
חייו.לאמונותממשיכיםויהיו
השופטיםלחברתוזחזאב.'ב'פרסשזכווהיוצריםהיוצרותלכלבוכותשפע
 .בפרסזכושספריהםהספריםהוצאותבשם

המנחה

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

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

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

הצעיר:הקוראאתהמסקרניםהספר.שלבכותורכיביםשלשה
מהו.לדעתסקרןהואוכבו-מעשה

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

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

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

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

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

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

בובות-שחקניות,הםהגיבוריםסיפוריהשבכלהיאדז'טלובסקישלריותה iק

7 



על~המחברתכיאףופשוטה,קזלחתבלשזןבהירהבצורהמרגשהמסופר
כגיר1כבלשוננוידיעותיהאתספגהולאלזקנהעצהשביןבגילמפולין

 ~ ~ wח

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

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

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

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

לאוד,יצאמזמזלאאשרלספריהודותילדיםלספרותפוסמקבלתחנני
רקדן".במעיל"מעשה

ולרועדתוהתרבותחחינזןלמשרדומודחבשמחההפרסאתמקבלתאני
הפרסאתליהעניקהאשוהשופטים

הזח.

חדיאפשרי.הכלבאגדה,כמראדםבחיי

לאלש;שיםקרובבגילאוצהכשעליתי
הזמן,במרוצתוהנחעבריתמלהידעתי

שנים-עשרלאוריצאוהזה,היוםעד
כמרזאתאיןהאם .לילדיםשליספרים
הדברןקרהאידבאגדתן

שלי.הספריםבאחדשניםלפנימאיר"מירהכתבהכןעל

 ··-~-----~·יי·~·-·~·~---·~·יי"''



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

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

לספר".חחצגחאתפכת iחולבסוףחגבים,•לד•

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

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

מ•קי".לכלבלבקרה"מהשל•

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

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

ז"ל.נפתלילנ•צחתוזחאס•דת

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

:> 

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

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

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

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

 .בררןזכרויהי

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

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

ב, iגט

א i ~ l(i;:ספות:;גד~ל~ם;;ון~ים
סןט"ב,

~וסי-זjתלגריםל~ז;כים ?lס
מ~ר,

~יגות- 9 ת(\ תור~;;~~;ז:וים 7;כשו

iJ ~~ך' 

 ~לtקיםז/ ?i "ו;:מקו~~ים

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

 1יכי \t.ך~ע

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

לו;זירח,~ים iר~גףא, ;fi :ו~זזרף

ע·ם, 9 ?ןדים 1סןpחלים wס;נס~רות 1;11

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

 '~~ןש ~נ~י~א tfים \tן

 1~~קף

ת iלו;זי~ים iסר:לריסג~קת 1;1

 .~ג~.~!?לם i;;יע

11$1 -
ip ·12מףל~יגךם ,אw ש 121111~ם

 ,ם; 1 ץך.~(

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

 :ףעג;:Vוז:~

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

z יכעולם,~ללדי;, 
הנכלחחתהילדים

 ר,-ז,--ז'-1

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

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

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

בחירתההשכול.מנשוא:וקשהכואבנושאעםבספרהמתמודדתהדביקרעיה

בניבחיישנפערהשברמתוארשבוהרברהפכחרןהאח,שלהתצפיתבנקודת

איוגםמקריאתולהרפותאפשרשאילספראחיאחיאתערשהכולם,הבית
כאבר.אתלכאובשלאאפשר

נקודתמיוחדת,מבטמנקודתהנושאאתומאיררגישה,אמןבידכתובהספר

מודלעבורוששימשהבכור,האחאוגדןאתהחווהצעיר,אחשלהמבט
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