
יעקב,
נרגכ,ראודר<<ור 1וכתב

גולדברג,לאהתרגום
 , 2005ית-פועלים, 1ספר

מנוקד,עמ', 28

הרן.לג<ל

 1ועודחביתגברת

 1כזאניג'יוריםרות,מרזם

D 2005ם, 1פדיית-פועל , 

מכור,.דעמי, 70

לפחד,האומץ
גמל,כאוחכתנה
הרשטיין'ןאכ 1גירודים

 lספריית-פועלים

.lמנוקד,עמי, 79 , 200 ן

ומעלה.ד'לכיתה

ילדיםועלעליזותחיותגןעלותנועהחןמלאסיפורזהו
מקבליםגברהג'ידףבצדצחקכיםקופים .אותןהמבקרים
אתדווקאמחפשיםהמבקריםאןהמבקרים,אתבשמחה

ובוזז.עצובחראוהוא?התנועה.כבזיעקבההיפופוטם

יעקב"האםהלב:טובבמפקחנעזריםהמודאגיםהילדים
-ובאמתלמשחק?".חבולוחסד"אוליחלה?",המסכן
חדשהיפר-היפרלולהביאודואגפתרון,מוצאהמפקח
שבהוהשמחהפולה,לשםהעונהבחודה ...כהמתגלה

יעקב.שללמערבו
נסלאעתהרעדומאז 1962,בשנתלראשונההופיעהספד

ע"קליתר.

ילדותהחוויותעלומעניין,מדגשנוסף,בספודרתמדים

האוסטדו-הרנגדית,לממלכהשייכתשהייתהקטנהבעיירה
שלהספדובביתבביתהיום-יוםמחייקטניםסיפורים

הראשונה,העולםלמלחמתיצאשאביהיהודיתמשפחה
עצובים:אינםהסיפוריםמהבית.שניםששונעזרנשבה

עלחברים,ביוריביםעלילדות,משובותעלמספריםהם
מלכתעלוהנדיב,הטובהילדעלוגםבירתוהרעהילד

העדורוזמן.מקרםבכלילדיםבחבורתכמוועו,זהכיתה

שובועז-סיפורבכלכמעטמרעלההמשפחהאבשל
ע"קהביתה.המשמח

אספההמחברתהפחד.נושאעלחורזיםשירים 17>בספו
פחדיםאקטואלי,פחדאיש,יפחדפחד:שלשרביםסוגים

פיזיולוגיתמבחינההפחדתיאוריבתנ",ךסיטואציותפיעל

שאיןשבילהיא /מהםפוחזשאניהדברים"ושימתועוז.

זר .) 66(עמ'עצמו"מהפחד /פוחזהכיאניאבל /סוףלו
במתחיםודחוסהדוריבספוהכוללניותהאמידותאחת
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ו-חבריםמוצאפוף ) 1
לסהתפר,הולןפוף ) 2

ניוןך~ם 1נן~גורכעמיכתנה

 y1ב 1הקת KYiהל, iמרפפי
עמ' 21 , 2004המאוחד,

לגנום.מכןקן,כמא,

נוסעתבינה
מבנימינה,

 ,טפויוכהכתנה
כןמן,דנינייןךום

 1המאוחדהקונוזהןגיאת

2004 , 4 J 1קןמכן ,עמי 

 .' Kת iלכית iלגנים

לעביקרותמותחותהתנכייותהסיטואציות .ובפחדים

שפחתןאתתגרשי"אלשרה":"שרהבשירלמשל:הכתוב;
בשיראו .) 16(עמיצוות"המוןמאתנותחסכיאת ...הגר/

העולם ...הבל/אתהורגהיהלאקין"אילובזם":"אחיס
אלאבולטהפחדלאכאן .) 13(עמ'אחר"לגמריהיה

"בארץבשירבולטתאקטואליתסיטואציההביקורת.

בוזקים"לאיהיה:לאמהמרנההדרנושבר ," Zהאיגפחזים

שמבצבץראם/החוט ...לקולנועבכניסההתיקאת
 .) 39(עמי ...חבלה"מטעןארזיסקמןחראמהתרמיל

מפחדמישהו"תמידמארז:פסימיותבספוהאמירות

האחרונההיאהזאתהשמשקך/"אולי ;) 61(עמיממישהו"

"מההומור:מעטגםישרשםפהאןרעוד. ) 73<עמישלי"

זהאיו .) 32(עמילצרוח?"שלילאימאשגורסלג'וק/לויש

רגםברחה'אווירהמשרההואאיו .קטניםלילדיםספר
ל"חאח.זלכלוקלבורראינולפחדהאומץ

דרבוןשלהיום-יוםמחייאירועמתארפרףמסיפוריאחזכל

להשתלבקשהלדוברןלילי.הנמלהבחבותוהנעזרהגןבגיל
 .בכןלועוזרתליליוהנמלהאח,זאףמכיואיכרהואבגן'
מאיריאיוריםעםקטןבפורמטצעיריםלילדיםסדרהזוהי

ע"קעיניים.

רפת,באותההזמןכללהיותנמאסמבנימינה,הפרהלבינה,
ואפילוטעיםחלבלהניבותחמיץ,חצירתערובת,לאכול

בחייהשיברירוצהביבההרפתן.יגאלשלשירתואתלשמוע

לנפשההמבין-ארזשלבעזרתואחז'יוםרכ,ן .השגרתיים
 .בבנימינההעוצרתברכבתלטיוליוצאתבינה-

בעולם"טיילובהשמיוחדת,נסיעהבאותהשקרהמהכלעל
ברמלההעין,לראשירזולקרירת,הצפינולבנימינה,מחוץ
כתבההלאה,רכןהלאהוכן ...שתייס"אואחתפרהביקרו
גםלשוני.ובעושרלבבטובבהומור,ברגישות,טפוירכה

עלהסיפור"זהרהסרףז .שינוירוצותמדהים'כמהפרות,

זהרהחלום,הגשימהבנימינה,לידברפתשגרהבינה,הפרה
ע"קשבכפו".למרעהמרוצהוחזרהקטר,עם
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בכדבב,•לד
נלטמן,רע<הנתנה:

:r :מוזל,פפיוןךנם

וכגול,ןדודהוצאת:
מנוקד. , 1עמ 29תשססה.

גמדצוב,

צ•ור•ם:גולן,אנ<רמהכתנה:
אחרוכות/'זיעותטלרק,•פה

עמי, '3 1 , 2005 1חמדספרי

מכוק.ד

ני.-איוכיתותלגן

וט•ל,יכחולסוס
תרגום:סט•ככס,הלןכתנה:

 , 2004מוזן,שמעון-ככעט,

מכוק.דממוספ,רלא
א.יוכיתהלגנים

חםהשיריםכרשאיילד/ה.חראחדרנושבחםשירים 25
אםמסכיםאן 1להתקלחרוצחשאיכרהילדהיומיום:מחיי
("מקלחת").מיםעליריתיזפיל

(עמיבלב"טוב/והדגשתי ...יותראוובכיתי/שעת"ישבתי
חשובלמת"אז , ...לכמרחדשותנעלייםורצחהילדה .) 20

הנעליים").("נחכרתבאצבעות" /צפרףקצתאם /

-לחמניתאכילתעלאדום,כובעעלבטענותבאהילד
"בלם"רעו.דבקיוסק,פלאפלעםפיתחאוכליםכשכולם
כללבדדןובסופםוקליטים,קצריםמחורזים,השירים
 1במיטתתדוברשרכבלקרלכרע",תלכו"חםבשירפואנטת.

בחמישים?"יבואר/אולי 1שישיםעדמאחתוסרפד/
"ספרותיים"ביטוייםאיןליל,דבכתמרהשיריםשפת
ל"חתכתוב.עםיזדההוהילד

 .חשכתלפכי-לקטניםסיפוריםשלמחודשתמחדורת
רחדגשרתבמחשבותהעוסקיםסיפורים 6מקובציםבספר

לתפודרוציםלאחולמים,קצתמפחדים,קצתחשכת:לפכי

בדייקנותמעלתהמחברתמדמיינים.וחרבתאבא-מאמא

הכתוביםוהסיפורים,הקטנים.שלעולמםאתרבדגישרת

ע"קחשכת.לפכידררקא-קצתמפחידיםתיטיב,

לחולמצואשלחהביישנותעללהתגברמחליטתטילי
סוסדמיוני:בחברכעזרתהיאאחדים.ילדיםחברים,
 .טילי-שלחהצעצוע
למערבעמרלרכבאותתמעודדבכל:לחעוזרתחבר

חבעייתמתואח"כ-לירחאיתרלטרסאולמשל,הפרוע,
חשעשרעיםןבגןחברותלמצוא

וציוריםקצרטקסטובולמציאות,הדמיוןבידהגעסיפרו
היאהמחברתכי(נראהעיניים.ומאיריצבעונייםגדולים,

ע"קהציידת).גם
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סוס,עלנסיבה
יןרים r J:כרוןמוךנערכה

עם-עןנ,דפרכקל,אלןכה
מנוקד. , 2001

-זינילכ•תןת

החלומותספד
המתהפכים,

עינת,עמלהכתנה
ברגמן,אורותגיוןךים

 , 2005המאוחד,הקינוז
 .מכןקןפ,ר D1ממלא
ני.-איןכ•תןתלגן

רוח,אליובסיכות.בסיניםמלכים'עלסיפוריםחמישה
פישנייןויעלילן-שטקליסמריםנוו,ןמיריאלמוג,גאולה
ועלשתלטניםמלכיםעלמעללים,וניבסיניםעלכתנו

בעצותיהםחממלכחאתחמבחלים-בארמוןחכמים

ונ"חכמתם".

חבסיכחלאהאחות.חנסיכחדמותמופיעהחאגדרתבנוו
אלא-חלבןחסוסעללנסיךומחכההרוקמתחעדיבח,
סוסיםעללרכבדו-קוב,ללמודשרוצחחאמיצחחגסיכח

חמלכחחאםכדבריחגבים.הנסיכיםכאחדולחיות
"פמיבח,אגדח":לאכנו"זואלמוגגאולהשלבסיפורה

חיד.דצווחתאתכדור-סלבמגרשחבל!ליכמאספמיבח,
ללאלהשתוללאוהבתתי',דכלהורידחבריםעםחולבת

במקוםסוס.עלנרכינחנחוויםעםלהתחרותחסוס,
אוהבתאתלכנסבמקוםלחפור,אוהבתאתלתפור

 ..לחתור'!
מופיעותהאחריםויםפרנסיגם .וכחכחכחבחרעוד

 .הפמיניזםכמנשורתחבסיכרת
ע"ק .ונסיכיםבסיכותמעלליעלאגדותלאוהבי

מתעוורותחן .רעיםחלומותקטנות,אחיותודרב,ילגיל
בולטותשינייםעםענקית,גי'רפהעלוחולמותבלילה
חחליטראחדברקו ...אחורעחלוםארענקיותורגלים
חגי'ופחלטונים:הרעיםהחלומותאתלחפוןהשתיים
מחעלציירוחןאחריםובציווים(בצירו)למצחיקהחפכח

לאילת,נאריורןטסחאני("איד ...בלילהלחלוםורצותחן
 ) ...שליהחדשיםהאופנייםעלבעמידהורכנתאביאיד

לסיפוריםים'חצירובעזותחופנים'המפחידיםחסיפרוים
 .ברקושלומצחיקיםעליזים
אתומשלימיםצבעונייםברגמן'אוריתשלאירויח

ע"קהסיפור.
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גלגלים,עלבית
צ•ור•ם: 1נלטמןרעיהכתנה:
הוצאת:קור•אל,אלוןג•ל-ל•
עמי,ן Z004, 11כתך,

וק.דמכ

'ה- T'לכ•תות

בביתאחדבקיץהמספרתשלוהרפתקאותילדותחוויות
מצרייםשברבגולה,בכפר-הסיפורמקרםוסבתה.סבה
משפחתהאצללבדהנשארתהשש,בתדיה,צוענים.גם

הכלבר.שרודסדרשאי"מבולגן",לביתונקלעתבכפר,
שלקפדניממשטרשבאהלילדהמוחלטחופשמרתו,
יוצאתמתרחצת,אינהיחפה,הולכתהיא .וסדרכקירן

האחד-ארמניםהזרזים .בשדהונרדמתצועניםלדאות

משתתפתדיהבתזמורת.מנגניםהאחדיםהשנייםצייד,

ההררילביןכאןההרריביןהפער .לכפושבאבתיאטררן
הילדה.עלעזדרשםרמותיוגזולבביתה
ומעניין.קריאמאזוחראובקלילותבחומרוכתובהספד

ל"חמומלץ.

המתמקדיםהמספרתשלארטרבירגראפייםזכררגרתאחת,בעירבוכיםלא
חירםכסופדת.דרכהוראשיתבהודאה,צעדיהבראשיתצ•ור•ם:נלטמן,רע•הכתנה:

בצררהמתוארהצעירההמרדהשלבבית-הספדהראשון

הרבה.וההתרגשותלהיכשלהחששומרשימה,חרריתית
דבקה,השני:כחוטבספרערבותלמידהשלאחזמקרה

בעיהיר,צדתסבתה,בביתהגזלהחיתומההתלמידה

מתוודתהמספרת .נכשלבביתההביקורהצעירה.למורה
ארתהחדףדבקהאללהתקרבובכשלובהפחדנותה,על

רבים.ימים

החוטהיאבספ,והמצויהז'גגרהקוףעלצדדיתעלילת

תצרוךלסופדת.בלטמןשלחיותהסיפרואלתמקשו
פרוציםכלפיח,"חטאת"עלרלחתררזרתדבקתעללכתוב

דניחוגיאת:ז~נגרמן'אנונה

מכוק.דלא , 2004ספר•ם,

ח'-ו'לכ•תות

 .תספראתויוצרים
אמת.דבריוניכריםדבבענייןנקראהסיפור

ל"חמומלץ.
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שוניבלבבצב,מהשע
ילדים,
ציווים:מגן,ונקהכתנה:

קןןאום'הוניאת: 1ליןשוקמן
עמי, ' Dמו•ן Yמלא , 2005

מנוק.ד

א•וכ•תותלגן

שם,לונותניםהםהשעשועים.נגןצבמוצאיםוגיאכאור
 .שריונומשבצותאתוצובעיםנומטפלים

 •.עמולשחקכמשכיםהםביזו.חדשוכדורליזםעצריובל
וגיאגנועלהצבאתהופךנאוריברח.שהצבחוששיםאך

הצבשלוסבלוהרהוריואתמתארתהמספרתמהסם.
 .שכחוחושהילדיםההפו,ך
לעזרתו.ונאהצב,אתדוחףהכלבאתרואההגנןעופר

כשםוהצבירזוהצבעיםבצינור,השקהוהוא .והופנו

בליהצבאתהכירולאוגיאנאורכשחזרולרווחה.
לקחוהוהםצב.לחפוןשאסורהסבירוהגנןהצבעים

שלותמימותנעלי-חייםאהבתשם.ושחררוהרלשדה

משחקניןהתלבטות .בסיפורבולטיםקטניםילדים
סיפורונאמנות.באמיתותמתוארתמצב,והנאהבכדור

ל"חמהגה.

קרןעזה-ע"קננ,חןלאהדייר-ל"חמקרא:
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