
-אתגזצגטרילחיגזךככליחרדיתילדיםספרזת
מקרחכחקרספרביתגזשאעלסיפזרים

ברץלאהוד"דדיינגולדדוניד"ד

ספד.ביתאתנוצנטריות,חרדית,ילדיםספררתתאדנים:

תקציר:

העיקרוןהחרדית.בקהילההנכתבתהילדיםספרותאתלבחרןמבקשזהמאמר
הקוראתהקהילהשלהעולםתפיסתהואהחרדיתהספרותכותביאתהמנחה

מתמקדזהמאמראתנוצנטרי.לחינוךככליהכתיבהאתשהופךמהאותה,
אלהשכןובית,משפחהבו:שקשוררמהספדיהביתהמרחבשעניינןביצירות

שאינודידקטיבאורחכתוביםהסיפוריםסוציאליזטודיים.גודמיםמשמשים
מציאותמתאדותהיצירותטוב.הסיפוריםשלוסיומםלהתלבט,לילדמאפשר
מודללהיותנרעדזהומודלהתודה,גדוליידיעלהמוכתבתאידיאהלפיהקיימת
במסדאזיהטכנולוגיים,לשינוייםהסיפוריםשלהתאמהקיימתאםגםלחיקוי.
חריגה.איוהערכי

מבוא

(דתיות-ליברליותלאתרבותיותקבוצותמשמשתהרב-תרבותיתהאידאולוגיה
ילדיהםאתלחנןתביעתםשלללגיטימיותכבסיסואחדות),אורתודוקסיות

מבניבנפרדהילדיםלומדיםאלובמסגרותפרטיקולריות.חינוכיותבמסגרות
עלהנבניתייחודית,לימודיםתכניתפיעלומתחנכיםאחדות,תרבותיותקבוצות

נוסףהייחודיות.התרבותיותבמורשותלדבוקהצעידהדודבניאתלעודדמנת
והקהילתית,המשפחתיתבמסגרתהמתרחשבית-ספדיהחוץהחינוןכ,ןעל

והערכית.התרבותיתהבדלנותבקידוםהואאףמתמקד

תכליתואיושכןדב-תרבותי,איננואלוקבוצותבנישלהנפרדהחינוןלמעשה,
גבולבאזורילקייםהלא-ליברליותהתרבותיותהמיעוטקבוצותלבנילאפשר

אחדות,תרבותיותקבוצותבניעםפלורליסטידיאלוגתשנ"ו)(ג'ידו,תרבותיים

ביו·בדיאלוגיםלהשתתףויכולתשאיפההצעיריםמןלמנועדווקאאלא
האקולטודציהאידאולוגיותעלנשעןפרטיקולריחינוןכלומדתרבותיים.

 .) 1999גור-זאב, ; 2001(יוגב,האתנוצנטריות ) 2005(לם,והסוציאליזציה
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-ליברליתשאיננה-תרבותיתלקבוצהליברליותזכויותשלההענקהסוגיית
חינוןכאנשי .) 1998מולר·אוקין, ; 1998(תמיר,נרחבתתאורטיתבהגותנדונה

קבוצתיות,זכויותאודותעלהכלליבשיחלהתמקדשלאזהמאמרלכותביחשוב
ספריאתשיבחןמקרה,חקרייערןכןולשםחינוכיים,בהיבטיםלהתמקדאלא

החרדית.בחברההיסודיבית-הספרבגילאילילדיםהמיועדיםהקריאה

הילדיםבספרותהאתנוצנטריתהמגמהמשתקפתכיצדלבדוקמבקשזהמאמר

התרבותית,הבדלנותמתהליךכחלקהיסודי.הספרביתלגילאיהפונההחרדית
הכלליהמדףמןשלההילדיםספרימדףאת(החרדים),זותרבותיתקבוצהבודדה

למצואאפשרהחרדיתהקהילהשלהילדיםספרימדףעלהישראלית.החברהשל
ספרותהקהילה.בראששעומדיםמיידיעלקונצנזוסשלתהליךשעברוספרים

התורהגדולישלהציפיותאופקפיעלשלאאידאולוגיהאואידאותהמבטאת
תואמיםשאינםספריםיימצאולאלכן .הקוראיםבקרבחשדנייחסלעוררעלולה

גדוליידיעלהמותוויםהאידאולוגיה,עקרונותאתאוהחשיבהדפוסיאת
לביןבינםהעמדותבתיאוםמראשובטוחיםסמוכיםוסביבתוהקוראהתורה.

ויתרהיוצר,שלברורהמגמהמתוןשנכתבאחרילילדמגיעהספרהיצירה.מחבר
 .) 1992(מלחי,לקוראהיוצרביוהשקפותזהותקיימתכן,על

התהליך:אתמתוותהנחותשתי

המייחדיםהתנהלותדפוסיובעלתרבות,דפוסיבעלזהמגזרשלמהיותוא.
החברה.שלהאימננטילאופייהעצמהמתאימההספרותגםאותו,

מסריםלהעברתכמכשירמשמשתהיאככזוסוציאליזציה.סוכןהספרותהיותב.
ילדיםמציאות.יוצריםגםאלאמציאותמשקפיםרקלאהמסריםהתרבות.של

אתמפנימיםהם .סיפוריםובהםדבריםשלממגווןמאודמושפעיםהרןבגיל

וחשיםהילדיםבספרילדמויותנקשריםלהם,מציגיםשהסיפוריםהמושגיםעולם
אתם.הזדהות

שאינוקוראהקורא.שללמקומולבלשיםראויהחרדיתהספרותאודותעלבדיון
חברה.אותהשלהתרבותייםהקודיםאתללמודתוזבהחרדיתלקהילהשיין

ההתנהגותווםשהקודיםמשוםזהיר,באופןהדבריםאתלקרואשעליומכאן

שאינןמסקנותלידילהביאעלוליםהקוראעמושמביאהפרשנייםוהקודים

ספריםשלו.לקוראלהנחילהסיפוריםכותבשביקשאלהעםאחדבקנהעולות
המציאותאתמבניםהםהחברה,שלהמאורגןהידעמןחלקהםלימודוספרי

ותפיסותאידאולוגיות,נורמות,אמונות,להםמנחיליםהילדים,שלהחברתית
מוסר,תפיסותמדגישיםספריםל'עצמי.'ביחסכמול'אחר'העצמיביחסי

לדור.מדורהחברתיהאתוסאתומעבירים
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התאורטיהרקע

אתנוצנטריתב.דלנותלעומתפרטיקולריתוכ.-תרבותיות

החברתיהתרבויותריבוישלהמציאותעםמשטריםהתמודדורבותשניםבמשך

אשר(אתנוצנטרית)חד-תרבותיתמדיניותבאמצעותדמוגרפית)(רב-תרבותיות

ובידולהתרבותיות,הקבוצותמןחלקשלסמויה)ו/או(גלויההטמעהכללח
 .) 2001(סבר,אחרותקבוצותכלפיהפלייתי

לקדםשואפתעשורים,מספרזההמתקיימתחרב-תרבותית,האידאולוגיה
השונותהתרבותיותהקבוצותביןכבודיחסיעידודשבבסיסהאחרת,מדיניות

 .) Rei11gold , 2007 (החברהאתהמרכיבות

יחסילקדםראוישבוהאופןלגביבאמונותיואחידאיננוהרב-תרבותיהמחנה

והגישההפלורליסטית,הגישהחןהעיקריותהאסכולותשתי .בין-תרבותייםכבוד
החינוכי.במישורמתמקדביניהןמרכזיפולמוסהפרטיקולרית.

חברילהעציםשכדיההשקפהעלמברססהפרטיקולריחרב-תרבותיהחינוך

במסגרתןאשרנפרדות,חינוךמערכותלחםלהבנותישתרבותיותמיעוטקבוצות

מתכניותרובפיעלהנעדרתהפרטיקולרית,התרבותיתהמורשתתילמד
הנסתרהתרבותיהעושרחכרתהמרכזי.חזרםשלבבתי-הספרהלימודים
קבוצתיתגאווהלרכושהתרבותיותהמיעוטקבוצותחבריאתתובילמעיניהם
חיובית.עצמיתערךותחושת

לבדלנותמתכוןבהורואהההפרדה,כנגדיוצאהפלורליסטיחרב-תרבותיהחינוך

קבוצותבנישלמשותףהדיוןאתכןעלמבכרהואהחברתיים.השסעיםולחיזוק
יחסיולחובלתהבין-קבוצתית,הסובלנותרמתלהעלאתכבסיסשונותתרבותיות

השונות.התרבויותביןכבוד

חרב-תרבותיתהחינוכיתהגישהשלמייסדה ,) Asante (אסנטהקטחמולפי
לאפור-נפרדתחינוךמערכתשלבהקמתהשצידדחברית,בארצותהפרטיקולרית

ובדלןגזעןאתנוצנטרי,הפלורליסטיתהגישהחסידיידיעלנונחאמריקנים,
) 1991 , Ravitz, 1992; Schlesinger (. כיהסבירהואאלולהאשמותבתגובה

טיפוחלדעתו,בדלניות.מסיבותנובעתאיננהנפרדתמערכתלהקמתקריאתו
חיותםעלהגאווהוטיפוחהאפריקניתבמורשתתאפרו-אמריקניםשלההכרח
דווקאאלאאפרו-אמריקנית,בדלנותלקדםנועדלאנפרדת,אתניתקבוצה
הניסיונותשכזה,נפרדשלבללאשכןבארח"ב,אמיתיתסולידריותיצירתלאפשר
 Asante , (לכישלוןנועדוהשונותהתרבותיותהקבוצותביןדיאלוגיםלקיים
ביחסיסימטריהבהיעדרמאופיינותהספרבבתיהרגילותחניתות .) 1998
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מצומצםידעבעליתלמידיםאלהלצדאלהבהןמצרייםהקבוצתיים.הנוחרת

התרבותיהרובקבוצותבנילצדנמרך,עצמיערןתחושתובעליתרבותם,אוזרת
שהםגםומכאןהמשותפים,ללימודיםבסיסמהורההתרבותיתמורשתםאשר
וחבריהמיעוטלתרבותבזיםהאליטהבניכאלובכיתותגבוה.עצמידימויבעלי

ירודים.עצמיערךותחושותעצמידימוימאמציםוהאחרוניםהמיעוט,קבוצות

העושראתהיכרותםמתוךורקנפרדחינוךשחוולאחררקאסנטה,לדעת
למפגשלהצטרףהתרבותיהמיעוטקבוצותחברייכוליםקבוצתם,שלהתרבותי

האחרותהתרבותיותהקבוצותשחברילכךולגרוםכוח,שלמעמדהתרבותיהבין
ראויה.והכרהכברדשליחסלהםיעניקו

שטרית,שטרית.שלרםסמיהישראליההוגהשלבדבריונשמעתדרמהגישה
יהודישלהמורשתלקידוםבית-הספרומנהללהיסטוריהמררהבעברושהיה

האינטגרציה"שללקברהבור"כרייתעלדיבר"קדמה",האסלאם,ארצות
חינוך"מוסדותוקירםבחינוך""היפרדותודרשבישראל, ) 25 , 1999(שטרית,
הייתהלאמטרתוכימלמדבחיבוריומעמיקעיוןאולם .)םש(עצמאיים"מזרחיים
שיכנסווגאיםשלמיםמזרחים"לגדלהייתהאלאמזרחית,לבדלנותלהוביל
והתכחשותנחיתותמעמדתולאשררה,כוחעמדתמתוךהרב-תרבותילדיאלוג
 .)םש(עצמית"

החפציםישעתידי,אמיתימפגשלצורךזמניתבהיפרדותהמצדדתהגישהלערמת
בארצות-הבריתהנוצריםהפונדמנטליסטיםומידנית.קבועהבבדלנות

באירופה),מוסלמיותקבוצותאועצמם,אתמכניםשהםכפי(אררנגליסטים

תרכנירתשלרעיונותוכנגדהעצמאיותהלימודמערכותשימררלמעןנאבקים
עלחיצוניתתרבותשלאפשרית"השפעהלמנוערקלארצוןמתוךליבה,

בניעםאמיתידיאלוגמילדיהםלמנועאףאלא ,) 89תשנ"ח,(תמיר,ילדיהם"
בישראל.החרדיםגםכךהאחרות.התרבותיותהקבוצות

וסוציאליזציהאקולטורצ•ה

מחשוביאחדלס,צבישעיצבחינוכיות,אידיארלרגירתשלבטיפרלרגיה

סוציאליזציה,פרדיגמות:שלרשמנההואבישראל,שחיוהחינוךשלהפילוסופים

 .) 2005 , 2001(לם,ואינדיבידראציהאקרלטררציה

החינוךאישצריך(תירברת),אקרלטררציהאר(חיגרות)סוציאליזציהנסרכן
מוכתבים,ערכייםעולמותלאמץהמתחנכיםאתלהובילההורה)אר(המורה
ולגדוללהתפתחלחניכיםלסייעהמחנךשלתפקידוהאינדיבידראציהברוחואילו

שיקוליםעריכתשלומיומנויותערכיותתפיסותבעצמםלהבנותגםזר,ובמסגרת
תהליךשבמסגרתהנו,הראשונותהגישותשתיביןהמרכזיההבדלערכיים.
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נודמותמלמעלה,לוהמוכתבותונודמותלערכיםצינורהנוהמחנךהסוציאליזציה
האקולטודציה,במסגרת .לגביהןאישיותהכרעותשוםלערוךמוסמךהואשאין

לשמשועליותומ,ךהואבהםתרבותייםערכיםלייצגהמחנךעלזאת,לעומת
אלה.ערכיםעםהמתחנכיםשללהזדהותדגם

ומאפייניהבישראלהחרדיתהחברה

היהודיתבהלכהבדבקותההמאופיינתמסורתית,חברההיאהחרדיתהחברה

מאופיינתזוחברהאירופה.מזרחיהודיבקרבשהתפתחולמסורותובמחויבותה
החילונית,המערביתהישראליתהתרבותכלפיקיצוניתשליליתבאוריינטציה

הרביםהחששותובשללהיבדל,הצורךמןכחלקלהסתגרות.הגורמיםובחששות

הטוטאליתההתמסרותהואזוחברהשלהעיקריהאידיאלההיטמעות,מפחד

אלהחרדימהעולםהסחףלבלימתיעילכאמצעיגםהנתפסים.תורה,ללימודי
 .) 1985ופרידמן,(שלהבהחילוניהעולם

המתפתחתהסביבהמאיימת,סביבהמולכמתגונןעצמורואההחרדיהציבור

תהליךנבדלות.שכונותבתוךבעיקרחייםאורחותלהומפתחתתרבותי,באופן

עלשמבוססאידיאולוגי,ערכיממדמבטאטריטףריאליתמבחינהההיבדלות
ומשוםהמקורי,האמיתי,החייםאורחהואהקהילהשלהחייםאורחכיהתפיסה,

אותו.לשמורישכך

הלימודהואהחרדית,בחברהביותרוהמהותייםהקבועיםהיסודותאחד

החרדית,החברהולילה".יומםבו"והגיתבבחינתהקודש,בכתביוההתעמקות

חיים,באורחעצמהלגדוריתרההקפדההקפידהבגלות,ולידתהשהורתה

נפרדבלתיכחלקליהדות.ביותרהמקודשיםהיסודערכיאתמשמרמכלשישמור
הקודשכתבישלוהשינוןהלימו,דנחשבוהיהדותערכיעלמהשמירה

היואלהכלקודש,כתביושארגמראמשנה,תורה,לימודבהם.וההתעמקות
בספרותלמצואניתןאלהלכלנאמןביטויהחרדית.בהוויהנעלהיסודהםועדיין

 .) 1993(וילאן,החרדיתהילדים

האמןמבקששאותהכוללת,עולםלהשקפתאומנותיביטוימתןהיאהספרות

השקפתעומדתספרותיתיצירהכלשמאחורימאחריצירתו.באמצעותלהביע
היחידשלהעולםהשקפתהרילמסור,היצירהמתכוונתשאותהברורה,עולם
עלמבוססתזאתהשקפההחרדים,בקהילתשלמה.קהילהשלעולםהשקפתהיא

האדםלחוקיו.עצמואתמתאיםהאדםואילובמרכז,הבוראכיהדתי,הרעיון
רוחני.חינוכיכמודלאלהחוקיםבחייוהמגשיםזההואהאידיאלי
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בנ,דנדחילונית.צריכהתרבותשלכניסתהמפניעצמהחסמההחרדיתהחברה
החילונית,נספרותראתההיאלתחומיה.חילוניתספרותשלכניסתהמנעההיא

החייםהוויאתמשקפתואינהדתיים,לערכיםמחנכתשאינהספרות

שלחייוהשקפתעללאייםעלוליםאלה-החרדיהצינורשלוהאידיאולרגיה
 .בעמדותיולשינויולגרוםהילד

תרבותיים","פניםקודיםפיעללילדיםלכתובהחלוהזוהסכנהמוללעמודכדי
המרכזיתשתכליתןדידקטיות,יצירותהןלילדיםהמיועדותשהיצירותומכאן

עובדתיתאינפורמציההממשית,המציאותעלמהדברללמדוהקורא,אתלהורות

 ) 1996(אלמוג,השכלמוסרובייחוד

מאודהםבההנדוניםהנושאיםאולםמגמתית,אמנםהיאהנכתבתהספרות

 .) 1994(חובב,ילדיםהוריםיחסיבחברה,החייםהוויהילדים,חייריאליסטיים:

לימודעלולאהבניםלימודעלדגששמההחרדיתהחברהכימדגיש, ) 1993 (וילאן
שלוייעודהממטרותיההנובעיםאחרים'חינוןצרכיהחרדיתולילדהלנתהבנות.
מרכזי,סוציאליזציהסוכןנחשבהספרביתאםגםוצנועה.כשרהכאישההבת

אודותעלמקיפהמחקרבענודת ) 1992 (מלחימועט.הילדיםנספרימקומו
היאהספר.ביתלענייןבלבדפסקאותשתימקדישההחרדים,הילדיםסיפורי

שעותלאחרגםהילדחייעלשמשפיעגורםאמנםהואהספרשניתמציינת,
לאואףהסופרלאאןבמידותיה,כמושלמתמוצגתהמורהודמותהלימודים,

"והיובבחינתמורים,שלהתנהגותםעלשליליתביקורתלמתוחרשאיםהקורא

מוריך".אתרואותעינן

מתודולוגיה

פרשנות'פרשנות.'המושגמןהנובעתוכן''ניתוחעלמבוססתהמחקריתהמתודה

אופרשנות(טקסטים).בכתוביםהסתכלותאופןהיא ,) 1990 (ברזלפיעל

אלטרומגוונות.רבותראייהמזריותהטקסטאתלבחוןמאפשריםהרמנויטיקה
מבניםמסויימים,יסודותבבחירתקשורהמילוליתתיקשורת"כלמדגיש: ) 2001 (

הנוצרתלפרספקטיבההאחראיםהשפה,שלהמשותפתהמערכתמתוןמסויימים,
הבנהשללמקורהקריאהאתלהפוךכדי .) 38(עמ'המסר"העברתכדיתוך

הדינמיקהסגנון,נבנהכיצדהספרותי:הטקסטמשאביאחרלעקובישותובנה

ועו.דהדמויותעיצובתצפית,נקודותצורני,עיצובהאילוזיה,של

פיעלינותחוהם .) Narrative Text (סיפורייםטקסטיםהםשידרנוהטקסטים
עלילתי,במבנהמתאפייןהסיפוריהטקסטכיהסוברת,הסכמה,תאוריתעקרון
(שימרון,הבנהשלתהליךלממשכדיקודם,וניסיוןידעמנצלהואכןמשום
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שביןהאינטראקציההנהשהקריאהההנחה,עומדתהקריאהתהליךבבסיס .) 1989
הטקסט.לביןהקורא

היעדלקהלההתאמההיאהכותבשלהמוצאנקודתהחרדי,למגזרבכתיבה
דהיינוהחזק",ל"קוראמלכתחילהנועדההסיפוריםכתיבתמראש.המוגדר

הסיפוריםכלהנדוןבמקדהבפניו.ניצבשהואהקריאהלתהליךהמודעלקורא
עמםהמפגשולכןלו,המוכריםהחרדי,הילדשלמעולמותרחישיםעלמבוססים

ולאלז'רגוןמודעשאינו"חלש",בקוראמדוברכאשדהדברכןלאלקורא.נהיר
בטקסט.המוטמעהערכיםמקבץאתלקבלמוכןאינואחת

יצירות 63נבדקווכתיבה,קריאהבאמצעותידעהקנייתשלתהליכיםלחשוףכדי
לחלופיןאווהכיתה,הספדביתמרחבבמסגרתהמתרחשיםבתרחישיםהעוסקות

ספריהמתוךלוקטובמספר, 160-כהסיפורים,הספד.ביתעםובקשריובבית

ללא(הארץ'החרדיתבחברה'ל'מוסד""כמעט"הנחשבתפרקט,מנוחהשל
תאריך).

ממצאיונ

מתוךכיהעובדה,בלטההחרדי,הספדיםמדףעלהמונחיםהילדיםספריבניתוח
ההשערה .) 9 (בנותהיובסיפורהמרכזיותהדמויותמןמעטדקהסיפורים 63

המגזרשלהעולםבתפיסתהקשורהתיאודטי,הרקעמתוךלהיגזריכולהזהלמצב
מעורבת,כיתהשאיןלציין(מיותרבישיבה.אובחדרהואהבןשלמקומוהחרדי.

לבנות).בניםביןמעורביםמפגשיםאו

הסיפור,לתוכןמפורשתהגדרהניתנתהסיפורבכותרת-הסיפוריםשמות

המסדאתאוהסיפור,במהלךשיעלההמרכזיהרעיוןאתמכילההסיפורכותרת
 .להעבידהכותבתמבקשתאותו

מרביתפואנטה.סיפורילכנותםשניתןסיפורים,לזהותניתןנדירותלעיתיםדק
המוכריםפסוקיםעלבעיקרהנשענתהכותרת,הגדרתאתתואמיםהסיפורים

עלמסופדזהבסיפורהעכברים"."ביתהסיפורהיאדופןיוצאתדוגמהלילד.
אומדת,הילדותאחתבביתה.מבקדותשאינןמחברותיה,הרחקהגרהילדהמידה,

הילדהחברות.מזמינהאינההיאולכןעכברים,מסתובביםמידהשלבביתהכי
מחליטההיאואזחברותלהשאיןמסכנה,היאמידהכמהעדמציינתהמספרת

אלבהגיעהאותה.לבקרללכתומחליטהמידהעםמתיידדתהיא ...מעשהלעשות
עםלמפגשהתלהבתילאזאת"בכלוחושבת:לאטצועדתהיאמידהשלביתה

עלקופאתהיאהדלת,אתפותחתמירהשלואמ;ןמגיעההיאכאשדעכברים".
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בעיניהמחפשתהגיבורהמבריק,היההביתלמופת.נקיהאישההאםמקומה.

איך. ....הפלאלמרבהאבלהרצפה,עלעכב.רום

מכילשהמחשבמצוונתהיאשלה.החדשבמחשבלשחקאותהמזמינהמירה

אתמתאראמנםהסיפורההבנה.אומתבהרת ...ומכאךועכבר.קולכרטיס
הזמך.למרחבעצמומתאיםהסיפוראולםסטריאוטיפית,בצורההדמויות

הספרביתחצרבתוךהספר.ביתלחצרמוקדשנרחבמקום-הספרביתחצר
הדדיתעזרהכמוהחרדית,החברהשלהתשתיתאבנישהםוסו,דמושגימוארים

או Jע'צרותלתוכםשמשתרבבתבתהליכיםקורהמהאו •כמוךלרעךואהבת
תאווה.

סוכךמהווההכיתההכיתה.לתיאורמוקדשרחבמילולינפח-הכיתהמרחב

תורמתהכיתהאווירתכילומדיםהילדיםמהבית.חשובפחותלאסוציאליזציה
הקשוריםלמושגיםנחשפיםהםשםמקוםהיאאלאידיעה,לתהליכירקלא

"מכתביבתוך , 55(עמ'מלכי"של"תשערךבסיפורהדדי.ובכיבודלזולת,בעזרה
מחוגיאתלאחורמסיטההיאלהיענשלאוכדולכיתה,מאחרתהילדהשלום")
השקר.אתלשאתמסוגלתאינהנובבכיפורצתהואמוךאבלהשעוך,

מביאההמורההפלא","אדמתבסיפוראישית.כדוגמההמורה-המורהדמות
היאהשכנהאתלבווששלאכדיהשכנה.להנתנהאותוישךקומקוםלכיתה
הטובהמעשהאתלהפוךמחליטההיאשעהובאותההקומקום,אתלוקחת
בתוך .בעולםהצמיחהתהליךאודותידיעהלבנותלהקנותנוסף.טובלמעשה

גםאךהמבוגר,כיבודלמצוותזוכותהךוכךזרעיםהתלמידותמנביטותהקומקום
גילוי.מתוךללמידה

המורה ." ...תעשווכךתראו"ממנישלמגמהמתוךשמלמדתכמימצטוורתהמורה

מעשי,באופךמראההמורהלהמשיכו.התלמידותמךומבקשתסיפורמתחילה
כייוצאהמחברת.עטיפתעללצווךושוכיצדמהבמחברת,לכתובישכיצד

לכך,עשווה,שלזגםמהווההיאאלאערטילאיות,מטרותמצובהאונההמורה

אתלהפיגמצליחההמורהופחדים,חששותכולה ',אלכיתהמגיעהאביגילכאשר
למשפחהאותהשלחהנועללאמה,אביגילמוזההתהליךשלובסופוהחשש

מזברתמשפחהלבידכיתהבידהאנלוגיה .) 69עמ' ',"אכיתהר'שלוםמקסומה
עצמה.בעז

לעידודנועזוחלקםהרךלגילנועדוהסיפורים-למידהתהליכיהקניית
שיעוריהכנתשונוך,כמו:מושגיםלספר,בפתיחהכותבתשמציגהכפוהקריאה,

בפנילהדגישכזירבים,בסיפוריםחוזריםלבחינה,הכנהולקרט,סידורבית,

שאינוליל,דקורהומהבלימודיםההצלחהלהשגתהנאותההדרךמהוהקורא
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המצופיםהשגרתייםהתהליכיםמןיותראואחדבמילויוכושלעצמו,למעןעושה
הכנתלמידה:בתהליכישקשורמהלכלראוימידהקנהמספקיםהסיפוריםממנו.

למבחנים.ולמידהשינוןהקשבה,ילקוט,סידורבית,שיעורו

בתהליכיהסיפור.גיבורתשעושהמעשה,תלויתהליךהואההצלחהתהליך
לומד"חנןבסיפורהשיעורים.בהכנתלילדיםעוזריםאינםההודיםהלמידה
ללמודשהחלהגדוללאתוןלהידמותרוצהכןכלחנןסקס,יוכבדמאתתודה"

משום,זאתעושההואהוריו.ידיעתללאלדדןלצאתמחליטשהואעדבישיבה,
ללמוד"רציתיהיאהמיידיתהמסקנהלכןומילים,אותיותיודעכבדהואשלדעתו

הביתמןהיציאהבתהליךתודה".ללמודואוכלקוראאניגדולכבדאניתודה,
הרצוןתאוותאתמבליטזהסיפורהחדש.הסידוראתעמולקחתשוכחאינוהוא

שגודםהצעד,מןמתעלםאינוהסיפורבבדבדאןהגדול,האחאתלחקותלדעת,
חשובמההמשוואה,למבחןעומדתכאןהבית.מןנעלםשהואבכןלחודיוחנן

האב,ידיעלנענשאינוהואחנןנמצאכאשדואם.אבכיבודאואישיידעיותר:

הסיפורכאשדמובהק,שוניקווםחומש.לוקונהאביולפרס:זוכהאףאלא
"ביןבקובץהמצוילאדירת"זנב"הויבסיפורבנים.שללמידהבתהליכימתמקד

כעצלן,הקהילהידיעלנתפסהואלכיתה.המגיעחדשתלמידמתוארהשורות"
יכולתואתומגלהבחברותא,ללמודלומציעהסיפורגיבוראןיכולת,כחסד

בישיבההלמידהאתמאפוונתבחברותאהלמידהחברו.אברהםשלהמופלאה
בושהאופןבכןדילאהחרדי,הקוראבקהילתאןהחילוני,לקוראזדהוהיא

מכוונתהסיפורכותרתאףשגדתי,הואהבניםשניביןהלמידהתהליךמתנהל
בסיפור.הגלוםלדציונאלאותו

חשבון""מחברתבסיפורהבוגדים.האחיםידיעלנעשיתשיעוריםבהבנתעזרה
קשה.עבודהשלתרצדהיאהצלחהכילומדתהגיבורה ,"'אכתה"שלוםבתוך

פעםבכלביתשיעודיולהכיןכןכליפהללמודתמשיכי"אםלהאומדתאחותה
אתשקיבלנו"מאזואומדת:זוהעדהמפנימהאכןהתלמידהתצליחי".ודאי ....אז

בית"שיעודיתמידומכינההמודהלדבריהיטבמקשיבהאניהחשבון,מחברת

שאינני"כמעטמהתרגולשכתוצאהמספרתהגיבורהבהמשך .) 48(עמ'
ביתשיעודיהכנתשלהסיטואציהחוזרתבוהפעמיםמספרמתבלבלת".
ומהבמחברת,ביתשיעודילעשותישכימדגישההכותבתדב.הואבסיפורים

שיעודיאתלהשליםונאלצתבביתהמחברתאתשוכחתתלמידהכאשדקודה
המחברת.מתוךקוראתהיאכיפנים,להעמידמכןגדועועודבחופזה,הבית

שיהיהכדיבית,שיעודילהכיןוממהדרתהספדמביתחוזרותהבנות .לזולתעזרה
השוטפות.הביתבעבודותשלהןלאימאלעזורפנאילהן
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~t;מפעיליםהםכתיבה.למכשיריבגמ"חנעזריםהספדביתבמרחבהילדים- ח"נ
שבולמרחבאותווהופכותהמקלטאתמנקותהבנותבית.לשיעוריגמ"חבעצמם

כזיבינה,לנונתן 'ה"זו:לעשייההתירוץלצעירים.האחדים,לילדיםלעזורניתן
להכיןהשכניםמילדישצדיךמילכללעזורנוכלכךלאחדים.גםלעזורשנוכל

שיעודים).להכנתגמ"ח , 141(עמ'שיעודים

דיון

אתת i נ~;:ו:;ללילדיםלסייעומטרתהתרבותי,נרטיבהיאהחרדיתהילדיםספרות
אלהלהתנסויותולהקנותתרבותית,מבחינהנכוןבאופןהאישיותהתנסויותיהם

מהווההיאכלומדהחברתיות.הנודמותעםאחדבקנההעולותמשמעויות
חברהשלהצעידהדודבקרבוסוציאליזציהאקולטודציהלתהליכימרכזיאמצעי

מיקוםמתוךאודמיוןמתוךהמסופרהתרבותי,הנרטיבשלההבניהתהליךזו.

סיפורזו.חברהבתוךהמכוננתהזהותאתמשקףזמן,רצףעלההתרחשויות

וכשמזוההשבחברה,הקנוניעםלהתמודדליחידעוזרקהילהאותהשלהסיפור

למוטבולהחזירהלקחאתלהפיקהסיפור,סיפורבאמצעותניתןחברתית,סטייה
הנורמה.מןהחורגאוהחריגאת

ה"עצמי"מקבלשבהחברתיתעולםתפיסתמשקפיםהחרדייםהילדיםסיפורי
היחידשלזהותוהנרחב.החברתיהמכלולמןחלק,היותומתוךמשמעותואת

שהואאישיים,ביןקשריםמכלולומתוךמקונטקסטחלקהיותומתוךמתעצבת
משמע, .) 2001(יפה,שלוההתייחסותלקבוצתהמשתייכיםהאחדים,עםמקיים
הקריאהשתהליךכךויזוע,מוכרעולםיזעעלונשענתנכתבתהילדיםספרות
מוסףערךישתהליךשלובסופוביסוסוהעולם,יזעלהרחבתאמצעיהופך

שמטרתהמגויסתספרותמהווההספדהאסתטית,ההנאהלמרותאסתטי.

היאהאסתטיתהמטרההיל.דשלהרוחניעולמואתלחזקהיאהראשונית
בנושאיםתחומיםהםגםהסיפוריםנושאיבכלל.אםמשני,ערךבבחינת

השאלותהילדים.עולםשלול"עכשיו"ל"כאן"הקהילה,לחייהרלוונטיים
ידיעללבעיותמתייחסיםהכותביםהבית.לחייהקהילה,לחיינוגעותהמועלות

ישהתרבות.נכונותעםהתמודדותדרכיהמציעיםדידקטיים,מסריםהצגת

הנתפסתמסוימת,הסתכלותזרךקוראיהםאצללעצבהכותביםשלברורניסיון
מןאחזכל .) 2001(יפה,יוםהיוםחיימתוךשונותסוגיותעלכנכונה,בתרבות

זה.ערכיםעולםלחזקהמתגייסהכותבשלעבודתוזרךאתמשקףהממצאים

כביכולבהשישמשוםובתכניה,בצורתהביותרזהירההחרדיתהילדיםספרות
נועדוהסיפוריםנושאיכןעלהדתית.החברתיתבמסגרתהאסורלתחוםפלישה
הואלסיפורים,שנועזנוסףתפקידההרואי-האמוני-חסיזי.המסראתלשרת
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(וילך,הצדיקיםמנהיגיהדמותאתולהאדירלהעריץהילדיםעלבהשפעהלסייע
1993 (. 

אשרוהעקרונותהערכיםאתלהנחילהיאלילדיםהנכתבתהספרותשלמטרתה
אינוהיחידמובהק.באופןאליהםלהתחברהיחידשעלערכיםמקדשת.הקהילה

זרספרותשלהיותהמשרםלו.מציעהשהחברהמהעללערעריכולואינורשאי
השניכחוטהעובריםומובהקיםברוריםכתיבהקורילזהותניתןמגויסת,ספרות

פיעלהחרדיתהילדיםספרותאתלזהותניתןלילדים.שנכתבוהסיפוריםבכל
שמם,אתמעבותיםאינםהסופרים-הסופרשלשמרכגון:חיצונייםמאפיינים

מביקורתחששמתוךראםפחדמתוךאםלהזדהות,לאכדיפסבדוניםשלריבוי
שםגם(המגויסים),ותוכנםאופייםעלמעידיםהספריםשמרתשנית,חברתית.

הספדיםהרצאותמרביתהכותב.מגמתאוהכותבזיקתעלמעידההוצאה
(מלחי,עצמאיבאופןכתביהןאתומפיצותעצמאיות,ארפרטיותהןהחרדיות

1992 (. 

הרקעבשלזר'ספררתהמייחדיםקוריםלזהותניתןהחרדיתהילדיםבספרות
לחזור.שואפתהיאואליובאההיאממנותרבותיהחברתי

במבנהלזהותניתןמכךכתוצאהדידקטית.ספררתהיאהילדיםספררתראשית,
מרכזיים:חלקיםארבעהכוללתזרתבניתקבועה.סיפוריתתבניתהסיפור

ארהסיפורשלהמרכזינושארהמשתתפות,הדמויותמוצגותבה-פתיחה
שניהם.

בפניהם.שניצבתדילמהעםלהתמודדהמרכזיותהדמויותעל-דילמה

מיידית.שמיושםפשוטפתרוןמרצעלדילמה-פתרון

ונלווההטוב,סיומואלהסיפורמגיעהפתרוןיישרםלאחר-השכלומוסרסירם
הילדים.לחייהרלוונטימרחשילקחאליו

התלבטויותאיןהנפש,בהלכיעיסוקאיןקצרים,הםהחינוכיבסיפורהדיאלוגים
 .) 1992(מלחי,מקוםלתיאורימתרחקאינוהסיפורעצמם,הגיבוריםשל

התנהגותקרריבעלתכלל,בדרךהיא,הדמותמוגדר.תפקידהגיבוריםלדמות
היאחיוביים.ערכיםלהציגכדינחוצהשהיאמשוםככזר,מתוארתוהיאחיוביים

היאכרעההמוצגתדמותזה.עקרוןורקמסריםעקרוןשידגישבאופןעשויה

דמויותבעיקרןיהיוהמגויסתבספרותהדמויותלהרקיע.מבקששהמספרדמות
החדירהמעשיהן.שלשיפרטידירעלחיצונימראהידיעלהמתוארותסטאטירת,

 .) 1993וילך, , 1992(מלחי,ההיסקדרךעלהיאהגיבוריםלנפש
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להיותרכזילחזקכזינועדהההצלחהמצליח.גיבורהואהסיפורבסירםהגיבור
הסיפורנמצא.הואבתרנההשוויםקבוצתידיעלכמרבןנתמךהגיבורחיקוי.זגם

המסקנהעללערעורארלמחשבהמקרםמותירשאינוארסגורבאופןמסתיים
הסיפור.בסירםהמוצגת

פרימיטיבית.ואףפשוטהנמוכה,היאהחרדיתהילדיםבספרותהשגורההשפה

החרד',ברחובהמדוברתהשפהשהיאמיידיש,כמתורגמתלעיתיםנראיתהיא

מןלקרחיםהלשוןשיבוציהחולין.בשיחותואףובישיבות,המדרשבבתי
אתלהעשירהיכוליםודימוייםלשרןמטבעותואיןלשוניעושראיןהמקררות.

 .) 1993(רילן,הילדשלשפתר

לחיקור.מוזללהיותותפקידהאיזיאה,לפיהקיימתמציאותמתארתהיצירה
בהעברתהנעלה,המטרהאתמשרתוהואהיל,דאתלחנןאמררהעירניהחומר

שלנר)(ההדגשהולהמשכה.החרדיתהמסגרתלקירםכןכלהחשוביםהמסרים

הכותרתעמו.מביאשהקוראעולםידעעלהישענותישהסיפור,לכותרתביחס
וידעתרנןבסיסעלמוגדרת,לציפייהנעניתמידאלאמסקרנת,ארמגרהרקאינה

של"חסדהמצווה","נזכרתארלזה"זה"ערביםכדוגמתכותרותליל.דהמוכרים
מרקעהבאשילדתרבותי,מטעןבתרכןמאכלסותלאריות"זנב"והריאמת",
העומדתהכוונהאתמכךויותרהביטויים,משמערתאתידעאםספקחילוני,
והמתבדלת,הנבדלתהתרבותיתהקבוצהבןהחרדי,הילדהביטוי.מאחורי

לכןוערכיה,מושגיהעלהתרבותיתקבוצתומורשתאתלומדקרימתורבת,

הנגזרותהתובנותגםהביטוי.מןהנובעיםנערכיםיתמקדשלוהפרשניהתהליך

לוויאפשרוהתובנותאתיעמיקוקודם,עולםלידעיתווספוהללוהביטוייםמן
מאליו.כמרנןהמשתמעאתלקבל

מאפשרלכיתה,מחוץגםמתעצבהילדשלהאישיותמבנהמכינוןחלקכיההבנה

כמו:היל,דשלנפשרעלהעובריםפסיכולוגיים,נפשייםתהליכיםלהאירלכותב
מצעצרעוםלהינתקהיכולתחוסרהחדש,מפניהפחדהספר,ביתמפניהפחד

מוכרים.בלתיחדשיםמצניםאלומעברמוכרים,ממצביםארקרובים,

דמותפלקטית,סטריארטיפית,מאדדמותנוצרתהספרותי,העיצובמבחינת
פנים,מאירתתמידהמורהלהפנים.יששארתןטובות,תכונותבהחוזרותשתדיר

דרךעלהיאהענישהלכיתה.המאחרתתלמידהדוגמתלכעוס,שעליהבמקרםגם
המורהאיום.משרםנרשישמשהרולאחדשה,התנהגותהמעצבתלמידהשל

האקרלטררצוה,במסגרתשציינו,כפיהאישית.הדוגמהדרךעלהבנותאתמלמדת

להזדהותדגםלשמשרעליותרמ,ךהואנהםתרבותייםערכיםלייצגהמחנךעל
אלה.ערכיםעלהמתחנכיםשל
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ומסקנותסיכום

תוכניתהתאמהעובריםכשהםגםהחרדית,בחברהשנכתביםהילדיםספרי
מבקשתשהחברההערכיםליבתעלשומריםהטכנולוגי,בעולםלמתרחש
עםיונקשהואעולם,מידעמושפעהחרדיהקוראשלהקריאהתהליךלהטמיע.

זהעולםידעלכןחדדי.שאינוקוראשלמזהשונהזהעולםיזעאמו.חלב
החוויהאתגםהמעציםדברהמילים","נשמתאתלהביןהחרדילילדמאפשר

זוספרותאלהבאהקוראחסראלהאתהקריאה.מתהליךהמופקתהאסתטית
לחרדים.המוכריםהתרבותייםהקודיםללא

מגמתערכיה.עללשמורהמבקשבאופןהנוהגתחברהפניחושפיםהסיפורים

בקשרבעיקרהילד,שלהעצמיאתלחזקהיאהחרדיתהילדיםספרותשלפניה
שהסיפוריםבשעהגםאותנטי."אני"לגבשלדלגרדםופחותהקהילה,עםשלו

להתאיםהצורךמתוךנעשהשהדברהרישלהם,בתכניםמעודכניםלהיותמנסים
מןבאחזלאאףאין,מכיד.הואאותןבעולםהחיהילד,שללצרכיוהנושאאת

שלמחלה,שלקשותבעיותעםהתמודדותאיןצרימה,אוחריגההסיפורים,

מושתק.היל,דשלמעולמוחלקלהיותלוראוישאיןמהכלמוות.שלאונס,

ביבליוגרפיתרשימה

מקורספרות

ירושלים.סקסופון,הוצאתתורה,לומדחנןהוצאה,שנתיוכב,דללאסקס . 1
 :בעיקרהתמקדנופוקסנ,נוחהשלהספריםבקורפוס

ירושליםת 11נחהוצאתיד,אליד .) 1994 (מנוחה,פוקס
ירושלים.לקו",קן 11הוצאת ,'אכתהשלום .) 1995 (נוחה, lכפוקס
ירושלים.לקו'',"קוהוצאת , n11גמעלילדיםספורי .) 1995 (מנוחה,פוקס
ירושלים.לקר",''קוהוצאתהשורות,בין .) 1996 (מנוחה,פוקס
ירושליםלקו",קן 11הוצאתשלום,מכתבי .) 1997 {מנוחה,פוקס

מחקרספרות
ת. 11מופהוצאתתל-אביב:ילדים.בספרותז'אנרים .) 1996 ( 1בווברו,ך . 1גאלמוג,
אילן.ברהוצאתהחדשה,בפרשנותדרכים .) 1990 ( 1הברזל,

גור- 1:אבתוךבישראל.בחינוךורב-תרבותיותפוסט-מודרניותמודרניות, .) 1999 (א'גור-זאב,
רמות,הוצאת :תל-אביב .) 50-7 1נעמוחינוןפוסט-מודרניותמודרניות,(עורן),זאב,

גור-זאבא,בתוךפוסטמודרניזס, 10המודרניזשלוהפוליטיקהגבולשלפדגוגיה ,) 1996 ( 1הירו, 1ג
ל 11יע''שספריםהוצאת :ירושלים .) 64-43 1(עמהפוסטמודרניסטיהשיחבעידןחינון(עורן).
מאגנס.

אביב:תלילדים,בספרותחינוכייםוערכיםספרותיותתבניותוהחיים,הילד .) 1992 ( 1שהראל,
עופר.הוצאת

 . 68 43- , 22קריאה,מעגליהחרדי,כעולםהילדיםבסיפורימרכזייםמוטיבים .) 1993 (י'וילאן,
 20 120ונוער,ילדיםספרות !דידאקטיתאוריאליסטית-חרדיתילדיםספרות .) 1994 ( 1לחובב,

35-. 
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שנטרוא'שקולניקובש' 1עירם 1ובתוךפלורליסטית.בחברהערכילחינוןגישות .} N' (2001יוגב,
לשכת,הוצאתירושלים .) 379-355(עמ'הישראליתבחברהוחינוךערכיםצומת:(עורכים),
 .החינוןמשרדהראשית,המדענית

 ,העצמיותפיסתהילדתפיסת :חרדיתילדיםספרותשלפסיכולוגיים"היבטים .} 2001 ( 1איפה
 . 44-19 ,) 1-2 (מאמגמות,

וחינוןערכיםצמתים-(עורכים},ואחדיםעירם lיבתוךוחינו,ךערכים .)-2001א 11(תשס 1צלס,
והתרבות.החינוןמשרד:הוצאתירושלים 1 .} 651-664 1(עמהישראליתבחברה

מ.עורכיםבחינוךמעשהבתוךורכוותיה.:סוגיההחינוכייםבהקשריהמנהיגות .} 2005 ( 1צלס,
 . 284 272- 1עמביאליקמוסדירושלים/שדמך,וע.ניסן

11מסגיליוןפוליטיקהורב-תרבותיות,פמיניזםעלהרהורים .) 1998 ( . 1סאוקירמולד 1 26-9 . 
גדיש,וב-תרבותיות,שלסוגיותלבחינתמושגית!-מסגרתשוזריםאובוללים .) 2001 (ר'סב,ר

 . 53-43 ,'ז
לתוארגמרעבודתישראלית,תרבותיתכתופעההחרדיתהילדיםספרות .} 1992 ( 1אמלחי,

 .אילןבראוניברסיטתמוסמך'
סבורה ,החרדיבציבורביותרהמצליחההילדיםסופדתפוקס'מנוחהתאריך),(ללא ,קיד ,פרקס

והמחשב/הטלוויזיהעידןלפניפעם,שחיתהכפיהידלותאתמשמרתהחרדיתשהילדות

nNo=8763 l 2&contra 1וttp://1vw1v.haaretz.co.il/!1asite/pages/Sl1Art.jl1tn1I?more= 1 &ite ! 
trassTD=O חss!D=2&subContrassJD=4&sbS11bCo 

 . 2009בפברואר,-14באוחזר,
מכוןבירושלים,החרדיתהסתגרות-הקהילהתוךהתפשטות .) 1985 ( 1מרפרידמן, 1ישלהב,

 . 15ישראל,לחקרירושלים
משודדת.אוניברסיטה :תל-אביב .הקריאהשלפסיכולוגיה .) 1989 ( 1י Iמרוןשי

(עורן)/שטדיתש 11ס :בתוך ,הרב-תרבותיהשיחיחיהאינטגרציהמתה .) 1999 (ש 11סשטרית,
לספרות.קדםבימתהוצאת :תל-אביב .) 26-23 1(עממתההאשכנזיתהמהפכה

רב-תרבותיות(עורכים),מאוטנר,מ'בתרןרב-תרבותיות,שלמושגיםשני .) 1998 (י'תמיה
דמות.הוצאת :תל-אביב .} 92-79 1(עמתל-אביבויהודית,דמוקרטיתבמדינה
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