מטוךבמךןם""שמשלשזךשמאוךיךההרזפבךטום,חטוןפלמבחונת)' r הגךז",שוך

עלזה,באיורהגגותןנךכנית:מבחינהאלאסגטניתמבחינהרקלאישראלית''רוח 11עולה } 1957

מיידיעלמיידיתמזוהיםלבנים,שטוחים,אבוב,תלגגותהםהחשמל,וחויטהכביסהחבלי

הישראלית.בתרבותשגדל

ב.יבליוגרפיה

& Eisenstadt, s.n. (1985) - the transformation of israeli society. weinfeld 
. nicolson, london 

ביתן.זומרהת"א,ילדים.לספרותאופקלקסיקון- ) (1985א.אופק,

המאוח.דהקמץא, nתושוירם.רשיומים- } 1989 {צ,ונגדר,

 . 33-32ע' 21.189.ימים, 7אחחונ,תידיעותשנח. 30אהבת- ) 1989 {ע.בד-קדמא,

 . 40-38 . 1גרו.בער,ילדיםספרותשטרן.יוסי- ) 1975 (א.~חבי,
 31. 27-26ע' . 1.2.89הזה,העולםובמותם.חבייהם-ונתןצולח- ) 1989 (ב.זה

 . ZO-21 27.189חותם.המשמר,עלכצ<לו.צילח- ) 1989 (ח.יוסף,

 . 117-109 . 9קריאת,מעגל<ביבליוגפרית.שlכקליס:ילךמרים- ) 1983 (.וופוסק,.ו<תשלמ,י
 . 1 . 19.169פנא,ימעריב,קץ.לאיןפגישת- ) 1969 (ש.טקס,

 . 24 • 3.2.89דבר,לדבר.במקוםציידההיא- ) 1989 (ר._צימרמ,ן
מסדה.א, 11תישראל.אמנותשלספררת- ) 1980 (.גועפרת,ד.ליוטח,ב,תומז,

סרפדיםשל 'ב-'אעפ,'יונגדרצלהי tע'שאריירוסהפירםרשימת- 1מס.נסחפ

 . 1959דיבר.א, 11תשירים.ראשון:גשם-ד.אגומ~ן

 . 1973המאוחד.הקבוץת"א,העשייר.האפרוח-ב.אלתרןמ,

 . 197Zהמאוחד.הקמץת"א,לילידם.אלתרמןנתן-כ.אלתדןמ,
 . 1974 , 1958לספרות.מחבורתא, 11תהמזמרת.חתנהספר-נ.אלתרןמ,

 • 1975המאוחד.הקברץא, 11תהיחדות.ספר-נ.אלתרמ~ן

 . 1975המאוח.דהקמץ 1א 11תחבשן.מלךערג-כ.אלתרןמ,

 . 1954דיבר.א, 11תמחזיו.ת 3הפרחים:מרד-א.אמיתה

 . 1971המאוחד.הקמץא, 11תמטיילת.יעל-ת.אתר,

 . 1972 , 1950המאוחד.הקמץ 1א 11תלןג.השירמיטב-ח.נ. ,קילאבי';-,::':-:
 . 1975המאוחד.הקמץא, nתוציוירם.ספןוךםיצ,,י;נןך, ,";

 , 1956המאוח.דהקמץא, nתסיופרים.אדומים:חרוזים-פ.ברגשיטי,ן

 . 1961המאוחד.הקברץ 1א 11תשחמות.עיניים-פ.ברגשטיי,ן

 . 1953המאוחד.הקבוץא, 11תידעתי.שיר-פ.ברגשטיי,ן
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 . 1978עמיחי.ת"א,החלום.יירד-(לקטה)י. lהדס

 . 1958המאוחד.תקבוץ ,א' 1ת .'בבכתתביאליק-ב. tחבס

 . 1962דיבר.א, 11תסו.דלייש-מ. tילן-שטקליס

 . 1957דבור. ,א' 1תהגדי.שיר-מ.ילן-שטקלוס,

 . 1963כיומן.י-ם,שירים.החכול:הים-ב.סמילנסוק,

 . 1956דיבר.א, 11תסיפורים.פלא:שלח-ל.יקפניס,

המאיידיםשמדתעפ"יבמאמרהאיוריםושימת : 2מס.בספח
גררודן.רא.ביכורצ.אווןך;וספורים.שיירםשטקליס:ילךמרים-חייםרו,ן . 1מס.איור

הספר}.(כריכת . 1985 ..!!דד
רא.ביכורצ.איירו:ןסןפךום.שיריםשטקליס:ילךמירם-יעלליארד, 2.מס.איור

 ,~-,;'ן:;, ''סהפר},(כריכת . 1986דביר.

הגפריקה-קולברא.זהרצ.{מתון: .)! 195- (ניירעלעטחשום.-אהווןגלעד~י . 3מס.איור

 .) 1960ופעלים.ספריתא, 1ת'הישראלית.

 riהגרפוק-קולבוא.זהרצ.{מותך: .}! 195- (ניירעלעטירשום.-שושנתחייןמ, . 4מס.איור
 .} 1960ופעלים.ספרית ,א''תהישראלית.

- Zabransky, Adolf .. 1950 . 5מס.איור do kola. by: p. denk. polska, cztelnik 
קולברא.הר tצ.(מתון: .}! 195- (ניירעלעטרישום.-רותשלרס, . 6מס.איור

 .) 1960פועלים.ספריתא, 11תהישראלית.

קולברא.זהרצ.(מתון: }! 195- (ניירעלעטורשום.-אודהנבר,ן . 7מס.איור

 .) 1960ופעלים.ספריתא, 11תהישראלית.

 ( , 1938דביר. ,א' 1תולן•שטקלוס.מ.מאת:גמדים.ךןצ•אצובינהגביץר, . 8מס,איור
 j11חקט('הדג 1

נחמדת(/}.מה"אלישבע iלישרן"חצהאני"אין

- Kutzer, Ernst .. 9מס.איור wie engelchen eine mutter suchte. von: M 
.) 193-( . Wannske. hamburg, A. Hahn's verlag 

בילדהמעשת 1ו . 1947דביר. 1א 11תילן-שטקליס.מ.מאת:בילדה.מעשה-יוסישטר,ן . 10מס.איור
 .} llבודדח

מעשה 1ו .) 1960 { 1985דביר.א, 11תוספורים.שיריםשטקליס:ילךמורם-צלחניגדו, . 11מס.יאור

ברדדה(י}.בילדה

 . rגרדםגררועתנ 9sדחדר.ת~א,לון·שטלקיס..ממא:תגלגלים.-בריגיטחפרנקפררטר,נ zמס.איור
שללחתולךישיר 1959דיבר. 1ת"אילן-שטקלוס.מ.מאת;דני.ספר-יוסףוחצק! . 13מס.איור

הצלחת'/).שלהצפור l' i'lרותי

- Braque, eorges . 1955 . 1 ~מס.איור Theogonie by: Hesiod. paris, maeght 
א, 11תגורדרן.רא.ביגורצ.איית:וספרידם.שיריםשטקליס:ילךמירם-צלחיבכור, . 15מס.איור

 11ברדדהבילדת"מעשהסוד";ליוייש . 1986דביר.
{. 

 1ת"אגורדרן.רא.ניגדוצ.איית:וסופרים.שיירםשטקליס:ילךמרים-צלחינגדו, . 16מס.איור

 ( • 1986דביר.
 11במרוסשמשחשמש ; 11שעמום 11

(. 

ת"א,גורדון.רא.ביגורצ.איירו:רסטרים.שיירםשטקליס:ילךמרים-צלהיבכור, . 17מס.אירו

 11אגודליך'אגרדל . 1986דביר.
.( 

ת"א,גורדון.רא.בוגדוצ.איירו:וספוורם.שיריםשטקליס:ילךמירם-צלהביגור, . 18מס.איור

 ( • 1986דביר.
 11לגוירבקר"שוך 1לבן'לב,ןהחלברן 11

(. 

 . 1961המאוחד.הקבוץת"א,נרגשטיין.פ.מאת:שמחות.עיניים-צלחבינדר, . 19מס.איור

)' l .{"בברכה
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איודיםלהערכתקויזכויוניםעל =וריחtכעםעל
ילדים.לספרי

 .שבידסכינהמאת:

שובנשאלתאניהאיורנושאעלוספוניםהוויםמווים,עםהרבותבשיחותי
השקפתיאתלהציעאנסהזהבמאמרלהערכתם.הקריטריוניםנושאעלושוב
בנדון:

שלההתאמהששאלתטבוריםהמחנכיםרובהחינוכיים.רקהיטריוניםא.
והתרבותיתהרגשיתהשכלית,התפתחותוולרמתהילדלגילהאמנותיהחומר
לו.שנגישהמאויירותהיצירותמבתראתלקבועצריכה

בעצמולקבועצריךשהילדהסבורים,מחנכיםגםנמצאכךהטועניםאלהביד
כןעלנראה .בשבילוטובלאומהטובמהיחליטהואהעדפותיו.את

קרובות:לעתיםשומעתשאנילטענהכאלהמחנכיםמגיאהבכתהשהתנסות
הזה!הספראתמבינים"אינם"הילדיםאואוהבים",אינם"הילדים

בדרךאוהביםילדיםכיהטוענת,גולדברג'לאהשלכדעתההיאבנידוןדעתי
קללהםשנראהמהמעדיפיםהםבגנם.אובביתםלדאותשהתרגלומהכלל

הסוגמןתומררקלהםנגישאםאולםמיידי.באופןאותםשמענגומהלהבנה,
הספרותבתחוםלאחאסטת,ילחינוכםהדרושהמצעאתלהםנספקלאהזה
בהחטו"ספרותבדג:גולדלאהטוענתועו,דהחזותית.האמנותבתחוםולא

זאתלעומתהטועניםמחנכיםישלמבוגרים".'גםטובהלחיותחייבתלילדים
ותחשוףהילדשלמהבנתולמעלהתחיההמבוגריםאלה"פוזלת"שספרות

איננושלדעתםדברהמבוגרים,שלהמורכבהרגשילעולמםמדימוקדםאותו ;
, i ;; עולםבתוךבזמננוחייםהילדיםלדעתיחינוכית-נפשית.'מבחינהרצוי
גםוהשנאות,המאבקיםבכלחלקלוקחיםהםנפרד.מדורלחםאידהמבוגרים. .

למרבהחגינו.ובימיבאהבותינורקולאחיינו,עלהמעיביםוהטרור,:האלימות
שיתבגרו.עדאלחכלמפניעליהםלגונןיכוליםאיננו~;הצער
מביןפחותגםהוארבות,מבחינותהמבוגריםמןחלשהואהקטןהילד;~נון,
יכולתומבחינתישעחסרהואוכיחודסביבו,שמתחולללמההמניעיםאת

לו /o(!1המוחלטתהתלותבגללאותו,הסובבתבמציאותמשהו;לשנות
אתומלשוחחהמחנכים,אותנו,למנועצריכהאינהזועובדהאולםבמבוגרים.

גםמטרידותהן .כאלהבעיותהמבטאותביצירותאתויחדמלעייןאוכ,ן ל((,
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אזתןמלחעלזתנמנעאםיותר,עודאזליאזתז,להטרידימשיכזוחןאותו,
חינוכית.התערבותידיעלבונתמוךלאואםישירת,בצורחלפניו

חעזמקמימדיכלאלירדלאשהילדיתכןמימדית.דבתמידהיאטובחיצירה
המתפתחכושרהיארגשיתבשלותנח.לגלותמסוגליםהמבוגריםשאנו

אתלהתחיללדעתירצוייתפתחאמנםחזהשהכושרכדישוב,אולםבהדרגה.
לחתמזדדלהתחילמוטבוחרדותפחדיםלהדחיקבמקוםצעיר.בגילהתהליך

קשולחןשאיןמיצירות-דמיידיותקלדתבהנאותלהסתפקבמקוםאיתם.-
ישקשייהשלמרותבמציאותלעסוקמוטב-נחחישהילדלמציאותאir\ז.ני

ושמחה.נדיבווביופ,יגםעומק,גםעניין,גםבה

חינוכייםקריטריוניםפיעלמדימחמירסינוןעלממליצהאינניאלחמטעמים
מאודלדעתירצויאבלחסאח.אתלהגדיששאסורמובןלעיל.הנזכרהסוגמן

שלתכנתןכאלחאדתסבר,הטעונותספרותיצירותגםהילדיםלפנילפתוח
זמן.לאחררקיגיעוחםהמלאה

אתבקפידתלברורשישטועניםהמחנכיםדובהאמנותיים:הקו<טו<ונים ..כ
ביזתוחמעזלחאתרקלהציעכדילילדים,המוגשוהאמנותיהספרותיתחומו

חםלהמלצת,הזוכיםהמאויירים,הספריםדובמקובלים.קריטריוניםפיעל
ותתוכן".'הצורח"אחדותשלהעיקרוןמבחינתמעולותצורניותאיכויותבעלי

לאיור,התמלילביומלאחתתאמתשתחיהלכןמקדישיםמיוחדתלבתשומת
מיחסיםאחריםמבקרים 6תואמים'יחיוהאיורו"דזח"הטכסטש"רוח"זכן

מזהיריםבייחודהאסתטות.העריכהאוהציורשללמקורוותורבהחשיבות

אןהללו,ההמלצותמןלהרבהמסכומהאנימתקתק.קוטשמפניכחומדתהם
כלשעצמםהאסתטייםשהטעונוםמפנילאלכולן.להצטרףוכולתאוננולצערו

אסתטות,אונותמקוריות,להערוןיודעתשאינימפנואול,יבראוןבאינם

כמהמוצאתאניאלהשוקוליםשמלבדמפנואלאוכד',לתמלילהתאמה
הדרישותעםבסתירתלפעמיםוהעומדיםוותרחשוביםליהנראיםשיקולים

חללו.

אםנוןתמונת,לקרואהילדאתללמדלדעת,יהיא,כמורחהראשונהחובתי

חןמוצאתאוננהאםוביןאסטתית,אותיכונותמבחינהבעיניחןמוצאתהיא

חומושיביאווהצעירוםהמבוגריםתלמיד'אתלהזמיןנוהגתאניכלל.בעוני
ובשארזולחוברתבמבואשנזכרובמונחיםלתארושנוכלכדיאותםהמעניין
התלמידוןבשלובתרגיליםבעבודותדיוניםגםלעודדנוהגתאניפרקיה.

אוריינותגםלפתחניתןזובדרןכילינראהבשעור.יהמשתתפיםוהילדים

מעניקהשאניחרותשלמידהאותהלעצמילוקחתאניכמובן,שיפוט.וגם
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אתמסבירהאניואזבעינ,יעדיףהנראהחומרמביאהאניגםלתלמידי!
הגיווןמןלומדיםכולנומארייו.חומרשלשפעמניביםאלח!דיוניםהעדפותי
שישאחתמורחידיעלרקולאהקבוצה,ידיעללכיתההמובאבררניחבלתי

משלח.(מוגבל)טעםלח

אתולתארלטרוחעלינוהקבוצה.לפניבחירתנואתלנמקעלינוכמובן,

נח.מוצאיםשאנוההבעתיותהסגולותעלולעמודלהנחיותבהתאםהיצירה

בעיניחןלמצואיכולהאחתשיצירהקרובות,לעתיםמתבררכאלחבזיונים
הצדדיםשניכאשרממנה,אחרחלקבעיניחןלמצואולאהקבוצה,מןחלק

כלמוסברתהיאלגיטימית.תוצאהזוהילשיפוטם.רצינייםנימוקיםמביאים

נפשיתבעמדהאובטמפרמנטבהשכלה,בגיל,האישייםההבדליםמתוךצרכה

פסקניותמהערכותלהימנעשראוילינראהכךמשוםהמציאות.כלפיבסיסית

ולגלותממנוללמודעלינוהזולת.טעםאתלכבזללמודעלינווחד-משמעיות.

מעצמנו.עליהםעמדנושלאקריטריוניםאוראותנקודותבעזרתו

תהליךאםכיציוניםמתןל .11ופעולהאיננהאומנותהערכתכיאיפוא,מסתבר,

הרבהנדרשאישי"טעם"לפתחכדימורכב.ואינטלקטואלירגשיתחושת,י

שלבהערכהכשמדובר-נפשיתוגמישותפתיחותמגוון,אסתטיניסיון

יצירהשלהפניםבשנימבחינתבצורהלהתבונןיש-לתמלילאיורים
ישואזכאובייקטיםעצמהבפנימחןאחתבכללעייןישוחזותית.ספרותית

העיצוב,מרכיביהסגנון,הז'נר,המידע:אתנכוןלקלוטכדישיפוטנואתלאפק

התרבותייםהמשקעיםאתמגעת,שידיעתנוככללזהות,ישכןאחר
משניאחדכלתרומתאתלעמתישכןאחרחללו.שביצירותוהאישיים
התהליךכלאתשעברנואחרירקזה.מולזהחמאויירבספרשנפגשוהאמנים

הצטברותהיאההערכהכילנו,יתברראזאבלההערכה.אללהגיענוכלחזה
כישקדמת.חחסתכלותיתהפעילותמכללנושהיוהאכזבות)(אוהסיפוקים

להעשירכדיבהשישלהערכהנגיעלאביצירתבעצמנוחרבהלהשקיעבלי
דעתנו.אתולהרחיבאותנו

עצמנולגביגםאובייקטיבישיפוטשליכולתלפתחחשובזהתהליךבתוך

ההערכהלביןמאישיותנוהנובעשיפוטביןלהבחיןללמודעלינוכמעריכים.
בנותיצודכזאתהבחנהביצירת.אובייקטיביתהנמצאיםהמטעניםשל

להרגליםבניגודאוליהעומדותחדשותאסתטיותהתנסויותכלפיפתיחות

 1'"מנטיותינו.אחתהסותרותאועלינו,שהתחבבוקודמים

או.חסראסתטיעדךחסרכשלעצמוהואעלינוחביבשאינוכלשלאאזנלמד
כלפיפתיחותגםבנותיצורכזאתהבחנהוהבנתנו.ידיעתנולהרחבתתרומה

השונהדעתםכאילומאויימים,שנרגישבליזאתמשלנו.שוניםוטעמיםדעות
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גזנ'סלחניםיותרלחידתנלמדאוליכךידיעלדעתנו.אתמבטלתאחריםשל
חדעםשבמפגשרוחניותלהרפתקאותלהפליגלעצמנווגרשהעצמנו,כלפי
מתחנi';תישמטהבטוחהעולמנוהשקפתקרקעשמאהחששבלי-שובוזר.

 .שםבעלמבקרשלאדמורה,שלבשיפוטיותלותשנרגישבמקוםלרגלינו.
גם''הזדמנותדלתתעצמנועליותרלסמוךנוכלתדוני,לאפיפיורשנתמנה
דלתנו.עלהמתדפקיםלאורחגםלזר,גםלחדשן,

לקבועאיןהיא:הקריטריוניםשאלתלגביזהמכלהיוצאתקגה Q'המ

המורהמןשנדרשמהסופי"."צידופיהםעללתתמנתעל!Qקטרידנים
 ·.ראייהשלפרספקטיבותוהקטניםהגדוליםלתלמידיולהקנותחראלאומנות

המאפשרות:

היחסשלאובייקטיביתוהערכההחזרתי,המידעשלאובייקטיביתקליטהא.
הערכתכךחר rזבאיור'והספרותיבתמליללמסרהאמצעיםביו

ביניהם.שנוצרההמלאההאינטראקציה
ההסתכלותתהליךמתוךאצלםשהתגבשההדעהשלאובייקטיביתקליטהב.

נח.שישהאישייםבמשקעיםהבחנהתוך

לגבימשלהםשוגותוהערכותרביםמסריםכלפיופתיחותחבבהסובלנות,ג.
אובייקטיביים.ממצאיםאותם

ארקריאהחומרהבאתמפניחוששתאיננילעילשהעליתיהשיקוליםבגלל
תלמיד.ישלטעמםחלילהיתקלקלשמאראויים""בלתיאמנותייםחומרים
בגללדוחיםאפילואומשעממים,שאיוריהםמעוליםטכסטיםישראשית,

ותמליליהםמעוליםשאיוריהםספריםישזאתלעומת .שלהםהסטראוטיפיות
איורעלגםספררת,עלגםמאודחרבהללמודאפשרמחםודווקאשדופים,

שביניהם.היחסיםעלרגם

אמנותיז'נררקאיננוקיטש 7לכתח."קיטש"מהבאתחוששתאיננילבסוף,
שלשחיקתהתוצאתגםלחיותיכולקיטשונדרש.שחוק,מתקתק,חקייני,

שהועתקומארדחשובותמקרויותיצירותישנןהמסתכל.בעינימקוריתיצירה

עותקיםבמיליונישוכפלומקרויים,פחותאומניםידיעלספרראיופעמים

אתשפגשמילמשל,בעינינו.לקיטשחיוחןכךידירעלבפרוטות,ונמכרו
כנסיהוכלרכבת,תחנתכלשלבפתחהרפאלשלהסקסטיניתהמדרגה
כאשרלרעהמשוחדותבלתיבעיניםארתחלראותמארדיתקשהבאירופה

לאגריגרייקייטאיורישלהחיקוייםמיליוניאתשראהמיאוהמקור.אתיראה

איוריה.שלהמיוחדובחןבמקרריתחכללירגיש
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קומרסוומי:אננדהמדברילצטטלעצמיארשהלכסוף

t tl1at ןןIt is i1ot that tl1e artist is a special lci11d of ina11, b 
. every ma11 is i1ot special kind of artist 

אישיותואתאישיותםאתשיפתחוהמוריםאתלעודדאיפוא,באה,זרחוברת

בספורתיתד,שיפוטיותידיעלנבלמתלאפתוחה,התנסותידיעלתלמידיהם
היצירתי.הפןאתבעצמםכךמתוךושיגלוחזותיתוכאמנות

ביבליוגרפיותהעוות

l . 79-77עמ'הפועלים.ספריתלקוראיו,ילדיםסופרבין-לאהגולדברג . 

 . 67עמ' 1שם . 2
3 .. Sl1warcz Joseph - Way of the illustrator American Library Ass 1982 pp 

. 200 -179 
 . 195-181עמ'שם,ראה . 4

 . 4Z7-422 1עמ 1969 . , 5החינוןילדים.בספרוהאיורשלמחויבות-ווסףשוורץ . 5

 . 1989ספטמברונוער,ילדיםספרותילדים.בספריהאיוריםשלערכם-אילנהסוביך , 6

 j • 97-79 1עמ . 1974 3חוכרתכחינוהעיוניםבאיור.הקיטשעל-יוסףשוורץ 7.

זyקןים iקים i~מ
לילדיםדםפ~ויםא~רדתמכהר
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והגיונותתמונות-הילריםבספרותהאוויינות
ולדךצביהמאת:

ועולמותתברחפנינשקפיםשבוואימראת.וגםואיגםהיאהילדיםספרות

ואילווקוראיה.תחנותמשתקפתשבחמראתנסתרים;ולעתיםובים"אחוים
אספלקריח.בביטוימשתמשתחייתיתםחםמןשנים'לפנינוידאתתי !iכת

העוסקיםהילדיםספורתמתוךוהגיונותתמונותלתאורוצחאניתפעם
המושג.אתונדגיםנגדירלדר,ךנצאבטרםאךבאודיינות.

-מכאןשלח.חוניםצוותחיא-ואורייןתודח,פיורשח"אווייח"בארמית
כאחתשבכתבובתודתשבעל-פחבתרותשבקימיבן-תודות,חראבו-אוריין

נשיאבו-אשו,משחפרופסורעל-ידיליניתןזהוממצחקצו(חסנו
מורחחש-המיוחדתהזכותישהעבריתברילדוהעברית).ללשוןהאקדמיה

כיצדלדעת-תעבריהדיבורוהתחדשותהעבריתהלשוןתולדותמכוחלנו
לגביקרחוכךהיומיומית.בשפתנואותנוהמשמשותהמליםמןרבותנולדו
למונחכתרגוםסמילנסקיתמירמשחד"רעל-ידישנטבעאוויינות,המונח
בתורהשמצוימיבר-אורייןמתוןשנגזר , > Literacy (ליטואטיות-הלועזי

ובכתובים.

אודותשתצטבררבידעבעקבותנולדבעבריתחדשמונחלטבועתצרוך
כפיאוריינות,והתפתחותה.רכישתהתכתובת,חשפהשלהשוניםהשימושים

כן:אדכהיא,ארתחמגזיותשחייתי

שלחשוביםבשימושיםהכרוכיםוהעמדותהאמונותהדעות,הידע,שלחסכודנ
בלשוןהקשורותותרבותיותחברתיותחתנחגויותשלמערכתתכתובת.חשפת

כאחת.והכתובההדבורה

החברתייםההיבטיםעלדגששםשהואבכךחואזחשבמונחהחידוש

בלבד.המיומנותאוחידעשלתרכיבבהגדרתמצטמצםואיננווהתרבותיים,
והקריאה-אםכשפתהלשון-העבריתהודאתלגבישלוההשתמעויות
תמונותמתארתגםהילדיםשספרותמאחרלכת.מרחיקותחןבבית-תספר

בהמוצגתכיצדלראותבמיוחדמענייועליהם,משפיעתרגםמחיינווהגיונות
חאוריינות.

מרגעאותן.ולהקנותללמדמקרםחיחכמיומנויות,נתפסווכתיבהכשקריאה

וכתובקרואכשידיעתאותן.לטפחצוידחברתית,כחתנחגרתנתפסותשחן
כשהיאאןאותה,לחורותמחליטיםשברמסויםגילישלטכניקה,מצטמצמת
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מןמתפתחתשהיאבוווחברתיות,התנהגויותשלממעוכתכחלקנתפסת

ומצטברות,רבותעדויותלנוישכיוםלחברה.מצטרףהיחידשבוהוגע
בהתנהגויותנפגשיםשילדיםכןעלהמעידותושיטתיות,אנקדוטאליות

כאלחהתנהגויותלעצמםלאמץמתחיליםוחםחייהם,בראשיתכבואווייניות
בספוהוויונועציםנול,דשהתינוקלפנימשערים.שאנוהמועדלפניחובה
הילדשלחייועלעמוקותתשפיעוהיאאווייניתהתנהגותהיאזאת-שמות

גם-שלוהאישיבתיקמעייןהואהתינוק,אתלבדוקניגשכשרופאבחמשן.
הנולד.חרךשלעתידולגבידנותהשלכותלחשישאוויינית,התנהגותזאת

רשימהלפי-קניותלעווןהמסורהאבמשתדלבבית-החולים,עדייוכשהאם
 ...בעיתוןמודעהלפרסםאםמתייעציםחםולעתיםמראש,הזוגבנישחכינו

אךהיל,דשלגורלועלשישפיעואווייניותהתנהגויותשלגילוייםחםאלחכל
כבוהילדשבחןאררייניותהתנסויותשלסדרהגםמתרחשתבעקבותיהם

בקופת-חוליםשיר;לושריםאוסיפורלוקוראים-במיטהפעיל.שותף
שלהם;הטיולאורךאתשיקבעמהרזההפתיחה,שעותעלאמאמסתכלת

הגדוליםשלחלבתשומתמוסטתכיצדהילדרואהפועלת,כשהטלוויזיה
למשל:כמושחרא,דקלוםכלהפעוטעםכשמדקלמיםהקטן.הצגאלממנו
הואושחוואזכיר,שתיחןשחווותרקלבן,לבןוכולוקטן,טלהבדיו"יש

ובחריזהבחזרותובמקצב,נקצבהחל-חשפהמרזיוניםהילדלומדהזנב"

שלניצניםחושףהואנספו,מדפדףכשהילדובצבעים.בהפכיםוכלח

מבצבציםשבהןמפניאוויינות,ניצנילחןקוראיםאנחנו-קריאההתנהגויות
יותר.מאוחריממשושאותןהפניםשהילדהתנהגויותעלהמעידיםהסימנים
אתמדגיםהואלאמא,אותוומגישחדףעלסימניםנמהמשובטכשחרא

מגלחהואהמחשב,לידעובדאומשחקכשאחידחאוויינדת.שלצמיחתה
המסן.עלהמתרחשלביןהקלידיםעלהקשחביןמרתקיםקשרים

הרפרטוארמןשונהמרכיבהילדלומדלעילשתיארנומההזדמנויותאחתבכל
ספרבתוךש :רביםבויםדלומדהוא ,ספולוכשקוראיםיינות.האורשל

ספרשבתוךמאו,דדומותבנוסחאותעצמועלהחוזרסיפורסיפור,מסתתר
אודותעלרבותלומדהואהדפים.הפיכתסדראתלמבוגרשמכתיבמשחויש

-בספולמעקבכיווןשישלומדגםהואואיורים.הכתובביןהגומליןיחסי
הואשספרלומדגםהואלמטה.מלמעלהאולימין,משמאללשמאל,מימין

w,r 
באינט.?מיותאףולעתים ,המבוגרשלמוחלטתבלבתשומתלזכותדון

והשינה,המנוחהשעתאתאוהיום,סוףאתמסמןשספולומדהוא ...מופלאה
חזיונות.ושלחלומותשללעולםהמעבראתואולי

הצליליםעםמתידדוהואחוזרות,תבניותלזהותלומדהואשיו,לוכששרים
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מידהמבטיחהואגםתשירבת.מופיעיםשאינםאלתלעומתלשפת,השייכים
הראשון.מצדמוחלטתכמעטבלותשומתלמאזין,הקרואביןקירבתשל

יכולהשתאוריינותמביןהואמדבר,קיושלנוחרמתלומדחראחוליםבקופת
בטלוויזיההצפייהתשכנה.אתאוהכרוזאתלתחליף-ציבוריתפקידלמלא

אתמושןמת-השוניםתארריינייםהמושאיםשביןהתחרותעלאותומלמדת
 };-וההעזהההתנסותטעםאתאותומטעימהבמחשב-וההתמודדותאמאן
 .בטוחהמסגרתלומציעהדקלוםבצדןתמקשעלכשלוחציםיקרתמתנראה

אבלתום,עדומרבנותמנותחותבהכרחלאלשון,שגרותשלרצףוצפוית,

תכוונהשלמקומןאתלומבהירתתכתיבהואילוומאורגנות,סדורות
והנכונותהלב,תשומתעלאמאשלתאושר-האנושיתבתקשורתוההתכוונות

מתפתחת.אורייניתממערכתחלקתםגםבכתוב,משמעותלחפששלה
אתהמלמדיםאלתתםתווים,אומוריםהמבוגרים,כאילושלנוהדימוי
למגוח,ךואפילובלבדלחלקימתאים,לבלתיתופןולקרואלכתובהילדים

כמערכתהארויינותשלההגדרהאתמאמציםאנחנושבורגעמאותו
זהבתהליךשמורתלמבוגריםותרבותיות.חברתיותהתנהגויותשלמתפתחת

בתהליךהילדאללהצטרףהזכות :כמותמאיןותשרנהגדולהאחות,זכרת
בהתנסויותיו.אותולעודדותחובההאלהההתנהגויותשלוהטיפוחהרכישה
משתנההרציף,ההתפתחותיהתיאוראתמאמציםאנחנושבורגעמאותו

שלהתפקידהגדותומשתנתהילדאתמתאריםאנושבעזרתוהמליםאוצו

אינםשעדייואושקוראיםילדיםביונבחיןלאוחלאתמעתההמבוגר.

קוראהואברייתה,מעצםאווייניתשהיאשלנו,בחבותהגדלילדכלקוראים.
לקוראלהפוךשיוכלכןניסיוןלצבורעליויהיההשניםבמשךמתחיל.

עלאונייר,דףעלכלשהוסימןהמשאירהילדומיומן.עצמאיבעל-ניסיון,
לסימניםמשמעותהמייחסכותבמתחיל,כותביחיה-היםחוףעלאוקיו,

שלהכתיבהדרכיאלויותריותריתקרבחראלכשיגדלמשאיר.שחרא
יוכלושישאירשהסימניםכן,אותןויכירהמוסכמותאתילמדהמבוגרים,

ומשמערת.מסרממנולהפיקלאחריםבסיסלשמש

ולנדוד.למורדלשרו,דשלנוהכוחמקררהיא-והקריאהתכתיבה-תארויינות
אררעל,לשתותהלילהעלוליםאנחנו-לשורדנרכללאכתובמהלדעתבלי

עללערערמסוגליםלהיותבליהמזרן.ארהתלושיםחלוקתאתלהחמיץ
נרכללאהחדשות,אתלקוראבליגברת.קנסלשלםנצטרךהשוטר,קביעת
זכותנואתנחמיץבכתב,להגיבמסרגליםלהיותבליספק.בהןלהטיל

המתקבלות.ההחלטותעלולתחרתהבוחריםעללהשפיעכאזרחים
למאתהאדמת,פניעללמסעלסיןאותנולקחתיכולקטןאחדספו
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למחוזותאותנולהניאגםיכולספוואותוהזמן,לתוךלמסעהשתים-עשרה
שלבמקומואותנולהעמידיכוליםכתיבהוכליחלקדףהגיבור.שלליבובתוך

דלק,ללאלטוסהכוחאיומטוסלשדםהמלך.דודשלבביתואדהיפנ,יהקיסר
אןמעצמה,תשוטלאאניחשוםכנפיים.לנולהצמיחיכולספרוןכלאך

מחשבתמונתשדםלים.מעברלהפליגלנומאפשרותשיושלשדודתאובע
חדפיםביןהמתחבאותהתמונותאןכוח,שלמקווללאמתחדשתאיננה

עצמה.ובכלשעהבכללהתעווריכולות
אותהלנצלשיוכלכדיהכתובה,בשפההטמוןהכוחאתיכירשהילדכדי

ועלינוומסקרנותנעימותהתנסויותשלמסלוללולזמןעלינוממנה,וליהנות
-שונותמדוגמאותדוגמאותנביאשלהלןבסקירהבכוחן.להכירלולאפשר

אתהסופדתופשבההדרךאתהמייצגותדוגמאותבפניכםנביאכולן,אתולא

מתוארותהןשבהןכאלחהאוויינית,ההתפתחותואתהכתובהחשפה

כלאתאודותיהןעללשאולניתןשבהןוכאלהויופין,כוחןבמלואונחשפות
 .כןולעשותלשאולשרצינוהשאלות

תשנ"ה) ) 81 (א'בחוברת(המשך

לז\\ז\ף-על-פי-כןז\\Jו\כויה."עוד \\זן(לא-ילדירכ\רכפר\כו ".

 \\'\ליט\הכגיאירכהכו\רהליסודיהילד.שלסדסי\\גסזןןכשלל

\סז\\רעוכודס\י\Jו~לליעלוהז\פל\ליכו\סןכופזידרכ."

סעשה-ןןרכד ,(\ג\יד\סלןןסה\שגאה,\'\הכהט~\דדי-לכ,

שררןןכן כ1\(\סכ\להרי-חושך,לסדכרוכוסרכעונו\שפיכנו-דסי1כ.

\1כ\פ\נו-ןן\לגסלי1כ

'ר'של,ס;וכס,ראו.כןת'\צאת .ד'lר(יי"ס ,\-וחלןוכישראל.החי\נןולדונו \1ס!\וך~

 }ף'
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יייייםפמיניסטיתספרות
ברוךמירימאת:

Jack Zipes ''עלהמאבקלמעןשנתרמוספרותייםז'נריםשנימציגבספרו
מיועדיםבהיותםאלה,ז'נרים ) sex roles (בחברהחמיניםבתפקידישןו<ון
שונה:בלוגיסטיקהאחדכלמשתמשים,שובח,יעד1::י-קהל
לילדים')בעיקרוהמיועדז'נרהיאהפמיניסטיתחמעשיההראשון:הסוג
המעשיותשלההשפעותאתהבודקיםומחקריםמאמריםהשני:הסוג

ומיועדים,בחברה,המיניםתפקידישלההתנהגותדפוסיעלהמסורתיות
חינוןילדים,ספרותבפסיכולוגיההקשוריםמקצועולאנשילחוקריםכמובן

וסוציולוגיה.
ה-סדשנותבראשיתלהווצרהחלוהמעשיותגםכמוהפמיניסטייםהמאמרים
הפמיניסטיותהדרישותעםהדוקבקשרקשוריםוחםובאנגליתבארח"ב

תהליכישינויבאמצעותחמיניםביןשוויוןלהשגתחברת,ילשינוי
חשוביםלחוקריםברורדיביותר.הנמוכיםהגיליםמןהחלהסוציאליזציה

) 1970 Dixon Bob - 1977, Zimel ( וביכליםחםוהמעשיותהסיפוריםכי

השומעיםבהתבגרות1ם(הילדיםהילדיםעלעצוםהשפעהכוחובעליעוצמת
שהיאנסיכהוזקנה,מכוערתתמידשהיאמכשפה,עלסיפוריםבילדותם

הורגתןאםותחרות,ייפח, lאמיוi'תמידשיחי!ונס<דזופסיבית,יפהתמיד
"'''' 4 , ,,~\ ', 

דפוסי'-חחתנחגרתועלמינים iiתפקידיעלמכךלומדיםלהרע.ורצחשתמיד
 ) Sch\vartz 1956)iבעתיך'מחםהמצופים

~"~.,.,"\; 

ומשוטטיםחכמיםאמיצים,לחיותהמעשיותלפיהחייביםהגברים,לצד
רכך'דרקוניםמפנימדינותהצלתנסיכות,(הצלתהעולםהצלתלצורךבחוץ,

וכמובןכנועותרכות,פסיביות,בבית,נעולותלחיותחייבותשהנסיכותחרי

מצוקותיהן.לכלכמוצאנשואיןועלתואריפהנסיךעלחולמותחןרומנטיות.
נשיםשבו l 'סטראוטיפיחינוךתהליךהיאהמסורתייםהסיפוריםתוצאתוי'

הילדיםלגן;ולאחריותבבית,הסתגרותפסיביתהתנהגותעצמןעל{··תקבלנה
שלאקטיביתפקידעצמועליקבלהגברואילוהמשפחת,יהקןולניקיון

חומר.ילתיגמולפוטנציותבעלותגבוהותמשרותעלהתמודדות
שוויוניים,בלתימזיקים,סוציאליזציהתהליכייוצרותהמסורתיותהמעשיות

חדלההיאכן,לא(שאםופסיביתיפהלהיותשלאלאשהמאפשריםשאינם
והשגיאמיץאסרטיבילחיותשלאלגברמאפשריםואינם"אשה")להיות
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"גברי").אינוהואכן,לא(שאם

יבואהימים"באחד J\1.K. Libermanשלזהכמדמרתקיםמאמריםשלשורה

כנגדמטיפיםמעשיות",באמצעותפמינסטיתתובנהרכישת-שלי"הנסיך

המסורתיות.המעשיותשלהמזיקהההשפעה
פמינםטייםמאמריםשלועדכניתארוכהרשימהמצויה ) Zipes 1שלבספרו
המינים.בתפקידיהחברתיתהסטראוטיפיותכנגדבעיקרהיוצאיםזה,בסגנון

לא-אלהמעיןסיפוריםלילדיםלספרימשיכועודכלהחוקריםשללטענתם
מודליםשיציגוחדשותמעשירתליצורישהמסקנה:בחברה.שינוישרםיחול

ומודליםואסרטיביות)חזקות(גםנשיםשלחדשיםמודליםלחיקו,יחדשים

אל-מיני.אפשריותגיורןכלומר,וככרעים),חלשים(גםגבריםשלחדשים
כאלהלילדיםמעשירתשלחדשז'נרבכתיבתאפואהיההמרצע,הפתרון

לחלוטין.שוויוניותשהיאהשקפהסקםיסטירתבלתיעולםהשקפותשיבטאו
לשניגםבאופןלחחלקניתןפמיניסטיותמעשירתהקרויחזההחדשהז'נר

מעשיהשל"תיקון"ארחקלאסירת,המעשיותעלפארוזיות ) 1סוגים:
המסורתיים.בסטריארטיפיםומשתעשעחרפןכשזהקלאסית

(נסיכה,המעשית.שלהמסורתייםבמרכיביםאמנםהמשתמשחדש,סיפור ) 2

המסורתיים,התפקידיםמןלחלוטיןמשוחרריםאלחאבלודרקונים)נסיר
העבריתהילדיםספררתחמינים.תפקידישלחסטריאוטיפיתהעולםומתפיסת

הקיימותהפמיניסטיותהמעשיותשלהעצוםהמבחרמןמאזעדייורחוקה
מהולצידם,החםמןמעטאלינוגםמגיעיםלאט,לאטאבלהגדול.בעולם

כאןבמקומנו.נכתבכשהואהסיפורים,שלהמקוריהז'נרצומחיותר,שחשוב

ועכשיו.

שלהמבריקתרגומהאתכאןנביאפמיניסטית,לפרודיהנפלאהכדוגמה ) 1
 : Revoling Rhy1nesמתוןדאהלרואלדשלאדומהלכפחקרסונימה

דאחלרואחל /אדומהכפח

קרסונימהועיבוד:תרגום

לזאבהתחשקאחדנו.קו

ועב.קצתחיההואטוב.משהוה tאי
דלתהעלודפקהלןהוא:כן i' ד.:.

f בבקתהלבדשגרהסבתא:.של

 1ואימהזוועה lהוי-פתחהסבתא

ואדומהולשרןחרדתשיניים

 " .שאלזאביקכך'יכנס?"ל"אפשר
 .מבוהלמבטברתקעהוסבתא
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לזר.דלתפותח'םשלאשכחת'או'

לומד.הספיקהלאיותרודהו,

ונמוכה.כחושהדיחיתהסבתאאבל

ארוחה"לא"זאת :,ללוזאב'ק

ת'מצבש'פרהלאבכללסבתא

לגב.ח'כףל,נדבקתהבטן

 :בב 1'התרוצץלמטבחב iסב

 !רעבכךכלאב' !מנהעוד"אנ'רוצח """
טע'מהב'לדהדחוףצורךל•'ש
 1אדומהלכיפהאחכהאולי tהי

 .ביעוהיאעכשיותופיע.תיכףהיא

לשער.חג'עח'אדקהעודאבל
במעילהתעטףהזאב,מיהר

שב'לכצדסרקנעל"ם,נעל

בכורסה'שבכובע,לראשחבש

נכנסהאדומהניפהוחיכה.

 :אמרחכךואחרהסתכלהעצרה
 :מע'רהשאב'סל'תהסבתא
 " 1ס'רהכמוגדולותאזנ"םלך'ש"למה

 " 1הקטנהנכוחיהיטב,לשמוע"כדי

ענה.לחהזאבלשוןנמחקכך
 1ז 1פנסיםשביכמועינייםלך"ויש

בר'ס'ם.ושפשףהזאבח"ך"כן"

-קל'וחדחרבהככהאותך"לראות
במשקל!"העל'ח ...שגםל,נדמה

בלשוןשפח'ואחהזאבלקלק

 ..הראשוןהב'סאח'קחא'ךותכנן
קש,שלבטעםצמוקהסבתאאחו•

 !בדבשתפוחכמוחה'הכפונת
 !חמהוךכרבה'לדונחאמרהאז

 "'··. ........ !פרוחשלמע'לא'זה !"סבתא

הרגע"זההזאב,קרא " l"לא

גדול?)'פחכזהלך'שזהלמה"סבתא,

כך,אוכךתאמר',מהמשנהלאאבל

אוחך!"גםאבלעשנ"םאורגעעוד

בכתפיים,משנהאזאדומהכפה

ת'דגליים,פשקההגב,אתזקפה

מאחורהכיסאלת'ידהכניסה

שחור,אוטומטיאקדחוהוציאה

יריות,שלושבווידחהכונה

 .מאודמחלזאבהפךהואומ'ד
אוחהפגשת'בערךחודשאחר'

כ'חה.פחחמולכ'ערמט'לת

'לדות'ת.אדומה,שכמ'הבל'אבל

ושטות'ח.אדומהכפהבל'וגם

בגברת.חלממששלמהמםשנו'

נהדרת.כפרווההתעטפהעכשיו

לי,אמרההיא"שלום,"

לבכברשמח"האם

הזאב'!"מפרוותהמקסיםלמעילי

אתומוש<ע~נכוןבד<וק~וגוג, '( pמג<האמיץתציידדאהל[:לאשלבנוסחו~ד 3
עםילדתעוד,לא •.עווtואתאדומת~צילתכפהעצמו\~היאאלא,אדומתכפת
(וחמושת)אמוצהנערה.אלארמדר<כהמחנכת-אמאלאמזון,ומצרכיסל

לגבוזקוקתואיבתבעצמהלהתגונןיודעתהגבולות,אתלעצמתהקובעת
מאדדרמתחחדשזממצבהולחנותלהתבדחיודעתאפילותיאזה,לצורך

'-
מונטשרובוטמאתגזוךשקיתבשהשלהנסיכההואדאתלשללסיפורו

ששערותיפה,רונלדשלס<פרררזהוברירות)הרצאתסבירסקי,ש.(תרגום

הנסיכהאליזבט,בטירתו,אותוושובחחוטףאכזריודרקוןיפים,רבגד<רסרוק
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אותולהציליוצאתהדרקוןשלהשויפהמעשןמפויחתכולהשהיאהאמיצה,
דיהחכמהאבלמעודנתואינהמסורקתאינההיאנייר,שקית'לבושהכשהיא

להגיעסוףסוףשתוכלכךשינהשללמצבולהביאוהדרקוןאתלהתישכדי
צריכהנסיכתומתנגד.-המסורתיתבמעשייהכמצופההואאבלרונלד.אל

מביתאותולשחררלבואמעזההיאוכיצדומטופחתרכהמבושמתלהיות
מאדמהרמתפכחתאליזבטנייר?בשקיתולבושהמלוכלכתכשהיאהדרקון

רהשיעויפים,בגדיםלךישאליזבט,אמרה"ורגל,ןהרומנטיים:החלומותמן

לאהםטיפש!אתהאבלאמיתיבסיףכמרנראהאתהומסודוסרוקשלך
בסוף".התחתנו

המינים:תפקידילהפנמתחדשמודלמעמידותאלההחדשות:המעשיותב)

הסטריאוטיפיות.לתפיסותלהתאיםחייביםאינםהנסיךגםכמוהנסיכה

ועדייןפסיב,יגםלהיותריכולואסרטיב,יתואריפהאמיץלהיותיכולהנסיך

לנישואיןאינהוכמיהתההעליוןהערךזהאיןאבליפח,לחיותיכולההנסיכה

פסיביתגםלהיותויכולהואסרטיבית,וחכמה,אמיצהלהיותיכולההיאדוקא.
זולהתאיםיכוליםהםהמינים.שניבפניפתוחותהאפשרויותכלומכוערת.

להתאיםויכוליםלהיפר>אואקטיביתוהיאפסיבי(חראשבהםבניגודיותלזה
וכר').ביתיושבישניחםאקטיביים,(שניהםשביניהם,בזהות,לזוזה

הןנשי.כערןהפסיביותאתמקבלותאינןאלהבמעשיותהמוצגותהנשים

סיפורזכויות.שווילעצמןותובעותהמסורתייםהמיניםתפקידיכנגדיוצאות
זכותלעצמההתובעת 3והסוסהנסיכהפישבין:יעלשלסיפורההואכזה

בעצמהלהמוצאתגםהיאזובדוןהבוגרים.אחיהשניכמומקצועללמוד
לבה.בחיראת

€זתחילתוחדשהאגדההראבןגיילשלספוחחראמעולהפמיניסטיסיפור
שלמפיהניתניםכשהדברים lהמסורתית,-המעשיתעלהביקורתמוצגת

 ""-רוזמרין:חנסיכח '
לרכוברצתחהיאלהתנהג.צריכותנסיכותאידלשמוערצתהלארוזמריןבאד

רצתההיא _Eבחרבשימושהשומריםעםלהתאמןרצתההיאבשדות:סוס(ול ]
 ...דבריםלחשיקוו ;,

ששמעה.מהמכלמרוצהלאמאזחיתחהנסיכה
ואשליובחלוןאשברוזמריןהנסיכהשאנ.ירוציםהם ...לנסיכים'לחכות •

כס..}לאתממחטות? ...עליהםאשליךאניעציציםלנסיכים?וממחטותפרחים •
 ...עליהם"אזרוקאניהכביסה

 rהסטריאוטיפיית·וכנגדהמסורתיים,המוטיביםכנגדוהלעגהמחאות.לאחר
רוזמרין~באמצעותחואבן,גיילמציעההמסורתיות,?במעשיותהמוצגת
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וצודק:שוויונ,יתרדן [Qהמזרזתהנסיכה
דהנסירוזמריןהנסיכהשלחתונתםשמחהברבנחגגהשברעבאותוואמנם
ושרטלמדדיחדנלחמו,יחדבישלו,יחדאוזכרת,שניםיחדחיוחםמירון.

סגםכתבוויחדיח,דבדוקרןוטיפלויחדקקטוסיםגידלוהםבשדרת.
תמי'לאהנסיךועדינהמנומסתחיתהתמידלאהנסיכהדרקונים.עלמדעי
מע\כ.'יורקחיהלפעםומפעםמחונןחיהתמידלארקדןחדאפילוב.לאמיץחיה
 ) ..רבבאושרוחיומא,דהגיונייםחיוחםלרובאבלאש.-

 :יועץמלכהמל,ןהמסורתיות,המעשיותמןגיבוריםשלשורהפ~מצערת
 ',שלכוחואתמסמלמחםאחדוכלתבליניםשמדתחםכולם(ששמרתונסיכים
 .המעשיותכלפיביקורתחראבןגיילמעלההעממית)ברפואההתבלין

 .שכדפהנדרןלנהרגהדמויותנאלצותבחןחסטריאוטיפידת,המסורתיות
עדינה,לחיותחייבתהנסיכהלבם.לנטיותבהתאםולאהחברהעליהם

אמיץלחידתנאלץהנסיךושובבה.הרפתקניתלחידתורצחהיאכשבפועל
חייבהדוקרואפילו(אניסדן>ושברירימגונדרעדיןלחידתורצחחראכשבפועל

לרצונו:בניגודהמספרים,עבורושהחליטוכפילנהרג

כדרקוןמלנהרגכךכלע"פתי

לישון."והניחונסיכים,הסתלקו,

ילדיםלהפחידכךכללינמאסכי

דודים".עללדודךדשא,כדילהורס

 •ותדדהסליחהשמח,חגולומר
אגדה.כסיפורתפקידשדםרוצהלא

ח 9שנכהתפקידשזהרמשיבחראמוכרח,אתהמדוערוזמרין,שללשאלתה
אתשנאתמידאנשים.וטרופיםרעשןאשיורקיםשדרקוניםידוע"חריעליו"

לדצחקןכולםיעודת.לשרוףרצחלאכילד,לעגוקטןכשהיההזה,הענייןכל

ממך".יצאלאכבודברשוםאדמות:חיתההדוקרניתואמדנדני."לדוקראו
בידינעשותהמלחמותהידשאםלכןרמז(אזליהדרקוןאתכ(אלפתרוזמרין
באמת.ורצחשהיהכמולחיותלדוקרןומאפשרתפחדת.)אכזריותהידנשים

סטרדטיפים.רצפטיםאיןחדשה""באגדה ,-
J עפ"ילחיי!'צויןיצווכלסקסיסטית.התייחסותללאמשלואופיאחד.".לכל

 iפחות.ואלימיםיותר,מאושריםנדלםיחידכזהובאופןואופיו,נטיותיו
אלהאיוהמסופר.באמינותחראהחדשותהפמיניסטיותהמעשיותשליופיו

בעצםכוחםאלאהמשתמע,במסררקשכוחםלשמם,מגוייסיםסיפורים
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המהופכותסטויארטיפירתדמויותלאוהמרוכב.חאנונותיחשלם,הסיפור

לשניאפשריותמיגורןאמית,יפלררליזזנאלאהמסורתיתשבמעשייהלאלה
אמית.ישוויוניבאופןהמינים

מעשיותשלקבציםאוריוארבאוץגםכולו,המערביבעולזנשכמולשעריש

מודליםויותריותרקיימיםהריאליסטיבסיפורשגםכמופמיניסטיות
'אניכנען:בןעוזיבושות,עושהאנאשלו:מאיושלספרודוגמתפמיניסטיים

ועוד.סודית'ערגהאופח'אבאקויס:דודברק',

לשנותשניתןמאמיניםאינםהםנאיביים.אינזנהפמיניסטיתהספרותיוצרי

יסופררשאםבעיניספקאיואך .סיפוריםבאמצעותכרתיחתחסדואת

שתפיסתלחניהניתןביותר,נמוכיםבגיליםהחללילדים'כאלהסיפורים

ילדיםשלחדשדוריקוםתתערער.המיניםתפקידישלחסטווטיפיתהעולם
יותר.רשרריוניםיותר,שפוייםיהיושבהתבגרותם

הערות:

Zipes Dont bet on the Prince (1986) MethlJem Ne\v-York .. I 
 . 1994עובדעםסוס.עלנסיכהמידי:ברוך . 2

mes Bantam. 1983 - 1986 .J נ·Dahl Roadld: Revolting Rh 
הוצאתשטייר>ודליהברוןמירי(עורכותד/מיתריםבתוךוהסוסהנסיכהיעל.פישכייר . 4

 . 1993נוסדה:

 , 1994- 1985עובדעםהוצאתחדשהאגדהגילהראבן . 5

קטן":ב"עתוןכתבהגולדברגרינהנשםנערה

לז\;ןסיפ\ויסכלכיןזכא\ד.כעיניייפלאאזודוכראכל

;ןס\פויסכל;ןגעו\Jו.זכזוייאזוכוJוזכ\(;ןגסכזכ<ןטגזכ~אה

\ע~ל\כוסש\וידכוס\ע~\ככס,שש\כסהכעריס,זכזוייו\וכוJוכיס

גס;ןן 1ז;ן\זכד\עזכספר,\אוןוכJוכז\יןהכערוכוזווו\עלועוד."

זכלאיסןזווו;ןןזכהגעררספזווכולז\ןזככרגןכן\(\ראוכוהגער\Jו

\לז\ס\פרוכוככווכסלןהו;ןטכווזכ;ןזכז1וד."זכעכייגיסזוזי\(\Jן

זוווג\\פרטיכלJו \tרןדעכוכז1ש;ןזכרכיסופויס,
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(j ~ 1 פ;ד;ן-תרפ;;ן 11נ'ד

האימוץ*בתחוםושימושהביבליותופיה

כצנלסוךעדנהמאת:

לעשותביתוספרותיתיצירהלנדשמעניקהולחודיההאסטטיתלהנאהמעבר
הנפש.בר<אותבתחוםויזוםמכווןשמדשגםבה

טכנ<קהזוהיספרות.באמצעותנפשיסיועעזרה,פרושהב<בליותרפיה

אישית.ולגדילהתקינהלהתפתחותלתבנה,להביאשמטרתהטיפולית
ספוותרפיה).במושגגם(משתמשים

מעשיותהקריאהעצמם:אתלדעתלילדיםלעזוריכוליםאנוהספרותדרך

אללהתייחסהקוראיםאתומעדורתעצמו'אתוהמבוגרהילדידיעותאת
הטקסטדרךהעצמיעםנפגשהאניהבנה.שליותרגדולהבמידהעצמם

לבטאלקוראמאפשרתהביבליותרפיתולחדויותיו.לרגשותיוונחשףהספרות,י
בגללב"חדפשיות"בהםלדדןלדשקשהחרדותאורגשותבעיות,במילים

אשמה.ארבושהפח,ד

אףמצוייםשקייםאןבעיותאותןכימגלחהואספרותפרקשלבקריאה

דומות.בעיותעםאחריםשלהתמודדותעללומדהואאחרים.אצל
לאלודומותבבעיותאחדיםשלהתנסותלראותלפניוהנפתחותהאפשרויות

<ותר.טונההתמודדותלומאפשרתעמהםהנוצרתשהותפותותחושתשלד
עוזרתרוגשות,בעיותעלבחופשיותלדברהילדאתמעודדתהנינלידתרפיה

מאשר<ותרש•שכןעלמצניעהאחר•ם,שלאלועםבעיותיואתלחשדותלד
דמו<ותשלחבס<ס«םבמביעיםלהבחיןלדמאפשרתלבעיה,אחדפתורן
יכולתואתומרחיבהבהכרעותיהןינטיתןבלבעיית,יבמצבנדתתנתראחורת

 .קשייםעםלהתמודד
לדמויותבהשוואהולבטיוקשייואתלהשוותלפרטמאפשרתהב<בל<ותרפ<ה

יותרומוגנתד<מ<ונ<תבמסגרתהתמודדותלומאפשרתוהיאהספרותיות,

בקשייםהמתנסיםילדיםכאשרעצמה.המציאותעםחתמדדדדתדלפני

לגילוידרךלפניהםנפתחתדומות,בעירתשפתוראחריםילדיםעלקוראים
אפשרייםפתרונותהצגתעל-ידישלםה.לבעיותיהםחלופייםפתורנות

הספרות.בסקירתהרבההעזרהעלעדיתלבתיתודה •
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לבעיותיהפכומסוכ.כיםשמצביםלמנועלילדהמוגשיםהספריםעשויים
 .לטיפולוקשותחריפות
שלהבנהעל-ידיאחרים,להכ.יוהיכולתאתלהגדילגםעשויהקריאה
חברתיים.תהליכיםוחננתקדומותדעותשבירתהפנימ,יעולמם

באמצעותנפשיסיועעזרת,פירושההביבליותרפיהביותרהפשוטבמונן

תפ~סתהואלהןוהמשותףומגרונות,מודברתהמושגהגדרותספררת.
להתפתחותעצמית,לחכנהלהניאשמוכרתוטיפוליכאמצעיהביבל<ותרפיה

תהליךהיאשהכ.יבליותרפיההתגדרתמאודמקובלתאישית.ולגדילהתקינה
אמצעיומשמשתהספרותלביןהקוראאישיותביןזיגאמיתאינטראקציהשל

ולגדילה.להסתגלות

ץ 1 ~ 1הא t11נתח;ן 1תד~ 1נד• 1נ

בתהליךבחןלדוןושניתןהמאומץ'לילדחאופיניותבעיות,נמהכאזמובאות
בספרות.אליהזהרחבתהחתיחסותבגללחביבליותרפיה

ילדיםועםרכילותעםהמאומץהילדשלפגישה-החכרהעםהעימות . 1
הגנטיקהשלהבעיהבר.ולפגועלהעליבוכדרךאימוצובעובדתהמשתמשים

(מחלותהרפואיבמישורחןלו,ידועהאינהחוריושזהותילדאצלוהתורשה
המאמציםלחוריומנטליאופיזיאי-דמירזהנפשי.במישורוחןתורשתיות)

"ממיאולאמא!"אולאבאדומה,אתת"למיכמושאלותמולאותומעמידה
שלן!".מסבאהזו,העקשנותאתירשת

סקרנותקרובותלעיתיםחשיםמאומציםילדים-עהבדלגביסהרקנות .•
מפניחששלעיתיםמעוררתזוזהותהביולוגיים.הוריתםשלזהותםלגביעזה .

ופנטזיותתקוהולעיתיםשלהם,הערכיםלמערכתיתאימושלאאנשיםגילוי
מדועלדעתרוציםחםבאלה.וכיוצאחוריהםשהםומלכה""מלךבדבר

השאיפהרקעעלאותם.לגדלרצולאהטבעייםהוריהםומדוע"נינטשו"
עםסיכסוכיםפעםלאמתעווריםהביולוגייםההדריםזהותאתלגלות

מסוים.לגילהילדשיגיעעדמידעלשחורהמסרבותהרשויות,

iומאמץבחווtראמוןמשברלרובכוללת-חיצוניממוקרהגילויטראומת . 3
הילדיעמודלאאםשמאהחששאתומעוררתהאמת,אתמהילדשהסתיר
יותר,אותויאהבולאאוחלאה,אותוימסרורצונםאתוישביעהוריובציפיות
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 cאחר•יח.במקריםאותן.לאהוב"חייבים"לאוהםשלהם"טבעי"לאהןאשהרי

מבוקרולאחיצוניגילוישדנים.במבחניםהורידאהבתאתהילדמעמיד

אותי"נטשוולכןרצוי,לאילד"אניכאילותחושהכפולה,זהותגםלעוור
האמיתי.העבדלגבייתדהוסקרנות

דא•ם 1גפ•עדתר~:נדןד 11נד 1נ , 2

הספרביתוראשיתגןלילדיאימוץבנושאספרותא.

הקיבוץ(הוצאתהמאומצתלילדההספדושל<:סהפור-נעמיישראלבן
ומדן.גבעתבקבוץשגריםונעמישמואלוהוריהיעלשלספורה .) 1978הארצי

עזרתהאתבקשוהםבבטן".ילדהגדלהלאשל"נעמיכיווןילדיםלהםהיולא
 Jלבת"לנושתהיהילדהלנדלתתיכולהאת"אוליהיולדותבביתהמטפלתשל

יכולהאינהוהיאאותהילדהטובהש"אשהילדתלהםמציעהוהמטפלת
הילדים,בביתהמטפלתאותה.מאמציםונעמישמואלבה".לטפלאופןבשום

אפילוהחדשה.התינוקתאתלדאותכולםבאווהחבריםהקיבוץילדי
יעל.שלנדאהלכבודבקבוץמסיבהחיתהבערבמשמחה.מלמלוהתינוקות

מתאיםשלמה".משפחהבאמתהםויעלאמא"אבאבמיליםמסתייםוהספד

א,ב.בכתהולילדיםגולילדי

 .) 1989(מוזןגעגועים:זר.בכזימן
מגלההואהברווזים.הורידידיעלשאומץאפרוחשלסיפורואתמביאהספד
מוזר.היותועללדהלועגיםמאתיובמראהושרנהשהוא
 .האחריםילדיהםאתכמואותואחברחדריואולם

המקור,חשוב"לא

המוצא.חשובלא

בשבילנואתה
צאצא.ככל

אותךגדלנותו

העיקר.רזה

-שלנובננואתה
רוקר".אהוב
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הוא"אוליזהרתןלגנישאלותעצמושואלהואמאומץ.שהואחכיוהפעוטאך
 .הביולוגייםהרריוועלשאלותוכןחסידה?"אוליעגור?
אן-לאתרומאמץכלעשוהוריומשפחתו.אתלחפשלצאתהחליטוהוא

אןאליהם,להספחומבקשלדזרמיםחייםבעלישלמשפחהמוצאחראלשרא.
חרא .אליהםשייןמרגישהואביולוגיתלהםדרמהשהואשלמורתנוכח

אהובהדגישהביולוגיהשונילמורת-שםהמאמצת,למשפחתולשרבהחליט

ושיין.

הקשרחשיבותרעלוהרריוהמאומץהילדביןהפיסיהשוניסדגיתאתמעלההספר

 . 10- 4מגיללילדיםמתאיםהפיסי.מהדמיוןיותרוכמשמעותיכחזקהנפשי

 .) 1978עובד(עםהקטן.היגוארצדףהספורהכ.חוץכ.תרן /עודדכ.רולא

וגורנמרגררפוגשחראביערמסתובבכשחראאחדיוםקטן.יגוארחראצרף

נוכחחביתהרץצרףחאמיתיים.חוריואינםשחוריולואומריםואלחקרנף.

איד"אזנדהם:רצוףהסיפוראתמאשריםחוריו .נכרןזהאםחוריואתושואל

ולאאותםורצחאניחאמיתיים?שליואמאשליאבאאיפהלחיות?"יכולאני
שלאחםואילוניצודו,חוריואימוצו:נסיבותאתלומסביריםהוויואתכם"!

חםלמשפחה.אותולצוףושמחרביעואותומצארמשלחםגרוללדתיכלו
צרףקטן.היהכיאימוצוסיפוראתיוםאותרעדלדסיפורשלאלוהסניור

מנוקד. 4- 8לגילמתאיםשלי".ראמאאבא"כמראותראוהביםשחםמוודא

אחות.אואחורצהאניגט /נעמישיראלכ.ן

בשאלתונרגעמאומץילדשלעולמועלהמספרחמשבןמאומץילדהואמוו
אותושאוהביםואמא."אבאעםשחישילד("כגואתהוויולביןבינוהדמיון
רמהאחריםןחוריםורצחחראהאםבשאלהלהרריו."").דומהנעשהמאד."
החווים:אתמעמידשחראהמבחניםעלחוריוןעלכועסכשחראמדגישהוא

לוקחיםחיוהאם-כאלחבויםדשאעשהיודעיםחיושליהחורים"אילו
אמאעםמשחקמרר(לפעמיםאמא.שלמחבטןנולדשלאכעסורעלאותין"

 .)".חלשמחבטןנולדחראכאילו
נוסףמאומץתינוקשללבראוממתיניםאכןוהוויואחות,אראחרוצחמוו

לגדליכלהלאשאמתתינוקתאחותו,אתמאמציםחםמורעםיחדלמשפחה.
ובגן !r'בביוחוגגמאדגאהמרוטובים.חוויםעבודהשימצאוובקשהארתח

'ולקריאהבגןלילדיםמיועדהספרבבית".גדולהשמחה"וחיתהמסיבה.
מנוקד).(לאהיסוד.יבית-הספדשלהראשונותבשניםלילדיםעצמית
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 ) 199 2(תמוזרותועםדןעםהברותמסע /ת.אמית•

עלשאומצוורותדןילדיםשנישלגידולםאחרהעוקבבארועים,עשירספר
שנים.שלושלחםמלאתועדארצחהגיעםמרגעבברזיל,חוויתםידי

מברזילשהילדיםשומעיםכשחםשואליםברחובאנשים
כך"אם

אמאלהם/ואנימאד.מאדהםשליחם,/"שלימגיבהואימםשלך"הם"לא

מתפתחיםאותםורואה /בשתיליםהמטפלגנןכמואני /האמהות,!5נל
וליני".ראשיאתדאגההבנהחום /שנימהכללהםונותנת /וגדלים,

עונים:הםאימוצםסודאתלהםתספרוהאםשואלים:כשאנשים

עלידעושזרים /הדעתעלמתקבללאהויונכלל /מספרים,אנחנו""תמיד .
 .לדעת"צריכים /עצמםעלמשהםיותר /ילדינו,

עוברהחוויות,יםנתוןשלוש.גילועדמהלידההילדיםאתמלווההספר

הסובבתהחברהעםההתמודדות-הספרשלהעיקרינושאוהשניכחוט

לילדיםבמיוחדמתאיםמאומצים.אנחנו-כולםבפנילהצהירוחחעזה

לארץ.בחוץשאומצו
 '.גב,כתה-יסודיספרביתגילועד 3מגיללילדיםמיועדהספר

יסודיספרביתלילדיאימוץבנושאספרותב.

 ) 1988המאוחד(חקבוץואמאאכ.אשלפזית /ע.רונן

אצלבקרוהםתינוק.לחםשיוולדפזיתשלואמאאבאחיכורנותשנים
ומכאיבים,ארוכיםוטפוליםמסובכותרפואיותבדיקותעבורובים,רופאים

לי'י'שהאימוץפקידתצלצלהאחדיוםלחם.נולדלאתינוקעזו,לאדבראך
לח".חיכיתםובשזמןהילדהאתמקבליםאתם !משמחתבשווהבשבילכם

בההמטיחיםחבריהעםלהתמודדנאלצתכך)נקראתולכןמפז"("יקרהפזית
לבה.בכלבוומטפלתחתולפזיתמאמצתבחמשךחאמיתית"."חבתלא"את

וסבתהסבהעל-ידישגודלהלילדהאומנתמשפחחגםמשמשתהמשפחה
ביוההבדלאתלחדדהזדמנותמספקהספרבה.לטפללחמשירמתקשיםוחם

האימוץ.לגביחבריהםשאלותעםלהתמודדלילדיםועוזולאומנה;אימוץ
 . s-10לגילאימתאים

 ) 1981(כנרתהאמיתייםההורים /ו.רוזן

מיכהשלסיפורואתמספרחאמיתייםהחוויםשנקראנספוהראשוןהספור
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"הםתינוק.בהיותוהוויועל-ידיאומץוהואבשקוהשניםכלשחיהמגלח
מאומץילדהואשגםיוס,י ...האלח"השניםכלבמשךלישקווהםהווי,אינם
אןאות.ךשעשוהאנשיםלאהם.ואמך"אניןרגשותיו:אתלעבדלמיכהעוזו
כבשהעללומספויוסי ...שלך"והדואגיםהאוהביםהחוויםחםעדייו

עםלהתמודדלמיכהועוזולהניקו,חלבדיהיהלהשלאמוגווש"אמצה"
לוהמסביריםהוריועםמיכהשלמשותפתבשיחהמסתייםהספורהגילוי.
אשובלא"לעולםמבטיחהואמרהאמתאתהשניםכלממנוהסתירומדוע
 ...לן"לשקו
יסודי.בית-ספרלגילאימתאים

 ) 1966עובד(עםהנודדאסטריד/סרמוסלינרדרגן

שםהיתומים.בביתשנותיואתבילהעשוגילעדאשויתום,ילדהואוסמוס

אןמאורגנת,חייםומסגרתילדיםחבותמשלו,מיטהלבוש,אוכל,לוהוענק
מתוןלמסעיוצאהואהמוסד.מןדסמוסנמלטולכואהבה,לוהעניקולא

היודעפרוטהחסונדודאוסקו,אלמצטרףהואברוכוהווים,למצואתקורה
השנייםביורכושנות.שללנרדמותמשועבדואינוהברואשלמעולמולהברת

אמיץ.לקשרההופכתיחסיםמערכתמתפתחת

והחוםהיחסשבחם,החייםשמחתאןנאה,אינהאשתוועני,דלהואאוסקר

אתהופך-הוריולהיותלומציעיםהםשבחהטבעיותלו,מעניקיםשהם

קטנהאפורהבבקתהוסמוסנולדאולייודע"מיונפלא.טבעיהאימוץתחליד
מקורצפתעץרצפתבעלכזה,במטבחהראשוניםימיראתבילהאוליזו,כמר

משוםואוליהחלון,אדןעלביגוניהופרחימתקפלושולחןעץוספסללמשעי

 ...הגבוה"המפתןעלוגלוכשזוכההביתהחוזוהואכאילוהרגישכן

 ) 1981עובד(עםלגילאחותאופ<הר/סה<פו:רשלמןג/הצמ•דרבהק

שאימוגיל,בפנימטיחלכיתההברגיל.שלאימוצואתמתארהסיפור
הואאימוצו.נסיבותעללהרהרמתחילהפגועגילבו.רצתהלאהביולוגית

במוסדשגדלהילדהשםפוגשבינקותו,אומץממנוהילדיםלביתמטייל
מאמציםהסיפורבסיוםאיתה.רמתידדמאמצים,הוריםלהנמצאושלאמשום

שלהצורךאתמדגישהסיפורלו.כאחרתהחדשהידידתואתגילשלהוריד
אימוצו,.'י'עללוסיפרובההדרןואתביל,ד"בהירתם"אתבבן,החווים

 .יסודי.לביה"סמתאיםמנוק,דלא
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 ) 1984(כתוהג'ונגלרודיארד/ספרקפלינג
פערט,תרד•ילדזהוקטן.אדםגוואחרלילדמוצאבהודוביעוחגרזאביםזוג

מחליט•םרחםהזאבים,מפניפחדכלמראתאינוהפעוטללכת.למדעתהשזה
 .תגמרחן,שרתמשיניאותרמציליםחםמגוריהם.אחדח•חכאילואותולגדל

רמגדל•םצפודעון,מוגל,ילוקוראיםחםלמאורתם.אותוומביאיםהמורשע,
זאבים.·כגוואותו

הזאבים.ללהקתהקבלתלטקסהגוויםשאועםמוגלימובאתזמן,א /i !!!ב
השחור,חפתנובגירת,ובזכותבזכותו,שמדברהחרם,הדובלבלן,חודרת

בו.לפגועעליתםונאסרלזאביםכאחמתקבלהוא-כופר,עבורותנותן

 .חראבגירת.ע"ירעתומדורשיומדגןבלומפיהג'ונגלסודותאתלומדמוגלי
חראולבסוףהחודרות,עיניוונשלתשונהמואחדנשלאויביםלעצמורוכש
לחדוגד.עליוקםשזהלאחרתשבטאתעוזב

חשדנות,זחו•דתירביוקרועמשם.גםמסולקאןהאדם,בנילתנותשבמדגלי
האנושיםחמאמצ•םחוריוביונרדדהואביעו.המאמציםלתור•ךמדגל•שב

הזאבים.אח•רבארבעתמלותכשהואתזאב•ם,לאלת
תספר.עיקראתמתותילד-חג'דנגל,מדגלי,שלהמרתקותהרפתקאותיו

 14 9-לגילאי .כרכים 2

נוערלבביאימוץבנושאספרותג.

 ) 1984עמיתי(תוצאתלצופיהאסתר/מכתב<ובוורצל-שטרי<ט

מתעדיםאלחמכתביםצופית.לאחותה,נילישכתנהמכתב•םמביאהרומן
התבגרותה.תקופתאת

מתוןשתים-עשרח,בג•לרקלהנודעאימוצהשדברמאומצת,•לדתהיאגיל•
חדר•ת,מוצאת.שהיאותמונותבביתה,שיחרתקטע•שכונתית,וכילדת

ומכחישיםאימוצהסיפוראתממנתמסתיריםאהבתה,אתלאבדהחוששים

המאמצים.בתוויתגיל•שלאמונתאיבודאתגםחג•לו•משנרמכיללכןאותר.
הביולוגיים.תדריהלזהותבנוגעהסקרנותועםחג•לדיחלםעםמתמודדתנילי
מריבתגוררתתאמתחשיפתואשתו.אביתשלאחיוכ"דדדית",מתגליםאלח
עלית.האפוטרופסותשאלתסביבהמאמציםלחדריההטבעייםהתוויםביו

לעירוהסתגלותהניל.ישלהראשונהאהבתהנתאווימלוותהמשבריישוב
ואתית.אחיותיההחרשים:משפחתהולקרוביהחדשה

 .חמש-עשותעדעשרבגיללילידיםמתאיםתספר
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 ) 1989עמיחי(הוצאתדניאלאסתר/בניטרייט wוורצל

חחמש·עשוח,בןדניאלחגיבוו,שלביקורואתמתארדניאל""בניהרומן

ישראליים.משפחהקווניאצלמתארחדניאלבישראלבאוסטריה,המתגורר
לידתו,לאחומידנפטרהביולוגישאבירדניאלמגלחבישראל,שהייתובזמן

הספרלאמו.נישואיועםאותראימץהטבע,ילאביותמידחשבאותרושאביר,
בעקבותיו.שבאחמשנוואתוהמכאיב,הקשההגילויתחלידאתמביא

וההלםממארחיו,מקבלשחראמהרמזיםדניאלשלוההתעלמותההכחשה
הספר.נמרכזהעומדיםחםמהגילו,ילושנגרמיםוהכאב

החדשההיחסיםמערכתעםדניאלשלהתמודדותומובאתהסיפורבחמשן
אמו,ועםהמאמץאביועםכחורג,שהתגלחאחידעםבמשפחתו,שנוצרה

 .אימוצוסיפוראתמפניושהסתיו
הנעדרים.לגילודמן

מידייותראחד-ביהרהואל

 1993עובדעםחסכן,דןספרית

יששבהבמשפחהדאוןבתסמונתהלוקהתינוקתאמוץבסיבותעוסקהספר

 .ביולוגייםילדיםשלושהכבו
איומה, 1זהאתצוינההיאלמהמפגרןתינוקלקחתורצהאמאפתאום"מה
מוצלחיםושלרשתנובנדת,שתיוגםבןגםשלדשה,אנחנוהויילדים>לח

לחן"עצובלחזמשעמםלחןנמאסלמהןאזלהגיד.אוהבתשהיאכמוכאלה,
לאמץהאםמחליטהמפגרים,ילדיםנטישתעלטלוויזיהתדכניתבעקבות

הכעסהמציאות:יפויללאבספונידונההתינוקתאימוץסיבתמפגות.ילדה
לנויהרוסשזהמבינהלא"אתהאח:צוות"."מזמינה"אתטועןהאבהאם:על
בביתהתרחשמהואשדןבגדףמספות +'1בתילדהמיוב,חמשפחה"ןאת

הרגשותאתמתאדתהיאהתינוקת.אתחסותהתחתלקחתחחליטהכשאמא
מהותיות:נשאלותועוסקתשנוצר,האיטיהקשרהתינוקת,כלפיהמערוכים

מפגרןילדשנוטשיםהרריםלהאשיםאפשרהאם
 . 13 " 16לבני

 ) 199 2גולןירדן(הרצאתאלוהיםשלהלגדורת/שמחקירדנייכץ

ייייםמתגודדיםבובבית-הילדים,לכיקרויעלחבותהאתלוקחתתמו
שלמשפחתהחדשות.משפחותלחםנמצאושטרםאויפחעלהלאשאימוצם

כמערןלבקרמתחילהאיש,ידיעתללאותמו,כזה,ילדלאמץשוקלתתמו
ואמונם.חיבתםאתרוכשתהיאבד.הנמצאיםהילדיםעםדלהתידדבקביעות
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רח, r וח~''"שתישעבושמונח,בןילדאורי,לביןבינהנרקםמיוחדקשר

חואאודיחבא.לאימוצובחששממתיזחראוכעתבו,שחתעללרמאמצות
ידיעתללאאיתרמתידדתוחיאתמר,שללמשפחתהלהמסוחמיועד
יתבצע.אכןאםאימוצו,אתעליוולהקללהכירובמטרח
ולסיפוריהםבמקרםהחייםלאורחיעלמתודעתהילדיםבביתביקוריהבמהלן
מחליטתובים,היסוסיםבתוםלבסוף,בר.השרתיםחילדיםשלחקש,<ים
זהותה,את-אוריולפנימעשיהאתלפניהםחושפתתמראימוץ.עלהשמפחה

 .החדשלביתועוברואורי
מתואריםאיתםשלחםההתמודדותודרכיהצדדיםשנישלחששותיהם

רגשותבחינתאגבמבוגר,בגילבאימוץעוסקהספרובראליסטיות.בפרוט
עשרה.חמשעדעשרלגילאימתאיםכאחד.והמאמציםהילדים

 ) 1989כתר(הרצאתמנוטגומו</:ראטופיתל.מ.

לושיסייעכדייתוםנעולאמץהמבקשמבוגר,איכריםזרגחםומרילהמתיו
ילדהאדמונית,יתומהאן,בטעותאליהםנשלחתבמקומו,המשק.בעבודת
כמתהוהיאיתומים,בביתגדלהאןפורה.דמיוןבעלתומקסימהפטפטנית

היורקת""החררהביתםואתהזרגבניאתמחבבתהיאכןכמרלאהבה;
בו.להשאוומשתוקקת

במחירלאאןומתיר,מרילחשלרצונםאתלהשביעיכולתהככלמנסהאן

כךואגבולכנסיה,הכפרלחיימסתגלתהיאהעצמאיות.דעותהעלויתור
עומדת.היאשבמרכזןהשערוריותנגללהשלובכפרחייםרוחמפיחה
 .נוערבנילמתאים

אבותשניאיבדתיאחדבלילההסיפו:ר-לךמשקיבסמדר/מישוהשיו

 ) 1993כמעריב
בעקבותאמהעםבשיחהמאמה.נפרדכשחראהביתאתעוזבלירוןשלאבא

אימץוהואהביולוגיאביהאינומאמה,שנפרדשאביהללירוןמתבררהפרידה,
עםקשרוניתקשתיוולדרצהלאהביולוגיאניחשנה.בתכשחיתהארתח
ההדירן.בתקופתערדהאם

שליחסהביוברורההפודהערשהאךהפרידהואתהגילויאתכואבתלירון
לכלאביהאתהיאוראהבר-אליושלהיחסהלכיונפרדהשממנולגברהאם
הכיהכיהאבאנהדר,אבאהואבעיני-חראחתיכתהוא"בעיניךדבר:

בעולם"."
הנעורים.לבנימתאים
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 ) 1993המאוחדחקבוץ(תוצאתאימוץדורית/קצינתאורגד

כקצינתעובדתניליתצבאישרותחבמסגרת . 20בתקיבוץחברתהיאנילי
במקדח,לתפקידהגיעהניליבודדים.לחילים"מאמץ"ביתומחפשתאימוץ,

מאומצת.ילדתהיאבעצמתניליביותו:אליהבקווהנושאכיאף
על-מנתפיקטיבייםנישואיםנישאההיאקיבוץ.חבותהיאאווה,אימה,
ניליהקיבוץ.ילדיבקרבגידלהשקיבלההילדהואתלאמץ,היתרלהשיג

היאההם.מהימיםדברלזכורלהקשהאןארבע,בתכשחיתהלקבוץהגיעה
לאימוץ.אותהמסורומדועהטבעייםהוריהמיהםלגלותמאדמעונינת
אימהאתמדובבתהיאעברה,עלנוספיםפרטיםלהשיגבסירנותיהבמסגרת

לחברתאובעבתילדהשלההסתגלותקשייעללחלספודודתהואת
החוקי.אימוצהאתשליווהבעיותועלהקיבוץ

זהותהעלאורהזורחזקנה,שםופוגשתלפוליןמשלחת-נוערעםטסהגילי

נערה-אחותהאתמאתרתנילילארץשובהעםהביולוגית.ממשפחתה
המאמצת,האםארדה,שלהראשוניהחששלאחרבמוסד.המתגוררתמפגרת

יחסיםמערכתמתפתחתהחדש,הגילויבגללניתחלביןנינהבקשומפגיעת

שליאתכ,ךכדיעדמתחזקהקשראורה.לביןניל,ישלאחותהליאת,ביןחמה
נילי.שלכאחותהלקיבוץדבר,שלבסופומצטרפת,

אימוין,כקצינתנילישלמשרותחבסיפוריםמשולבופתרונההתעלומהתארו

חבריה.עםוקשריתלפוליןמנסיעתהבחריזת
 .) 15 " 10 (לנוערמתאים

 ) 19 89כתו(הוצאתיחדאחננועודג'וד</כלבלום

עוברתוהיא 13בתאליסוןבוויטנאם.שנולדהמאומצתילדההיאאליסון
ואבאמריקאיתאמאעל-ידיאומצתאליסוןחדש.במקוםלגורמלוס-אנג'לס

עלמספרתספרהחורג.ואביהאמהאצלגדלהוהיאהתגרשוחםאךצרפתי;

חברותיה.ואתארתחשמעסיקמהעלהחדשה,החברתיתבמסגרתהקלטותה

 J1 " 16בגיללילדיםמתאים

 ) 1981מסדה(הוצאתאתכםלחבקלי/תנוו.•וטף

וחצ,וחמשבןשהיתילדאימצהביולוגיים,ילדיםלשניאםשחיתהיוסף,רות

,וג,מנוהגזוליםואחיותיואחיושנול.דלאחרקצרזמןהתגרשושהרריוגיא,
גיאשלאמדנישאהמכןלאחרמהזמןאמו.עםנשארוגיא,למוסדותנמסרו

הסעד.משודלידיאמואותומסרהוחצישנהבןבהיותובשנית.והתגרשה

פעםרקאותרבקרחהיאאמו,ממגדנפרדהמאזאומנת.למשפחההועברהוא
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גני.מכלגורשגיאמעולם.עניובוהראולא-ואחיותיואחיואביו,בלבד.אחת
תוקפנ.ושחיהכיורןבסביבההילדים

חחדשח,משפחתובביתוהמסובךהארוךההשתלבותבתהליךעוסקהספר

כברדועלקפדניתשמירחתוךשוניםתווםומנהגיערכיםלמדנחוחדרן
יחרדו.ועלהעצמי
והתופעותבמשפחההראשוןהיוםגיא,עםהראשוןהמפגשאתפורשהספר

עצמוכשחשלצדדיםהראשהנעתכמרלהתמוד,דצריךחיהשאיתןהקשות

כשהתקשהארכשכעסברצפהבחוזקההראשוהטחתכאב,חשארנזוף ""

ובבית.בגןקשותהתנהגותובעירתלחודם;
לוולעזורבגיאלתמוךכדיהמשפחהנוקטתבהםהדרכיםאתמציגהספר

ולמבוגרים.נוערלבנימתאיםהגיע.איתןהקשותהחוויותמטעועםלהתמודד

 ) 1980יד-שפירא(מהדורתאםשלסיפוהר-עצמיאניבלהה/להיותשפר

ילדיםללדתתוכלשלאלחכשהתבררחנוךבנחאתאימצהשפרבלחח
בעצמה.

שאפףחרבהאושראתבמיליםלתאראוכל"לאשברעות:ששחבוחיהחנון
וכלליב,ואלאותוללחוץסוףסוףזכיתיכאשרבזורעות,<שהונחברגעאותי
ששםמשוםאוליחנו,ךלוקראתי ... !אםאני !אםאניבקרבי:מתרוננתישרתי

חינוכנו!"ונחאהבתנוהיאלו,לתתבידינושישמהכימכל,יותרביטאזה
שנים,ארבעלאחרובחמשןנוסףילדהמשפחהקבלהחמשבוחנוןכשחיה

אתמספרהספרלקטנים.האימוץסיפוראתסיפרוהגדוליםהילדיםילד.עוד
ההוריתהאינטואיציהובצדמאומציםילדיםלשלושהמשפחחשלספורה
נהרגחנוןדרייקרס.וודלרףפרופ'אצלמלימודיההאםשרכשהידעגםמביא

הימי.בקומנדואימוניםבתאונתשררתובמחלן

ולמבוגרים.ברעולבנימתאים

 ) 197 8(אחיאסףלחפש/עתה.אוליד

) A Time to Search / H. Ehrlich ( 
המחפשיםמאומציםאודותאמיתווםסיפוריםהמביאמאנגליתשתורגםספר

משנתשעבדלאחרהאימוץלנושאוהתקרבמאומץאינוהמחברחוריהם.את
 ) A.L. U.A .(המאומץלזכויותבתנועה 1975

וחשטנע"ם,חוריםושלמאמציםשלמכתניהםעלענהחראתפקידובתוקף
שלסיפורםמניאהספרבאו.ממנוהרקעאתלהכירלמאומציםלעזורשעליו
הסודיותמעלחמסךאתלהסירמסר:להעבירומבקשמאומציםעשרשנים
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הרריהםעלפרטיםהמאומציםבפניולחשוףהאמוץספרראתהאופפת

הביולוגים.

ולמבוגרים.נועולבנימתאים

-כ.כ.ליוגרפיה

 , 1990אח )ב;א(הנפשספררכהןאידר

 , 1993המאוחדהקברץאימוץ.קצינתדוירת.אררגד-

 , 1988תמוזרות.ועםןדעםהכרותמסעת.אמיתי-

 . 1978אחיאסףלפחש.עתה.אוליך-

r (החב.וץבתוךעודךבןךלא •
 . 1978עובדעםהקטן").היגואר 1וצף 1

 . 1989כתר .ד n •אחננועודכלג.בלום •

 . 1989מרדןגגעוע•ם. . nיןמ tבנ-

קבוצית.היבןהחינוךועדתןהארמנההאימוץמדוראוחת.אואחורהצאנינעמי.ישראלןב-
 . 1987הטעליםספריתשלי.הפסורנעמי.ישראלבך-

 . 1993עובדעםמידייותראחדנירה.הראל-

 . 1984עמיחילצופיה.מכתביםאסתר.שטיריטןןךצל-

 . 1989עמיחידניאל.בניאסתר.שטיריטןןרצל-

 . 1981מסדהאתכם.לחבקליתנוו.יוסף-

 . 199Zיררן·גולןהוצאתהאלוהים.שלהלגומקחשרות.ירדנייץכ •

 , 1966עובדעםהבודד.יסרמוסאסטריד.לינגריו-

 . 1981עובדעםליגל").("אחותאלפ•רהשלהצימדרבקה.מגן-

 . 1989כתרהאסלפ•ת.ל.מ.מונטגומוי-

 . 1988המאוחדהקבוץלאמא.אבאשלזפיתע.ן tוו .

מעריבאבות"},שניאבדתיאחד{"בלילתלןקמשיבימשהוסמדר.שיר-

1993 . 

 . 1980מעורבעצמ.יאיבליהותב.שפו •

 . 1984כתרהג'וגנל.סרפרודיאר,דקפלינג-

רשפים.אמצוני.מ.אבני. "

'ii:'<f' 
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לסיפור-ילדיםמוצאכנקורתמאוחותהיזכרות
רגבמכחםמאת:

לראותלקרוא,מעזאינישל.יזרבארטוביוגראפיחקושקשתיכמהיודעאיני
הוא,מכךוהגוועויתכפר.ילכושהחזרותלסכנהאניצפריהמטען.אתשם·

בכןאיןבפרטים.ש;~ילחיותוחייבלחיותעשויוהחוויות,העובדות'!!שסיפור
ואליהםבעמקות,שכחזוחשובים,רגעיםשהיולכ,ןהוכחהאלאזואיןכלרם.

חוזר.אני

אונזכחונתבעהלותנוכיום.שלונבחוו•ותתלוייםהזכוובותכיוהוכחה,

הקוראלמעןאלאזאתאומרואיניבחר,הדברבבלי-דעת.שמקוים
ביותר.הפרימיטיבי

 ) 105עמ'הגיטו,מןקורצ'אק, י'(

ניפגש,לאיחדכולנוהארץ.שלהחייםבמחזורעשיראךפעוט,גלהיינו
יה.דלדורנשובלא-עולמיםמנוחתלנוחעתנוכשתגיעואף 1לעולםכבואה,
שבדמיון,פגיושתלזמןכןכלאנימתאווהכןמושםאולינדו,דהרחקנו

ספו.עליהילדיםאותםשלזכוונםלספו

 ) 43עמ'לענ.ןאביבכ.יןיונתן, 'נ(

קרוהשתתפת,יובחסעדהייתישלהםדבריםאילויודעאינישובעתה
אך .ממניהגדוליםאחיבעתאומפישמעתיאךתםאודושעלחםואלובאמת,
ושובשניםחובתתרבתבינתייםעבורמאזכילזאת,חשיבותערדאיןכיום

הפכוסהיפוריםכלכיסהיפור,לכ.יוהמציאותכ.יןלהחביןאדעלא

לסיפור.היההיה,אשווכלמציאות

 ) 5עמ'הזה,שהבטכללדמן,י'

לספרותילדים""ספרותשביןההבחנותעלונכתבותנכתבומיליםמאדהרבה
ויכוחאיולמיניהס,והסיווגיםהשונותהתגדרותהדעות,חילוקיבתרךבכלל.

כמובן,מכאן,וההגדרות.ההבחנותגבולותאתחוצהטובתשיצירתכךעל

במיוחדקשה(והדברטובהספררתיצירתשלהגדרתהלגביחריכותנמשן
זה.מאמרשלמעניינושאינודיון-חרך)לגילספרותלגבי

השומע,אצלרמתההנאתעניין,לעררוהזולת,עםחוויותלחלוקר, ,Pלסחייצר
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לאלחבעל-פח.אובכתבסיפרולכלהכרחיתהתחלהנקודתזו-הקוראאו
מאגרמתבגר,שאדםככללקח.וללמדמסריםלהעבירהרצוןפעםלאסף ri,גת

כלקודםמוצאלומבקשזחמאגר .וגזלחולךחייובימישצבר"הסיפורים"
חםמספריםחיא,אוכשחרא,שלו.הנאתולשםהמספרשלהפנימיהדחףבשל

קלה.לשעתולולב,תשומתשלומרכזסיפורשלגיבוריםנעשים
תריהםשלחםעברםמתוךלסיפוריהםהנושאיםאתדוליםכשהמספרים

להפוךמהםכמהשלהרצוןלכךמתוסףואזלהשיב.איוהנעשהשאתיודעים
בבחינתהצעיר,הקוראאוהשומעלגניל'סיפור-אזהרה'האישיסיפורםאת

איניעליהן.'תחזורולאמשניאותישתלמדכדילךמספראנילכןשגית,י'אני
נושישסיפורעלאלאאוטוביוגרפיה,עלאוזכרונותספרותעלמדבר

סיפורה-זיכורת.לוקוראשהייתימהעלאואוטוביוגרפיים,יסודות
יותרהכוונהחשובהובדיון,עובדותשלתערובתנהםשישכאלה,בסיפורים

המבוגרביוהבנהשלגשריוצרההיזכרות''סיפורבעובדות.הדיוקמאשר

שלרצונםבסיסיים:צרכיםשניעלאחתובעונהבעתעונההואוהיל.ד
הבא;לדורוערכיםחוויותולהנחילעברםועלעצמםעללספרהמבוגרים

אלתשלוהנעוריםהילדותימישלטיבםהיהמה.לדעתהצעיריםשלורצונם
 .חייהםאתהיוםהמכוונים

שביוהחדותההבחנותאתמסוייס,במובןמטשטש,סיפוריםשלזהסוג
המאמרבראששהובאוהקטעיםשלושתונוער.'ילדיםל'ספרותבכללספרות
ספרות.שלזהסוגלבחינתכליםבידינונותנים

בגיטו.שכתבהיומןהאחרונה:ביצירתובזיקנתו,הדברים,אתכתבקווצ'אק

שלנו.ההווהבחוויותתלוייםהעברעלשזכרונותינושלוההערהמאדחשובה

שאנולמהבמודע,גםמכוון,הזיכרוןהזיכרון:עללסמוךשאי-אפשררקלא
מהואלשקר.שלסוגקורצ'אק,שלבדבריווזהו,לספר.רוציםאיננואוורצים
בעיניו.חשוביםכמובן,החשובים'.'"הרגעיםאל 1בזכרונותיוהמספרחוזר
עללאבלתי-נשכחים.רגעיםלתע.דלשמרהצורךידיעלנדחף<ונתןבתן

עמושהיואלהשלזכרונס''לספרגםאלאלספר'באהואבזבלעצמו .
עלשהטילכמיהזיכרון,שלכהיסטוריוןעצמורואהיונתןילדותו.בחוויות

לומר,אפשרהשיכחה.מןואירועיםאנשיםלהצילהמשימהאתעצמו

שהואמהאתלממשהאדםשלהנסיונרתאחדהסוסיפורי-היזכרותשזכרונות
'נצח.'קרוא

יודעחראביקורתית.בעיןשלובסיפוריוהמתבונןכסופרמזנולוןמייwאל
נעתלו'קשה'טהורה.'בדיוניתספורתלאגםאןהיסטוריה,בדיוקזושאין

אומנותית.ליצירהשהפןמהוניןנאמתשהתרחשמהביןלהבחיןהכתיבה,
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'כילעיל:שהובאבקטעהאחרוןהמשפטחראבמיוחדבעינייחשוב
לסיפור.'חיחחיח,אשרוכלמציאותחפנוהסיפורים

יזררירח' nנט·'םiל~ור·ח-ולצייןנוסףצעדלצעודיכוליםאנחנולדמןשלמדבריו

לשוותרוצחהמבוגרהמספרספורתי.אמצעיב'עיקר':שיאמרו:וישגם,חרא
לבותשומתאתלרתקעשויהיזכרותשלבזרךהשימושאותנטי.גווןלסיפורו

ידוגו,שבחםסיפזרי-חחיזכוזתאתשמצייןמחהצעיר.הקוראשל

שלהמעוורשחיהחמסואתוברווחמפורשתבצווחמנסחים1גlטמספוים
הסיפור.

לחדריךשתפקידובמבואאופירה',של'הצמידסיפורהאתפותחתמגןרבהק
הסיפור:לקראתהקוראאת

לכלימזכרונינמחקוככדילדותימתמונותורוכתמאז,עברוובדת"שנים

-יואבעםהפגישהלואחרלשכוח,יכולהאיננילנירהשקרהמהאבלשוב.
לילאגםהאמת.עלואודהלאופירה,לאלו,לאלסלוח.גםיכולהאינני

 ) 9(עמיהזיתים'.'עמקמשכונההחביוהולכללעצמי

עווללאעלצמידבגבינתשנאשמהלנידחבזמנושנגרםערדלעלסיפרוזהו
לחנודעהילדותה,במחוזמבקרתהמבוגרתכשהמספרתעתחרקבכפה.
הסיפורבסוףהמספרת, .לעוולשגרםזהשהוא-המבוגריואבמפיהאמת

בטוחאינוהקוראאךמבטיח,חראלנירה.האמתאתלספרביואבמפגיעה

 .בהבטחתושיעמוד
ניתחילדישנאתשלקשהחזויהמעלתחוש''כלבתבסיפורהעומר,הכורח
כןלידיאותםהמביאהשנאה .בכשדונותיודופןיוצאלילדבקיבוץשלמה
הרדיפהסיבתחייתהמההקיבוץ.מןהאהובהכלבתואתמסלקיםשחם

מונןתמידמנולנוחטובחיהאולילחיפן.רע,ילדחיהלא'אורישחריחזאתן
כלמצוין."תלמידגםחיה".חראממגד.ביקשתלאאםאפילועזרה,להגיש

מעמידהבסיפורהשגיחבפיסקחכבו ) 20(עמיבעצם:בזחיוהמעלות

ההיזכרות':'סיפורשלהתבניתאתהסופרת

חיהשלאובאמתמרזו.יודעת.שאיניהיאהאמתארו<)את(רדפנו"מדוע:

ואנישניםשעברולאחוהיום,רקלאמאומה.הגיוני.אומוצדקדברשוםבכך
חשבתישבעמק,בקיבוץילדותשלימיםבאותםגםכך.חושבתאניבגות,י

 ) ZO (לא"פשוטאחות.יכולתילאשחראאיךאך."כך.בדיוק

(שחיתההמספרתאומותהכלבה,סילוקשלהעוולמעשהתיאורסידםלאחר
המקדםמןתחזורשהכלבהקיוותהשבליבההמתעללת!)החבורהמןחלק

מדונוהכלבחוזושבחםהיפיםהסוטיםבכל'כמוהסיעות:שלשםהרחוק
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הסוט."אתמחקהאינהשהמציאותאלא ) 20 (האווכה:
חוש.''כיבשתמשלאתהכיתחלומדתשבדתנ"ןבשיעורמסתייםהסיפור

להמשיך.יכולהאינהאןמתחילהלקרוא,המורהע"ישנתבקשההמספרת,
'כבשתמיוחדים:מימדיםמקבלתחלקבןשלקחההנוראהמעשהעוצמת
לסיפור.שקראהכפי-חוש'ל'כלבתהופכתהרש'

נפרצההימיםבאחדהדחוק.בעברוכיתתיאיודעעלהואאףמספווינתןנתן
מתוןילדיםחמישהשלחבורההכיתה.שלהקיימתהקרןקופסתורוקנה
יוצא-דופן.ילדשהואברורהשםפיעלכבראייזק.הואשהגנבמגלההכיתה

אותןומכיםאותןמשיגיםהםאחריו.אכזרילמיודףיוצאתהחבורה
ברשותו:אינובשדשהכסףטועןהואאןבאכזריות.באגרופיהם

אבלממנו,גדוליםגנביםישנסגנב.היההואלבית-הספר.עודשבלא'אייזק
עםאחדכלכשהלכנוהימיםבאחדאותוואינונורא.מעשהעשהבאמתהוא
ואניד, .ארגזיםעמוסהדו-אופניתגדולהעגלהדחףהואחג.צורכילקנותאימד

 ) 78עמ'טקן.(גנבצרודות.'בצעקותאחריומחמדהשיכוראגיד

נורא""מעשחשתתוארלכןלוגדומתהמבוגרהמספרשלההיזכרותאבל
ילדשלהגניבהמקרההקטנים!הצדקנייםהבלשיםלחבורתדווקאעובד
מתגמדחריפים,משקאותלעצמולקנותיוכלשאביוכדילגנובשנאלץמסכן,
האחרונהבפיסקההדבריםאתאומרהמספרהרודפים.שלהאכזריותלאור
הסיפור:של

רדיפהובשלשנפוצוקופסאותאותןבשלאניובושעמ,יבללביאנוכי,'ואילו
ויותרנפשו.--עלעומדילדשלאגרופועלהזבוהדםפתוחואולראכזרית
השיכור,אביולצדהבןאותהשדחףדד-אופנית,עגלהאותהבשלמכולם
בכיתהקטניםלילדיםהעולםשנואגועלית,אטומהושעותאותהכלובשביל

 ) 78(עמ'ד'

המספרשלהאשמהרגושתמולקהורא

ברגשותחדוריםהמספריםוידויים.שלאופייששתוארוהסיפוריםלשלושת
מחו.ולאלמחותכביכול,יכלו,הםחלק.בהםשלקחוהמעשיםבשלאשמה

הםחשיפתםבעצםלתיקון.ניתניםאינםשהדבריםלכןמודעיםכמובן,הם,
כמ:!"Jחוואילמדשהקוראמקוויםגםשהםייתכןעצמם.אתמענישיםכאילו
·אוםויםגמורים,כצדיקיםעצמםהרואיםילדים,שלשלמהכשחבורההוא

במעמדנמצאהקוראכ"פושע'.'להגדירממהריםהסשאותוהיחידעלמלחמה
אתמשלהואולימאמין,הואהמספר.מןטובשהואהחשצופהשלהמענג
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 ;: ,,.,,"""אוהנרדף.חיחידעלומגןיוצאחיההואאחות,נוהגחיהשהואעצמו,
 • ~ l'JJl'Jחיועודכשהדבריםההתרחשות,לאחוקצרזמןהאמתאתמגלח

לפחותהשתתף,הואשגםיודעחריחראעצמועםישוהקרואואםלתיקון.

אחר•לחרחרהסיפורלומסייעאוליכיתתו.מבניאחדעלב"הרם"אחתפעם,
המבוגריםשהנההתחושהזוהקוראיםלכלמשותףשבוודאימהמעשיר!

'סיפרותמימים.צדיקיםהיולאבילדותם,הם,גםוהמוסרניים,המיכיפים
מאפשרהאחרים'קשורתחתבאמצעיובעתונותכתבותכמוה~זכוות',

האמצעיהמספר.חוויותשלחדרי-החדריםלתוךמציץבבחינתלחיותלקרוא
אחרת.בצורחקוראכלעלישפיעומעביושהואוהמסויםחזההספרותי

הטובוהמעשהההיזכרות

בתיאורשלחחח•זכררתסיפרואתפותחתהסיפור')יסופרמי('עלועגןצפיהר
קטניםהבתיםכלהיובילדותי,שלי','בשכונהילדותה:עברהשבחהשכרנה

בשכונה,חנויותחיולאאחת.משפחחגרתביתבכלמשלו.בית-גינהולכל
מאתנו'וחובותחמישחבמוחקוסואן,גדולברחובעדשיםחיינוהקניותואת

שניםעבורמאזהילדים.עלהנעוץהספוןמיכאלעומדהסיפורבמרכז ) 142 (
אתלפטרשרוציםבעתרןקוראתהמספרתפניה.אתשינתחוהשכונהרבות

 .בינתייםשהזדקןהספון
לח.שנתןיפהספוע"יקשהבשעהבילדותהאותהניחםאיךנזכרתהמספרת

זותוספתהסיפור.בתרךצפירה,חאמיתי,שמחאתמזכירההיאאגב,כאן,

משתתפתהמספרתשהריהסיפור,שלהאותנטיותאתהקרואבעינימחזקת

ברגוי-ספו•העםהמספרת,מתוק:ואפילויפההואחסידם .חאמיתיבשמחבו
זה,סיפורשמאפייןמהבעבודתו.חזקןלספוןבתורנותמסייעתאחרים,
עמושהיטיבלמילגמולהמבוגרבפניהנפתחתהאפשרותהיאלו,וזרמים

האםולפעול.שכםלהטותמוכןהואבזנוונות,מסתפקאינוהמבוגרבילדותו.
יידע,הצעירהקוראשגםהמספרת,שלמבוטאת)(שאינהתקוותהתתמלא
בילדותוזעמדשהיטיבומדרים)(חדרים,מבוגריםלאותםלגמולחירם,בברא
מהכלאתישכחויתבגרו,כאשרשהילדיםהמבוגרים,שלחזרהדאגהוחרי

חדורות.כלאתמלדרה-המגרגריםלמענםשעשו
לעשותויוכלחופשייחיהחולם,חראכןאז,גדול.שיחיהכךעלחדלםילדכל

הואועוד:זאתבו.יגעוולאהוראותלוייתןלאאישרוחו.עלהעולהככל
עלאותריכבדוהכלהמבוגרים,כמוממשיעסוקשבומקצועלולבחרויוכל

תמורתם.לוישלמוואףהישגיו

81 



המספר,ענוית.'לומד'ג'מילנסיפזוזמיוחדנאדוזהענייןמאיויונתןנתן
ג'מיל.רשמושמרנה-עשרהכנןתימנינעועםנפגש ,'דאוג'בכיתהאזוהוא
ממגרהקטןהאשכנזי,מהילדמבקשג'מילעתזנים.מחלוקתמתפרנסחרא

ישתברנכןהוינברן.הילדרלכתרנ.לקרואשילמדושנים,וכמהנכמה
 ) 69 (נשנים.'גדוללאדםמדוחנעשיתיכילאיש,לגלות'פחדתיסדרי-עולם:

קץהיה אל'."הדלת:עלשמדאתלכתובג'מילמצליחמוזניםקשייםלאחו
 ) 70 (עמד'שעשיתיהחסדאתישכחלאשלעולםונשבע,אותיחיבקלאזשור.

כיתשלום,כללקבלמסובהילדאןהשעורים,תמררתלדלשלםורצהג'מ•ל
לעזובונאלץמעבודתומפרטוג'מ•ל ) 71 (אתך'וללמודלשבתלינעיםהיה'זה

סיפרושלזהסרגכדוןאןותלמידו.המספרניןהקשוניתקכןהשכרנה.את
באירוע:המבוגרהמספרהתנרננרתאתשמבטאהסירםנא

נשחירערב,לפנדתהשישיביזםסיפרו•.אתאסייםאידיודעאיני'שרב
השבת,פניאתלקבלהלבנותבכרתנרתיהזכהשכרנהשלהתימניםיוצאים
היעלמו.עלהצטערתיואיננו.-ג'מ•לאתומבקשניניהםמשרטטהייתי
נמרטובכל-כןמדוחהייתילאפעםראףכמוהר,תלמידליהיהלאמעולם
 ) 7 2 (ג'מיל.'שלהנפטמנדותארולהלילות,באותם

הפךוהנההעניג'מילאתיגלהשהמספרורצחבוודאיחיההצעירהקרוא
נשאואמיתי,סיפרו-היזכרותשזהכירדןאבל ...בעל-משפחחאמידלאדונ

כמזחו,תלמידליחיהלא'מעולםהמספר:שלדבריוחראועיקרןפתרה.הסירם
הסיפורמןלרמז.ליארהצעירהקרוא '.בטרכןכלמרוחחייתילאפעםואף

סיטואציותלחידתש•כרלרתלשיברי,ניתנתבחברההמקובלתשחחייואוכיח

לילד.שומעהמבורגשבחן

כ"היסטוריה"ההיזכרותסיפור

המטפלתבקיבוץ:ילדותןעלחללע.המשוררמספואפיזודותשלבאוסף
אתלהגדיראפשררעו.דהטבעבחיקחרדיותתולעי-משי,גידולכלביד,שלד,

לארםשלמיוחדיםסימניםאיןובדרנםנכפו.ילדותשלכתיאוריםהסיפורים
אופילדהמשורהלספו'ההקדמהחדנמירמעניינתכןמשרםדררקא .מקרםאר

רכןהעמק.אלהמשקיףרייצמןחייםשלצילרזכישההקדמהנואשמיוח.ד
סיפור:אתהמספרפרתה

>משקיףהגדול?הציוניהמנהיגשמד,זייצמןחייםחזה,האישמשקיףמה'על
העמק.משמוקיבוץזהושנים.רשתיםששיםלפנינולדתינדהקיבוץעלהוא

שש.בןדאגי 1932שנתהשנה
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פחבקתותעםדליםעץצריפימ<ם,מגדל 1ןוצמןחייםשלעיניוודאותמה
התישכןהעמקשלזדבפינהסביב.שממהדוקצל,ולאאילןלאקטנות.

להקיםלכאןבאוהםבנימין.דאבישולמיתאמיובהםהקיבוץ,מייסדיהדוינד,
להםולבנותדלדלרפתלהקיםכרמים,ולטעתשדרתלזורעהתחילוכאןקיבוץ.

מהועדהעולם,גדולמהלראשונה,נתגלהכאןאנ.ינולדתיכאמודדכאן,בית.

 ) 4-3ביד,(ענןמרנףק'
הקצרים.הסיפוריםשלתוכנםעיקרשלמפורטתיארובאהזוההתחלהל~חו

אוניברסליים.ערכיםבעלימקדםשלילדותסיפוריבעיקוםהםהס<פןךום
כמהכ,ןאםמסתנו,כן.כלהציוניתההקדמהוביובינםפעואיפדאישנו

אתשהפעימההאידיאדלדגיחמןמשהדהצעירלקוראלהעבירלמספרחשוב
הזאתלציונותעקבותהקוראיחפשלשוואשנים.כיובללפניחושבחהחברה

החייםשעצםנאמוכןאםאלאאותה,ימצאשלאכמעט-עצמםבסיפורים
ברורסיפורי-ההיזכרות,בכלכמדהציונות.שלעיקרההםהםבא"יעבריבכפר
רוצהשהואאיש,יחייםסיכוםמעיוזהרעצמו.אלכלקודםברמדמספושה

סיפדוי-ילדותהםמקרמידתםשלמרותהסיפורים,הצעיר.לקוראלהעבירו
שכאןאלאבהקדמה.שדרותאותןללאגםלהיכתב<כדליםהוןאוניברסליים,

בילדותו,לושאירעאתהמספרודאהשבההדרןניןההבדלביטוילידינא
אלהשאיןל,ך'דעאותז:מנחהכאילוהמספרנכוח.הקוראשלהראייהובין

הדחףעלמשחדלדעתבלינהםהמתואראתלהביןתוכללאסיפורים.סתם
שממותיה.'אתלהפריחכדי<שואללאוץוהודיםאנשוםשהניאהציונ,י
מככניםשבהםסיפוריםשלקובץהואטנאבנימיומאתאחתכיתהקורות

לסיפוריהאופינייםתיאזרסממניאומנםנהםושבוורשה.והדדיתכיתהילדי

בגולה:החייםמןהנובעיםילדותבאירועיהואהדגשאןנכלל,בית-ספר
היהודיםשניןהיומיומיהמתחברצויה,לילדהאהבהגויים,ילדיםעםמלחמות
לפרק .עצמםבסיפוריםמסתפקאינוטנאשגםאלאועו.דהמבוגריםוהגויים
המשפחהשמדתבמנייתמתחילהואלספר.'הקדמה'והואקורא:הואהראשון

הולכתזויומןרשימתשעור.כלבראשיתקוראיםהוןשהמוריםהיהודיים

כזהצירוףכלאןבלב.דאדת<ותצירוףמהו?'שםמזעזעת:משמעותומקבלת
וקלסתראחדכלפתאום,אותםרואהאניואכןמאחריו.המסתתרתוהדמות

אתומסביובאהואהפירוטלאחרזכו.'שלד'ותכונותיואחדכלהמיוחד.פניו
המיוחדת:להקדמההסיבה

פעמיםששהוכרזוששמות<הםהתלמידיםשלושיםאיומה.מלחמהבאה'ואז
נפוצובירת-פולין,בואושה,הספרבניתאשרכיתהבאותהביומויוםמיד<

אבדו.מהםורבים
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במושראוחםהשואה,לפניארצחועליתימזלישנתמזלכמונישלאוהם, ...

מתוךונמלטובעיר-ילדותיהנאציהצוררשחציתהגדולההתבערהאתעיניהם
ממלמלים:עשנים,כאודיםהאש

איננו!'איננו!איננו!,איננו!

 ) 9(עמ'דמיגח".זולגתועינם

במיליםהעמודים, 152בןחטפו,אתמסייםהואנכךגםהסתפקלאטנאאבל

הללו:
נטופח.ספינתםחבוי,והם,עיר-ילדותי,וורשהאתכבשהנאצי'הצורר

המצולהמןמבצבצותידיהםכפותאתרואהאניבחלומות,<ובלילות,

זכושלאליקיר,ילהם,לתחום.יצללונטרםהאחרונה,שוועתםאתומשוועות
ובהבאהבהזה.ספרמקדישאנילנוף-ילדותנו,בטיוליאתילהפליגלחזור

 ) 152(עמ'ובדמעה.'

בנישללילדותםושםידולהשאירלתעדבתושחוכמיעצמווראההסופר

הסיפוריםבשלושתכמוואול,יבישראל.הצעיריםהקוראיםשללמענםדורו,
כבדהוא(שכאןהאשמהמרגשמשהוכאןישמאמרנו,בראשיתשהובאו

גםאוליזהמסוגבספוכןעלוישלהישדד.זכההואשדווקאכךעליותר)
לדורהסיפורחובתאתעליוהמטילהבלתי-רצירנאלי:הכפרהמוגשמשהו
הבא.

מוקהת

 . 105 1עמ , 1974הגיטאות,לוחמיויבתמ 11הקבהארד,צבועברית:הגיטו,ןמקודצ'אק,יאנוש *
 . 43עמ' 11959פועלים,ספריתלענן,אבובביויונת,ןנןת 6
 . 5עמ' , 1966עובהעםהזה,שהטבכללרמהישחאל *
 . 21 · 9 1עמאופירה:של'הצמיד , 1981עוב,דעם(סיפורים),אופירהשלהצמדימןג,דבקה *

בסנדלים':'כולם(עורכת),שריגתקרהבתוך:הרש,כלבתעומר,דבורה *

 . ZO·28 1עמתשל"ג,מ, 11הקבה
 . 100 · 94עמ' 11971פועלים,ספריתלעןנ,אביבביויספוריםועודבותך:טקן,גנביונתהנןת *

עמ' , 1981שרפים!סיופרים',וערדואלירחלשל'הסודנתון:טהייפור,ייטופרמיעלעוגה*צפירה

1so-1qz . 
עמ' , 1971פועלים,ספרית , 1לעכןאביבביןסיפוירם'ועודבתוך:עבירת,לומדג'מיליונתהנתן "

92-89 . 

 . 4 • 3עמ' , 1989פועלים,ספריתביד,עבןהללע. "

 . 11 · 8עמ' , 1976עובהעםאחת,בתהקורותטנא,בכימין '"
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גרנדטדרתמאנגלית:תדגום

הרחוקכמזרחהילדיםכספרותכזכיםר

יחידות.ולגנותיחידיםלגניםספררתבסין:הילדיםבספורתהעכשריתחמגr.נח
נכתבהמאמר ) 1בסין.ילדיםספרישלוערוכתסופרתיאן.דןצ'ןמkזנ:ג:

במינכן.הבינלאומיתהנוערספרי'תשל 3מספרוהשנוןבדיןוהופיעבאנגלית
ג 992

יחידותוככ.נותיחידיםככ.ביםסינייםילדיםג.

בסיןבעריםלראשונההונהגהלמשפחה.בלבדאחדילדשלהמדיניות
אתלמתןחיתהכולה,סיןברחבילהתממששהחלההמדיניות,מטות-1974.ב

האוכלוסין"גידולקצב
כמוהגדולותבעריםיחידותבנותושליחידיםבניםשלהראשוןחדורגני

תהלמידיםכלכמעטכיום.עשריםכבניחםרשנגחאיטיאנחיןבי'גי'נג.למשל

במשפחתם.יחידותרבנותיחידיםבניםחםוהתיכונייםהיסודייםהספרבבתי

אחדילדזרגלכלישנירםברכה.ילדיםמרובתבמשפחהחסיניםואובעבו
כלאתברתוליםחםבר.מתמקדותהחוויםשלהציפיותכלולפיכןבלבד

המשאבים.מידבאתברומשקיעיםתקרותיהם

י'אלץחראחוריו.שלחלבתשומתבמלואהילדהארהילדזוכהלידתומרגע
אתולשאתוביםמבוגריםשלהאהבהאתלקבלשלחם.התכתיביםאתלמלא
עליו.המורעפתהחיבה

לחיותשלמדדורזהרלב.ובתשומתבאהבהחסןללאילדיםשלדורזהר
אינםהילדיםכללבדרןאתם.ולהסתדראהבהשופעימבוגדיםבקוב

בחבותארלגדםלשחקלמדרחםביתם.לכתלימחוץיחדירמשחקים
ביעקרמתלונניםהםאחרים.ילדיםעם.בחברותאמתנסיםאינםהםמבוגדים.

הבדידות.תחושתעל
עליהםמוטלתקרותיהם.כלאתבחםתוליםשהחוויםילדיםשלדורזהו

הוריהם.שלנפשםמשאתאתלהגשיםיחידים,ילדיםהירתםמעצםבלב,ד
בנטלחשיםשחםספקאיןתפארתם.עטותולחיותציפיותיהםאתלממש

דבראיןמארזם.בכלומשתדליםשואפיםחםעליהם.שהוטלהאחריות

שלבמשימהלעמודכדיולהצטייןלממוצעמעללחיותרצונםגפניהעומד
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למדדחםגבוהה.עצמיתמודעותעםילדיםשלדורזהו .חוריהםציפיותמילוי

ידיעלעליהםהמורעפתחונההחיבהבשלעצמםאתולחוקיולאהוב
שרמתדדוזהוהכול.סובבשסביבוחציושהםלכןמודעיםהםהמבוגרים.
העםשלהנוכחיתהמחיהומתשלמזדבהרבהעולהשלדהגבוהההצרכנות

ברשותםיתר.תזונתידיעלשנגרמתמאנורקסיהפעםמדיסובליםהםהסיגי.
פסגתו,למשלנמובהם.משחקיםמפותחותבמדינותילדיםשרקמשחקים
כבאחדותשלאאלארובוטיים.וצעצועיםאלקטרונייםמשחקיםביתי,מחשב

האלההרכישותאתמממניםשהילדיםבהןשנהוגהמפותחות,מהמדינות
הנועררובובמסעדות.דוארבחלוקתבחנויות,חלקיותבעבודותבעצמם

בהוויוותלותיילדותיהואיום.היוםבחייבעצמולהסתדרמסוגלאיגדהסיני

הטובח.והתזונההפיזיחוסנואףעל

אלהילדיםעםהמבוגריםהתמודדות . 2

הילדים.שלהחדשהדורעםכהלכהלהתמודדערוכיםאינםבסיןהמבוגרים
הואהוריהםאלהילדיםשלהיחסומסירות.אהבהשלהעזיםהרגשותלמרות

בעייתי.

הוויםא.

אתתוליםחםשבוהילדעםלנהוגעליהםכיצדלפעמיםיודעיםאינםהחווים
הםבהםופעמיםהמידהעליתראותרמפנקיםשהםמקריםיש .תקוותיהםכל

גיסאומאידןכפייתיתלדרישההפכהלילדאהבתםגיסאמהדמדי.קפדנים
עצמםאתלהקדיששיוכלומנתעלדברכלעלכמעטלוותומסרגליםהם

ההוריםמתחיליםשבוהגילמובנת.לילדםשלהםהקיצוניתהדאגהלילדם.
בגילכבואפילולפעמיםויותר.יותרצעירונעשההולךבביתילדםאתללמד
הפנויזמנםאתאפילוכךלשםבלחקריבדעתםנחושיםהם .שניםשלוש
 .עיסוקיהםעלולוותר

המוריםב.

זירהלהיותהפךיחידות,ובנותיחידיםבניםהםתלמידיושכלהספרבית
הםאחריות.שלידחוגבוההבמידהנושאיםהמדריםולהורים.למורים

'שביןמההבדלהעצמי.לכבודםהתלמידיםשלהיתרמרגישותמופתעים
אינםהילדים'שלהם.החשיבהומבגרותהקודמיםהדורותלבידאלותלמידים
רכישתשלויחידאחדמקדוכאלהמוריםואלהספרביתאלעודמהיחסים
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מפקפקיםהםמוריהם.שלהידעאתבספקמעמידיםהםקרובותרלעתיםידע
•דתוהיושבהםלזמניםיותרשמתאימהעולמם,ובתפיסתהמוריםשלבמוסר

הילדיםבעינינראיםאינםכבוהמבוגריםמשפחה.בכלאחדמילד
החלדהמדרים .לערעורניתנתבלתיאיננההמוריםסמכותכןדלכמסתוויים
הוראהסגנוןלעצמםשאמצומוויםנמניםהאחתעםקבוצות.לשתילהתחלק

ומפעיליםהישןלסגנוןשנאמניםמדריםדבשנייהאלו,לילדיםשמתאיםחדש
לחנןישכיצדהנדשאעלמתרדכחדתהקבדצדתשתיהילדים.עלמכותם _qאJי
זה.בנושאעדסקהפדגדגיהמחקרבסין.ספרבבתיהיחידיםהילדיםאת

ספודת•ותענדדרתג.

אשוהילדים,בספרותעתההמעורביםוהמאייריםחסדפו•םהערוכים,מעטים
אדתניםכדשחםבעת .היוםשלהיחידהילדכשלחוויותבאותןהתנסו

נעלמהכזוילדותעיניהם.לנגדלבטחעדמדת•לזרתםילדים,למעןמציירים
ילדישלחלקםמנתתהיהולאאליהםעודתשדבלאהיאהעולם.מןלחלדט•ן

שנותאמצעשלהילדיםספורתהפכהשבעטייהחסינהזאתהנוכחים.סין
נוונםכיגוועיםחיולילדיםדהסיפדו•םהספריםמקדוא•ה.מנותקתהשמונים

צעיריםסופריםשלקבוצההקודמים.הילדיםדורותשלחייהםאתשקפן
אתלתארלאחודנהניסתההילדים.אל•דתוקרובקשושלחםיחסית.

יחידיםילדיםשלהמיוחדתהבעייתיותאתהילדות.שלהחדשההמציאות

חדדוחייאתנכונהלשקףכיצדמתלבטיםעדייןהםיחידות.•לדרתושל
פעובגללשנגרמותקדומותדעותללאכלומרהסינים.הילדיםשלהחדש

שלהתופעהשלנבוןוניתוחכמוויםמעמדםעלויתוומחםנדושחדורות.
חדלושהקרואיםזוכריםהםניסוי.שלבשלבעדיןזהיחידה.יילדהיחידילד

מקדבל•םמאדשהידושסרפדיםנפרצים.מאדחיושפעםהתקופוניםאתלקורא
לחלוטין.נשכחופעם

והמגמותהסיביתהילדיםספרותשלהנוכחיתהמציאות . 3
המשתנות

קונפוציוס.תורתנגללמאדמאוחורקלהופיעהחלהבסיןהילדיםספורת
שלחצוביםהעתיקה.הסיניתהמסוותאתברלהחדירשישאוביקטהיההילד

למעןשנכתבוהשיריםבחשבון.נלקחולאבעצמם,הםואפילוהילדים,
ספורתכאלאליהםלהתייחסשאיוכןב,דבלחינוכילצרוךהיובעבוהילדים
העשרים.המאהשלהראשונותלשניםעדנמשךזהמצבממש.שלילדים
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חראגםשנפתחהספרותיחערלםאתגונערווהשקמההעממיתחחתעדוודת
בפעםובמערב.ביפןהילדיםספורתאתלחקרוהחלדהונהחדש.העידןאל

וארייםילדיםספרילחברהחלרבסיןיוצריםסיןשלבהיסטוריהואשרנה
חחינרךמגמתשלהרעההרגלמןכלילחשתחווולאעדייןחונ .לשמונ

הילדים.לחינוןשכרעדוהעתיקיםהשיריםמאזבחם,שמרשרשת
המאהשלחראשדנחהמחציתעדחינוכיתפקידמלאחבסיןהילדיםספורת

טרבח.ספורתנאותה.להתנהגותהילדיםאתלכרוןעליהחיחהעשרים.
והשישים.החמישיםבשגרתךקאורשםלראותחחלחאמיתית
ריקחללהדתיותמכן.לאחושבאההשניםעשרבתהתרבותיתהמתפכח
לאחוחופשי.באופןלכתוברשאיםחיולאסרפדיםהסינית.הילדיםבספורת
שנדתסגנוןבסיסעלהילדיםספורתהשתקמהחערלם'מןעבדהשהיא

אררתאללשרבשירכלוסבורהילדים,ספורתבתחוםהיוצריםחבוהחמישים.
אןבדונם.ולהמשיךהשישים,שגרתבאמצעמכתיבתםלחדולנאלצוברוגע.

שציפו.כפירצוייםאינםכבוחםפניהם.עלטפחההמציאותדנושלבסופו
שחםחובהמאמץלמורתאולםאמנותי.כשודןלחרסוזאתייחסובהתחלה
לאהילדיםודעכה.הלכההילדיםהתעניינות .הילדיםספררתבתחוםהשקיעו

קריקטורותובסדורתלמגרגריםבתקרפרניםענייולמצואוהחלדמספריהםנחגר
נשכרתוהצטמצם.הלןהילדיםתקרפרניעלהמנוייםומספובטלביזיחזורת

עתרנאיתספורתשלסגנוןהילדים.בספורתחדשסגנוןלפורחהחלהתשעים
חולמת.הגדרהתחיה
המחרתייםהשנוייםאלברצינותלהתייחסהחלדהסרפדיםכאשוהחלחדנו

הדמויות,אתלעצבלכןובהתאםשלחםהקרואיםקבוצותשלבחייהםשחלו
עבהספוהיאזוספורתשלבירתוחטובהחדרגמאוהנושאים.האירועים

עלשמספוהראשוןחספוזהר 19.-86בשפורסםבסין"קטנים"קיסריםבשם

בייחודיותלחכיוהחלוהמדינה.בכלחדיםעררוהספריחי.דילדשלבעיותיו
יחידות.רבנותיחידיםבניםאלשפרנהכספורתהסיניתהילדיםספורתשל

חדשיםומדוריםחדשיםפרסומיםא.

בצעדיםדרכהואשיתאתהסיניתהילדיםספרותהחלהברחמשבשל
חיפושים.ובמסעמהוססים

תקפןרנים .הקרואיםשלרלחתעניינרתםלחייהםהותאמובעתרניםמדווים
בעדינותהעוסקיםמדוויםלהוסיףהחלדאחדיםמפורסמיםסיניים

שלבדידותועםלהתמודדותמסייעובייעוץהנפשבבריאותובמהימנות,
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שובזכובזמנןשהוזנחוהכתבותבעצמו.התמקדותועםאוהיחידהילד

החדשותדיווחייום.היוםמחייבסיפוריםהקוראהתעניינותבגלללתפוצה

הילדים.בספרותומקובלחשובמדוווהיותנופהקבלו
מופיעבסין,ביותרהאופקיםרחבתהעירקנטון.מקודםלדוגמא,בגואנגזו

קצריםסיפוריםהרבהמציעהעיתוןהילדה"."היל,דבשםנוערירחון
מעתוניאחדעתהוהוא-1985.בלהופיעהחלהירחוןמעניינים.ומאמרים

השמרנים.שברתסוףשלסיןבכלבירתווהמקובליםהנפרצים iהנג;,ך

מיועדהואהילדים"."למעןשמונוסף.מיוחדעתרןבשבתאילאוריצא-1985ב
שמעסיקותהבעיותאתיחי,דילדשלהחשיבהזרןאתלהםומסבירלהורים
התוהה.להורהפסיכולוגיייעוץומציעאותו

חדשיםנושאיםשלהתפתחותבנושא.התקדמותב.

אתיום.היוםבחייהילדיםרגשותאתשקפןהחדשיםהספריםשלהנושאים

והרעיוןהילדיםשלהתדמיתם. iשלוהחשיבהדרךואתהעולםעלדעותיהם
שהסופריםנראהאמיתיים.רעננים,קולחים,יותרלהיותהפכובספרהמרכזי
ביתרהצעיריםקוראיהםאלולהתייחסשלהםברמההילדיםאללפנותהחלו

הילדמתלבטבהןהבעיותהןבעיקר,באגדותהנפוצים,הנושאיםוצינות.

וחוויותיו.היחיד

ושמו-1988בשנוסדמארייותקופוןהואזאתשממחישהמעניינתדוגמא

הילדיםבספורתשנים.שלרשבגיללילדיםמיועדהואוהזקן".האפור"הזאב
הואהחדשבעתרןוהמכוער.הרעתפקידאתהזאבמלאהמסורתיתהסינית

התקופוןנוח.ואופיחביבותתכונותבעלאמיתיוגבורפיקחלחיותחפן
חדעותחלוקותחמקצרעבעליבקובאךהילדים,ידיעלובהבשמחההתקבל

עליו.

הספריםכ.סגנונותשינוייםג.

מפרוט,יותרלהיותהפךילדיםלמעןשנכתביםהחדשיםהספריםסגנון

חדעדין,בהיר,פשטני,שהיההקודםהסגנוןלעומתחופשיעיוני,צבעונ,י
לבן.שחרומשמעי,

.l שינויזהובהתמדה.עולהומספרםלהופיעהחלוומונולוגיםבודדותדמויות

ברגשותיוביחי,דהתמקדולאהסיפוריםלכןקודםשכןומשמעותימהותי
היהבספריםנהוגשהיתהגוףשםהקבוצה.וגלהיההדגשובתפישותיו.

"אני".ולא"אנחנו"
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סיפרו•לילדים.אגדותשלחדשסוגלהופיעהחלהשמוניםשברתבאמצע . 2

וזאתרנהופעילותאחדיםמשתתפיםעםמרתקיםעלילהספריהרפתקאות,
המסורתית.הסיניתהילדיםלאגדתמוחלטבניגוד

מתואריםעניניים.ונושאיםעדינתנימתנעליומאמריםקצריםסיפורים . 3

התמימים.הקטעיםבמקרםובצבעוניותבנגרות

הראשוןספוחועורכת.ונועוילדיםספריכותנתיאןזןצ'ןהמאמרמחנות
עשרנמשןשתופיעבירתוחטובתספרבפרסוזכת-1986נתופיע"תילזח"

תשעתכתבתהיאמאז 1986-1976.בסין.חתונותמתפנתשלאחרחשכים

איתןמתמודדתשסיןהבעיותאתנאמנתשמשקפיםומאמריםנוספיםספרים

כיום.

;ן 1ד 1ג jכמדם 1ךך 1;ןספרדת

הסרפדיםבאגודתילדיםלספורתהרועדתיר"רזאזדונדוג,זמניןמאת
המונגולים.

ומשרורילדיםספרימחנו

נונדטרותמגרמנית:תרגום

רארכלוסיתהקמ"ר l,566,500פניעלומשתועתאסיהנמרכזשרכנתמונגוליה
אגודתנלהבים.אורחיםכמכניסיידועיםהמונגוליםנפש.מילידןכשנימרנה

לנקורומאייריםמערניניםסופרים,עשרהמזמינההמונגוליםהסרפדים
הכתובתבאוצם.הסירוובמימוןהטיולבאוגרןלסייעמרככיםהםבמונגוליה.

לפניות:
. Mongolion authors's union. U Landaotos, Mongolia 

במונגוליתהילדיםסופריאגודתנוסדה-1990נ
עםמופיעהואבמונגוליה,הילדיםסופרישלתקרפוןלהופיעהחל-1991נ

באנגלית.תמצית
'i'4f 

בינלאומיתנחכרהלזכותורציםהמונגוליםהילדיםסופרי
במהלןאותםלרותחשלהםהילדיםספררתנורדים'שלעםהםהמונגולים
ושהםלדורמדרונע"פשעונדתמסורתיתעממיתספורתזרחינדודיהם.
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סופרן~לילדים.משלחםמופתסופריישלמונגוליםהיום.עדעליהאמונים
 .. (•השסיפוו•חםאלאטומפסון.וסטרוגויםחאחיסאנדרסן,שלברמה

בכתב.הועלוולאשבע"פמסורתבבח•נת
והשלושיםהעשריםבשנותובדתתהפוכותעברההמונגוליתחילד•םספרות

ספריםשכתבהראשוןהמודרניהסופרחיהנאקגדורץד.הנוכחית.חמאהשל

כלשריםהספרבתי•לדישיריו.אתמשנןמונגוליילדכלהמונגולים.לילדים
המונגולים".הילדים"שיושירויום""את

חשנ•םבחמ•שיםרקל•לדיםבכתיבהלהתמקדהחלוהמונגוליםהסופרים
לוותההיאאןהתקדמותשחיתהמתברראלוספריםכשסוקריםהאחרונות.
פדגזגיזתשלמדימרזבהמ•דחחיתהמכולןהגדולההטעותרבות.בטעויות

מגויסתחיתההספרותהספרותית.חא•כרתחשבוןעלשבארפרל•טיזציחושל
ואיכרתההפוליטיחמסופיעלונבחנההקומוניסטיתחא•דיאולוגיחלמען

ספו•ח•לדים.לבאלדברולאחספו•םלכןאייוודה.חיתההאמנותית

מחברלדעתמשירח.ובעיקרמספרותוחקוחםולכןגודעיםחיוהילדים
שכלבטוח"אניובלשונו:והמורליהרוחניערכופיעלנבחןטובספרהמאמ,ר

לעולםובכה,חלבנההסוסהעלהמונגוליתהאגדהאתבילדותושקראאדם
הקלסיקהעםלזעתרבמנדתאלדאגדותאחר".אדסכנגדבנשקישתמשלא

ספרזתעלדעתםאתיתנזלאחםשאםלובררוהילדים.ספרזתשלהעולמית
שהילדיםונחבגאותמצייניםבמונגוליהתרד.שדבומתחשלחם,הילדים

חםלילדיםהמיועדיםשספריםאלאמחאוכלדסיחמחציתכמעטמחרים
ורבתאורכההקוראאללאורמההרצאההספריםשעובריםחדרןמועטים.

במונגוליהבנייר.מחסדוהיאהספריםהוצאותשלהעיקריתהבעיהמכשולים.
מונגוליםישכלשהו.נפוסלילדיםמאייואדסופואףעדייןזכהלא

המאמציםאןבאוצםהילדיםספרותשלקרנהאתלעלותבדעתםשנחושים

הילדיםשסופרימקרחהמחברהלאומי.במישוררקנטרילידיבאיםשלחם
האםחדרן.פריצתאתלחםיאפשר"מיבינלאומיתכחכוחגםיזכוהמונגולים

ספריםלנרישאליהם~הספדיםאתשיזמינוטוניםאנשיסמקרםבשדםאין
ילדיעלשמספריםבמונגוליה,המסורתייםבחייםשעוסקיםוביםטובים

ילדיםעםלהתיזןלנוהניחר .בעולםילדיםגםלעניוושעשוייםמונגוליה
ספרינו".באמצעותהדדיתלהבנהולהגיעאחוותמארצות
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מהו?-טובייייםסיפור

עינת.עו;ןלהמאת:

התנ"כיהמספרפותחכן-הארץ"ואתהשמיםאתאלו-היםבוא"בראשית
ודוחתהוםפניעלוחושןובוהותוהוחיתה("והארץהספדים.ספדאת

המים").פניעלמרחפתאלו-הים

שלדודי-דודותאליו,המותקהבריאה,שלהדרמטיהתיאורבאבחמשן
וההשכלה.הגילדמותבכלושומעיםקוראים

הסיפור?שלקסמוסודמהו
מיסטיקהשלמקונוטציותשניתןכמהעדהמתעלםאובייקטיב,יבניתזת

-קיצוניותדיכוטומיותעלהבנויהוכיביםמפתמצטיירתוקדושה,
ידועים,ציווים-ורוחותהוםחושךואוץ,שמיםבלתי-מוכו:לעומתמוכרא.
מושגים:והבלתיהמסתורייםהמופשטים,צירופיהםלעומתלעצמו;אחדכל

המים.פניעלמרחפתאלד-היםרוחובוהו,תוהותהום,פניעלחושך

הגרומיםשלהיווספותםעםיותר,למורכבתהופכתזוניגודיםמערכתב.
האנושיים:

ואשתוהאדםויתחבאהיוםלדוחבגןמתהלךאלו-היםד'קולאת"וישמעו
איכה;לוויאמרהאדםאלאלו-היםד'ויקראהגןעץנתוןאלוקיםד'מפני

ד'רישלחהו ...ואחבאאנרכיעירוםכיואיראבגןשמעתיקולןאתויאמר
וישכןהאדםאתויגרשמשם;לוקחאשוהאדמהאתלעבודעדןמגןאלוקים
עץדוןאתלשמורהמתהפכתהחרבלהטואתהכרוביםאתהעדןלגןמקדם

החיים."

מבחינתקרוביםתיאורייםמרכיביםביןהנזכרת,הראשונהלהנגדהבנוסף
חרבגן-עדן,לעומת(גןממנההמרוחקיםמרכיביםלביןהחושית,התפיסה
רביםכמוזה,סיפוריקטעמאופייןוכזו'),המתהפכתהחרבלהטלעומת
דיבורםשביומהפערהעולהעצוםרגשיבמתחבעקבותיו,הנאים

-תו;ג.rהטמוןהאמוציונאליהגודשלביןהגיבורים,שלהגלויהמינימליסטי

שלהם.הסמויהשיח

אינםאליו,מתחנניםאינםהקב"ה,עםמתווכחיםאינםוחווהאזםגןל.פכיהם,
אתבתוכםהטמיעושכברלמוות(זאת,הגזירה.רועאתלשנותמנסים
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(למוונך;'אשתוחררהאלבטענותבאאיגדאדםהדעת).עץפרישלחכמתו
 jאנאלחכלעלהמפתח.הנחשכלפידברטוענתאינהחררהכלפיר).אשמתה
 • iחתנ"כי.המספרמפילנרהנמסותהלקוניתהאינפרומציחמתוןרקידדעיס

עלכאמור,אלח,וכלנחש.עצים,גן,-מאודצבעוניאס-כן,הסיפורי,הוקע
גםהואכזחולהזדהות.להבנההניתנותמוכרות,מציאותתמונותשלבסיס

 .וחיפושגירושחוק,על-פישלאהתנהגות-כמותחליכי'םבמושגיםהטיפול
 .אלוקי!כקולשלמיסטיתעדאגדיתאוונמנטיקהמעוצבתובמקבילרו, mמ

וכר.'רכר'הורעשלופרסוניפיקציההדעתועץהחי'םועץבגןהמתהלך
איפוקםמבעכמן·דיבור,חלליאינסוףממרקמיםזה,דרמטירקעונתרןרעל,

אתהמגרהחראזה,מוחלטכמעטאיפוקודווקאהדרמה.משתתפישלהרועם
האכזבה,המצרקח,מצבעםחמזדחחחקרוא/שרמעשלהיצירתיזמירנו

שלחוגשיות/מילרלירתהפנימיותבתגובותיווממלאוהפח,דהכעסחבדשח,
ח"וזח".הסיפורמרווחיאתזהדמיון

בצירוףהמרכך,עםלהזדהותחתנ"כיהספראמןלנושגרתןהאפשרותכלדמו,
וחבלתימוכרחבלתיעםכקרואיםעימרתנדתוךיוצרשחראהבז-בבזיהמתח
-רתמרנתי'םרגשייםמצביםשלרלחבנחלקירובלתמריץחרפניםנאמו,

בחלוםמדרנודזריס.וחרקיםהקריאהלרגעעדשחיו-רמטאפורייסמרחשי'ס
כמאבקהחייםבמשמעותפיתו•,שלבעוצמתוואישה,גברביחסיעדן, nגן-

וער.דוערדחוזות,בלתיאוטופיהשללגישרמחפוסקבלתיגעגועתוךקיומי
אלח,מופלאיםרסיפדויס ,;זיצירתיותומגרהחזזחרתמזמןדיכוטומימבנה

היסודבגילאיופלא,הפלאנלמדים,ודלילה,שמשוןמעשהרעדיצחקמעקירת
לשונםלמורתהצעירים'שומעיהםאתמרתקיםרחםואל,ןב'שמכיתה

מסייעת.פרשנותכלללאבאוזניהםנקראיםכשהסגםהארכאית,
לחלוטין"חילוניים"סיפוריםעלגםלדברניתןדרמה,ניתוחיתבחתי'חסרת

באוץו"עליסח-קורזר""ורבינזרןועזהקטן"מ"חנסיןלילדים,המכוונים
ביןחמטי'לנסיך-ילדעללאאםאנזיפר•,לנרמספומהעלשחריהפלאות".

שלריחוקומורדתועם-זאת,מרכוןלרדודומתגעגעלנומדבורתדמויותדגמי
אתחרפןשבר),חאליגרויסטילפןלהתי'חסבלי(גםמהמציאותהסיפור
הנרמזביוהמסתור•,וביוהממשישביווהמתחלכמר-אגדח,העלילתיהשרטוט
עלעזהתנ"כ.יגיוויבסיפורכמרמפעיל,המשתמע;לביןלדוגמה)(בציווים,

שחרא.קרואכלשלהיוצרזמירנו
כולן,הרפתקאותיהאשרהפלאות",באוץב"עליסהאףקייםעצמוקסםאותר
רבדאגדית,בספירהנעותחאליגוויסטית,למשמעותןלחתי'חסבלישוב,

למצביבחן,המתוארותהדמויותשלהפנימיעולמןמנתינתמשיקרת,הןבנד,
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מוכרים.מציאות

מימדאתגםבתוכןהמחזיקותסיפוריותמעלילותלחלוטיןלהתרחקעל-מנת
הרפתקאותסיפרועלהמוצעתהניתוחיתהגישהאתלהדגיםניתןהמשל'
אלאלחלוטין'ת"ם 1מציאעלילהנופיעלהנבנהקורזו","רובינזרןכמרקלאסי
שלוהבראשיתיתהקיוםומלחמתהגיבורשלהינצלותומעשהשעצם

דמיונייםגואיםחדשה,צירר•ליזציהבריאתשלנומההמנוהלתשבעקבותיו,
במובהק.

הנסיבותבתוקףבולטת,זאתריאליסטיתבעלילהשגםלהעיר,(מעניין
מחשבהאמירה,מודרתיסגירתלקרואהמאפשרתדיברו,עילג~תהמתוארות
והוגשה.)

האדירהוהשפעתןחיותןכוחאתיונקותלילדיםהקלאסירתהאגדותגם
תת-מבנ"ם.מקררותמאותם

הרפתקאותיה,פרטיכלשלכאדוהלמורתהויסינדרלה,אתלדוגמתניקחאם
האגדות,חרקיפיעלצפרילההקורהשכללמורתשירו.ללאלקרואכמסוים
הוימראש,מנוחשותוהתנהגרירתיהןבההקשורותשהדמויותלמורת

שדגרת"מילדי"אפשרויותאינסוףמסיפורהערלותקלה,קריאהשבהשהיית
הקרואיכולבקלותמפרושות.בלתירגשיותהצטלבויותאינסוףומפתיעות,

להבליט,פיהן,עלהשונים,הגיבוריםשביןהיחסיםמעוכרתאתלחפון
שלכביכול,האומללות,הליכותיהאתהמנווטתהגדולהתחושתאתלדוגמה,

ארביאליק;שלהמתהפך""השירבסגנוןוהמסכנה,הקטנההלכלרנית
שלאביה-נעלהאהבתעלהחורגתהאםשלהטראגילמאבקהלהת"חס

מקדמןעלהנעדרותהבנותשתישלמלחמתןאתללוותאר ...המסכנההיתרמה
וכר.'וכר'הבטוחה,לגאולתההמחכההסובלת,הנסיכהלצדנאמתהנחרת
במהלךהקרואשלהאקטיביבשיתופוחשיבותםשעיקראלה,ו Qסימודרתי

אלאלילדים,טונהלספורתוקארפ"נייםאינםהמזומרת,ההתרחשויות
מרכזייםספרותייםמאפייניםלצדבה,קיימיםרחםנכלל,טובהלספורת
.כלהמעצביםרכיר"נ,אליטוציחאימאזיסטיקה,מטאפרויקה,כמראחרים,

מכורן,הואשאליההיעד""ארכלרסיתאלגילהנדלללאספורתי·אמגרתימרצו
נכלל,התג"ךסיפרו•נמרנפרט,"בראשית"שסיפורילית-מאן-דפליגשהוי
בבחינתהםהפלאות".נאוץ"עליסחארהקטן""הנסיךלהבדיל,וכמר,

 "~ .גיללכלהשררהספרותיתקלאס•קח

"ספורתבמושגמוחלטתכפירהכמרבן,היא,זהמדירןהערלהעיקריתמסקנה

ילדים".
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מבספורfופחותבגילאיםתבדלישמשמערת,חדאינוילדים(המושג
המבוגרים)

ספרות.היאספורת,היאספורת

'/ L.. ם~י:ב:ו:::ט 1 ~ח"המבוגריםמספרינבדליםחטוביםהילדיםספרי~~~~~:-:~~~~· .. ·,~, 
הסיפוראוצרהשורות,מרווחיהאות,גודלשלהטכניות

המותאמים,הם' i:י·בת··הנושאי-יםהדברעד151כ- fi:ii5וכמד1ב,""··חזמר<רת:כוןך;,
·--· w,,1!.:r הםאיוהמוגבל.חייוניסיוןעקבתצעירהקוראשל,-לחתעניינותו

בדרמטיותהפועלות,הדמויותשלהרגשיהעומקברמתזאת,לעומתנבדלים,
בהם.הטמוניםהאליגדריסטייםברבדיםאוהמתואריםהמצבים

v למבוגרים.טובספרכידוע,הוא,טובילדיםםפר
הסיפוריםשלמזח,פחדתלאאםהשול,ימקדמםהוא 'מכךבווויוצאפועל

ומתואמות·מדוייקדתדידקטיותתכליותעל-ידיהנתפריםלילדיםה"חינוכיים"
אמנותייםערכיםבעלתחינוכיתמספרותלהבדילובמכוון.מראשגיל

קווצ'אק.שלספריוכמותשתיתיים'
ספררתשלכידם,העגום,למצבהמתייחסתחשובה,פחותלאשנייה,מסקנה
בפרט.לילדים,נושאיהמבחינתהמתאימהזוושלבכלל,טובה
יצירהבכלאינטגרליחלקכמתואר,המחווים,הנזכרים,והחשיבההדמיוןחללי

אינטגרליחלקמחוויםמווהנוישלפסליושחללי(כשםערןבעלתספרותית
יצירה.שותפותנאמרו,מהקורא,דורשיםסביבם).המעוצבתאבניהחומרשל

בימינו,ואילואקטיבית.ונפשיתאינטלקטואליתהיערכותמצויניםהםכלומר
מחייביםשאינםקלים,גירויפתרונותמגישלסוגיו,האלקטרוניהמדיוםנאשר

מוחלטת.נהנתניתפסיביותשמתיריםשהוא,רוחנימאמץכל
גםוהצעיריםהבוגריםבקרבהאיכותיתהספרותקוראיומתמעטיםהולכים

יחד.

נמתחתבפרט,וחמטאפוריותבכלל,האקטיביותהמליםאוצרכדליותכאשר

הכדאיותצירעלבכסדהחלומותאוצרכאשרל"כאילו","כזהביושבמרווח

זקוקמי-בלבדהטכנולוגייםבנושאיםמרוכזהיצירתיותומוקדהחומרנית,
טובח~לספרותבכללערד
גםאמנותואנשימחנכיםעלינו-הורים'מוטלמשום-כךדווקאשאוליאלא
בחייהםהספרותיתהיצירהשלמקומחקביעתלגבימחרשדרכנולחשביח,ד

 ...ילדינושלהרוחניים
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שהתקייםשנתיהחציככנסוכרים

הקריאהעיוורכנושאתשב"רכחנוכה

החופשית.

חפשית.לקריאהכגווי-מונחית""קריאה
 .דקלחיהמאת:

שותפים".להםנעשיםשקוראיהםהם,נספרים"המעוליםוולטיר:מדברי
המונחיתח"קריאחלנושאלנו,גםמתאימהשהיאהריזו,אימוחנאמץאם

קריאה:שלסוגיםשלשחקיימיםבבית-הספרשכן,

l ( חופשיתקריאה ) 3מונחיתקריאה ) 2חובהקריאה

בכלבקריאתםומשתמשיםלקרואלומדיםהתלמידים-חרבהקריאת

חובה.כלמודיהמקצועות,
עצמאיכקוראולעצבותלמידלבנותהעל-מטרתשהיא-חפשיתקריאה

מתדיינותונטולתמחייבתבלתיחפשיתעצמית,זר,קריאהחייו.כלבמשך
בספרות.המצוייםהאסתטיוהצורךהבידורההנאה,יצראתלספקועקרה

הקריאהמצויההחפשית,לביןהמחייבתהקריאהביו-מונחיתקריאה

בעדורנוסףפןחמורה.בהנחייתעצמיתקריאההיא:כןכשמההמונחית.

אינהוהרמות,הגיליםבכלהלמודים'ותכניתמאחוחפשית.קריאה
ספרותית,איכותבעליארוכים,ורומניםיצירותמאפשרות-פיס;ת-קריאת

בחירתזה.פערלמלאהמונחיתהקריאהבאחבכתה,השעוריםבמסגרת
בעלכל(אוהספוןהמורההמורח,על-ידינעשית(בצוותא),שייקראהספר

ללאבקרת,ללאהתלמי,דשלחפשיתקריאהזותחיהבכך),שירצהתפקיד
בית.ועבודותציונים

ה.ג;ולתעצםידיעל-ישירעקיף.ובאורחישירבאורהתעשהחהנחייה
·דירן,מראש-למטרתמוקצבזמןבפרקדווקאמסרים,ספרלקרואהמשימה

בבית.העצמיתלקריא;:~כסיכום-הכתהובמליאתבקבוצותפעילויותשיחה,

תוךהנבחר'הספרלקריאתשיגרושוניםבאמצעיםתהיהההנחייה-עקיף
הנאה)מתוך(שתבואוכהנעההקריאהלאחרבולדוןוצורךרצוןגרימת

96 



המונחית:הקריאהשלממטורת•ח
קו•אחיוזמיםשאינםלאלררבמ•רחדקרואיםלילדיםלקריאה,רע•דרד iגררא)

בעצמם. '""

קריאה.הרגליהקנייתב)
עצמית.לקריאהספובנחיותהטרבהטעםע•דרןג)
משמעותית.קריאה-בקרותחרשפיתוחד)

ספרותיים.מושגיםוהרחבתחלשרנ•חארצוהעשרתה)
-נוספות•ציוותעםדרכםלהתמודדרחאפשורתספולבחירתכליםמתןן)

שונים.ספרותייםאספוט•םדון-וחננתןהערכתןבד•קתן,

חת•חסותלשל,ךהמנוגדתדעותשמ•עתשרנ•ם,טעמיםלקבלתפתיחותז)
בצוותא.רש•חחדירןשלבדוןשרנות-שרנותלא•נטופוטצ•רת

להזדהות.ומביאותהפנימיהעולםאתחמעש•וותבעירת,העלאתח)

 .ספולהערכתקו•טו•וניםבחיותט)
לחןהמשותףומציאתיצ•ורת•רוהשוואתמסריםסרפדשליצ•וחמכלול )'

אחו•ם.סופריםעלוהשפעת
ספרותית-תרבותיתתשתיתיצ•ות-רמתרוגמרתמקרויות•ציוותקריאת )א•

 .הקרואיםאצל
בנתחוהמונחית"ח"קו•אחשערו•להעבותאחראימי

ארלספרוהמרוחהמחנ,ךהמרוחחראוהספרהתלמידביןבירתוהטרבהמתווך
במסגרתבכ•ף""קריאהאובצוותאקו•אחשלשלרבהספון.-חמורה

בנ•םהמוהספרותשעורביןגומליןיחס•בטרילידיומביאהמעשירההכתת•ת,

לחבח•ןולומדספרותייםמושגיםהתלמודמכיובחםהלמרד•ם,בתכנית

בשערו•אורכיםרומניםבקו•אתאלוממושגיםחלקיישרםלביןבינ•חם,
ובפעילויותבד•ונ•םשותפיםהתלמידיםכללשכן,המונחית.הקריאה

לאחושיעובוספרותיות,-וחרץספררת•רתוחשובות,חוברתהיצירתיות

בבית.העצמיתחקו•אח

קו•טו•רנ•םוא•זהולפיהספריםאת•בחורכיצד
שלהאיש•טעמרבחשבון:•לקחןהמרדים.ע"יהספרים•בחרוכללבדון

הנושאמבחינתהתלמידיםצורכיאתבחשבוןשיביאועתר,ושקולהמרוח
בנתה),האחריםבל•מודיםמשתלב(שאדל•

נוספ•ם.ספו•םלקורא
שיסקרנובאמצעיםמעניינת,בדון•ועבורהמונחיתהקריאהשיעוו•

n ותדחהוענייןתענוגשלבדוןמשתתפיםl:t חכ.בנרח.והוגשתההתנגדותת
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הספר.שמעלהוהפרובלמטיקהוסגנוןשפהקשיי
 3לפיגםלבחרו-והצעתנוספרותית.מבחינהטובספוכוללת:בראייה

נוספים:קריטריונים

ספרותיז'אנרא)

נושאב)

ספררתיאספקטג)

 4-5במשךאםשעורים. 3עז 2יספיקובכתה.המונחיתהקריאהלפעילות

בשנה,ספרים 3ל- 2ביוהתלמידיםיקראו )'ןעדב'(מכתההספרביתשנדת

הז'אנראוחספוותייםהאספקטיםאחדיסודעליהיהשינחוספרכשכל
לקראתו'כתהובסוףהשלביםכלאתיעבורשהתלמידהויהספרות,י

וכמהכמהעםייפגשיכירהואוהבנה.לבחירהכליםבידידיחידהחטיבה,
שונות.וסגנונותספרותשמרכיביםספרותייםאספקטים

היסודי:ביח"סלתלמידיהמוצעיםחז'ארנוים
ראליסטיספורא)

הסטודירקעעלוספדוחסטוויספורב)
הרפתקאותספורג)

ואגדהחמעשיהד)

מכתניםספרות,יאותנט.ייומנים:ה)

במעורז'אנרו)

טפוליתספרותז)

היסודילתלמידיהמוצעיםהספרותייםהאספקטים
וכל-יודעראשוןנגדף-המספרדמותא)

ורקעמשניותואשיות,-דמויותנ)

ביניהן.והשלוםאחדותאואחתעלילה-בספורעלילותסרגיג)
כרונולוגיוזמןאפיזמןד)

 .הסטפתוס'מיתוןה)
נספורשיאיםו)

מסגותספדוז)

פתוחוסיוםסגורסיוםח)

נושאים

 '""בכתה.הנלמדיםלנושאיםהעשרהא)
הסביבה)(איכותהחנוןמשודידי-עלשננחרהשנתיהנושאב)
הספר.ובביתבביתיום-יוםמחיינושאיםג)

וכלל-עולמיים.לאומייםנושאיםך)
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גגבחפח,ןיתמות,(אלימות,מסוימתבנתחהמתעוורותטפוליותבעיותח)
רכן')

 .תלמ•דיםעםלעבודההמוצעותחדרנים
בעבודה:שלביםשלשח

בביתהעצמיתהקריאהלפנימכינה,עבודהא)
כתתיבדירן-בביתהקריאהלאחו-מסכמתעבר.זהב)

הדיונים.לאחופעילוירתאןספרותיתבמסיבהתלמידים-חווים!כמגשג)

מניגחעבודה 1)

כ•צד-חסטרו<לספורובצירו.בכתיבהבע"פ,-מהכותרתצ<פ<רתדוגמאות:

והרחוק.הקרובמהעבררמאררעותזמרתעללכתובהסופריודע
חתלמ•דים.נחושחמר.יקחמנין

בשערו•בנתחנלמדושכבומאפייניםסמןעלשיחה-ראגדרתלמעשיות
בחןשמופיעותוידועות,שונותכותרתושימת-הרפתקאותלספורספרות.
מהוכר'עקברת,סודנעלםחטיפה,בלש,אוצו,מבצע,מסע,כמו:מלים

לחן.המשותף
Z ( מוסמכת:עבודה

חכורת-ספועוסק.בכלחראבחןחבעירתרחעלארתחטפועלכללייםדיונים
המטרות,מתוןהמרוח,ע"ישנבחרז'אנראואספקטמושגעםמעמיקה

חטפו.בבחירתלעצמושתציב
עלויוחלט(במזחליחידים.אןבקבוצותת<עשנחהתלמידיםפעילויות ) 3

ארמסיבה,באותהתערכנהלהלןשתרצענהחפעילר<ןתחרוים-תלמ•ד•ם,מפגש

בנתח.מסכםבשערולחלופין'
בקבוצה).בצוותאוחוויםתלמידיםלקבוצות.מתחלקת(חכתה
לספוגרספרתתמונותמכיניםמאיירים:-א'קבוצה
לספרנוסףפרקמחבריםסרפו<ם:-ב'קברצח
עטיפהאןג'ינגל,נוזח,בצרותלספרפרסומתמכיניםפרסומאים:-ג'קבוצה
לספר.חדשה
כירון""קריאתהטלוויזיה,לתכניתוממחיזיםקטעבוחריםבמאים: :'דקברצח

שנקרא"."מהאר

בספר.מסויםאורעעללעתוןכתבהכותביםעתונאים:ח'קבוצה
לספו-ןאררעיםאישיםמקומרת,-מושגיםמילוןכותביםלשונאים:ר'קבוצה

חמסרים.

המתאימיםשירים,וספרישיווניםמתוךשיריםמוצאיםמרסיקאים: :'זקברצח

99 



לנושא.

"קשרחטלרריזיחלתכניתמחספודמויותמרא«ניםפסינלרגים :'חקנרצח

משפחתי"

נספור.שעסקןחסרפואתלהזמיןנתןלספוחסידם"נ"מסינת

מרנחיתןלקריאתהספריםילקחרמאין
l ( בית-תספר.בספרייתלספריםמאגובגירת
החינוך.ומשרדישראל"לילדיספריות"קרןדרךחמרזלחספו ) 2
עירוני.ארשכרכת,י-מקרמימופז ) 3

משודע"ישארשוןלשנת)תלמידעברושקלים Zl (התלמידיםמכספי ) 4
 .חטפובניתספריםקנייתלמטותשהרקדשראחריםכספיםארחחינר,ך

ןחנח«הןנעצתלחעזונתןנמי
בספורתרכן .חחינרןמשרדמטעםלספורת-ילדיםופדנטפועלמחוזבכל

ולסכרונ:בספריות.המצריחמקצועית
מלשגדלוספו, nלנית-מחוץחקויאחשל"משקלחאמות:אייזקססרזן

האנגלית".שערו•בכלהקו•אח

לנר.גםחיאשמתאימתהויזן,אמרהעוכנסכיםאם

קרואיםטונים,ירתךקרואיםלהיותלתלמידיםרמירמנרירתכליםניתן
כמגרגרים.ראח"ככילדיםבעולמםאינטגרליחלקחראשחספומשמעותיים

חופשית.-עצמיתאחלקריכגוויבחשועזרכליהיאהמונחיתהקריאה

. ~tנ;כו ח~·זiז~לים:;בt
מאח

tנ. i} לל

3. ", ,' Jt . ד,
rq 'ן·נ( 

""' 
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גפן-דותןרותמאת:

וספריםייייםיייי

בחולשה.מודיםאנחנו-ל"עדדד"אומרים,אנחנוכאשו
רעיון.על-דרךעלמדבריםאנחנו-ל"ידד"אומריםאבחנןכאשר

שהקוראיםלכןלהגיע-המטרהואהבה,ידידותעלהפעם,איפדא, : F!,;lאד
אוהבים"."סתםיהיו(ובפארפוזה)אלתרמןשלבלשונךהצעירים,

בידד-ונעני<ןנאהב.אם

בדוראירע,מהמלומרפטורהאניואוהבי-ספו,מחנכיםשלהזההנכבדלקהל
וחופשית.עצמיתספריםלקריאתהאחרון,

בסביבהחישלםדורכאשוהשחורים"."החוויםעלמלדבר,גםפטורהאני
מתעניניםתמידלאשאפילולהורים.בניםהםמספרים.ויקיםבתיםשל

אולבית,הקרובההספדי;ךשל-באוצרותיהדמה-ממוקמתהיכןן<דדעים

ילד<הם.שלספרםבנית
ה"מה"ועל"מי"עלמאשימהבאצבעלדברשברשות,יהקצונזמןא<-אפשר,

ספושאהבת(והאושר)העושרמכלדעת)(מבליילדיםקופחושבגללם
באוהביו.ויוצרתגומלת

לספואהבהואהב;הידידותעלרקאדב.ו

ועכשיו.כאןזו,וידידותלאהבהלהג<עזוכיםעלארמוז
והבנתה,קריאהמיומנותלעצמםשרכשוילדיםכילנווהסתברמאחו

ההינזרותמתחילהלה')ד'(ביןשםהוילהם,דלםפ.רלקרואחדלהוהמערכת
ה"ידוד".פעילותלתגבר<שiדני'לבגילולכן,-הנתקונוצר

בבית,עמנו.לחידתחייביםתמי,דספרים,לכן,לטפח.צויד-כידוע-ידידות

חיינו.מהדד<כחלק-בספריות)(וכמובן,במועדון,בביה"ס,

ופעילותוספרסופרעלשיחהבע"פ,ספור-רמהקו<אהבאמצעות-לכן

"האנישבידהתקופהעללעבורישכאחד.והילדים,הספריםעםיצירתית
וה"מפנ<ם".הקוראלאניהמקשיב"

נוצרשנינווב<ן-לוואני-לישמקשיבמישהולמצואלהכיר.פירושו-לידד

מהנה.מחזק,המעשיר,משמעדת,יקשו

אתנכיוספרים,נאהבהחינוךבמערכתבמשפחה,המבוגריםאנחנואם
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נרכל,-רבו'מוטיביהם,(ז'אנרים),סוגותיהםנושאיהם,סגנרנם,עלאיכויותיהם
 tשמענ"מהולהציעלבחרובמגע.נאיםאנועמהםהילדים,עםהיכוותמתון
הייתםמהרעל"מהבחיים!אותכםמעניין"מההילדים:אתנשאלאותם.
קרוא.קהלשיש-לנריסתבר-נספרים"!!למצואורצים

וספו.ילדלידודומוגונותושונתרדכים

ומגוונות,שדגרתזוכיםלחכיו(וכמרנן)גסעלינווספרים,ילדיםליידדכדי
•לדניןלקשומשמעותית,ביתובהן-ולמשחקליצירהרעד-הקריאהמעצם
לספו.
כדי-כאחדיצירהודרכינושאים-הילדים"אוהבים"מהלדעתאיפראעלינו
רטובים.וניםאבלהילדים,כלאתלאאולילייד,ד

מילולימפגשגםהיאספועםידידות

בצוותאלקוראאיפרא,עלינו,שיחה.מיודדים.נידמילולימפגשהיא"ידידות"
בחיותנו,-קריאתנועלהג'"ן)(גזנשלמה.כיתהקטנות,קבוצותנודדים,עם

יצירותלהניאילדים,המענייניםבנושאיונלבחרוכלרמו,אמונה.להיות
 nnרלשר-לקוראספררתי.במנחןעומדתשאיכרתןיצירותעלינו.האהובות

בעקבותיה.

קבועים.ובמועדיםנמלארתהיצירהלקוראהראשון)נשלב(במיוחדחשוב.
לה.יתאיםהמאזיניםשלהקשבשטורחביצירותלנחור

בהמשכים).-קריאהל"מנרת"והןקצורתליצירת(הן
מטולארבריסטול.גיליון(ארלוחעלומסוכמת-מרננהשתהיה-שיחתנו

רודי)

שהיחה:שלבי

חרבן.שלאמההצורןלפינסבירחונן.הכלכי-(רלמאזיגגר)לעצמנונבהירג
(והיפוכם)אהבנורמהמיאת-(והפוכר)ן nשמצא·כלהמאזיניםמפינסכם, . 2
וכר.'"השנוא".אר"האהוב"עלשסופומהאיזכרוכדיתוך-
וסוגות).סגנוןעל(נדנוכתיבתה.רדוןהיצירהלאמנותונעירגבהיו . 3
סוופשלעסקנו.נרהמחברשלנוספתביצירההמעונייניםישאזננשאל . 4

-דרמהבנושאאחו
 "'" .ילדיםוהעדפתנקשתעפ"י-ספריםושימתניתן . 5
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וקיטלוגצוותא-וספו•םילדיםידידותוהעמקתלקידוםתנאים

ספוניםמחנכים,שלבצותאלעבודכמובן,עלינו,זר,בדרךלעבודשנוכלכד<
קריאתנו).תכנילידעלפחות,האחרונים'(את .והורים

ממנוהסופרמיצירותהןמתאימותספריםברשימותמצוידיםלהיותגםעלינו

דומים.בנושאיםוהןקראנו

וסוגות.יוצריםנושאים,מדורבושיהיהחייבשלנומכאג,ישחקיטלוג

המידדתהשיחה

פרונטאלית;לשוחחאפשר-

בכתב.סכמובמקום)(בושהילדיםלאחרלשוחחואפשר-

ותדווחנה.תדונהשקבוצותואפשר-

נקבע .קריאתנובמקוםבו'-הפינות""משחקכגוןבמשחקים'ואפשר-

דקותלמספרמתרכזתקבוצהכל-אוהבים""לא"אוהבים"שלשלטים
בחירתה:לפי-בדרכהומביאה,בפינתה

בציור.-

בהמחזה.-

בהסרטה.-

סרט(ועללהעדפהאחתנקודה<לדכלכותבשבואווןנ«רבסרטאפשר-
-לדחייה)אחתנקודה-אחר

מובאותכלומר,עצמם,הספריםעפ"י(העדותזוטא.משפטלק«םואפשר-

מהיצירות).

"בחירות".קלפיבעזרתואפשר-

ונוספות.רבותדרכיםעודתמצאוודאיואפשר."

כוונהטי-פחותלאוחשוב.

האירוע.את-היצירהמביא-הקוראיסכםתמיד

(המנומקת).דעתו.מהלומר-וסיכוםבסיוםכמובן,לו,(מותר

כולו).הארועועלהיצירהעל
כאחד.והכלל,-יחידכלמשתפתנקודתית.משמעותית.הקריאהתהיהכך

"היודע".-המבוגררקלא

איפוא,כדאיבקריאתם.זולתםאתלשתףלהם,חשובאוהבים,<לזים-קוראים,
"מדועלומרואףחבריהםבפנולקריאהקטעיםפעם,מדילהביא,להםלהציע
בה".התידדומי>מה(ועם

האם .המבוגר"מתוון"לנראיתאינהול,ןהציגאותתשהיצירהלעתים'יש
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ספו?!שלואמינותוטיבו-אמנותועללשיחהמזאתטובההזדמנותישבח

המתאימיםשוניםספריםישכי-לילדיםש"נשדד"חשוב-מכליותראן

יצירת-מופת.שאינוספדעםגםולהתיידדלאהובמותושדנים.לטעמים

ההוריםאתגםלשתף

אתםלהיפגשהורים,לידעלפחותחשוב,ספרים,עםילדיםליידדכדי
נעסוק.בהסספריםושימותלהסלתתושיחתנועבודתנודרכיולהמחיש

להציעהספריםוחנותהספדיהמדפיעלהמצויממיטבלהסלהציע-(בכיתה)

ועוד."ועוד."הולדתליוםספרים
-שיחהכדיתוךנוע,בשפעמיים-שלדשדקאפילוקבועה.משותפת.קריאה
במשפחה.לבבותקירוב ".לאףאלאקריאה,לייזדדדקלאלהפליאפועלת
אמית.י"כף"פשוטזהו-יודעבכןשהתנסהכלאחרנושאכמובן,זה,(אבל,

טלוויזיהמשדריבאמצעותגםליידד

יחדיולצפותבביה"ס.וגםבניתגסניתן,כי-הוכחזהדגם-מאדכדאי
בעשהשהמשדדהספדאללצאתדממנו-ונו'ורידיאובסרטטלוויזיה,במשדד

מישרוולאחדבעקבותלאודשהוצאספדבצוותאלקרוא(אד,פיועל
העולםבדחניכידםלמצואניתןכאלה(ספריםכלשהםקולנועיאוטלוויזיוני

נותןומהמישדדליגדתןמהלבדוק:להשוות.לשפוט.לאבאוץדגםהמערבי
הצגותלגביגם(וכנ"להספרותו"שפת"המידית"שפת"עללשוחחספדןלי

"מסתריהסרטכיוםמוסרטובאנגליהבאוה"בוגרת:לכןדוגמאותתיאטודן).
מספולפני(הרקדןבדנטהודג'סדןפונססשלספדהבעקבותהנעלם"הגן

קשהכריכהכמהדווההןהספד,-אצלנו).גםטלוויזיהכסדרתשנים,

בכמויות.נמכו-וכהכדינהבמהדרותוהןנפלאים)(ובציוויםומהודות

ועודלדוב.דינזאוויםסיפוריבעונה,קטןביתדיסנ,יוולטספדי-וכנ"ל

ועוד."

בהוצאהתומכתמהמזללות)(ההיא"מקדדבלד"ושתניגםגילינובאוה"ב
 .כוליםבמויםנמכוה-טלוויזיה""ספדיעשרותשללאוד
שלבביקורובנושא:ידידים"הם"ספריםבמפגשיבגליל,התנסינו,אנחנוגם

ומחה.ינ.זעקצפייה,כדיתוךוג'וד'ו·-"ווןמתוןבקטעכולנוצפינו-נוייצחק

אתכתבתיאניגזעם:-"מה,כובעוהנפתכדיתוךדקות,מספוכלושאל
אש""רכתג,אתספדו,מתוןהילדים,גפניקראמכן,לאחוהזה?ה"סיפוד"
היהאפוiוואישממששיחה,-ספו"עפ"י"סרטשביןמהעלשיחהוהתפתחה
הוא-ו"סוט-"ספו-הוא-ספד"כיהשניים,ביומהלמדוהילדיםלהפסיקה".

104 



ושחלוף

במשדרחביתיל"סלרן"ספוחכנסתחנח·באוח"ב,צפינונחנוספת,ודן

n ומח>בקויאחנקרא(ואףמוצגספרורתדקרתמשךברבענן","קשתמכרנח

חדש.סופ

חנ"ל.חספויםשללפתם nרחקנייתםאת nחעלתזרדון
• w סדורתבעקבותלספו""תוויםנוצריםכיצדחרתכרתעדריותגםב•ידנו

כדרגמא).רעוד."מרנטגרמוי(ספו•בטלרויזיחטובות
בעובחיי·קטן"ב•תאתבשקיקחגםקראוחםנאלח.ספריםמחפשים•לד•ם

השניים.ביןחדימירןאיאףעלחסוט)ספרולאתמקדו.(תרגום
סדורתבעקבותחימיםמשכבותרגומיםעםחתמרדדרלמד,יצעירים•לד•ז:נ

דיקגס. '.דשלספריועפ"ימרשימות
 •שחספו•זכולדאוגשוואים""ב"מחמעוזכןלחידתחראלעשרתשצוידמחכל

לטפסנאלצה."אידל,יספוחאחת,אםלשואליםנגישים•חיו"חמרקוגים""
תפסיקושלאארצושםגילתהח•אח"לב"חקונתבעקבותניתח,לגג·עלית

בעקבותלמשל,נ•רם,שלמת.שנחמשן • > sובןג o(בתרילדיחיא nוקראו,
 •נזח(א•ןחספועלאול wלילד•םאלימצלצליםלאבינלי"""חדרךחסדוח
שעוורוחטובחתאברןאתלשכוחלנרואלשרבים)ספוריםעפ"יחסדוח

חדרגמארת).כלאתזכותילא(דודאיסופו"."ר"מישנקרא""מחכמרסדורת

שלו.מעלתומחשביים,אחדולכלז:iוט"
שכפתיחהו, rבן·עאחרדעםבמפגששעבובחרושלנרקרחרומחספור

(חטלרריזיחמולדת""אוץסדרתמתרדחקרנויצירתו,עלאתר,לש•חח
פתח·תקרח.יסרועלקטעחח•נרכית>

"ספריםלמפגשיחבעיח.אתחדדובכן .בסוטרןחוצגאשועלחלקאורחנו
כןספו:עפ"יחצגת·תיאטורן,לשבחאחתלפחותמביאים,אנחנו•ד.•דים"חם
n הילדיםאתזרחי.ברויתשלםפוחעפ"ירחעצב".השמחה"נכואתב~נו"

כששיחהתמידוערד." •"לחב"תיאטווןבביצועבשמיתש.שלמאפר"מוח'
רידע.מחשבחנתיביפותחתמסכמת. •השנייםעל

אבולטש

סרט.בעקבותשנכתבויח, i"ספוי·טלרוילמצואנירם,ניתן,אצלנו,גםנאמרו,
לצפותאגדרת·אנדוסן,באסףקטנח" nים· n"בת·אתלקוראלמשל,ניתן,

שלייחרדועלרלשרחח •חסוטבעקבותלארושיצאתספראתלוארתבסרט.
מחנ"ל.אחדכל
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תל"ח<במ•כללתידידים"םה'ס'פריםמפגשי

לחכ•רארמג•ח"סהילדיםעל-עליהםספרים-ולשוחחעםילדיםלידדכדי
וכר.'מאיידיםסופו•ם,-•וצדיםלחכיוועליהםנוספיםספומבתיקרואים

ירצו•ם.לחכיומאדחשובמעניין,עצמם.לביןבינםלחפגשלילדיםחשוב
נירםשחראוכפיילדשחיהכמיהירצושלהאישיחפןאתלהכירמסקרןמאד

ר"כמחילדים"-לחםוישנשואיםחםר"חאםחםן"נמה"בנילשאול:מרביםחם
כילדים!קראורמה- " 1סרפולחיותמשתלםר"חאםכתבו"ספרים(דממתי>

לחכיולפגוש,עמ"גאחת.בגש•מחוהכלשלחמןהילדיםעליהםחושביםרמה
ידידים"חם"ספריםמפגשיאתשבגלילתל-חיבמיכללתאצלנו,יצרנו,לדעת,

חמערנ'יבים,הילדים •ועוגיות"קולחכרס"עלניגוחהבאווירהנפגשים'בה-
לחודש).אחת-(וזאתהגליל.רחבימכל

עליו.גםקרואיםהאוות.מיצירותקרואים .מתכוננים-למפגש
חתימות.מבקשיםהיוצרים. •האורחיםמספרישיש)(למימביאים-למפגש
בעקבותיוצריםגםולדובמביעים.שואלים.-שומעיםמשוחחים.והעיקו
הארץממרכזסרפר(ת)הבאתשלהגבוהההעלותבגללכי-קללאזההשיחה.

קטנותקבוצותעםלחפגשחיהיותרטובילדים.שלבכומספולרכזעלינו-
(רכלכבולותיידנו •אךויותר!)ילד 1soנ-באיםכאלינויל.ד so-6סבנותיותר

הגבוהה).עלותנואףעלאותנוהמקיימת ,תל·חימכללתלהכחלתהכבוד
חפןכולו,הנושאאזורנו.ילדימיצירותרבועלוןמוציאיםאנולחודשאחת

באזרו.ולשם·דבוליוקרתי
קוראים!!!הילדיםוהעיקו:אבל

יצירתיתבה • n:כוגם

י:ח n:•צ•ובכתיבהלהפעילםחשוב •וספריםילדיםביו n:ח•ד•דרלהעמיקכדי
מסתנו-ומגווניםשונ•דנרבגווייםספו,עדנירצו,עםמפגש(בעקבות

קריאה.)מגבירלקו•אח,בהנ:ח•ביוההדדישהקשר
במפגשלמשל,למענם.במיוחדמשחויכתבוכ• •מהסרפדיםלבקשגםאפשר

יוסףעל"חסמבח"למענםשיכתובהילדיםבקשרמרסגזוןיגאלעם
עלכתבושהילדים(וכמובןרעודבגבולנוחסמב'יtגאוועים"עלטרומפלדור

בעבורו).חנ"ל
י

 ...וכוחנעיםשויהיה

לכןוידידות.ינעיםיחיההמפגששמקוםחשוב .וספריםילדיםלידדכדי
כב•·גםילדים,גםשרכיםבחוגיםלרמזיםנחבמיכללחמפגשינולקייםבחרגו
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באיםממנוהישובתושביאדשכניםוסתםוסבים,סבתותדגםומבוגריםנוער

ה.ילדים.
בנם-אחיהםעםביחדדלחאזיולראותמבוגריםבאיםלמדימזומנותלעתיונ
נכדם.

-המיכללהעדנגם"מתידדים"חונולימוד.ספואווירתסופגיםאגב,הילדים,
הרשמי".ה"מפגשטרוםקלכיבודלהםמגישהשאףהמארחת,

קשוריםיהיוהגורמיםושכל ""

(הדרים,החינוךגורמיכלביולקשוגםמחייבתוספריםילדיםביןידידות
וכדד')נועומדריכיציבוריות,ספריותספרני-בתי"סספרנימחנכים,

להביאומרגשנהדרשקוראים.ולמה-שקדרהלמהמודעיםיהיושהבלחשוב
זכו')מענייןשכןוסנתזת,סבים(הזרים,לחםהקרובמבזגוילדיםבפני

אותזהמעניינתיצירהיביאכי-קורא"מ"אדםרחוקשלד,והעיסוקשחדימדי

נתח).בפניעליזאחובספרעםהמופיע"ריאלסטי"מורח(ןכנ"ל .ילדיםנפני

וגם."

נשנה.פעמיםמספרספרותיכעיסוקוהזריםילדיםלהפגישמאדמידד

ועודזאת

ויצירה".ספריםיריד-הספר"שבועלקייםבשנהשנהמדיקבוע,ובתאריך-
שנית).(ידקריאהספרי(ולמכרך)להביא-

 .)'אכתהלילדי"בר-מצדה"ילדי(למשלממנו.לקטביונשיספרי·ליצור
קבוצתית).אזאישית(כעבודהמחשב.באמצעותספרים,ליצור-

 .לעיסוקיםגבולאין
"צ'ופרלתתבמתנה.אותזלתת-ילדיםעםולידדוספרלאהוברק."צויד

במפגשיםהשתתפותתעודתלתתכדוגמא)ייחודית,(סימניהבקריאההקשור
תמצאוודאיועו.דועוד."וכדי)ספרהצגתספרותית.יצירה(עלספריםפרסי

לעשרות!רעיונות

תל-חי.·מיכללתאילת-השחר

הערה! ~(
שנדפסקוראים"אינםהילדים"אז Y.B.B.I'זבה-נשיארזנאלדשלמאמוד )
תל-חי·מיכללתבהוצאתכדאי"לאאדל"כדאיבמיוחדנכתב . 78ב"בחוברת 1
J זזתן.רזת-גפןובעריכת
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לקריאהכגירויהיסטוריתעלילה
שבה 1ה~~ו 1שרא, 1::1שאברהםשר 1ו 1פ 1סי, 1דע 1ג 11

עזר•בןאהודמאת:

צביבןיצחקוידעונדעםבהוצאת

עימד.הפגישהלקראתהיטבמוכניםתלמידיםהסופרפוגשנדירותלעיתים
להעבידלעניין,ומשתדלהמודות,מצדהמוקדמתההכנהעלסומןאינודובנו
זאתעושיםאנוספרינו.אתמכיושאינולקהלגםומעצמנומיצירתנומשהו

 .הילדיםבפנייחידהצגת-מעיוגםהמבצעיםוישסיפור'קריאתידיעל
כמעטדקויאחהתעניינותמקדםחפןחיהבהופעההענוישהסרפדמאחו

ספדישלדנקויאתםבהוצאתם-לאדרלועההפלייה-מעיןנוצותלספריו,יחיד
ומתנתקהולךהצעירהקוראיםקהלמכןכתוצאהמתדוגמים.ונוערילדים

העולמית.והנוערהילדיםספורתשלמהקלאסיקה
עליהםבספריהםהתעניינותלעודושכדיכןעלהמתרעמיםסופריםיש

גםחראטובסופוכללאבבתי-הספד.ולהופיעולנדוניםלמוקיוניםלחפון

מצטייניםשדווקאטונים,פחותסופדיםוישומרתקת,מושכתהופעהבעל
ונועו.ילדיםנפניבהופעות
הוא"סופושאמרהפרנקלאלונההציירת-הסופותזאתלהגדירתיטינה
כוחוכלאתהשקיעכךמשוםשדווקאב,ךומתרסמכועראדםלפעמים
הכיתהנפניחשוףלעמודעליוופתאוםאותו,יאהבושהקוראיםכדיבמילים,
נספויד!"גםשיתעניינוכדי-הקוראיםגילעצמואתדלחנב

להםישסופו,עםבפגישהנחמדיםיותרהםכןקטניםירתךשהילדיםככל
אחדוכלנלי-סדף,שאלותשואליםחתימות,מבקשיםחםאליו,חעוצחיחס

השאלה.אתשאתכנושקודמולבשםדאינושאלתר-שלו,עלתשובחמבקש

תשומת-אתלמשוךכדימאמץיותרלהשקיעצוידאתהערלה,שהגילככל
טדנחעושיםשיעמום,מפגיניםמגנוח,לעיתיםעליךמסתכליםלינם.

 41'עליך.שמעדלאגםולרובאותךששדמעים

שכדידוזח,מתנודדוחלש,ביישןילדחייתיכיצדבדון-כללמספואני
להתחילנ"הצדפים"המדריךלוהציעשלוהנחיתותמרגשאותולהוציא

ילידם.לספרותזאבפרסחתן •
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כן.החברים.נפניאותםולקוראבשיננה,המתרחשעלפ•ל•טרנ•םלכתרנ
אחו-כןניישן.לח•רתהמשכת•עדייןכיאםכלשהו,מעמדלעצמיקנית•

וככלשאוהבים,לנתשיריםכותביםארחניז:נ,שכאשורחשנת•התאהבת•,
אחזרתשבנדתחיהמזליירתר.ארת•תאחנחבתכןירתך,טרניז:נשחש•ו•ז:נ
לכתובלחמשיראלאברירהליחיתהולאשל,יחבורתלחיותסירבושאהבתי

 .לסופושנעשיתיעדוס•פדו•ז:נ'שירי.זב
אניחבמח,עלארטוביוגואפיסטריפטיזעדשהאני"בעבדן",מעצמיאני~דשח

ייסורימגילתאתמתארכשאני-צחוק"חריזק",מעצמיערשהשאנימרגיש
כמרנירמסכןחלשילדאם-אבלסופו.לחידתשהצלחתיעדרכשלרנותיי

חרא,גםיצליחלאאות•ששרמעיםמח•לדיז:נשמישחרס•בחכלאיו-הצליח
 .בכןולהתמידורצח,אתהמחלדעתזחבירתוהחשובכי

חראבעיתוןאחדיםימיםלפג•שקראתירחמפת•עיםחמערדדיז:נחנתרג•ז:נאחד
בקריאתבעולםואשדןבמקוםעדמדהישראלישתנועוהמוכיחסקרתוצאות
שלמיומנותלושאיןארקרוא,לאשתנועונכוןח tא•ןכלדמו,עיתדנ•ם.
ביזיונית.ספורתקרואשאיגדכמעטשתגרעוהיאהגעייהקריאה,

נחשוביםובגדנית,דמדקוט•ת,פתדחח,כחכוחמשתבח,בדדוח'יםאבחנן

ורמאןקריאתלנרחיתהבנעדוינדשדגרת.ושפותתובר•דתבניחמחגו•ם,

הימצאותולחורתחירמירמייתמחמצ•אדתלהתנתקיח•דחכמעטאפשרות
חדויותחיולאקדלנדעסוטיואפילותיאטווןחצגדתבידידנית.אחרת,בספירה

חתמרנדתכשפע-דשיכחחהתמכרותשלרבותשערתלספקשיכלו•ומידמ•דת
אילוהמבוגרים.לנד,ןגז:נלגדעו,נירםמצ•עיז:נדחכבל•ז:נחדו•דאושחטלדו•זיח,

לרשותיעומדיםהיד so-nוראשית n-40בשנותגדלת•שבחבמושבח
גםואוליפחות,קרואחייתיאנישגםעצמיעלמעידאב•ומחשב,טלוויזיה
למצואיכולתישבחםהיחידיםחע•סדקיז:נשניליחיואלחכ•-פחדתמתאהב
הספר.ולביתלביתהיומיומייםרחחרבותחש•עמוםמןמפלט
עולם,לחכיויחידהחכמעטחזוןגםבספריםהקריאהחיתהדרוגועברו
אפשרותלנרחיתהשלאכמעטוחוקרת.ותקופותעריםזורת,תובר•רתלגלות
לאבנעורינו,אליהנטענולאמאר,דוחוקהחיתההממשיתחרץ-לאוץאחות.
שלנר.ח•דם-יוםמחייחלקחיתהלאתובדתח.בטלרריזיח,•רז:נמד•ארתחוא•נד

אראירופימזרחמיבטאבעליממרו•םלרכושעל•נדחיההאנגליתאתאפ•לר
מזנוןאנגליאיששמעמא•תכרמ•מקר•אח.
לנואלולכןחירם,שלהתלמידיםמדדומארדוחרקהנערוינרשלחמכi•אדת
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אבלשטחיים,אמנםאזרחי-העולם,הםמאז.שלנובקנה-המידהאותםלשפוט

אוהמחשבים,בשפתמדובואםניןמאיתנו,יותרטובלעיתיםבומתמצאים
מסערתוספריורמאניםלקרואצריכיםאינםחםצעיר.מגיללחו"למטיולים

נחרדייהלשקועכדיהקריאהאתצריכיםאינםגםרחםהעולם.אתלהכירכדי
הצורןאתלחסמספקתוגםלביתםהעולםאתמביאההטלוויזיהביזיונית.
לנדלנו.כמעטשמשותףצווןוהוגעה,בידורשלחופייה,שלהעמוקהאנושי

וישומיותרים,משעממייםגרועים,וומאניםהונהישמספודנחותסרטוכי

המדיוםשלסוגואזיוהעניין,האיכותהואהמבחןאםטוניס.סוטיםחובה

בחשיבותו.מישני

דוקרמנטאויהיסטורי,ורמאן'ג'דע"ספריאתכתיבתי.עלהשפיעההטלוויזיה
בטכניקהכתבתיפתח-תקוה,המושבהשומרשפירא,אנוחםעלביוגואפי,או

התסריטאידביר,שעיראלאחרלעצמיאימצתישאותהכתיבה,שלחדשה
הסיפוראתמחדשלכתובצויןהיה ) 1963 ('המחצבה'הראשוןהרומאןשל

קולנועי"!'ספוהואש'המחצבה"חשבתיואנילקולנוע.
והאוזןרואהשהעיןמהרקהרוח,זמןרקבהשישכתיבהצרותליסיגלתי
ניןהמפרידההכוכביתכאשובסרט,שאניכמוסצינח,אחוסצינחשומעת,

להשתמש.מונהאניבהםהאמצעיםאחדהיאלקטעקטע
צווןאין-אי.'אל."פרקליטיהטלוויזיהסדרתשלמהקצבמאודהתרשמתי
מתרחשתהעלילההכרונולוג,יהואחחגיוןלסצינה,מסצינחבמעברלהתנצל
פסיכולוגיים,בהסבריםצורןאיןמהיר.הקצבמקומות.בכמהבו-זמנית

אמירהידיעלאיפיוןשוםהכללה,שרםכמעטתמצאולאב'ג'דע"בהוצאות.
לעיתיםמייצגתאחתוסצינהבסצינח,ומומחשמוחשדנוכלנוהג'.היה"וכן
רנות.פעמיםשהתרחשפעילותשלסוג

יוסרט,נטרםגםכיסבורואניטלוויזיה,כסדרתאוכסרט'ג'דע'אתכתבתי
טעמושגםכמונ,יקוראבן-ימינו,הקוראלצורכיעונהשלוהקצב-בכללאם

'ספרותיים'.ארכנייםלקטעיםסבלנותפחותלוןוישהשתנה
סדרתתיעשהאוסרט,ייעשה-ספרמכלהימים,שנובותלקורתצויר

הנאיםלדורותחומואולייהיו-כותבשלנושחדורהספריםטלוויזיה.
יהיהלהם-הרחבההראשונית,האפיתהיריעהאתכיולהסריטם,להמחיזם

ים IQ"הסכימשוכנעאני .קלכןכללאכבוזהלנוגםלהעלות.קשהכבו
הקרובות.השניםלעשוטלוויזיהולסדרותלסוטיםחומרלספקיבולםשלנו

היהנאורמרדכיוד"רצב,יבןיצחקוידעונד"'עםבהוצאתלאוריצא'ג'דע"
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רגםמשגיאות,עצמילבטחכדיצבי.בןיצחק•דמטעםהמדעיהעוון
במכווןהכנסתי-מחשבגביעל 1לשינויבקלותהניתנתבכתיבה,להשתעשע

•ושבתשפיואמשפחתנאור.למרטקחשהגשתיהראשוןבנוסחאנאכרזנ•זמים

רבהקערית-תסוכורגזו•הלימוןופלחחסמובוולידלער,ן-1883בניחרד
חראשםליהו,דמיפובדוןנערןהנעראברהםשלח iבו-מצרטקסתה.שק•רת
צררתחברון.לידבכפראבר-פופ•קאיבוחיםמשיח'תפיליןלראשונהמניח

המשתתפיםשלהמשפטאתלסקרכדי 21-19בליפובא BBC-nשלטלוויזיה

באהכחולותהפלדהעיניבעלשפיואאנוחםתקדח.פתחעלlfr~בנפלרת
המחזיקותפלח•רתשלשרוחלידוערבויחוד•ח,בכפרהסולחהלטקס

עיניים."כחוליכולםתינוקות,בזרועותיהן
לחן.התכוונתישלאשגיאותגםאלאאלח,אתרקלאכמרבןמצאמרטקח

מרעדאתבמקצתהקדמתילאאםאותישאלבי,לפגועשלאכד•ובעדינות,
באבר-פופיק!נתקלכאשרברמחתלשאניהביןלדבריו,תה.בשקידתהשימוש

העבריתבאוניברסיטהפילוסופיהשניםלפנילמדתישאצלחהאזרח•,פפ•טח
שנ••ח,בקריאהחראטובספושלחאמ•ת•מ•בחנוכיארמדתחיתהבירושלים,
מרסיקאל•ת,•צ•וחכךממנו.בחניםועדייןסופר,את•רדע•םכבוכשאנחנו

כןאםאלאאחת,פעזבדקנהניםאנוארתח,ושומעיםשביםשאברככלאשו
 .כל•לארתחשרכח•ם

וומאניזבארח•סטרו•ותב•רגופירתכותביםבפנינו,העומדהקדשיזה

חקו•אחולכןלקורא,ידועספו•נזגיבור•שלגדולםכללבדוןדרקרמנטאריים.
"קולאתקראתיכאשוהשנייה.הקריאהשלחמ•בחןכמרכבוח•אחואשרבח

הוצל•צל•חהפעםשאול•הוגשהליחיתהעומר,דבררהשלבחשיבה"קרא
למרותוזאתאחר,יחיהמשפחתושגזולאוצעיר,•מרתשלאאזהשרלטן,אצל

קרח.כךלאכישידעתי
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דמויות

עז*ככבזעוזיוערמכורם"'הגדורה"אחותיער
אפקרחלמאת:

במותר. 37בןוחרא 1991לנובמבר-19נניפטרכנעןבןעוזי

מתנצלתראנ•יקר,ידידגםאיבדתיאישיתאניחשוב.ומחזאיסופראיבדנו
לדברים.בחת•חסרת•ואישיתסרביקטיביתאחיהאםמראש
שהדסנכןפותחת ) 1989(כתו,מנולם"חגדרלח"אחותיהספרעלילת

והיאמסוניםהחוויםבחשים.זרגחולדת,•רםכמתכתשלח,מחחרו•םמבקשת
למסקנהמגיעההיאמרעיליםאיגםכשאלחרמו•נרת.בצעקותלשכנעםמנסח
מגיסתהיאבכספח.בעצמה,הנחשיםאתלקנותאלאברירהלחשאיו

אתלחורריחכדיעברדחלמצואיוצאיםרחםהצעיר,אחיהשלרמי,אתלעזרתה
מנקיםכבדרת,חבילותסוחביםחםהנחשים.קנייתלשםהדורשהכסף

חחרר•רתאבללחם,חקורנהחסנ•נחבתחומי-הכלשלטיםמצייריםמכרביות,
איוולהדסחחרלדת•רםמגיעדנושלבסופררמלראר.עולםומסעירות.גדולות
הדורש.הכסףעדייו

חש•נרת-עלתעודתלחומעניקיםחפתעחמסיבתלכברדהמארגניםחחרר•ם

שלח·לחדרניוגשתנ•כנסתהדסהמשפחה.בנילכלשלחחרבהחחש•נרת
שמחהאינההדסחגדרלחלהפתעתנואבלנחש.לחקברהחוויםחחפתעח!ואז
נעצמההנחשיםאתלקנותמעדיפתשהיאמסתנומאוכזבת.רכלל-ח•אכלל

תנחש,עברולחוויםתשלםהדסמבריקה:חצעחמעלהשלרמידאזוכספח.
חיוב•.פתרוןלקראתמתקדםשהעניוחורשםומתקבלמחם.אותרתקנחהיא
הרפתקאותסיפרו•שלמרכותנוסחהמזכיריםשלחרחמננחהעלילהאופי

ילדהעלילהנמרכזשמעמידהספרותיתנרסחחזרקרפרפ•ל.דזרדשלמסוגר
אתלנדרלחלחםכאלץוהילדואכזרית,ועחחורגתאםלןשישכזהאו•תום,

מעבידיםופוגשקשחוענדחראחצע•רג•לרלמוותשלו,הקיוםמלחמת
חזר.חסיפוותיתהנוסחהשלמודרניתגיוסהלפנינוכאןונצלנים.אכזריים
נ•כפית(ו'!lללאהעבודהכאן•מיגר.שלהשפעלחבותחמתא•מחגיוסה

ילידםלפסרותחמסןבסמגרתבחרצאחככע.ךןבי tעושללומותשכחבמלאתשבאמרודבורם •
 .מחשליםיליןדודשםעלליחכוךהמיכללחשליד
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.אלאהפיזיקיומםעלאינושלהםהמאבקבחידה.מתוןנעשיתהיאהילדים'
בדיקתלשםמאבקזהרהתנגדות.לשםמאבקזהוהפסיכולוגי.הקיוםעל

ללאהיאאזביקטיבית,כאן,הילדיםשלהמצוקהאמנםזגבזלזת.כוחות
והתחושהמאחדאןקופדפיל,דדודשלבמצבוהילדיםשללזוהשוואה

מולקטניםילדיםעומדיםשםרגםכאןשגםהרישקובעת,היאהסזביקטיבית
והםלפעמים,שמתאכזרשמנזכר,אותם,מביןשאינומבוגריםשלעולם
שאיפותיהם.והגשמתמטרותיהםהשגתלשםובאומץ,כדתם,בכל;ם _.i1נא~

הזוהספרותיתבנוסחהשימושעשהכנעןבןשעוזילהניח,סבירלדעתי,

נפרחוהואלבדיקהלרופאמגיעכששומיעצמו:בטקסטרמזיםלכןישבמודע.
יודעשלאהרופאמכזניות.ניקהשחראבעבודה,היהשהואמספרהואמספריי,

צעיריםילדיםשולחים"אתםבפליאה:להזריםאומרהארועיםהשתלשלותאת
עבדים?סוחרישאנחנוחושבאתה"מהבכעס:לועונהוהאבלעבודה?"כאלה
 .) 42(עמ'לעבודה?"שלנוהילדיםאתשלחנושאנחנובדעתןעלה

גרוטסקי:באודכאןהמוצגתוהנחמדההטונההמודהאומרתאחד,ובמקדם

כמוכםרכיםילדיםשולחיםשחודיכםבדהמהעריותרעודמזועזעתאני"אבל
קישקושזה"סינדרלהמרוח:ארתהארמדתובהמשך .) 102(עמ'לעבודה"
התיחסרתכאן .) 107(עמ'שלי".התלמידיםבבתישמתרחשמהלעומת

אותהשמעבידיםומקופחתמסכנהנערתנושגםסינדרלה,לסיפורמפורשת

 ...הגאולהבאתשעדבפר,ך
שלפנינו.תחדשהסיפוראתומעשיריםברקעמהדהדיםהישניםהסיפורים

דומה.ספרותיתתופעהמוצאיםאנחנוכנעןבןעוזישלאחרותביצירותגם
אותרמביאאךביאליקשלילדותוסיפוראתמספרהוא"גחמן"במחזה

מציגהואמדגדגות""אגדותובמחזההמקובל.מןושדנתחדשהבגיוסה

 .חדשתוכןבהןיוצקאןוידועותמוכרותאגדות
ואותו.מנקודתידו,עלמסופווהסיפורשלומי,הואבסיפורהמרכזיתהדמות
קשהבעיקררגשות.לבטאלושקשהמופנםילדונחמ,דחביבילדהואשלומי

הסובביםחיבתאתיאבדשמאחוששדעתו-הואעלולעמודכעסלהביעלו
כולם.רצוןאתלהשביעמנסהוהוא
עללעמודהיודעתבוטה,חצופה,ילדההיאשלומ,ישלהגדולהאחותוהדס
עליה:אומושלומימעצורים.וחסותמצחיקה,מקורית,שנונת,היאשלה.
כיהדסאתלשנואקשהשנוראחושבאניזה"בגלל

קשוחה,שהיאואפילואותה!להעריץקלכןכל
אותה.לאהובלאאפשראי

שאיןהמצאותמיניכללחוישמצחיקה,היא
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שאחותיפעםל•אמרחשליחמרותאח.דלאף
מכיולאואנינכרן,זחכיגאה,ברואחייתימקסימה. "

 );:~כעמ'מכלם!"חגדרלחהיאאחותימחדס.מקסיםיותראחדאף

לחדמרתוגםנתחנקולחיותורצחארתח,בארחחרא .אחותואתמעריץשלרמי
ונימצאנחמקנאעלית,כועספעםלאחראלחסורנרתיח.מודעגםחראאןלח,

מתחים.מעטלאנחםוישמרונניםניניהםהיחסיםאתה.בתחרות
במחלןעיננולנגדומשתנותהמתפתחותדינמיותדמויותחןוהדסשלרמי

רחדרמיננטיתהחזקהוהדסומתחזק,חולןרחחלשהקטןשלרמיהסיפור.
מחירמשלמתשהיאהעלילה,במחלןלח,מתנורבחולשתה.דרקאמתגלח

שלוהחנינותהפשרנותשדרקאלחמתנורשלח.והנוטרתהישירותעלכנד
ומאושרגאהושלרמי .נווכעזותלוגיזקקתוהיאכרת,לעיתיםחםשלרמי
עיקרזרונעצםגדול!".לרמו-"אנימעזשחראעדשניניהם,החזקלחיותלחפון

שלו.הקטנותמהרגשתשתחרו nעצמר-לעםשלוחחתמרדדרת
הצעירשחראחאוניקטיניתהעובדהמןנובעתשלרמישלהקטנותהוגשת

חשוב,של-לאבמרנןקטןשחראבתחושהחיחראלזה,מענואבלבמשפחה,

נעצםהיאעצמו,עםשלרמישלהמאבקמשלו.לזיעהזכרתלואיונחשב,לא
שלוהרגשותהמחשבותמיוחד.לעיצובזרכחגםוחראנספו,העיקריתהדרמה

כתרנים'חםעצמם.נפניכקטעיםמופיעיםשלד,הפנימייםהמונולוגיםשלרמי,
מודגשתכן"יותר.קצורתרנשדרדתנספו,הרגילההארתמןשרנהנאות

החיצונית.העלילהמןשלרמישלהפנימיתחעלילחומופרדת
הילדיםספרשזהרהשארניןכתבחטפועלבמאמרכחןאדיוחחרקו
התודעה.זוםשלסממניםנרשישהראשון

פחדן!לאאניפחדן!לאאניפחדן!לא"אני
פחדן!לאאניאבלמפח,דאני

פחדן!לאחראמפח,דחראשמפח,דמי
כלמפחדלאאניפחדן.חראהזמןכלשמפחדמי

פחדן.חראאחדמכלשמפחדמילפעמים.רקהזמן,
מאנשיםרקמפחדאניאח,דמכלמפחדלאאני

אני."אמיץ-פחדן.אניפחדן.אמיץ-וקצתלאאנימפחידים.
 ) 61כעמ'אני."מתיודעלאאנ.י"אני
המציאותניןהקרואים,קהללניןחטפושניןהמחיצהאתשדנושלדמי

שחקןכמדהקרואאליישרותמדברחרא .החייםשללמציאותהספרותית
אותנוחרפךשלרמיחצופים.קהלאלישירותרמזנוחנמחקידמתאלהניגש
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אתה•טברחשיםובת,ק•ובהאל•ומרגישיםאנחנושלו.הסמרי'םלשותפים

אחומקרובעדקביםאבחנןלחשתנות.שלדהפחדואתלחשתנותשלוהרצון
כששלומי.··אה•.דא•נוהפנ•מי·חמרנדלוגשלהקצבזהותו.עלשלדהמאבק
נטרחוירתךחזקיותרכשחראאורנים.הקטעיםנעצמו,נטרחלאמהוסס,
בסוף .) 1>11'115(עמ'מהידיותרנעשההקצבמתלבט,פחדתהואנעצמו,
דישפשוט,אינוהזהשהתהליךהאומראורןקטעשובדואיםאנחנוהסיפור

דאזפטימ.יחידניתהליךכאןמתוארדנושלבעיקרואךומרודדת~לירת Qנ
הזה.שנספולחומרולהתיחסשלאאפשרואי

מסכתמתראותויומיומית.ויאליתנע•קוחהיאבסיפורהמתוארתהמציאות
המג•עומשתוללפרועהומרוכאןישזהעםיחדאןושיגותית.תק•נהח'ים

והפלגותמהגזמותנימנעלאכנעןבןעדז<גרוטסקה.לכדימסדימיםבמקומרת
הס•טרטציה·אדהדמותשלהאמינותחשבוןעלגםלפעמיםלהצחיק,מנתעל

בשפה.וחןנתוכןהןומגרזנים,וניםבאמצעיםכאןנוצרההדמדורנ•רדעין.

 108,נעמ'הפניםעלהפסיםעםהמורה(כמוומגדחנדתמפת•עדתס•טדאצ•דת

לשונייםדש<נדשים ,) 71 " 70נעמיאנשלדםהשלט•םצ"ושלהסצנחאד
משמעדתנפלהבנות,איאנא),במקדםעדהננ4,נעמ'שתלטןבמקום(שתלקן

רעו.דוערד

עוזי.שלאשתוכנען,בןמ•קיניד•נעשונספרהאיורים
גנרלעלמשעשעות,מצח•קות,חזמו<רתהן.ומלאדינמימיקישלהקז

גםבסיפור,כמדאבלמיסגרת,יששלציזר•םנדההעזמעניבתחקריקטדרה.

עללשמרוהאפשרותניןמתחכאןמצויניפרצת.המיסגרתבאיורים'
הלכהשמ•קיפעםל•אמועדזיאותה.לפורץהאפשודתלניןהמ•סגות
גניעלבולטשהזבדליניראהקדימהאהדצעדוצעדתהטקסטבעיקנדת
<לזהאמנםת•אזחדסעיודנ<ת,בסביבתכידועמתרחשחסיפזוהכרינח.

ילדתהיאהכריכהרעלעיר,שלילדתת•אאבלבנחשיםשמתענינתפרועה
להם.דמענוהדבר•ם,בודהלציביליזציה-אכןשמחוץטבע

האםהיאכעורכתעבודתיבמתלןבהןדמהוהותחוזותשאניהשאלותאחת

של•והתשובה , i::הכדתהאדםד•וקןאתלשוטטנ•תןחכתדבהטקסטמתדר
הואאבלשלובכתב<םקי'םתמידאמנםהכותב .מאדקלוששהסינדיהיא

גםחראאישיותו.שלרובד•םחלקיםמינ•ובכלגילגרליםמ•ניבכלמופיע
דלקשווהדנר•םביןלהבחין•כולאינושהקוראכןמציאדתעםד•מיוןמערב

יכול,חראאזתטרפו,אתמכ•וכשהקרואאבלהחי.האישלביןביניהםנכרן

בספודבריםכמהעלואצביעהכתוב.בתרןאדתדולאתרלזהות,כלל,בדרן
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בןעוזיהאישעםהכותב,עםהכורתלעשותיכוליםאנחנושבאמצעותםהזה
כנען:

שגםליניראהשלומי.באמצעותבספררבהבמידהמתגלהשעוזיליניראה
מהגיבוריםחלקבעולם.קטןפחותלהרגישבמאמץעצמועםבמאבקחיעוזי
חיפושיות-יתושים,ג'וקים,הםושליצי"רב"זיגיחגב""דוןבספרעוזישל

צריךהיל,דובמיוחדשהאדם'בחשעוזיהזדההחראשאתםקטנטניםיצורים

שהדסהחשיבותתעודתולכן-בעולםומשקלוערכולגביחיזוקלקבל
בסיפוריםומופיעשחוזוהחינון-מרטיבמערכתעלשלוהכעסולכןמקבלת,

ולכןאותו,ומבטלתהאדםאתמקטינהחקימתהחינוןמערכתלדעתושלו,
אותהמלמדיםוהילדיםמגוחכתתפקידים-המורחהיפוךשלנו,בסיפורכאן,

מהלחםשאומריםהקטניםהםלאסוףסוףלצעוק.ומותולכעוס,שמותר
לעשות.

ביטללעיתיםניגודים.שלאישחיהעוזיכימהדס,משחוגםבעוזיבווהיה
ולעיתיםחשפנותכדיעדפתוחלעיתיםשחצן.גםהיהולעיתיםעצמואת

מאד.ובודדסגרו

אהבהואמותק.שיחהאישהיההואומבריק.מקוויחיהעו,<זגםהדס,כמו

הואמצחיקשכשהואאומוחיההואובתיאטרון.בספרותכמובחייםלהצחיק
קומוניקציה.ליצורשלדהדרךחיתהזובהם.נוגעהואלאנשים,מגיע

משוםדוקאואוליומשמעותיתחזקהמאדבסיפורהמשפחתיתהמסגרת

דמותכאןיצרהואכן.כלאותהלהעריךידעהואבחסרונה,הירגיששעוזי
לו,היהעדותו-לאפיועללו,שיהיהורצההיהשהואהווה-כזהשלאידיאלית

ילדים.לוהיולאזנה.לאהואאבללהיות,רוצההיהשהואכזהוגם

 , 2 5בןכשהיה"כתר"בהוצאתעוזיפרסםתותי""הפילההראשוןספרואת

היהשלאכמעטלחייוהאחרונות(בשנתיים 35גילעדוכתבהמשיךוהוא
מחזות.ושלושהספריםשמונהפרסםהשניםבעשובכתיבה).לעסוקמסוגל

דברילסיוםאבלמא,דופורהמאדמוכשרומחזאיסופוספקללאהיההוא
כתב.לאשעוזיספריםשגיעלדווקאאספר
שלהידמכתבחלקכתרלהוצאתשלחכשהוא s 19ב-ועוזיאתהכרתי

יצאוד'אורוהספרהתעכבוהדבריםסיבותמינימכלמכולם".הגדולה"אחותי
לגביהשאלהנשנישאלהבו.שמחמאדהואהזה,בספוגאההיהעוזי-l989ב

אתיכתובשהואהשעהשהגיעהמדגיששהואעוזיליליאמדהבא,הספד
הואאבלמייסדת,משימהתהיהשזוידעהואשלו.הקשההילדותסיפור
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לספו-"משחרשםבבואפילולרח•חזח.אתלעשרתחייבשחראחוגיש
חלח,חראואזרע.משחרלדבו•רח•חחזחוהמשחרלר,לקוראוצחחראבאריו"
נתיבתאתלדחותאזהחליטהואקשה.בןבלשהמחלהידענולארעדיו

בחרחראכרנסנס•רתו-ס•פרו•קל•למשהרלכתובוהעדיףהארטרב•רגופ•ה
סיפורישלומיוחדמקוו•ספושלסקיצהלהרצאהאלינושלחחראלכתוב.
חיים.בעליהםשגיבוריוכרנסנס
חולןאני"שב.יליראמועוז•אליט•לפןמותולפנישברעותשלרשהבךרע
העויןעתה,זחאצלושה•חשהרופאליס•פווחראקשה."משהרלןלהג•ד

סיפרו•כת•בתעללוותוהחליטהואבןראםחיים,שלשנחחצילרשברתוח
רחיהשלן,חאוטוב•רגופיהלכתיבתהזאתהשכחחציאתולהקדישחכרכסנס,

הוסיףעוז•לו.לקוראוצחהוא .אמא"אליברא"מי-לספוחדששםלו
לאחראאבליכתוב,חראהזחהספרשאתספקלןשאיושיחהבאותהואמו
מבקשחראיהיה,כןאכןואםלאדר,יוצאאותרלראותש•ספיקנטרח

ורצח"אב•אדם.כבןעל•רמיליםכמההזההספרשלהכו•כהעלשאכתוב
כסופו".רקולאאדםכבןבםמשהדעל••דעושה•לד•ם

חלשמאדמאדח•חהואאביב.בתלבביתואותולבקרבאתישבועכעבדו
 .נ•פטוכנעןבןעוז•שבועייםנעברוכותב.שאיברעלעצמועלוכעס

קובץלאנינתנו,לאלכתוב,ביקששעוז•האחרוניםהספו•םשנינאמרו,
אתעל•ולכתובספולישאיןכןחארטרב•וגופ,זחטפוולאהכרנסנסס•פרו•

האלההדבו•זכאתענש•רמספותשאב•בזהרארל•שאכתוב.ב•קששעוזימה
בקשתו.אתמסר•מתבמידהממלאתאני

עוזיאתאומושלדעתימשפטצורת"."רקבספועוז•שנתבבמשפטאסיים
זחבמקדםאבללבנות"רציתיהילדאומו u:בעמ'אחו.משפטמכל•ותו

וצוחק".וצוחקצוחקעצמיאתשמעתי
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ואשוזבמבtכ

 .ברגסון .גמאת:

עמ.' 2ג 4 , 1994אדםהוצאתטקילה,מקפיציםדון-פרד-עמית,גלילה

מובאתהמסובכתחעלילחברוחו,דקדנטיטפש-עשרח.לגילאימיועדחספו
סלנגיתבלשוןמספרבועזשורן.בועזשלמונולוגעל-ידיחקרואלפני

חחרריאתמתאדתמותחת,קולחת,רחיאחעלילח,סיפוראתחירםהמקובלת
וכרגיל-ידידותייםחבויים'יחסיםנחמתואריםנח.המתוארתחחבוחשל

ושיבח.-ניתוק-אהבותרחתפיסרירת,מחלוקות
עלהשקפותגםוישרקפקח.ניטשחעלומדבראינטלגנציחמפגיןהגיבור

לחרותשצוידחוויתזר"מין-"שכיבח"שלפילוסופיתכעין-יחסי-מין
להדגישלאכדיחאפשרככלמוקדםטובוחכיבמאוחר,אובמוקדם

גנוחחיחכיחחרויח,אתחררח 14בןבחיותושכבדמספרבועז .) 61 (מורעבים"

 16:לבןדרמחאזוחיהאחותו,שלחברתסלעית,עליור"נדלקח"ומפותח,

חדאשרנח,חפעםשלחמברכחאתליחסכחובכךבסירן,בעלתחיתח"ארדליח
אחתעםזחאתעברת."אם "."חזרכללאןנכנסיםואידמתמוצאיםאיפת
 .) 61 (חדורחת"ארתך."מלמדתחיאיוזעת,שכבו

עםמוכןשחראבועזשללהשקפתוובהתאםכולו,בספרפזרדחלמיןוחחדוכח
"אניסלידח"."בימעורותלא"שהיאבתנאיעליו'המתלבשתאחתכל

מכיושאנילמורתשאפשר,כמהעדרציונליבאופןיחסי-מיןאלמתייחס
אדחדצירנליות".לתחוםשייךלאויצרצר, zמנובעבמיןשהצורךבעובדה

חאונס.נושאמפניסולדחראכילחצחידבועזממשיךחיגדלאותובחמשן
לשרותים,לךאותךורצחלאמישחיאםחדד.ירצוןכשישלהתקייםחייב"מין
עצמן".אתבבקשתותספקחדלתאתתנעל

בח;גJים.ומרדדביח"ס,נגדגםמתמרדבועזחמין.בנושארקאינההמתירנות

.הנקראזהבכלאאסוריםהתלמידיםאינקוויזיציה:בשםמכנחחראביח"סאת

ותצליחועלודבילים,ותצליחו,"עלופונת:הואפטתיתובקריאתבית-ספר.
רובוטים".
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"מפניהזהאינקוויזיטודילבידודהוזמןהואשלילה:כולובועזבעיניביה"ס
אלכוהול".מידייותרשתיתילפיהשליבחינוןלעוסקיםגובבהששמועה

האםתלמידיו.לגביביה"סשלאחריותומהיהבסיסית:בשאלהמעייןהנער
עוקבביה"סהאםהלימודים.מסגותמלבדהתנהגותועלגםחסותופורסהוא
שלןהחברהעםשוכבאובדיסקוטקבערבשישיביוםמבלהאתה"כאשוגם

ובאיפידנןהמחנכותבתיאורמובעתלביה"סהשנאה .) 77 (אפל"בחד.~

אתשאהבהבמררהנתקלתישלאכמעטלימודישנותכל"נמשןה/לשלי.

שבעיקרנמדדיםנתקלתילימודישברתכלבמשך-מזהיותרשלה,התלמידים
 .) 77 (הכתה"תלמידישאדאתגםאלאאותידקלאשבאר

רגםדיבורן,באופןגםהמרוות,שלהחיצוניבמראןגםהואהשליליהתאדו

שכליתיכולתישש"לתלמידמכןנובעותהחינוןבמעוכתהבעיותבלבושן.
 ) 80 (עליונותך"ידגישלאהתלמידאיךשלו.המורהשלמזדגבוהה

שלו,האטומיםההודיםעלמתלונןנועזלמחמאות.זוכיםאינםההוריםגם
לבירורבגוויםהידלאמבין,שהואכפיחייואתלחיותלוהניחוואילו

ולחצב<םוצעקניםונוקשיםנעוליםשחם"כמושלוהחווים .בביה"סהמשפיל

שלו.ההוריםלפחותכךהילדים.בלעדיחייטלהםשאיןיודעהואזה"וכל
שיניים,רופאבועזשלאבא .מהםשוניםאחריםשהוויםהסתייגותאיןאבל
ישודאיאךבמלחמה,שנפלנועזלוחםטוב,חברשםעללבועזקראהוא

שגויה.וההכללהאחרתשנוהגיםסדציואקונומית,שכבהאותהבניהורים,

בנו"."תלוייםהם-לב"שימואומו:הואהוריועלבועזשללהשקפתובהמשך

לאאישיותי".אתלעצבבעדםמנעתיואםל.י"לתתצורךמרובישתוללוהם
 .) 12 0 (נתינה"שלאחדיםנתיביםלחפשאלאבדירהלחםתהיה

הוויו,עם 17בןנעושלשיחהמתוארתהווים",הווים"הוויםי"זבפרק
בועזביןהעויינותמתגליתזאתובשיחהבועז,נוחלשםכפירשלבחדור
לתתקליותרהרבהשלישלאבאלכםמודיע"אנימסכם:בועזובסיוםלהוריו,

שלו,הדודאתורקעצמו,אתרקמביןשליאבאהבנה.לילתתמאשוכסףלי

 .) 145 (הזאת"המוגבלתההכנהעללהינעלהכלועושה

פאבים,של"קטעים"ישבעלילמציאותישהוארון-פדו,גלילהשלבספר

נאמניםלהיותוכדיבלשות,עםהגובלותאפיזודותאקסטרניים,לימודים

יותו, lבקטעמתארת:שגלילהבחברהכמקובלסלנגים,הרבה-למציאות
תתחפפואןק«,כבזובח,קטן,טו<פסאכאכא,אשק,ןישכןלשיט,עשו,

גיבורישלבפיהםאלהכלחשבה.•עניחדשה,לוהדעהעדמפ:רשנונהמפה,
מילהמלא:בכתיבשגיאותבספר(ישנקייה.תקניתשפה •הסלנגולידהספר,

איןחיריקתנועתאיןהיסודיתשבצוותןבמיליםליבו,אימא,איתר,(מלה)
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בנטיות.יודכותבים

שגלילהככךהואהספרותיהערךזה.בספרחינוכייםערכיםתחפשואל

עלהנוערביןהנפוצהעכשוויתמציאותבמהימנותמתארתווו-פזר-עמית,
ובתחוםלבינושבינהביחסיםובפאבים,בחברה,בבית,בכיה"ס,שלד:החווי

האהבה.

המחברתחיתהזדמציאותתיאורלידאילוהיהמוטבחינוכיתמבחינה
גםוישהטפש-עשדה,החברהמןכחלקמציאותשזוהיכךעלמצביעה
המתמסריםתלמידיםויכוח,ישאםגםהחודיםאתהמכבדותאחרות,קבוצות

אחודים.ומוריםחיובייםדבריםגםזובמערכתושישבכית-הספרללימודים

אינםועיסוקיהםמפאבים,שוניםבתכניםהפנויזמנןאתשמבלותקבוצות

לרוניהתכנים:מןבחלקמהריכוךיש"אהבה",כ"ובפרקמשקאות".ב"ערבוב

היאשהם.כמותדבריםלקבללי,איואשרנטיח,"ישבעזשלאהובתוגלעדי,
זהריכוךאךשהוא.כמושלחאבאאתומקבלתשהיא,כמואמאאתמקבלת

חיוביים.חינוכייםערכיםלבעלהספראתחופךאינו

טדרתשדה.שרגאהפטיכולוגשלהמקצועיבייעוצוגלבוט-אבבי,עפרה

צופתי.נוריתאיורים: , 1992שלישיתמהדווה"צמות",הוצאתניצנים,

"סיפוריםרב:הגן".מחצר"סיפוריםא:חלקים:שניובהספרים,עשרהבסדרה
היער".מקרחת

-ומאפיינתהגן,מחייומלואועולםמקיפחוהמחברתספרים,חמישהא'בחלק
בילדפוגשיםאנוחינוכית.בעייחהמהוויםטיפוסיםעשרות-אלעדילדזרן

לוכשמסביריםגםהמבוגריםשלעצתםאתמקבלואינוועקשן,סרבן

 .בהיגיון
מכבדאינולישון";רוצה"לאגשם";יחיה"לאכגון:בתירוציםמצויידהסרבן

רכךלפניו".תפסתי"אניומתרץבאוטובוס,תקום"שיבה"מפניחצן.את

הילדהכרח.ללאומסתכןהנולדאתרואהאינוכשהילדהנוספיםבספרים

נרתעאינוסואן,רחובבחצייתנזהראינואלמנטרית,היגיינהעלמקפידאינו
בחנות.תגנוב""לאעלשומראינולבדו.ליםמלהיכנס

ומס~מתנושאלכלבחרוזיםקצרסיפורגלברט-אבניעפרהמביאהזובסדרה
למחנכיםמוסיפההשירארהסיפורבסוףריטררית,בשאלההשיראתלעתים

לשוחחיששעליהןשאלותהמחברתמנסחתזהב"משהו"למחשבה"."משהו
תתייאשו,אלולהוריםלמוריםלגננות,לומרהשאלותשלמטרתןהילדים.עם

ובנוסחבהיגיוןבהמשתמשיםאםחינוכ,יערךישלמלההקטנים,וגםשוחחו
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קדמון,כריסטינהציירה:טפו,יונהכתב:ההגדול,והמבולטקהנהתמי

עמ.' 32צבעונ,יכורמו,ניירמנוקד,גדולה,אות 1990,'מ'עריב"

קלטהתמיהמבדל".ש"ירדלפניחביתהמחרלרוץבילדיםמאיצההלח,הגננת
אתמתרגמיםאינםהילדיםהמבול.אתלראותורוצחכפשוטםדבריהאת

רוצח"אני-חביתהוצחאינהתמיבמטפורות,המשתמשיםהמבוגריםדברי

ירדמעטעוזחביתה."נלך"בואיהאומרלשאול<משיבח 1המבול"אתלראות
גשם".יורדתראה"שאוליתמי:אומרתלרזת,התחילהגשםכאשדאןגשם".

תצטנןשלאוכד<חביתה,אותההביאהלקראתה,באחאמהלרוץ.החלהואז

אתאזראתהתמיהחורף.בשמיכתאותהוכיסתהלמיטה,תמיאתהכניסה
בא"הנחלדובוןכעתמסבירהוהיאמקור",ורעדוש"ישבוצעצועיהכל

ומסבירהבלשונה,משתמשתהגננת,שלדבריהעלחוזותהיאהמבול".
חזרם".עםישוטשלנווחביתלנהריחפן"הרחוביגאוהעזיםחמיםשזרמי

"נעההסביבה:תגובתאתהמחברתמתארתהעזהגשםשלהתיאורכד<תוך
נעצרההישנההמכוניתבריצה;הרחובאתחצההכלבוצח-אצה-מחוח;

נקוש<האופנועורוכבימחסה;חפשןהדרוריםהסתתרה;החתולהבחריקה;
המבדל"."לפניחביתההגיעו

עזדגשםהחלונות,זגוגיותאת"הרעידהרעםהגשם.לברכתרמזבסיפוראיו
אנוהמפחידיםוחבוקיםמהרעמיםהמיתוןאתוהשדרה".הרחובאתשטף

עליכם".אשמוראני ."תפחדו"אללצעצועיה:תמישלמפיחשומעים
אררט.חריעדחפל<גחצעצועיהעםיחדוהיאנרדמהתמי

לחם.המתאים
נעלי-חיים:נושאם-ספרים 4ספרים. 5היער","מקדחתשנקראב'בחלק
קוסם"המשאלה",-והרביעיההיפופוטםשלחלומושפנזמו,קופדה,כחש,

וכךבקשתן.אתלמלאמסוגלוהואמשאלחשיביעומהחיותביקשביעו
אחדוספוועוז.דבזבוח,אריח,גי'רפה,קיפו,דתוכ,יינשוףצפרדע,הופיעו

לפרוח".שסרנוב"ניצניםד _p,Qמת
<כוליםוחםסמויוהתנהגות<מוסר<לקחישדידקטייםשחםהספריםבכל

 .בעבודתםלמחנכיםלעזור
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ואיו:רעיצובקסרן,נימהחריז:הלבנת,חנהמגרמנית:גר<ם,האחיםאגדות

 176 , 1993לספרות,חבוות lנוהצאתפדן,יחיעםסהד:הרעורןליאור,יעל

קשה.כריכה . 20/26פורמטמנוקד.עמ'

הוצאהשללעילהקצרהסברדבר"ב"סרףהסדרהעורןנותבהספרבסירם

לקרואים,להסבירהכרחשישפלאואיןגוים",האחים"אגדותשלמחודשת
פרסמומאזשנח 200כמעטעברוהויכיחדש,צווך··נבךרגרםישמהמשום

תודגמוהזמןנמשןאגדותיהם.אוסףשלהראשוןהכוךאתגויםהאחים

ובהםמתרגמים,עשרותע"ילימינו,ועדהי"טחמאהמסוףהחללעברית,
 .) 1ועומדשלונסקיאופק,הראל,קיפנים,ביאליק,פרישמן,כגוןמפורסמים

אותואפכהאניבענויתהאגדותשלהספרותייםבערכיםלעייןשרוצהמיכל
בסיפוריתשתיותלפכים","הפניםשנהר·אלרועיעליזהפרופ'שלספרהאל

עגנוןשליצירותיולניתוחרקלאמתכווןואני , 1989פפירוסבהוצאתעגנון,

הספר.שבסוףהביבליוגרפיהלמבחרבעיקראלא
בכללצעיריםמתנהלקנייתגםוטובלקריאהמגרהנאה,בעיצובהוצאהספר

הזדמנות.

עמ,, 167 . 1985נותןרה 11זנ . Jאכרךילדים.לספרותאופקלקסיקוןראה . 1

עמ.' 1>10 , 1993נועו>לבב<ספרים(סדרת"מסדה"הלנ,יטאוכ.,אודי

ואכן,ומציאות".פרוע"דמיוןבסיפורמשלבשהמחברנאנ(ר,הספרבגב

שבילההספוריםהימיםנמשןבמסופר,נאמנהמשתקףהמציאותתיאור

הלני.דודתושלבביתהאביתר

סףשעלהצעיד,הקרואאתלענייויכוליםומעלליההצעידההדודה
ההתבגרות.

אביתראתשיעודדונרמזים,כיאםרבות,אפיזודותהמסופרשלבקטעיםיש
לקרוא:ולהמשיךהעלילהאחרילעקוב-בגילוצעירים-צעירותובמקביל-

"פתאום ) 20 (איכפת"ליהיהולאהשערות,עלאותיונישקהצחקה,"הלני
טובריחלבנה."בכותונתרפאים,רוחכמרנכנסההחדרואלהדלת,נפתחה

 ) 31 (אתה"נכנססבוןשל

יוזעשהנןלנשום"וקשהבנדידותשינה,עלהלנ,ילביןאביתרניןבשיחה
 ""לידן."נושםאחדאףשאין

הלני:אומות

בשבילן".ולנשוםאתןלישוןמוכנהאני ".לפעמיםכנה,מרגישהאני"גם
להגידשירכלרחשהתבייש,שלאמתוודההנערלידי".ונשכבהנאה"הלני
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אםלנושא,הוסטההשיחהאךלהתבייש".בלירוצחשאנימה"כללדודתו
חבית.אתלחיחוסו

הדודהעלשמרעיפיםחוניםהמחזריםעלהשנייםמשוחחיםהעלילהבהמשך
עםומתייעצתברווקותהנשארההיאאךסוף,איועדמחמאותהמטורללת

נינוובדיאלוגמסתייג.אביתר,וחרא,אלמוני.פלוניעםלחתחתואםאביתר
כמוח."אחתעםלהתחתןורצחחייתיהתחתנתי,"אילואומו:.עצמולביו

מודעותללאואביתאתשניחם'אתלהעסיקמוסיפהההדדיתחת~~קח
מלאה:במודעותהלניואתמלאח,
ליהלביש"מישואלוהואחלנו,שלבמיטתהאביתרהתעוררהנקריםנאחד
הפיג'מה?את

הלני".חשיבה"אנ.י
ואמרח:שערי"אתופרעהידשלחה ...במיטה"התיישבההיא

בתחתונים".מגבריםמתרגשתלאכבראניהוותיק,ידידינורא"לא

אני"גםעונח:הואהחוצה,לצאתלאביתרואומרתלהתלבשרוצהוכשהיא
שקרן.שהואמגיבחוחלביבתחתונים",מנשיםמתרגשלאכבו

וגםחלבי,שלמחזריהאצלמבקריםפארק,בלונהבמסעדות,מבליםשניחם
חלב.ישלחביתחריםתאתלעכבאיךעורן-דיואצלמתייעצים

לא"אנימצחיות:והדודהביניהםהיחסיםונעצמיםנרקמיםאלחכלנתוןו
בלעדיך".אסתדראניאיךיודעת

מכלאחוז 20בער,ךשהוא,פלדמן","אחוזתהאחרוןלפרקשמגיעיםעד
העלילהשכלהרושםליישהפורע.וומיחדמשתוללזהבפרקו .הספר

שלביעובאוויר""ההולכיםהמכשפות,הדרקונים,עלזה,נפרקהמתוארת
מיותרת.זהשנפרקהסימבוליקהוכלמלאכותי,באופוהשתלבופלדמן,

גופית:עריכהוקמו,עדנהתרגמ:הלידנ,ילאוכתב:היית!איפהניוקלס

האיורםיצבעונ.יגודל,פורמטעמ,' 32 , 1993פועליםספריתחפץ,שלומית

בדביים-מקדלז.'

צעירים.וגוזליםקטניםעכבריםעלפשוטסיפור
אתבציפורניהשחטפהגדולהציפוראחתציפורים:שתיחםבסיפורהגיבורים

גרגר-הקטןולעכברתולעיםלגוזליהשהביאהאחרתציפורוהשגיח:העכבר,
אדום.

הדעהאתוסותרבחברה,השוררותקדומותבדעותעוסקהאלגוריהסיפור

 .נדבלאחדמקרחעלבהסתמךרעותתכונותשמכלילים
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והדודנכונים,ריימונדהדודדבריכילדעתשנוכחוהעכבריםמתכווניםולכך
שכלאומוזהאיןדעה,אחתצפורפוגשיםשאםאתכםילמד"זהאמו:

וערת".הצפרים

אתיבינוהצעיריםהקרואיםכןפיעלואףעשיות,קומועדנהשלהשפה
חמק,כמו:לביטוייםלבםתשומתאתלהסבורצויכדאיהסיפור.תוכן

הקרוא.שללשונולהעשרתהטקסטאתולנצלפחתנחלץ,התפתל,
 .לעינייםתענוגהאיודים

הוצאתבןש-מ,ןהבוערכפובתולדותפוק•t:ו•עוקבסון,שללעץמתחת

עמ:ג zsג, 993והמשפחה,"אביב"בןש-מןבוגריעמותת

המחנכיםשלהוותקמעמודיאחדיעקובסון,יוסףלד"וכולומוקדשהספר
החינוכיהמוסדעלאגב,דוןלדעתלומדהקרואאךבן-שמן'תנועובכפו

שם.שהתחנכוהחניכיםשלבדוחםבעיקרשהצטייד,כפיהמחולל,
ומווים:מחנכיםע"יהמחוללהמחנךשללזכורשנכתבופרקיםשמונחבספו
עלהמעידיםחניכים,עשרותע"יובעיקרואחרים,שקלונוחסימון,אריח

 .למחנכיהםשלהםההערצה

מןמקצתלדגםאלאבדידהלנואיןהאיש'שלתכונותיואתלתמצתקשה
לזכותו.שנכתבוהדברים

 ) 2 7עמ'סימון(אויתלפלא"ונשאוחיהפלאפלא,י"איש

 .) 28 (סלע-זינע(וחלאישי"ובסיוןגדולהחוכמחאנוש,יחוםהקריןהזה"האיש

שוניםרביםבשטחיםידעעםלאירופאיאותושעשוובבוליךבצידיך"לימודיו
 ) 31עמ'איזנשטדט(אגנסאותו.הסובבבכלוהתעניינות

 .) 36עמ'פארי(רותמליצה".דבריאלחואיןיעקובסוןחיהויחידאחד

 .) 42עמ'חוותי(כרמלהותוגות,תנ"ןלי:הנחילמאהבותיושתיים

חיתהזאתחריף,הומור(לו)חיההשואה."ילדיאומותזאתמהידע"הוא
-המולדתבעדלמותמוכניםשיהיוסבוראתה"אםלי:אמופעםאירוניה."

 .) 68עמ'בן-שאול(משהאחת"פעםבשבילהמתוכבוחםטועה.אתה
יעקובסוןשלחייומתיאורהונהללמודאפשרבן-שמןבתולדותפרקיםעל
לו.שמסביבומה

""' 
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- 11ראשיסדןי 1הספרסןי•רת
שטןיל•סיי' 1-ד 1פר•סצ•רת 1נס 1כ 1111

רוזכברגמיכלמאת:

.. 
שכוקליס,ילןמ'שלליצירתההמוקדשראשון""סדקלספופרקיםאו<ג.עח

ממנהשאיןנקודהאותהשלאנאטומיחמעיולעווןמנסחמחםאחדרכל
וממנהאחתיצירהעומדתפרקכלבמרכזהבגרות.אלהילדותמןבמסעחזרה

כאןישבהבנתה.והמסתייעותהמסייעותאחוותיצירותאלסניפיםנשלחים

אתולהביןהנדונה,היצירהלאורןאנאליטי-פרשנינקולענודניסיון
חאלוסיבייםקשריהלאוראפשרית,מליאותשלבמידההפנימיתהתפתחותה

שעניינןהיצירות,לכלהמשותףהיסודאחודת.יצירותעםהאסוציאטיבייםאו
צפויהובלתיחדשההתנסותאיזומתרחשתבכולןכיחראהילדות,מןבפרידה

לאועדייןהקודםבצרפןמעתהאותולפענחאפשרשאיסמלימוקדהמעמידה
חדש.מלאצופןלחנמצא
היאובשוטר")בחתול"מעשה(נשיווהשוטרהחתולעםהפגישהלמשל,

מגלחהיאמחםאחדכלבאמצעותהמספרת.הילדהלגניוחדשהואשונה
כללכן.קודםידעהלאשאותםאיורט<,גווןנעלישם,חסויריגושיםנעצמה

אינםהמשפחתייםהקודמים,מושגיהנתוןהשנייםאתלכלולבסירנותיה
ל"חתלתול"העצורההאלימותנעלהחתולאתהופכתהיאכן,יפה.עולים
חשפםהמסומר,שהזנבלמוותזאתחתולית-ילדיה.לשוןבמעיואליוופונה

כלאתסותריםרחםותינוקית,וכהאיכותכלחסדיםהאפרפרוהצנע
אללהידמותלוגורמתהיאזהתקשורתבאופן"חתלתול".הכינוימןהמשתמע
אשד 1אלחבאפשרויותוכיוצאתינוקארצעצועאלאועצמהשלחילדותיותה
המאפייןודןמוכוב,קרולחוגבשייכותןמצטרפותהיותןהואלחןהמשותף

לח.נעניםוהכללכל,נעניתשהיאהילדהשלהחושניקיומהמרכזאת
סוגסיפורהאתהמספרתהילדהמןמבקשתובעולם,נתונההמתגלההזרות

הניסיוןנכשלשנדונוהיצירותבכלהעולם.לניןה"אני"ביןחדשיחסשל
חשיבההואמוצלחחבלתיהתחליףובנדלןהחדשות,האמיתותאללהסתגל
מכךנובעתחזרה,חזוןחסימתכבר.שאנדהילדותאלאפשריתהבלתי

החוזר,סיפורהעםובעיקרהתרחשותה,עצםעםיצרחהחדשהשההתנסות

ע'ץlלחינוןהמכללההרצאתשטקליס"ילךמחסביציותעיונים-ראשוןסדק l /-נברג tחמיכל "

תשב"ג.באר-שבעוק,ב
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חשד.שלזרעיםבהונטעההילרית,הקודמת,המציאותאלחדשההסתכלות

לפצותםכדיפאוקללונההילדיםנשלחיםעשרה""שתייםבסיפורלדוגמא,

כבררחל.לדודהחדשהתינוקתהולדתבשלהביתמןהוריהםהעזרותעל
הזמן.ובגידתהילדותאבדןשלנטישה,שלתחושהבשמחהמערובתכאן

שהןנשיותדמויותמופיעותובהםביתניםמיניהילדהוראהפארקבלונה
דמותהכגוןלילדה.הצפויההנוגותלנשיותמבהיליםאוכיטיפיםלמעשה
שאינהשבתוכההשחורוהחווהירוקההשמלהבעלתהאשהשלהפרוצה

גוףחציבעלתשהיאהמסורסת,בורגנית,האשהאולמטרה,קליעהלוחאלא
סלוני.שולחןעלמונחוהואבלבדעליון

אתמוליכההעתידייםהנשייםהדימוייםמןוהסלידההאםמןההתנתקות

הנצחית,הילדהשהיאהנובהכפוסמוצעתשברהדרכןאלהקטנההמספרת
ניתןלאהמובטחהפרסרומתה,המספרתהילדההעתי.דוחסרתהעברחסרת

עשרהשתיםהקרביותבזריקתשהעלתהלמרותארתהגירשהדרכןובעללה
הבובהמופיעההזורם,הזמןבתרןכאישהואבלילה,דוקכנדרש.נקודות
כאחת.בתהואמהשהיאהילדהאתומנחמת

בשיופאטיתיביטוימוצאתהאימהיתהרחםאלאפשריתהבלתיהנסיגה
הפנימ,יעולמהלתוךריבההחברהאתמזמינההמספרתהילדה"חברות".

בביצה.ולצבלפרעוששהפכומכרשפיםמלכהרבתמלןבןונוהסיפור,עולם
הזוגבאחדותולהתאחדמכישופםלהגאלהשנייםאמוריםהסיפורשלנסופר
מסרבתהחברהלסיומו.להגיעזכהלאשהסיפוראלאשבאגדה.הנצחי
לישון".לכיקפידה,"מירהבלעג:ואומרתלשמוע

אחדותשלבוגדיםחייםהבטחתלשומעיומבטיחהקסם,אגדותככלהסיפו,ן
תקופתתלאותלאחררקלהתממשאמורהזוהבטחהומאושרת.שלימה
זרגעצמםהםיהיושנהםהנגררתאלמלכים,בניהיושנההילדות,מןהמעבר
כנרפרודיםבהיותםהאמיתיתזהותםאתמאבדיםהםהזמניםביומלכותי.
,;ז\לןהשלהחייםתחושתזאת .זרגםבןעדנמחובריםלאועדייןמהוריהם

הכלואההמלךבבתהיאהיאהסיפור.בסמלימבטאתהיאארתהאשועצמה
המספרתגילבתשהיאהחנות,זוגה.בןלגילויהמחכהוהיאכישופהבתרן

כיהגואלת,הדמותלחידתחיתהאמורהותקוותיה,לחוויותיהטבעיתושותפה
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לספוומבקשתהאםאלה<לדהפרכהבנדת,שתימצדהכפולהההדח<הלאחר
ושוב,שובאותהלשמועומוכנהבתהאתבאהבהמקבלתהאםיפור. Q:לה

מהווהאחרתלזוג<דתהגעגועעצםשהו<הסיפור.אתלאםלספרניתןאב'ללא
הזהות,שלחדשגלגולהיאהמיניותהאם.עםוהאחדהעמוקהקשועלויתרו
לפרפר.להיותהמצפהצב)(אדגולםבבחינתאחות,היאעתהשכבר

החיוהמפורדהמכושףהזוגעלוהמתוחחדומאטיהסיפורבמקוםואמנם
עלרביתםחתולים"שניעלסיפרולאמהחילדחמספרתהפרא,יבטבע

הביתחראשסימנהחילדרתאלבחזרהכזחילהחראחזחחסיפרוחארדבח".
מתחבחםשאיואח<ם,חתוליםזוגעלמספרוחראומגינה,שלימהשמסגרתו

 .ומביתםמעצמםמזח,זחאותםהמפרידהזהותלהםרא<ןמיניוגעגוע

אתלונותנתהיאבהטוסופרעדאותוושמיעתהסיפרוהאלכניסתהבעצם
בסוונהמטביעה"וינה"שהיאהחברהדרקאאבלוהאישור.הממשות
נצחית.שינהעליורגוזותשדירנובתוךיותרעמוקחב<צח""צבאתובלעגה

היזמותבבחינתילד<ת,לשרןה<אהלשוןלילדים'<לן-שטקליסמ'ביצירת
זוח<עצמו.אתלבטא<לדעשוישבהוחשיבהלשוןשלואופןיכולתלאותה
שהאומדגבולותיה,תודעתדדקא<ותו.לומר<כולהוא<נחהמבקשתלשון

שהםממה<דתולחם'שמעבומחאתהמסמנתהיאמלחצותם'ידוקצרה
כל-שבעולםהרעהבד<זות,חבג<דה,הארוס,המוות,עצמם.אתמסמנים

מעשהבתיאוראלאמוגזו<םואינםבשמם,אפ<לונקוא<םאינםואחר<ם,אלח
לגביומושכלותברורותמסקנותשוםהס<פור<םלגיבורתאיושקרה.בודד

ואיהשתאותהדבריםבנ<מתמתק«מתועדייןהמקר<םקוריםשבתוכוהעולם

תודעהלכללמגיעהשאינהה<ד<עחהזח.כדנולחיותיכולאמנםכיאמונה
אפ<לוגלויאיננועמההשמורוסורחהדמות,נתונהשבוחמזוייקהמצבח<א

עצמה.לה

 •הנלש•ת,,:כ•ת 1של 11הספר 1ת 1לאת 1גד 1:ככת 1דעשת•
 .צוקומריםמאת:

בלימודיםמצט«נתאינהכיואםופקחיתעיוניתח<אהעל<לה.גיבורתשלומ<ת
אוהבת"אנ<לאמה:אומרתה<אבלש.יוח~ש<שרבשכלחדה,בעיוהיאמבורכת

' a עמ', 128גולןלךןןהוצאתשנערלאהכתבת;הבלשית.שלןמות
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בלשית".לחיותרוצחאניקריירה.אשתלהיותברצוניזאתעםבית.עבודות
 ) 9(גימ'
גילחובתהקרובהידידתהגסשהיאמוויה,דודתהבתבעזותשלומית,ואכן

מאחווימסתתומהלגלותומנסחהמשפחהללביקדאדםגיקבדתעלמתחקה
שלד.חלבוטובההגינותהאדיקות,מעטה
שלמורתחזה,הספרשלעניינוחםהנשכחותהפרשיותוגילויההתחקותתחליד
המילה.שלהשכיחבמובןבלשיספואיגדשמו

אתמחזירותהנשכחות""והפרשיותמתוחכמתהיאבסיפורהבילושפושת
חזה.חדורגילשגיברוהטורפיםולימיםוסבתאסבאשללקורותלעבו,הקרוא

סבאשללדורהגיבורותאתמחזירנרעדמשלחתבמסגרתלפוליוהמסגיגם
שלהגדולההסבתאשלדיוקנהתמונתתופסתבסיפורמיוחדמוטיבוסבתא.

 .הישרמזוןשסטהלאחיה,מצפוןתזכורתמעיןהמשפחה,
האמתשלשסופחמתנקשת,מסקנהישאבלישיר,השכלמוסובספואיו

להסתירה.מנסיםאםגםלהתגלות,

ד 1הד 1דה 1הדאצ'ד

עזגדיבשםמאת:

 ) 1נ 2.93מידםחנדלזלץמ.בעוינתל"חאוץ",מוסף"ספרים"(מתון

למשל,כך,ובווו.חדכהאינולמחברתהספרגיבורתביושהגבולנזמהלפגימידב
 ) 86(גימ'ביומנהכותבתלשון),ידיעתאישלבדגל(המנופפתהבלשיתהנגיוח

ציפורהפלדה,ציפורהיאמשדנהציפוראיזוחיקו!"יומנימובהק:ספרותיבסגנון

אחר,מצדאלוהים".שבואהציפוריםמכלומהירחחזקהוהיאאותהבנחשאדם
לגיבורה:אול,ימתאימות,שחיומשגיאותנקיותאינןהמחברתשלשורותיה
 .) 51(גימ'לצלמן"כדיהמלבושיםאתהוציאו"הנגירות

ספולאזהמד.ימחובומתגלחהאמתבלשי:ספרלאזהכן?אםזה,ספומיואיזה

בבתיאפילוגיוזמושמעותשאינןלמליצותמגינובוןשוםבראיןהיסטורי:
חזה.מהחומרמדימגיטברישבמשפחה:יחסיםגילספולאזה .היסודייםהספר

שמהנושאאינסטינקטיבי""באופןחשההספרגיבורתאפילומצחיק:ספולאזה
בביטחוןלדמואפשראחדדבר.דקצוחקיםלאהנאציים)ההשמדה(מחנותחזה
מביך.ספוזהוחזה:הספדגיל
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מתודה
םי'! 1שד 11שא 1;נכ r1דננסך jא 2111ב iלשא 1לנ aי r::נרראשי

 tרהרצליהמאת:
. . 

בחוגילחידוןעשויהואככזהומופשט,רחבלהיותעשוי"השלום" Aiבוש
חעמים.ותרנותהפילוסופית

ליוצריםהשראהמקוויהווהואזהכמוסותהמשאלותלתחוםלהשתווןעשויהוא

ולפסיכולוגים.לסוציולוגיםמחקוושטח
ולחלקפצליםפצליםאותולגזוריכוליםוהחטיבה-העליונהחטיבת-הבינווםמודי
החברהבלימודיהשלוםעלהתלמידיםילמדוואזשוניםמידעלתחומיאותו

גם(אולירנתנ"ךתוש"בעבספורת,ערבים)יהודיםיחסידמוקרטיה,(אזרחות,

אלינושהגיעותודותעםארהחדשהוהבריתהקוראןמןפסוקיםעםבהשוואה
בכיתותוהיסטוריהגיאוגרפיהטבע,בשעוריאפילוואולי ;הרחוק)מהמזרח

 .בכךולהסתפקבדבלהמידעלתחוםנושאכללדחוקהגבוהות
למוריםעזרחוברותבהפקתהעוסקיםצורתוואנשיחקקכלפורהמשודר

"בדרךרשמה 14מס'כזרחרבותהשנההנפיקהפרק"על"חינוןבשסותלמידים
רעיונותכמאגועתרניםמתוךוקטעיםספרותיותיצירותאוסףובהלשלום"
לנושא.
גבוהות.לכיתותבעיקרמתאימההחובות
בידילתתקשהשבן.הערכיהצדחראכזהבנושאבעיסוקהגדולהקושי

שיס"עואמצעיםומורים)גננותמדריכים,(הורים,למיניהםהמתווכים

להפנמת-ערכים.

שיצירהבהעווואיו .וחיקויהזדהותשלבדרךערכיםמפנימיםוילדיםאנשים
יותרועודערכיות;עמדותתשנהאואמפטיהתיצורתופנם'שהיאכלפיוט;ת
פטוריםאנואיוזאתבכלבנידון.שהואכלמתווךשלכוחומהלנחשקשה

אתאליובלקרולנסותהשלוםבנושאמלעסוקחניכינוואתעצמנואתמלהזמין

והמוחות.הלבבות
לסוגיה.הספרותלתחוםלפנותמציעהח"תיהילדיםצעירילגבי

כנושאתהיזבחולסמלויהונתן,דודשלאהבתםלסיפוראותנומזמיןהמקרא
ששנואמהמיתרתא;אזחברותאארכמזן;לרעןואהבתהפתגמים:שלדם.

יצירותולחיפושלדיוןפתחלחזותיכוליםואחרים,לחברןתעשהאלעליך
בנושא.המרחיבותספרותיות

129 



בנושאולהרחיבודיגחברותבתחוםלהתרכזכדאי-א-ב n:וכ:חוחגןלילדי

"רעדת".

לעניוביותורבספרותיחומרישלילדים"קריאה"ספריהמנומקיםבקטלוגים
הסוגים.מכלילדיםביויחסיםומעוכותרעות

יכוליםחספרו:חיו:חחאנ:חולוגיו:חובכללמוריםעזרספריחכינוהחינוךבמשרד
בנושא l •ולטעמםלצרכיחםש:ח:חאמנחספרותיותיצירותלמצאחמעונינים

הסיפורכגוולאדם:אדםשביובקשוהעוסקותמצוינותמעשיותישנן"רעות"

מים,שלקיתוןמחםאחדוגידגזרךמהלכיםשחיו"שנייםס"בדףמציעאכבגא
לושביתוסיפורזהולישוב".מגיעמחםאחדשותהואםמתיםשניחם,שותיםאם

נחמדההרחבהלווישחז"לביוויכוחמסביבו'שישהלימודית.בטלוויזיהמשוב
היאביותרידועהמעשיה 3הוא"מהשבעולם"חיפה-סטרןא.שלבספר

במקוםפגישתםמקוםנבחרהגזולהאהבתםשבשלהאחים""שניעלהמעשית
כולו.בעולםונו:חמקבילותזוולמעשיה-המקדשביתשלחנניה
אזםבניוביואדם,בניביןרעותעלוהספוריםהשיריםכלדו:ח,החקעשי\:ח,רבות

ממשבחוואהבנושא,העוסקיםא:חלשו:חיכולותחללוהיצירותוכלובעלי-חיים
מארגבתוךהשלוםנושאא:חלהעמידכדאיג'-ובכתר:חומונחיתעצמיתובקריאה

 .בעולםאחריםוילדיםהלומדהילדביוקשרשל
מציינתהיאושם S . 4העולם"ילדיעל"חרחוריםבשםמעניומאמרכ:חבחךןןצילח

חייתיכךמשוםהעולם"ב"ילדיהעוסקתהספריםבםיזר:חהדבריםשעיקר
מוםיקח,קטעי:חמונו:ח,שירים'ספרים'ומחפשתכמונו""ילדיםלנושאקוראת

הילדיםבתוךעצמםא:חלראותהלומדיםא:חושיזמינו-וצעצועיםמשחקים
ובצורךבמאווייםבציפיות,מוכןלזהזחכןכלהדומיםאןוהמשונים,חשדנים

ובצערדו:ח-חיחז nבוהמשחק,הה:חנםו:חבשמחתדומיםואחנה.לכטחון
ולה:חנסו:ח.לשאולוביכולתוללמודלהקשיבבצורךדומיםהבדידות.

לחיותעשויהילדיםשלהכמוסיםומאודיהםכאבםשמחתם,צערם,עםמיפגש
ועלהשלוםעללמאבקלתרוםאוליועשויוהזולתהאנילהבנתמפתחאולי

בעתי.דמימושו

הערות
l , ךעום'ייאחבתr -במשךןחברתולחונןןהחמלקה-שלןםאושבנימי(מאתחונןכונןשא

תש'ל,ח.והתרבותהחינוך

-ארוןיחנוןליוםהעשרהתרככיותבטוןך~הרצליהכתבה-למורה)(תדירךכרמנןילדים . 2
 ~ . 1979לימוידתטלוויזיה '""

ת. llתשעובדעם-גרונדיג>לאחאיוירםשטוןדב(תרגוםהוא?מהשבעולםתיפח-סטרןא.כ. . 3
ברוך.ריבקיןאנהצילמהגולדברג.לאהתרגמהלינדגרן.אסטזךךכתבה:- Jlערלם'י'לדי . 4

פועלים.ספחת-הוצאה

 . 1970(<כראר}רכרערילדיםספררתברתן-חןצילה . 5
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חעשרדםדשנתברכה

יזליןאתוןמאת:

ביוזמתונועו",ילדים"ספרותשלהעתכתבלהוצאתשנהע.שריםמלאו
ובתהמעולהובעריכתווהתרבותהחנוןמשרזשלילדיםלספורתהמ'\ה
 .בוגסוןגרשוןמרוהחוקרהמחנךשלהשנים

ומלכתחילהוהתרבותהחינוןכשרלכהןהתחלתיבההשנהגםהיא 1974
ומווים,גננותלהנחותבמאמציהםוהמערכתהעווןשלנאמןלידידהפכתי
והנועדהילדיםספרותשלביטוייהמגווןאללהתרדעצברוואישיהורים

השונותבמתודותרכןזדספרותבמחקרדבעיוןזעתולהעמיקבענוית

 .הצעידלדדוהנחלתהשלוהמשתנות

נ 9ההמאהכלולאדוןב sה-המאהבסוףהיאהעבריתהילדיםספודתשלראשיתה
בראשיתליחסישוהצידניתהלאומיתהתחיהתקופתשלכספורתגיבושהאתאן

הילדיםלעתוניאירופה,במזרחד"מוריה""תדשיה"הספדיםלהוצאת zoה-המאה
וגווזדבסקי.יעבץילין,בז-יהודה,ולמשפחותישראלבאוץהראשונים

העברית-המקוריתהילדיםלספרותתדומדתעולםמלחמרתשתיביו
"תרבות".והוצאת"אמנות"הוצאת-והמתורגמת

הילדיםוספרותבכללותההעבריתהספרותשלהתפתחותהשביוהקשרים
יחיאלהםלקטניםהספרותחלוצילמשלכן .מאליהםמובניםהםבמיוחד

ביאליק.נחמןדתייםפיכמןיעקבפתרתלאאךקיפניס,דלריןהלפויו

תופעותלשתי.בללשיםישאןועדכנית.מפרוטתלסקירההמקוםאינוזה

מעניינות:

ביוגרפיים,היסטוריים,ספרדיםהכוללהילדיםספרותשלהגדדן-ואשית

הארץ-ישראלי.והנוףהטבעוספרותהשראהעלילדיםספרות

חברתי-תנוכיתפקידנושאתהילדיםספררתחיתהשנותיהבמרבית-ושנית

משנותשהחלבערדהלאומית-צידנית,תנועהרההמבוגריםבדתחבשליחות
הילדהעמדתשלחדשהמגמהבולטתשלנרהמאהשלוהשמוניםנעיםחש

השלטוני.והממסדמבוגריםהורים,כלפינקודתיתגישהושלבמרכז
שלצידןלשיבתולאחריותלהמשכיותוחנוןערכיםהנחלתשלזהשילוב
שניבחינתמוסכמות,ובקדרתספקהטלתעצמאית,מחשבהטפוחושלימינו

131 



הצושלשלםמאימוץרחוקהמבוגר,כאדםהיל,דגםניוהכרחהמטבעצדדי
בחובונושאכיוםהילדיםבספרותהמצויזהשילוב-הטובהיצרשלהקטגורי

ועיוניים.ועימותיםמוסריתמבונהשלבימיםחשובהחינוכיתתרומה
ערכיםלהקנותיעילותולאפסולותדרכיםחןמלמעלהוהטפהמוחשטיפת
עםוהפגישהוכנהטובהספרותאךהישראלית.בחברהומוסרזזםלאומייס

לערכים.לחנוןאכזבלאמקדרהן-הספרותגבווי
ואמצעיהגילבניחבורתוהמורים,ההורים-בימינוהחנוןגורמיחםמרובים

שיפקדאסורפורמלי.הבלתיוהרחובהמאורגןהמבוגריםעולםהתקשורת,
 .הספרשלמקומוהחינוןבמערכת

עולםלהעשרתמתוקנת,לשוןעללהקפדההמלים,אוצרלגווןתורםהספר

לרעיונות.וזיקהאנושיתבינהולטפוחהדמיוןמרחבילהפעלתהרגש,

התוםימימתארכת.וההתבגרותמתקצרתהילדותבהשתקופההיאתקופתנו

מתמשכים.הזהותמשבריפוחתים.

ובריעלהטלביזיההאםהילדים~שלהקריאהבהרגלישיכוזזםגםחליםהאם
הבלויתרבותהאםוהמצאותיהם,פיתוייהםשללעלהמחשבים,האםערוציה,

ביכולתופוגמיםבספריםהקריאהחשבוןעלבאיםאלוכלהאם-המתירנית
הנוער~ובניהילדיםשלהפנימיוהקשבהריכוז

א,ןשונים.נוערמגזריביןהבדלוישפסקניתתשובהנותניםאינםהמחקרים
ילדיםלספרותנוערובניילדיםלקרבהמאמץעללדתואיו-אחותאוכן

אתגרים.וגםידידיםגםהםהספדיםכילהםולהוכיחטובה
מוסדיעוגןהואטובספרואכפתיים.רגישיםאגשיםמעצבתטובהספרות

למצפנוהשראהמקורהואטובספרקלוקל.ולבידורלסטיההיסחפותהמונע
הצומחת.אישיותוושלהצעירהאדםשלומצפונו

חשיפתעםרתיעהללאמתמודדוהנוער"הילדים"ספרותשלהעתכתב

יתירה.גשמהושלרוחשארשלערן'שללחייםמחנךכגורםבההטוהספרות

ויבורכוהמערכתחבריוכלהמדעיתהיועצתהעור,ךהברכהעלאיפואיבואו
צבי.בןיגאיתרחלשלמיסודהלילדיםהספריותוקרןהחינוךמשדד

w "' 
החנונית-ספרותית.הקודשבמלאכתלהתמדהנאמניםואיחוליםכוחיישר

ידליוארהן

הצריםקבוץ
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הכגזwחרב

~ 
חתשניידבאיירכ"בג"ח,

 1994במאי 3הכנסת

לכבוז

ה•קו,ברגסוןגרשוןמר

לעשורנכבסובעריכתןמתן tשנ<ונוערילדיםלספרותשחרבעוןלהוודעשמחת<

וחשיבותו.ח<וג<ותועלמעידוזההשלישי

תכנ(ו,עורכיו,תאוחרקךתנותרבות,חנוןכשרשותתיאכשרהרבעוןתאהערכתי

שחנכםשמחואניתלמידינו,שלהספרותילחנוךתרותמוותאחנאמנ<סוקוראיי

חספרמןמעברשלמוגברתסכנתשלזתאתבקופהיגעיקרגםבחוצתאו·לאורממשוכנס

לטלביזיח.

<חנןילדינותאשיקיפושחספר<םעל-כךלחקפ<דשחובתנוכזםתילרבעוןעשורבמלתא

להערכה,לשיקול,מתאימיםכל<סלדזכו tללהסושיהיוחיוביחינוכיערןבעלי

הרבה,לכךהורסשלך-שלכס\הרבעון-\להבחנה

כפע\לתכסהצלחהחמשךלכסומאחלהמערכתחבריותאאותך.מכרךאכי

חטובח.חחנוכית-תרבותית

 , nרבובחוקרחגהערכה

המרולוזבוח''כ
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והתרבותהחינוךמשרד

יפהעמנואלע"שבכיריםהוראהלעובדיביה"ס

 93305ירושלים,יחיל,פינתהורקכיה,רח'

 788382-02פקס ." 790511-02 .טל

תשנ"דניסןכ"ר

7.4.9'1 

""' 

לכבוד
בוגסוןגרשוןמר

ונוער"ילדים"ספרותעורך

רב,שלום

שהגיעונוער"ילדים"ספררתשלמהמפעלהתפעלותיאתלבטאברצוני
גלידנדת!שמוניםשנה,עשרים-ובשלותלבגרות

למידעאקדימיחומרביןוהשילובצניעותובגללדווקאזהעתכתבאוהבאני
ממנו.להגותמתענייןארחווהמדוח,לכלשמאפשרבמיגוןאקטואלי

השניםבעשריםעצומהדרךקפיצתעשתהותנועוהילדיםשספורתסברואני
למבוגרים).בספורתגםלשכמדתהזוכיםוחיינו(והלוואיהאחרונות

אחולעקרבוביםולמחנכיםלנוסייעאלד,התפתחויותליורההעתכתב
להתפתחותוקריטיהינדתחמונים,תקשורתבעידןשדווקאבתחום,הגעשה

הומניסטי.אדםשל
הבא!העשוראתלחוגונצפההבוכהעלוצורתןוהמריץהיוזםאתה,תברא

ובידידות,בנוכח

מרכוסאליזערד"ר
מנהל

135 



לחינוןמרכז
.. oN IN ISRAEJ זF.LIG!(JtlS fiJ>tlCA'r !ז

הדתי
THl.i CHNTEI\ f'()R 

כישראל
תשנ''ךאיידכ!'גח, lכ'

4.5.94 

לכבור
ןוגסברגרשוןמר

ונוער''ילדים''ספרותמנהל
רהתרכוחהחינוךמשרד

ירושלים

רב,שלום

ונוער.ילדיםספרותלמפעלשנה 20כמלאתהנאמנותברכותינאקבלו
כמנכ''לשנהגתיבעתובעיקרהשונים,בתפקידיםכמשרד,עבודתיבמחלך
אתמאדולהוקירוחשיבותועל Pחמאתמקרובלהכירלמרתי.המשדר,
כיח•ר•ומתךהואשהםפעלאףהחינוך.למערכחהםשמעוחיתו nתרום

אישיותך,בזכותובמעמדןבהשפעתורנההצלחהניכרתוכניהולך,
אמונהכיצרמצוינתדוגמאזוהילנושא.הרבהומסירותךכישוריך

וזיכוךבמערכתחותםלהטביעיכוליםיחיושלרבוכשרוןלנושאמסורה

לחמשיררביםלעודדיכולההמפעלהצלחתומסועפת.מורכבתגדולה,כה
ולפעוללאיכוחח pלחרוהחינוך,םערכחאחלשפרבמאמציםולהחמיר
מתוגברתמערכתמאחוריהםואיוובודדיםיחידיםהם>אםגםלהצלחתה
אדם.וכחתקציבכמשאבי

וגישתותכניומהותו.מפניגםהצליחונוערילדיםספרוחמפעל
ומרחיביםמהרבעון,ולומדיםבחומרנעזריםרביםמוריםהמקצועית.

והביקורתהדמויות,המגמות,המחקר,העיוןעלים hמהפירסררעתם
חומרהתפרסםביותרצנועיםבאמצעיםל. yהמפיריעלהמתפרסמים

כלימודו.מארוערכברמתומשובחמקצועי

כללכדרךנוטההחינוךמערכתזה.כמפעלמרובהחשיבותישבעיני
,,הצורך,עוסקתואינהבלימודיםהישגיותות jתפוכיותרלתבוע
טיות. oרההומניהרוחניותהערכיות,החינוכיות,בסוגיותלטעמי,

רבסיפוקולהביעימינהלהביטבכוכהזמןנקורתהיאשנה 20ציון
להתפאר.במהלווישכה,ערהמפעלמהישגירכהררחוקורת

העוסקיםולכללךמאחלאני
-נוספות.רבות

רכה ~ 1הצלחדtנשך 1רהחשובחבמלאכח
""! 

~: fr י.~ . 

 )!ולכ tlו 1ל 1ונ
ש llר.רשב

יםלשב
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תשנ"דבאיירכ'ב"ה,

 1994במא• 1

•שואלמדינת

והתרבותהחינוןמשרד

הדתיהחינוןמינהל

לכבוד
 110ברגגרשוןמר

העתכתבעורך

o וגוערילדיםת 1פר

ילדיםלספרותהמדור

רב,ם 1ש'ו

ולתרומתוזהלמפעל rהערכת•נלהביערוצהאנ•העת,כתבלהוצאתשנהעשריםבמלאת
רבים.ומחנכיםהוריםבקרבונוערילדיםספרותשללהנרה r 1לעיוהבטאוןשל

ביטוימקבלתהצעיר.הקוראשלהערכי 1למ 1עעלוהערכיותהספרותיותת 1להשלכהדאגה
הספרותיים.ובדיוניםבכתבותלט 1ב

 ) lהבטאלהפצתיתרמוהתקניתהלשוןעלהקפדהתוך-והנושאיםהכותביםמגווןגם
הישראלית.בחברהשןנזםחוגיםבקרב

 .המפעללהמשךבאחולים lכחכםיישר

ה.כ ,~ rlב

מתתיה ~ דתיוהמינהלראש
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הב:נערכת,ת 11צדכד 1ן 1נרגסן 1דגרש

לאדרלהוציאושוקדיםהטווחים
שנה,אחושנה 1שניםעשריםכבד

ובקוו,בחזםובאביב,בסתיו

-וטוהר""בלוריתשכולוובעדן
 !ונוער"ילדים"ספרות

 !חגיגתנו--חגכםיום
 !תהילתנו-ברשותכםו 1תהילתכםוהיא

בדדןהאמרנהבמטרההדביקותאלאאיבדהעיקרכי

 !עבודת-פרןעבודה,ועבודה,

שיהיה"מה"יהיה 1שאומריםו iוכנ

 !יחיהבאמונתו--העורך

תגמול,לשעותיוכשאיןגם

 .מוהרשלקמצוץאיןם l }דגם
דיבות•,אמתועמיתיי,ובדתייידידי,

להפסיק.או-אפשרהזאתהמנגינהאתכי

להפסיק.כדאילאעכשיוהזאתהמנגינהאתכי
להפסיק.אסדרפשוטהזאתהמנגינהאתכי

למדה.")טרם(כימבקשתאיננההילדיםספרותדאם
 !לתתחובתנוהוי

 !לחיוכהבמלאכההעדשיםלכלנאמנהבבוכה

משליאני,

הראלשלמה

 "."! 1"באמתכתב-העתעדרן
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גולןירוןהוצאת

להופעתןשנים 20במלאתוכוער"ילדים"ספרותלרבעון

חמותברכות

מאת:

-עדידווליגבות-הבולשתהמשפחהבני-הצבאיתהפנימיהבנות
-המספריםהדגים-לאיבודשהלכוהאפרוחים-מחוננידני

-מירושליםהילד-המתוקההדמעה-הדינוזאורים-נחוםהדוד
-נוקושלהירח-והכוכביםהירח-ספרקריתבמרחוהילד
-מבוכרהחצעירחהמעפילה-בשמיםמיםהווקהמלאכים-סנאיםהכפר
-הירחבסירתחגית-הטב"עחבורת-הסקרןהפרח-העמיתהספר
-החולמגדל-נגיטרהילדים-ואנייומני-הסייחחומי
-המתנגדתנועה-בהכלנבחי-הגבולמשכונתמשה-החתולה-מיאו

-הכמונירוני-נודחהשטהספינתי-המספרתסבתא-והנפלאותהנסים
ספריםועוד-התלגיבורי-המכושףהספרביתתלמידי-הבלשיתשלומית

שבזרך."ובים

ובבכבוז

גולןאלי

""' 
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 11דזמדוה·ביתןזניוהספריםהוצאת •

דוד;ננסיהבלשית.עלילותלנוער,'מרגנית' n:ו iסי .
הודי;בנוהרפתקאות

אתמבוכת

המערכתואנשיבדגןדסגשרוןמד

לחוברתשניםעשריםבמלאות

וגוער'<לד<ם'ספרות

ולבוער:לילדיםספרינו

קדו:פדלשלספ.ךון.

הקסום;החיותגןכספירן,הכי,לחיותשרצההפיל

גפך:לחןנתזשלספריו
האבודים;החלומותגןחש-ש~וקו,ה.כבש

ילךשקטליס:מויםספרי .

רסי.פווים;שירים

וחסידותהולמסוzוולדקלעילותנדניה;סידרת. .
 .לנוערתמאוייותקלאסית
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וב!שלוםבוגסוןגרשוןלמד

ונועו"ילדים"ספרותהרבעוןערוכיאתמבוכתהמאוחדהקיבוץהרצאת

והענייןהיחסלביסוסהחשובהתרומתכםעללהופעתושנח 20במלאת
במשךהרבעוןאתשקרואתוכמימושים'זמןפרקאכןזהוהילדים'בספרות

הילדיםבספרותהמתרחשאתובאהבהבחוםמלווהשהואיודעתאנישנים
באוץ,ותנועו

חמשן-ומחנכיםחוקריםעורכים,-לאודבהוצאתוהשותפיםלכלומאחלת

ביקורת.ועידודומחקך'יצירה

פורחיצירהחמשןנבוכת

טפויונה

המאוחדהקיבוץהוצאת

איכותספדילאודלהוציאהשנים'כלשוקדת,המאוחדהקיבוץהוצאת
מיוניתלבושימתולסגנוןלשפהלתוכן,ורגישותהקפדהתוךולנוער,לילדים

הספדים.ולעיצובהאיוריםליפי

לאחרונה:אורשראוהספדיםבין

-לקטנים
המספרותהיצירותממיטבובולפעוטותשיריםקובץ /חיות"מיניוכל"אני
לחיות.ילדיםביןהקשועל

חולדת.ליוםמשחקסיפור-בן-גוו/נעמימצאתי!""מצאתי!
שלמונחולקט-תל-אביב)ספריעם(בשיתוף /דייסה"נישלח"סבתא

ומשחק.אצבעותשידי

-הצעיריםלקוראים
היחרדי.בסגנונה-זרחינורית /"מפרשיות"

אתהמעלההצמיחהפלאעלמלבבסיפור-טפויונח ;•עץ"זרע"פלא
ילד.כלהמעניינתהשאלה

קציריהודית /עמליה"של"הפיקניק
עפיפון.רוצחנעם-לונדוןמוסלח /והעפיפון'""נעם

מעולםהלקוחיםוסיפוריםשירים-כחן-אסיףשלומית /הפתעה""נשיקת
היל.ד

"" 
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כע''מלאודחוצאחביתכנות
קריאהספדי

געש)אלשיעב :(איוירםמידניעילמאת /רבאשציםריוםיש~1גסתבא
נפנישמגלגלבסיפור,אלובה.שלהברכהשלהנעלייםלבעייתפתרyרישאלונהשללסבתא

שיבןוהמרגשהחםם nהינחשףלנכדתה.הסבתא rשנה 1הנפלזתחבורתאתהצעיירםהקוראים

יחד.גםוההוירםהבכרותהסבותת,לכלשמתאיםסיפרוהשתיים.

רריטמן)טנחי :יוירם tt (לישחרנמהמאת /לםונקרשסיםותיסימוירם

שנעהרחצי.עשרבתתל-אבייבתילדהבגי,שלהקרובהחבר!הרכ, iכלבשלשמרהואפונקו

אוהביכלאליובררבקרyבהמופעייםלגבי,פונקו rשנר mהמיהקשרעללכ.מחממיסיפוירם

הגליים.בכלהכלבים,

עיוןספדי

צויוירם}איויום(כוללפןל mערובת: /יכויט.םריתסדרת-מפורסמיםאנישם

עולמנועלחותמןות tשהטביעוידעוות,היסטוירותומרירתשלביוגרפיות l 2הבלולתסודה

זאב rכבימשלחייהםת 1זמביאיםלאחרונהארושראוהראשוניםהספירםארבעתותומנתו.

 . rייייראוק,ז'אז •איינשטייןאלברט :יזפיערערד .גביןומנחםפונקאכח ,גרדייזבז-דוד •הצרל
ואחירם.צ•צר•ילן•נוטינסקי'

ג·אבנהגירזמאת /ןר 11הכדוראתלהצילדרכים 50-יכולילדכל

הסכינה,לאיכותחשושירד,ירטיומר 1ז-באמונה"שייקראלררדאריבאמונהשכותב"ספר

םוו ltומההסביבהאיכותאתלשפרכירלעשרתביתןמהעללילידםעצות 50בספרבהקרמה.
ממוחזר.ניירעלמרדפםגבומר.שננוהקשיםהנזקיםאתלהפסיקכדילעשרת

כוכיםעשרה /ליליוםרזגשוחבאנציקלוםדרח-ולמרהבט

כהןאדירפררפסרוירת: w:ההמהדורהערןר

איוירםמאותעםצבועניפורמטמנוקדת,אנציקלופידהולמידה.חשיבההבתרננרת,שלשילוב

החלל.חקרערדהאדםמגרףהחלומגוונים,דניםהרנשאיםותמונות.

 :כסדרהספירםארעבה /הגדוליםהדיונזאוירםסמיו

-נוודאררהאכזר,הבשראוכל-וו 11טירנחשלוש-הקוניזדם,המשרןדורר 11הרינוז-טוציוטרפס
המרחיבה.הכרבלותבעלהירנחאוו-ור 11קויררתזהענק.העשבזווכל

 5616996טל.ת"א 22השלוםדדךלאודהוצאהביתכנות
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ספרי

 ·· ... ",ך f ~'גדליהעמי
 ,: f,ן i ~ iא 1u ' 1 !ההוצאהמבית

גדלזהד nע

כרטאשל
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t ןרשת

אנגלייץםדרמע'ישעדותת tב
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חדשותומהדורותחדשיםספרים

שלחוויותיהאתהמתארהיסטורירומומעיוהספר'
השואה.נזמומפוליויהודיהנערה

בעריכתטרזיגשטדטגיטוילדישלושיריםציווים
את(ישראל).קובנואבא(פראג)וולקונחנה

גולדנרג.לאהתרגמההשירים

המגלההמוכשר,הנער-העלםקורטשלדמותו
אשרעדהמשפחה,שלההצלהבניסיונותתושיה

 .נלכדעצמוהוא

בפוליויהודיילדשלאוטו.ביוגרפיסיפור

מעלליתשע.נובחיותואותופקדהשהמלחמה
הגיטו.חומתשלהקטניםמגיבוריהאחד

השומרבהנהגתצעירהחנותאלטמן,סוסית

מרכזיתלהיותהפכההמלחמה,בראשיתהצעיר

עדנועזות,בפעולותחייהאתסיכנהבתנועה,
מותה.אתשמצאה

זרךבשלזיה,הקטנהתעירמוובנההאםשלדרכה
והאבהבעלאלריכוז,ומחנהגיטוסוחר,בית

נאוץ-ישראל.הממתיו

השואה.בתלאותיהודיהנערהשלושימותיהזוכותאיננישמהשאתילדה

מטרבלינקחק"מ 50

 &.ו

פחפרפריםאין

אחיקורט

בהימורזניתי

סוסיה

ת;ו;ניעםבידיד

המחתרתוצמיחתאנילביץמרדכיהאישדמות

ורשה.בגיטוהיהודית

ביםהצלדרמטיותוחוויותהתרחשויותגדושספרהסיגריותמוכרי

ביותו.ומרתקהצלביםשלושתמכיכר

הנצוריםמרד

וקורותנוערקבוצותשלתוססיםחייםתיאורהאימהמולונדדיהד
במחנהחגיסטפו'שלהסוהרבניתיהודיהנעות

.המוות.במצעדולבסוףאושוויץ
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 91009ירושלים , 990 .ת.דנע"מ,מסראובןחוצאת

 1-02'27786פקס: , 2777863-02 .טל

הופיעעתהזה

הסגולהבשעריחדש:ס'דפ
לילדיםביאליקבשיריסמוייםמסדים

שטרןדינהד"ר :מאת

לילךים.ביאליקשירישלהפנימייםברבדיםמחקרהואהסגולהארץבשערי
סתרמקלטשלאופילילדיםמשיריולרביםהעניקביאליקשמתברר,כפי

גלויהבצודהלבטאםלבומלאושלאנוקבים,ביקורתולדברינפשלווידויי

הוטמנולמראה,התמימיםאלה,שיריםשלשבחביונםארע,כןומפורשת.
מההבלתי-צפוי.ובתוכנםהדרמאטיבאופייםהמדהימים 'סמוייםמסרים
לכוחהעם'לעתידחרדתוהפכהוכיצדלילדים'בשיריוביאליקלנומאותת
 1שיריראתהמניע

המשורר,שלהאישיתחדראמחונחשפתהולכתהלאומית,חדראמחבצד
ולברהאמונה,ועולםהכפירהעולםהעולמות,שניביןחדקהגבולעלהניצב

הסגולה."ארץאלמשווע
מחדש,מנותחיםלילדים,ביאליקנשירילקלאסיקחהנחשביםשירים

ולחוקריו,ביאליקללומדימיועדהספרחיטב.השמוריםסודותיהםונחשפים
במיטבה.העבריתהשירהשוחריולכלל

וחוקרתבר-אילןבאוניברסיטתלשעברבכירחמרצחחינההמחברת

ביאליקללומדימיועדהספרחיטב.השמוריםסודותיהםספררת.ים
במיטבה.העבריתהשירהשוחריולכללולחוקריו,

ספרות.וחוקרתבר-אילןבאוניברסיטתלשעברבכירחמרצחחינההמחברת
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נע"מהצעירהשומרהארציהקנוץהוצאת

 376845טל: , 67771תל-אביב , 2ומגדלחרמהרח'

פועליםספריתבית
להופעתו'-20הבשנתונוער"ילדים"ספררתהרבעוןאתמברן

 .פורהפעולהולשיתוףהילדיםספררתטיפוחלהמשך

בהוצאתנו:מומלציםספרות

ילדים:ספררתעל

נעוריםסדרת

נוספות:סדורת

אופקאוריאל-ספריםלחםתנו

צ'וקרבסקיקווניי-חמשעדמשתים

גרלדברגלאח-לקוראיוילדיםסופובין

ברוןמירי-עכשיוילדאזילד

העולם,ספררתממיטבותרגוםמקררספריכוללת

בחם:

ורןז'ול-גרנטהחובלובילדי
חולםאן-דודאניבנראה/פייר-אטלנטיס

גאליקופול-ג'ני

זאב)(פרסגבעתירוני-אחרמאגםכדבורים

גבעתיורני-חורףמשאלות

זאב)(פרספייןאסתר-הדס

זאב)(פרסעוזיאלאורית-בן-אנוסים

עזגדיבשם-נמליםעבודת

אחרים.ורביםזרחינורית-הודדוביוהילדה

חגןולגיללפעוטותמאדייריםספרים"פשוש"
מריםספריבחםבעצמולקרואהמתחילולילד
אחרים.דוביםשנירמיריקגדלדברג,לאחודת,

א-.דכתרת-הצעירלקרוא"ניצן" '""

היסוד.יביה"סשלהגבוהותלכתרתהקרוא""לילד
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/ 11B 1עומה 
עלמההוצאת

ברגסוךגרשוןאתמברכת

בחגם,ונוערילדיםספרותמערכתואת

ומפרהפורהפעילותהמשךומאחלת

"עלמה":הוצאתספרירשימת

לנוער:סדרות

מתוקים""חלומותסדרת
מקומיים""חלומותסדרת
"דגראסי"סדרת

נוער:לטרוםסדרה

יקר""יומןסדרת

לנוער:אחריםספרים
בלוםג'ון<מאת:דיני

קלאוסקוט<סאנסמאת:הירחצל
אריקפראןמאת:מזהלמותאפשר
פיינגולד.אסנתמאת:ירחלפחותאוכוכבלהיות

לילדים:ספרים
פונקאנהמאת:החכםהגמד

גבוררונימאת:התותלעץקרחמה

לאורהוצאה"עלמה"
 61214א 11ת %1495 •ת.ד
 16!03-6 ~ 9נגתקס. tטל
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עם-עובד:מספרי

כהן-אסיף,שלומיתהלל,ע.הואל,נירהבורלא,עודדשלהגדולהספרסדרת
בן-דודודתיתשנהבחיהנאור,לאח

בע"מערנדעםספריםחןצאח

ולנוערלילדיםהספריםסדרות

עם-עובדבהוצאת

הברכותמיטבאתשולחות
ברגסוןגרשוןלמר

ונוער"ילדים"ספרותולמערכת

לרבעוןשנה 20במלאת

לדעתרוצהאניסדרת

לקוראטובסדרת

חסכןדןסדרת

הגדוליםהאטלסיםסדרת

באוץראשוניםסדרת
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~ .~ 
צ

עובדעםכ.ארץ""ראשוניםסידרתבן-צבייצחקיד

שלהמרתקיםסיפוריהםאתהצעירלדורביאה 1הנלנוער,סידרה.עלילתית

בארץ.ים 1גשינ 1ונחולמים """

יפההללשלסיפורו-הסוסעלהרופא •

נאורלאתאת lכ

כתןיהושעשלסיפורו-בפרדסיםאהבה •

רון·פדרגלילהאת lכ

יפהכתריאלשלסיפורו-אליןשבחובלרב •

ברגמןתמרכואת

קוקהרבשלסיפורו-רועמתלחישה •

ממטרזיאלאת lכ

סרניאנצושלסיפורו-אהבתשלשליחות •

הרשלגפועתאת lכ

רחלשלסיפורת-מכנרתהמשוררת •

בועמוסכואת

ביאליקשלסיפורו-המשורר •

נאורלאהכואת

וינגייטאורדשלסיפורו-בלילהלוחמים •

זרפנינהמאת

המושבהשומרשפיראאברהםשלסיפורו-ג'דע •

עזובןאהודאת lכ

תלפויומיכאלשלסיפורו-האריותב!כלובהגיבור •

ביכ.ריהואשכנאת

תשנ"גלשבתזאב":ב"פרסזכתההסידרה
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שוקןבהוצאתונוער,לילדיםאיכותספרי

לילדיםשוקןהוצאת
צופיתסדרת

ואינםהרואיםספרים: 8בתטבעסדרת

 *צמחיםעםהרפתקאות *נראים
בביתחרקים *סוףביםהרפתקה

להיותיכול *והחרדוניםטלי *ובחצר
סיופרים *וידידיההלילהמלכת *יער
ציפורים.על

פרואגדות

הצרפתי,תהמסורתןמהאגדותמיטב

"חיפהפיהאדוהמ:"כיפהביניהן

ועו.דבמגפיים"'החתולהנרדמת:

טומטוםוחובמילון

מ-יותרהמכיללילדים.הראשוןהמילון
בשללומאוירמוסבריםערכים 1200

צבעים.

הגדולהל•להטפו

יהודההמשוררשסיפרושיריםאגדות

עמנואלה.לבתועמיחי

הנומהשלהשמןהזנב
עמ•ח.י•הודהמאת

מימותיוםבכלהקטןדדישלמעלליו
השבוע.

אפיאיפה

אתהמתארספר •הנפוודמוט•ןמאת
שונים.במקומותאפישלהרפתקאותיו

ומשעשע.מרתקמשחקגםשהואספר

לנוערשחףסדרת
שלןהואהחמישיהדג
אתהמתארספר•וון·לן•.מיהמאת
כמיהתהואתקטנהילדהשלהרגשעולם

אם.לאהבת

המטילהלאוון
עצובסיפורזהוברגמןתמומאת

יענקלה.שלומאבקיונדודיועלומופלא
השנייההעולםבמלחמתלבדושנותרילד

לשרו.דוהצליח

חוזו!אתהמת•
נגהשלסיפורהדרך •טפויונהמאת

נצרהוד.יאחיהאלהקוראמתוודע
בעולםלשוטטשיוצאהקיבוץ.לראשוני
מתעוררתאשרעדמתארכתונסיעתו
בכלל.יחזוראםהשאלה

אבודכמעט
דנישלסיפורו •רון•פדרגלילהמאת

זהולעבריינות,שהידרדרכעראחרונ.י
עלדופן.יוצאתאהבהעלסיפור

החברהבשוליהחייםצעיריםעבריינים
להשתקם.ומנסים

ר•נהשל•מ•ם
עוזבתריגהשלאמאגל•.אביבהמאת
להתמודדרינהרעלבמפתיע.הביתאת
הנוצרים.הקשייםועםהחדשהמצבעם
המיוחל.הטלפוןבואעד

השודדבעקבותהחבורה
ילדיםחבורתשלום.שרהמאת

שודדלתפוסמשימהעצהמעלהלוקחת
הםסיכוניםלאחרזקנים.מאנשיםהגונב

אתללכודהמשטרהבעזרתמצליחים
השודד.

ותל-אביבירושליםשוקן;הוצאתש
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נע"משדבוקיוסףספריםחוצאת

 65211ת"א , 16כלפוררח'

 299297פקס: 22933 !> 3טל:

 :מומלציםספרים

מרוןנגהעשרבהפסקתאהבה

פוצ'ומפוזר<קאר<ק

עומרדבורההלהבותבעקבות

גרנותצב<הבאדוםגבורה

עומרדבורהח<דהג<בדר

עומרדבורהאיששלדמעות
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