
ולגןהרךלגיל

ראש,ועדרגלמכף

 1קארלאריקוצייר:סיפר

מוזן,רוניתרגום:

לא , 1997מוזן,הוצאת

מנוקד.ממוספר,

אורה,

שניר,מיריקכתבה:

שניר,יםציורים:

 , 1999הקיבוץ-המאוח,ד

 .מנוקדעמי, 30

אידומציירמספרקארלאריקבומיוחדהפעלהספר

ילדיםומולםגופם,אבריאתמפעיליםשוניםבעלי-חיים

קוףג'ירפה, .עצמןתנועותאותןבצעלהיכוליםקטנים

גבה,אתמקמרתחתולהורגליים,ידייםמניעיםיםוכלב

מולהםגםמתעמליםוהילדים-ברכיואתמכופףגמל

 .בעלי-החיים
זה.בספרהעיקרשהםגדוליםצבעונייםקולאז'יםבספר

הציוריםהשורות,עםלבלותיכוליםוהוריםילדים

ע.ק.נוספות.תנועותגםולהמציאוהתנועות

לנכדתהלעזורהבאשנירמיריקשלנוסףחביבספרון

המחברתהקטן.חתולהשלאוגדנועלים,הקטנה,

ורוםיםאלהביתה,החתולשלבואועלבפשטותמספרת

התרעהכלללאופתאום .איתרומשחקיםביתלוהמכינים

נעלם"."הואמראש

זאתואולימת"הואהמציאות:אתמ?פהאינהשנירמיריק

אולי"אבלנחמהקצתלמצאכדיזאת,בכלאךהאמת".

 ...חתולים"בארץחי,הוא
זו •יםלנכדתה Iהסיפורבעזרת Iלעזורמנסהשניריריקמ

לסיפורונאיבייםילדותייםציוריםמוסיפהמצידה

חבקההמלאכהאתהשתייםכשסיימוואמנםהמנחם.

שובלחבקיכולהאניעכשיוואמרה:הקטןהספראתים

שלי".אורהאת

יפהפה,סיפורמיריק:כמוסבתותשלהםהנכדיםאשרי

ע.ק.וילדים.לחתוליםואהבהצבעיםפעלים,הרבהעם
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מהמגרההחברים

השמאלית,

נאוהכתבה:

נירציורים:מקמל-עתיר,

דניהוצאתקסוטו,

עמ', 23 1999,ספרים,

מנוקד.

גל,שלהמדברותידיו

רויף,שושנהכתבה:

מיכאלציורים:

נשיא,הוצאת Iגורשטיין

מנוקד.עמ', 20 , 1999

הכתיבהשולחןשלהשמאליתובמגירהלצייראוהבתאיה

יכלהולאאיהחלתהאחדיוםובשלווה.בשלוםגרים

בעתאותהולשמחלהפתיעשלההכתיבהכלירצולצייר.

שרקחשבהכתיבהמכליאחדכלציור.להולציירמחלתה

דקיםקוויםישרטטהעיפרוןהמשימה:למילויטובהוא

ציורתציירהצבעיםקופסתאפורים),רק(אבלועדינים

המתקןיעשהומה .להםיעזורהמחדדמרהיבים,בצבעים

"בואוכולם:ע"ימתקבלתהמחקשלהחבריתהצעתו-
 " ...לאיהציוריחדונציירנשבכולנו,נתאחד

בעולם"!ביותרהמבריאהציוראת

כליפעולותועלמזההדדיוכבודפעולהשיתוףעלסיפור

פרצופיםעםצבעונייםציוריםבלווימזההשוניםהכתיבה

ע.ק.עליזים.

כגננתרבותשניםשעובדתרויףשושנהע"ינכתבהסיפור

סיפור .שומעיםוילדיםשמיעהלקוייילדיםהמשלבבגן

עמולתקשרוכדירגילבגןהלומדגלעלהואהמסגרת

חלקו .החרשיםשלהתנועותשפתאתלומדיםהילדים

ובפעילותהתנועותבשפתכן,אםעוסק,הספרשלהארי

ובבית.הילדיםבגןהספרבעקבות

ענייןימצאושמיעהלקוייילדיםשלבחינוןהעוסקים

ע.ק.זה.בספרותועלת

דוקא.גברתאחת,אשהגרההים,אלקרובתל-אביבבעירדוקאגברת

חיתהיפהשתיתהולמרותמכולםההפךעשתההיאהכלבר-אל,עדינהכתבה:

מעצ-ב-נת.קציר-גולן,יונתציורים:

 , 1997מוזן,הוצאת

מנוקד.ממוספר,לא

בבגד-ים,הלכה-קרוביוםומגפייםסודרלבשהחםביום

בתורושתקה.רטנההיאורקדו,שמחומסביבהכשכולם

כיעצבנהכולםואתלקופהראשונהנדחפהבחנותהארון

 ....לאלא,לא,אמרה:הכלעל
ששמונעיםאדםבקניוןבבית-קפהפגשהאחדשיוםעד

כןומרלאגברתביןשקרהמהוכל .כןמר-)?אל(איןהיה

רבבחןמסופרוהאהבההסבלנותהנדיבות,שלבעזרתה

 .בר-אלעדינהשלבספרה
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--------, 

אדיבותובחוסרסבלנותבחוסרבכעס,המתחילסיפור

לידבתל-אביבכןומרגברתבנחתלהםחיוב"וכךנגמר

הבכור.בנםלהםשנולד ...עדהים"

בסיפור'היטבביםמשתלקציר-גולןיונתשלאיוריה

שלהנרגזיםפניהאתהמאיירתמביעהרכיםפסטלבצבעי
שלושמחיםנינוחיםלפניםאטאטההופכיםלאגברת

ע.ק.כן.גברת

מותק

שושהואיירה:כתבה

הקיבוץגורפינקל,

עמ', zs , 1999המאוח,ד

מנוקד.

"איזהשומעכשאניוקצת,וחציארבעבןכבר"אני

נפתחכן-לאחותי".שמתכווניםיודעאנימידמותק"!

הידועההבעיהאלהמתייחסגורפינקלשושהשלסיפרה

המשפחה.אלקטניםאחותאואחהצטרפותמשפחה:בכל

הבכור.האחשלוהרגשתומקומוכידועמשתנים,בכן

אחותועלוחציהארבעבןמספר-בעלבוןמהולבהומור

מאכילים,איתה:מתעסקיםש"כולםשם!)(איזהמותק

 ...מרגיעים"מחליפים,
פשוט-בי".רקהתעניינווכולםקודםפההייתיאני"אבל

 ,)!םש(ושוב-איזהתוםבעזרתנמצאהפתרוןכואב.אן-

ינקותו.לימיהארבעבןאתהמחזירהקטנהפיהשהיא

למחשב,מאודמהרמתגעגע-לאאיך-הואאבל

להיותרוצהולאלחבריםבבריכה,לשחייהלאופניים

הכלהקשיםהמצביםוברובהסיפוריםברובוכמותינוק.

 ...לקראתיצוהלתמותקמהגןחוזר"כשאניבשלום:נגמר
אחותי".שמותקשמחאני

מחייהאמיתותעםחביב,לספרמדיומתוקפשטניסיום

ע.ק.משפחה.כלשל

שאיננוספרשללהפליאומעוצבתאסתטיתהוצאה~גוליםאוהביםקווים

שפירא,בת-שבעכתבה:

קרמן,דניציורים:

ידיעותהוצאת

אחרונות/סדרת

הםמההקטניםאתליידעהבאספרמשל.אושירסיפור,

ביותר:בקלמתחיליםמתחברים.הםואיךועיגוליםקווים

המחברהמיםשבקצהרחוקהכי"הקועד-ומקלותקווים

נקודותכמועגוליםבדבריםממשיכיםלשמים".הארץבין

בהשישו"בטןבצחוק"נוצצים"אישוניםעדוכדוריםעמ', 3Z , 1999דובונים,

ומתחבריםשמקרביםוקוויםבעיגוליםומסיימיםתינוק".מנוקד.
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בשתיו"בחיבוקבכייניםשלכיפותמטרייה,בלון,כמו

אוהבים".כאשרידיים

כפלאיםהציורים .ברורורהוטמצומצם'הטקסט
נוספות,לפעילויותמזמיןוהספרהמיליםאתוממחישים

ע.ק.נעים.זמןולבילויחדשיםלרעיונות

א'וכיתותלגן

באויקטורדוד

לביקור

קליין,טכיהכתבה:

בר-זאב,תמרציורים:

ידיעות-אחרונותהוצאת

 29 1999,חמ,ד/ספרי

מנוקד.עמ',

לגורשרצההגמד

סופר,חנהכתבה:

מעוז,הלהציורים:

ידיעות-אחרונות/ספרי

עמ', 21 1999, ,חמד

מנוקד.

הןומה-איומות"חדשותשמעתיכשהתעוררתי,"הבוקר

מבשרתלביקור,היוםיבואויקטורדוד-האיומות?החדשות

השפםרקלא-בוויקטור?איוםכ"כומהלנטשה,אמא

כלבתהאתלנטשהמזכירהואכיבעיקראלאשלוהגדול

הדוד.שלהקודםביקורוביוםבדיוקשמתההאהובה

נטשהויקטור.שלבביקורוכן,אםקשור,הכלבהשלמותה

הכלבהאלוגעגועיםזכרונותחלומות,שללמסעצוללת

מתחתהנעימים,החלומותאת ...היםשפתעלהפרדס,בשבילי

השפםעםוהוא,ויקטור.שלביקורוקוטעהחמה,לשמיכה

-ובוקטןסללהמושיטוהנעים,החםוהחיוךשלוהדוקר
ב"מאזכגמראיומות""חדשותעםשמתחילוהסיפורהפתעה!

טובים".חבריםואניויקטורדוד

וחלומותרגשותעלואנושי,חםסיפורכתבהקלייןטניה

ע.ק.בר-זאב.תמרשלומבעצבעעזיציוריםעם

ממשהיהלאזה"היכן,לגורמקוםשרצהבגמדמעשה

שלקןהגמדניסהלשוב".לאןלושיהיההעיקרחשוב
לאביתשוםאך-אשפהפחניסהב;כלשלמלונהנמלה;

 .בעיניוחןמצא
גדוליםבתיםעלחלומותחולםלבית,מביתנדדהואוכך

מרגוע.לוגםלמצואומקווהואוהליםארמונותוקטנים,

לומצאסוףסוףמאושר.היהושםהפטריהאלשהגיעעד

אפשר".בושלגורמקום

ע.ק.מתקתקים.וציוריםצפויסוףעםחביב,סיפור
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אתשהליךמי

השביל!עלהמטסיק

אומנסקי,ענתכתבה:

סולופ,ולזימיוציודים:

זולוטודבסקי,אינה

לא 1999,ליתם,הוצאת:

מנוקד.ממוספד,

מלאןבפיה,מעשה

מפחידותומחשבות

אומנסקי,ענתכתבה:

ליס,הלנהציודים:

 1999, 1ליתםהוצאת:

מנוקד.ממוספד,לא

אגדהקוראים

חכם,רוניתכתבה:

 1איילאודחציודים:

איילות-יובל,הוצאת

ספד),(כלעמי 48 , 1999

מנוקד.

מסטיקולעסהעירבכיכרספסלעלישבהצעיריפת

ללמדוניסוזקןאישוגםליצןגמל,שםעברוברעבתנות.

יפהשלאהביןיפתהמסטיק.אתללעוסאידיפתאת
עברושםהדרך.באמצעאותווהשליךמסטיקללעוס

כיכעסווכולםמלומדואחדעשיראחדאישהעיר,ראש

-הסיפוריםבכלוכמו .למטרדשהפךהמסטיקעלדרכו
לפח.המסטיקאתוזרקהבעיהאתפתרקטןילדדק

-הצבירהבשיטתהשכל,מוסרעםחינוכי,מאודסיפור
 ..קע .צבעונייםציודיםמדיביותרמלווה

ראהתמידוהואמפחידותמחשבותהיוהקטןלאוד

לילהאבל .הלילהבבואאותושהפחידורעותמכשפות

ועזרוומלאךפיהבאונרדמו,הביתבניכלכאשדאח,ד

זאתעל-זאתןעשואיך .פחדיועללהתגברלאור

הסיפור,אומנסקי.ענתשלוהמסובךהסועדבסיפורה

מפלצות,מכשפות,פיות,במלאכים,מלאלקטנים,המיועד

לא.ומה-חלליתנמר,שדון,

ילדיםלהרגיעהאמורולסיפוראחדללילהמדייותר

ע.ק.קטנים.

 'ד-'בלכיתות

בעיבודהעולם,ספרותממיטבקלסיותאגדותשלסידרה

שלושהיצאועתהעדנאה.ובהוצאהמודרניחדש,

סיפורים:

גריםהאחיםמאת"רפונזל"האגדהשלעיבוד-ומרן ) 1

בןועלמגדלבראשהכלואההיפהומרןעלמסופרובו

בה.המתאהבהמלך

מתוךהקסמים"ומנורת"אלדיןשלעיבודשהואאלדין ) 2

ועלבשוקלהסתובבהנוהגאלדיןעלולילה".לילה"אלף

המופלאות.הרפתקאותיו

מאתהאמיץ"הקטן"החיטשלעיבודהאמיץהחיט ) 3

גרים.האחים

גםלהתגבריצליחהאםגדול.גיבורשהואקטןחיטעל
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ונוראים?איומיםענקיםשניעל

עבורמעובדותהעולמית,הקלסיקהממיטבשהןהאגדות,

זהספרותסוגאליתוודעכיחשובאשרהצעירהקורא

הצעיר.בגיל

ציוריםעםוקריאאסתטיסיפורמגישותאיילואורהחכםרונית

ע.ק.זה.לצדזה-בשחור-לבןועטוריםצבעונייםנפלאים

הגנב

גילאור,חיהכתבה:

כריסטיכהציורים:

הוצאת:קדמון,

ידיעות-אחרונות/ספרי

עמ', 44 1999,חמ,ד

מנוקד.

עברהסתוהנהכי

 /לוהלןחלףהגשם
וחורף.סתיושירי

שילובי,רחלכתבה:

ויכשטיין,מריםאיורים:

 44 1999,מסדההוצאת

מנוקד.עמ',

שלהפלאבלוט

קמילה

אלמוג,רותכתבה:

חבקין,הילהציורים:

הקיבוץהוצאת

עמ', 41 , 1999המאוח,ד

מנוקד.

מאביהטלישקבלהוהיפההמיוחדהקלמרבכשרים.חשד

לכיתה.הטובחברהיוני,בידיאחזיוםנמצאמסין,שחזר

לי".קנהאבאיוני:ענהשלי!"הקלמר"גנב!קריאתהעל

אתמרתקיםהאמת,אחרוהחיפוששבעלילההרבהמתח

שהואאחים,ריבשלבעיההמחברתמשלבתכאןהקורא.

העלילה.לפתרוןהמפתח

אשפה,בפחהקלמראתשמצאיוני,שלבאביוהחשד

בכשרים.לחשודשאיןגםאךסבל,מהואותנומלמזים

השורותביןבדייםהחחינוכייםמסריםעםמתחספרזהו

כלשהי.הטפהבלי

ל.חהקורא.אתהואאףמהנההטובהסיום

שיריוהפעםהשנהעונותעלשיריםשלנוספתמחרוזת

האופיינייםתאוירמזגותופעותטבעתיאוריוחורף.סתיו

בחילופיהילדים)(ובעיקרהאדםתחושותבצדזו,לעונה

שיריםבשלג.ואףברוחבבוץ,הגשמים,בעתתאויר,מזג

ע.ק.פשוטים.ובחריזהבקצבנעימים,

גיבוריםלכאורהרחוקה.בארץהמתרחשדמיוניסיפור

קמילההגיונית.אינההעלילהזאתלמרותאןמציאותיים,

המגיעהרותזוזה .הילדיםבגןהיא .בלוטיםאוספת

וכשחזרהבכיס,ששמהבלוט,מידהמקבלתלביקור

נפלהאחזיום .אושרהרגישהבבלוטונגעהלביתה

אתלקחזנינזרק.הבלוטוגםהתפזרוחפציהברחוב,

רבות,הרפתקאותעליועוברותגבוה.לעוףוהחלהבלוט

75 



ביערמוזרהשבת

יונדבוסיפר:ליקט

נייד:מגזרותקפלון,

שוקן,הוצאתכהן,מידב

מנוקד.עמ', 78תשנ"ט,

פחדאיזה

כרמל,ליאורהכתבה:

אדם'דרורציודים:

 , 1987תשריהוצאת:

"איזהסידרתמנוקדים.

פחד".

שללביתהתגיעאחדיוםבמכשפת.ואףבחיותפוגשוהוא
תבלוטאתמזחההיאתבלוטאתלחנתןוכשחראקמילת

מביאכשדני .בבית-החוליםחולתהשוכבתלרות,שנתנה

נרפאת.היאהבלוטאתלרות

 .ח.ל .לחלוטיןהיגיוןחסדנוספתמכשפהשלבשםהסיום

כדרכם .לילדיםבדושעוחסידייםסיפוריםעשרשלושה

חינוכיים,וערכיםמסרבעליהםחסידיםסיפורישל

 .ונמשלמשלכעיןבחםישופעמים
שליסודבחםשישמענייניםסיפוריםליקטקפלון

חידת.כעיןולעיתיםהילדים,עלהאהובההרפתקה

לחצילכדיכספוכלאתנותןהשחורה"המרתבעל"תחייט

 .הפריץמידייהודיתמשפחח
יערותחרבהבגולה,יהודיהוויהואהסיפוריםשלתהווי

חבעש"טהגויים.מידיהניצוליםלחסידיםשקוריםוכיסים

מסופריםועליוסיפורים,כמהשלהגיבוריםאחדחרא

מופת.מעשי

ל.ח.רב.בריתוקנקראיםהסיפורים

להופיע:עומדים .ביםעור ) 2בכנדת.תנין ) 1תופיעו
 .לקירמעברקולות .qן-מסתוריותדמויות

ליםתגזולבחופששיצאהמשפחהמתארבכנרת''תנין

וחצי,שבעבתהאחותיעלאבא,אמא,במשפחתכנרת.

 .בדחדווהילד
לילדפרטהחופשבתקופתהחופשהעלשמחהוהמשפחה

התניןאתמוציאיםשלא"עדנוסעשאינושמצהירהדובר,

לכנרת".מתקרבלאאנישם,שיש

העלילהוכליסע,שכןאותומשכנעיםדברשלבסופו

בכנרת.הנמצאהתניןמפניפחדוסביבמתרכזת

מדמייןהילד .ספוריםימיםפניעלמשתרעתהעלילה

שבסופועדבחלום,וגםבהקיץגםאותו,מתקיףשתנין

המשפחה.שללאוהלומגיעזוחלאמנםהתניןדבר,של
וח"אהלהמיםלכיווןהתקדםהאוהל,שלבבדמסתבןהוא

משתולל".תניןובתוכואלינותתקדםשלנו
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התקרבואנשיםושלושהגדר,מחמתעזרההזמיןאבא

 .התניןאתוהרדימוהאירועלמקום
היל,דשלבשמורועיקראוולתניןהפחדסרמכןלאחר

-ופתרונומניעיו-הילדשלוהפחדריאליסטי,הסיפור
סבירים.

משתעמםרותם,הקיץ:בחופשתמתמקדהשניהסיפורגם

העורבים,שלגוזלומגלהחברים,מחפשאינוהספה,על

חבריהםעלבהגנתםשלהםהסולדריותעללימד

 .בהםשפוגעבמילנקוםקץאיןעדומסירותם

שבכתרהיהלום

ציורים:לוין,חיהכתבה:

הוצאת:עומר,עליזה

עמ.' 77 , 1996פנינים,

השדה,כריח

מירסקי,אחרוןכתב:

בן-יוסף,יהודיתציורים:

בצררן/ספריהוצאת:

תשנ"ט,ות"א,ירושלים

מנוקד.ממוספר,לא

הסיפוריםביןקשראין .שיריםבעתושסיפוריםתשעה

עלילהבלידיווח'הםהסיפוריםמןכמה .מרכזינושאואין

בצורתשנכתבבצ'ילה",הישראלית"אילניתכגוןמרכזית,

בצ'ילה.החייםעללחברהמכתבים

שלא"הנעלים-ודמיוןמציאותביםמערמהסיפוריםכמה

טובסיפורהואמאתיופיה"הילדה"אושרהבגשם".נרטבו

לצבעאתיולוגיוהסברנחש,הכשתהאתיופים,חייעל

היהמיותר .לצעיריםכללבנויולאהשירים .הכההעורם
שלחוויותתיאורהואוהיופי"התום"עלבספר.לשלבם

ל.ח.למדי.בינוניהמחברת.שלאישיתחוויה-ספרנית

 'ו-'הלכיתות

שניםלפנישפורסמושיריםזה,בספרכונסושירים 27

לילדים""הצופהלילדים","הבוקרהילדיםבעיתונירבות

אביב,טבע,שיריהםהשיריםמרביתלילדים".ו"דבר

שלבכיובעננים,ותמונותציוריםנודדות,צפריםגשמים,

ולשונםאמנותייםהשירים .ועודגחליליותבפרדס,תן

הקטן.לילדכל-כןקלהלאואולימסולחת,עברית

משולביםרביםבשיריםכבר"הנהמאד:עשירהמצלול

מתפלליםובהםוהאמונה,המסורתמעולםמושגים

היורה.מימיעלומודיםלמטרהפרחים

ל.ח.ואמנותית.טובהשירהומלאה.עשירההחריזה
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טובהיהוסהוף

שגיא,אלהכתגה:

אלכסנדראיודים:

ספרית , 1999לויטס,

הילד(סדרתפועלים

עמ'. 12 7הקורא)

צריךבאכשהמזל

לשבת.אותולהזמין

פוסלו,מדיםכתנה:

תרגםעונ,דעםהוצאת

כיואב,יונתןמגרמנית:

יערההעטיפה:ציור

 J998עמ', 123קשת,

וכשהיאנפשחולתהאם .מצוקהבמשפחתגדלאיתי

שאינונפשעלובהאבבבנה.פוגעתהיאהתקףמקבלת

אהבתוביןלפחדיוביןקרועהילד .בנולהגנתלצאתמעז

לחוריו.

בים,להטביעוהאםמנסחההתקפיםשבאחדלאחררק

המשפטביתשבזמן .גודלושיתבררעדלמעוןמועברהוא

שלבסופרבמעון.שיקומיתהליךאיתיעובדבעניינו,דן

מאמצת.למשפחהועובדמחוריואיתינלקחדבר

וברורה,חדהמאופקת,בצודהכתובחזההקשחהסיפור

 .ועניינייםקצריםהפרקים
פרקכלבראשבמסגרתהמובאיםלבןבשחורהאיורים

 .איתישלחייואתהמלווהתמונותברםאלכעיןנראים
מחשבתודרךאךשש,בןרקאיתי .ומענייןחשובהספר

י.י.בוגר.לגילמתאיםהואולכןבוגרתיותרחרבה

ממשפחותלילדותבמוסדחיהו'כיתהתלמידתחלינקח,

 .החמישיםשנותבתחילתבגרמניתבעיתירת,
היאהמוסדכנרתשערכופעילותעלסיפורהכדיתוך

היאחלינקחומאווייה.מחשבותיהחיית,עללנרמספרת

חרסןבעלתאךורגשית,גופניתמבחינהרגישתילדה

כשנרתיחקרחמהבדיוקזוכרתאינההיארב.פנימי

מפרליןוהגיעהיהודיתשהיאיודעתהיאיותר.הרכות

המעורערתאמהעםלכןקודםשניםמספרלגרמנית

ארתה.שהזניחהבנפשה

לאהאפוטרופוסשלצעדתלו,דודההיאבחייתהאורקרן

עבודתהשערתבגללאליהתלינקתאתלקחתלהאיפשר

ובלילות.בערבים

מוצאתהיאבמוסדרגםמשלת,לפינתמתגעגעתתלינקת

תזכררנרתבספרלכתוביכולההיאשםסתריםפינתלה

לאהיאוהומרד.חכמתמלאיםוהגיגיםמחשבותשלה

אךלהיפגע,חוששתמדי,יותרלהיפתחלעצמתמרשה

גםזוכהוהיאהאנשיםאתכובשתהמיוחדתאישיותה

י.י.קרובת.לחברה
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הציירשלהחינניהאוטוביוגרפילספרוהמשךספרזהובעתלית,אורקרן

הספרגבריאל".והמלאךסופיה"דודהשטרןיוסיירדני-נץ,רזתכתבה:

מעליתוהחליוסישלסיפורואתמתארההומוריסטישטרן,יוסיציורים:

חצישההויוסילגליתבלתיעליהחיתהזו .לארץככער ns , 1999אמיר,הרצאת

שונים,גלגוליםלאחרבעתלית.המעצרבמחכהשכהעמ.י

-בציורגםותמידקולק,טדיבחברתכדייגגבעיןבקיבוץ
בצלאל.לאומנותבי"סנפשו,למשאתהגיע

ש.י.אדם.ואהבתציונותשמץעםומאלף,קריאספר

יקינתון.בביה"סה'כיתהתלמידימהוויפרשיותמספרהביתה,מלבי

צחצוחחכיכה:טכסלעבורועליולכיתה,באחדשתלמידהוצאתמרון,נגהכתבה:

עמ', 79 , 1999נעם,

בירושלים,מטמון

י.הוצאת:רווה,אליכתב:

עמ.י 159 1999,ברק,שר

 .לעזשיניים
למרותידע,בתחרותבית-הספראתהחדשייצגהאם

תלמידים,למועצתבחירתהחברתית?,בהתנהגותובעיות

עללהלשיןוהאםציבורירכושלמשחיתקולקטיביעונש

ילדלו.לעזורדווקאאוהכיתהכלנענשתשבגללוחבר

אחיומטפלואידבריונים-כעריםשללסחיטהקורכןכופל

 ...בדיאטהמגזימהנערהבבעיית,הבכור
ש.י.למחשבה.ומעוררילדיםבעירתהמשקףוחינוכי,חיוביספר

ובנוסףהיטב,כתובוהרפתקאהמתחספרזהוכלקודם

רבומידעצעיריםשלאהבהסיפוריבושזוריםלכך

והיסטוריההישובתולדותהעברית,השפהלתחיתהקשור

עתיקמטמוןמוצאיוםקשהטרקטוריסטרומא.של

עלעבירה(שזובחו"לעתיקותלסוחרלמוכרוומכסה

כמובן).החוק,

מעורביםאחרתמשפחהבכינחטפת,בתומסתב,ךהעכין

כורחם.בעל

נרמליזוהרהתגלה .מהעברקשריםגםקיימיםלכךנוסף

ש.י.ממכוןשנשכחההקודמתפגישתםאתגדותלבנימין
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סודותגילוי

עמיתכתבה:

 1גרלדשטיין-ליררן

 1גררסמןליאורהציורים:

 1998,פועלים,ספרית

עמ.י 74

האחרוןהשלג

שושני,איריתכתבה:

גררנדלנ,דשריתציורים:

 1998,ספרית-פועלים,

עמ.י 154

העננהלשמימעבר

(בורקת)בררןכתב:

פרטיזןשלסיפורשרב,

ע"שעדרתביתמורשה,

 1995,אנילביץ,מרדכי

עמ.י 208

עשר,כבניחבריםשלרשהגילויו.וחשיבותהסודשלערכו

רינתשכנתםהאלה"."מבראחבורתהםונרעה,גרכןשרקי

אתלגלותמנסיםוהםוברכה,סרבלתנראית-מהםצעירה

מזרע.יודעיםאינםוהםמביתהכשמערתצעקותהסיבה.

רחמה,חכמהאשההיאבביתם.הגרהגילה,סבתא,ישלכרעה

אתתגלהשרינתכדיברינת.תנהגכיצדלכרעהיועצתהיא

היאזהסודהיא,מחייהסודגילהסבתאלהמספרתסודה,

בשואה.אחיותיהשלמרתןעל-הכיתהילדילכלמספרת

הטעותאןבמפעל,בגבינהנחשדרינתשלשאביהמתברר

ב.נטרמסתייםוהסיפורמתבררת

ערכיות.ודמויותחינוכייםערכיםבריש .מאדמענייןספר

ל.ח.

חבריהרובאשרבפרליןילדיםחבורתשלסיפורה

היתריקיבלוכברמהםחלקלישראל.לעלותמ.תעתדים

-אחרוחלקלארץליציאהנרגשיםמתכונניםוהםיציאה
 .המיוחלההיתרלקבלתמצפה

היאהחבורה,ילדיכלעלשומעיםאגרמפיהאשראירקח,

חייומתנהליםספריםמחליפיםובדירתהספריםחרבנת

סוערים.חברה

סיפורעםיחדההתבגרותגילובעיותמשפחתיותבעירת

רחוקה,מארץותצלוםמכתביםצרורנעלםשבובלשי

משהו.מסובןלסיפוריחדחוברים

עלמכבידיםאירועיםוהרבהשמותהרבהפרטים,חרבה

לקראת-האחרוןמהשלגרחוקה,מארץפרידההעיקר:

ע.ק.כחולים.שמייםעםחדשהלארץהיציאה

ומעלהתטייב

בספרמשנה.לסעיפימחולקיםוהםפרקים, 15בספר

והקוראומשפחתו,המחברשלבעיקרתצלומים,כלולים

הדבראיןאןהכותב.שלביוגרפיספרשזהולהסיקיכול

כן.

לחקרערןבעלנדבןלהוסיףעשוייםבספרהממצאיםאן

והגבורה".השואה
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ומאידהשואהשלהטרגייםלאירועיםמתייחסוהמחבר

עלבדפדוףזי .זובתקופהומשונותשונותהתרחשויות

ונעורים,ילדות ) 1זאת:לדאותכזיהפרקיםראשישמות

פלישת ) 3וסובייטי,ליטאישלטוןשלשנתיים ) 2

יהודיאחרית ) 5הגיטו, ).ןcהראשונות,והגזירותהגרמנים

הגיטופרפורי ) 7וילנה,בגיסושרב ) 6דזושקביץ,

בעיירות,הטבחעלמתוודעיםאנוזה(בפרק .האחרונים

המחברתשלהפעולותעלנשק,להשיגהמאמציםעל

היעדאליציאהבזבדבגיסו,הכלואיםביןרהריכרחים

 ) 9היעד,עםראשונההיכרות ) 8לפרטיזנים).להצטרף

החטיבה ) 10המולדת),(למעןדודינו""זאהגזוז

וילנהחורבותעל ) nלחופש)(מאבק"אוסברברזיטל",

 ) 13בייטי,הסרבצבאובתי-הסוהרבשררות ) 12היהודית,

 ) 15שבזד,ןבמזינהקליטהחבלי )-1'1הבדיחה,בנתיבי

זבד.סוף

עצמו,בפניכסיפורלדאותאפשרבספרהפרקיםאת

זה.אחדזהדווקאלארבהםולקרוא

משפחהשלהקמתהבשלבהנאהנקראהאחרוןהפרקאת

כטייסיםהוכתרובשרבדוןשלבניוושניבארץחדשה

בשואהסבלועלהמחברשלנקמתווזר-תאוידבחיל

מ. .בנאציםונקמתו

אתהסופדתמעלההדבריםשקדרלאחדשניםעשרותנושמתאדמה

 .השראהבעתמשפחתהקודרתהרצ.זיוונו,רעיהכתבה:
ילדהילדיה:שלושתעםנשארתהאם .ונעלםגויסהאבושם"."ידבסיוע"זני"
ותינוק. 5בןילד . nבתעמודים. 71נ 998

העיירהבנישלאחיםמקברלהינצלמצליחיםוילדיההאם

להעבידהאםמצליחההבןאתנפטר.התינוקולברוח.

לסדרמצליחההיאהבתאתאוקראינית,לאיכרה

בכפרמקוםמוצאתוהיאהאיכרים,אחדאצלכמשרתת

אחד.

המצוקותהמלחמהלאחדגםאןישדדוילדיהושניהאם

למשפחתו.לחזורמתקשהרהבןרבות

לארץמגיעהבןלארץ,ערליםמחדש,שנישאהוהאםהבת
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רבות.שניםלאחר

שנולדווהנכדיםהילדיםעלמספריםהאחרוניםהפרקים

השורדים.שלנצחונםספקללאזהו-בארץ

נוסף~אןהמאירומרתקתפשוטהבצורהכתובהסיפור

י.י.בפנינו.חושפיםהשואהשסיפוריהפניםסוףבאין

המסטולים,מלןאדי

אסתרכתבה:

הוצאת Iשטרייט-וורצל

עמי. 262 1999,עמיחי,

אדי,הסמים.לעולםהדרדרותתוכנו:עלמעידהספרשם

והופךמדרדרזונה,ואםנרקומניםלהוריםבןנרקומן

עצבההמחברתאותם.מוכרואףלסמיםמכורלהיות

גםהצביעהשבווהאלימותהרעועםעגולה,כדמותאותו

העמקהישבספרהסמים.מןהגמילהועלהחיוביעל

חברותיחסיתיאורהדרדרות,שללמניעיםפסיכולוגית

קשיםבספרהתיאורים Iבחוריםשלושהביןורעות

ויחסיםביפו,מסואבעולםהורים,שלנטישהומכאיבים.

תוקפנותוהשפלה,אלימותלבנים,אבותביןקשים

וכשלרכות.
מחנך.לספרהופנוהאופטימיוסופובריתוק,נקראהספר

ל.ח.ותיכון.בינייםלחטיבות

המרויםוסגלהמנהליםלבלתשומת

המולי"ם.עםמשרדנושלהסדרהואמוזל"במחירהטוב"הספרהמבצע

משרדנושלבמתכונתבתיה"סלחוזרומפרסםהמתחכםמר"לשישהתגלה

נפוץהחוזרשבהוצאתו.ספריםלרכושלבתי-הספרומציעהנוסחבשינוי

שלמפעלשזהולהטעותויכולאחר),שםארגורדון(קרןשרנהשםתחת

משרדנו.

"דניוהכתובותעל-ידינומומלציםאינםשהספריםאיפואמודיעיםאנחנו

 .דעתנועלאינםו"קרראים"ספרים"

נאמר: , 1997בינואר 1מיוםל 11המנכחוזרלפיאגב:

חינוכי.מוסדשללתחומיולהיכנסספריםלסוכנילהרשותאין

 .המוסדמנהלבהסכמתספריםשלמאורגנתמכירהלהרשות"ניתן
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