
---, 

ילדים,מכידשהואזהאיננוילדיםסופדלגביהקובעשהתנאיטעןקסטנדאריק
עלאלאתצפיות,עלמבוססאינוכותבשהסופדמהילדותו.אתזוכרשהואאלא

שהואילדהעבד,מןילדמכידשהסופדפירושהעצמיתהיזכרותעצמית.היזכרות

עצמו.היוצר

מסייעתשהיאמשוםונועדילדיםספרותלקרואאוהביםהמבוגריםשאנווייתכן

 .שלנוהעצמיתלהיזכרות

מטפלהעתשכתבוהסוגיותונועדילדיםספרותשלזהעתשכתבמאמיןאני
 .ושניםימיםלאודןמעמדיחזיקו-בהם

בליתתקייםלאהיאאנושית,חברהקיימתעודוכלנצחי,דברהיאספרותכי
נצחית.תופעההם-הדודותחילופיכלעם 'והנועדוהללו-הילדיםונועד,ילדים

ננגןה pובננא.ח:הנ,אהוי,בובו,:,ה

חוברתשזומשוםלציוןראויהאכןונועדילדיםספרותשלהמאהחוברתהופעת

לילדיםהספרותעולםאלוהמחנךהמודהאתלקרבהבאהשליחותשליחות.של

הילד.אלהספדקירוב-ובאמצעותםולנועד

גםהיאכןועלבשדהלעבודהבאופיהמתאימהבהיותההחוברתשלכוחה

יישומית.

קלסייםבנושאיםמאמריםושאדהספריםממדףמיתודה,ומחקר,עיוןהמדודים:
לבתיוהנועדהילדיםספרותדבראתשנהוחמשעשריםבמשךהביאוועכשוויים

בדגסון,גרשוןמדשלה,והעודןהחוברתלאביגדולה:זכותוזובישראל,הספד

 .הילדיםסופדילנווגםלמעדנתבדוןמידיהד"דהיועצתגם

עםמידבברכהאותוקידמהלאשהחוברתלילדיםראויספדהיהשלאוזאת-משום

והמחקר.העיוןהביקורת,במדודיכןואחדהספדים""ממדףבמדודתחילההופעתו.

התייחסהלאונועדילדיםספרותשמעדנתביצירותינו,הקשורמאמרהיהלא

כסופדיבחיינומאורעהיהולאראויכשנמצאאותופידסמהולאברצינותאליו

 .סוקרשלאילדים

בתחוםחשיבותבעלימאורעות"זאב",פרסיחלוקתהספרותיים,הכנסים

 .ועודועודבעולםלילדיםהספרות

הספד"מפעלברשימותכןאחדהופיעובחוברתלהערכהשזכוספריםועוד:זאת

הילדיםסופדישלהספדלקידוםארוכותשניםכבדהעושה-מפעלהמוזל".

 .מאדזהמפעלמוקירהיוןסומל .הילדאלוהבאתובישראל
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שבועמידיהמופיעונוער"ילדים"ספרידריעלשלוהחובהרצינימהמדורחוץ

ונוער,ילדיםספרותשכולהזו,חוברת-"הארץ"עיתוןשל"ספרים"בשבועון

גטלשלאאלינו'מתייחסאינותקשורתיגוףאף .אצלנוהמופיעההיחידההיא
לשוא.השערעלמתדפקיםואנולחסדולא

הדורשללחינוכומאדמסוכןהזה,המסוכןבמצבלשינוינקראזומבמהואולי

תודתאתלן,מביעהאניכאןאיתנודר,יעלשאת,זובהזדמנותהצעיר.

בישראל.הילדיםספרותלמעןואהבהבמסירותעושהשאתמהעל"סומליון"

 .לעורןמיליםכמהועתה

ילדיםספרותשל 1מספרחוברתמתנהלינתתגרשון,אות,ןהיכרתישבוביום

מנהלכברואתהמתחילהומפקחתמתחילהסופרתואנילדרום,אליהגעת .ונוער

 .בישראלוהנוערהילדיםספרותסיירתומפקדירושליםמחוז

יהודהר'שלהפיוטדברשלושהסיסמהשלן,לסיירתמתנדביםלוחמיםחיפשת

שושניהם".וילקוטבגניהםרעהחבריך,ספרים"שובהנבון:אבן

מהמשפחהלהיותוזכיתיאותיצרפתגםאלאבידבקהשלןשההתלהבותרקלא

כמון:ומאמינהמסביבןהיוםכאןהיושבתהנפלאה

בתענוגותהמושלםהטהורהגדול,אלהמנחההדרןהיאהספרים"שאהבת

טרולופ.אנתונישלכמאמרולברואיו",הכיןשהאלוהים

"כולם . 99חוברתעדהחוברותכלשליהמדףעלעומדות 1 .מסמחוברתהחל

החוברתכללסייםקשההריהסועריםבחיינואבלבהם".איןוש~להמתאימות

לגימלאות!כשאצאאשליםתמיד:אומרתאניכןעלאותה,שמקבליםמיד

גרשון,של,ןוההתלהבותהחיוניותהאופטימיות,שהמרץ,הזאתבמשפחהאבל

נבחשיבה.אפילו"גימלאות".המושגקייםלאדוגמה,לנוהם

ביקשתי:אותולברךכשצלצלתיגרשון,שלההולדתביום

אתהנעורים,רוחאתלשמרמצליחאתהאידגרשון,הסו,דאתליגלה

האופטימיות?אתההתלהבות,

 .גרשוןליענהדברים","שני

קםואני .יוםבאותואעשהמהבדיוקיודעאניקם'כשאנייוםכלראשון:דבר
בשמחה.לקראתו

אתלפצועאורוחיאתלשבורדברולשוםאחדלאףנותןלאאנישני:דבר

נשמתי.

אמר:כברניטשהגרשון,שכמות,ןעל
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ר

מרפת".ליצירתצפהיח,דפועליםוכישרוןאהבה"כאשר

חוברתעלגרשון,לןמרדהאניבישראל,הילדיםסרפדיאירגרן"סרמלירן",בשם

הילדיםוספררתסופרילמעןהאחריםמפעליךכלרעלונרעד"ילדים"ספררת

עדייושהיאהיוםהשמחהכלתהחוברתאתלברךאלאלנרנותרולאבישראל

ימים.ארוכתלשליחותושתזכה 25בתרקצעירה,

 4.5.99רב,שלרם-ברגסרןלגרשון
ילדיםספררתשלהמאהחוברתלהולדתשנערכההיפהבמסיבהישבתיאמשרק

 .המעמדנעימותאתחשהאניועדייןונוער
הרוחהפעםאןונוער",ילדים"ספררתמטעםבכנסיםפעמיםמספרהייתיכבר

הכנס.מרגעירגעבכלשררההחגיגית

העקשנותעלאותןולברךלחזורברצוניהאורחיםבספרלןשכתבתילמהבנוסף

התכניםרעלהמאהלחוברתעדהחוברותשבהרצאתהמבורכותוההתמדה

בהם).להשתתףמזלימתמזל(שלעיתיםהמעניינים

כנ"ל!והתמדהומרץפוריותשלשניםהרבהוערדכוחיישר
איתןשולה

ברגסרןגרשוןאל

רב.שלרם

הידד!ונוער".ילדים"ספררתשל-100הלחוברתהחמרתלברכותמצטרפתאניגם

הופעתו.וברציפותימירבאריכותובראשונהבראשנמדדתכתב-עתשלחשיבותו

תרבות.ומעצבחותמואתמשאירהואכןרק

ימים,המאריכיםכתבי-העתהםשמעטיםלהעיד.יכולהאניכתב-עת,כחוקרת

 רת.נ;:?גםהתנאי.זהמסור!עררןלהםשישאלההםלכןשזוכיםאלהכללובדרן

שניםערדלערוךתוסיףלחי!כהמהבית.כןעליודעתאנימא,דותיקעררןשל
אוהביך.לבלשמחתרבות

15.6.99 

חמה.בברכה

בדיןגרנורית
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 3.6.99 .ברגסוןגרשוןלמר

יעקבזכרוןיקר!לן-איששלומותרב

חגן.ביוםלהשתתףוקיוויתירציתי
המאהחוברתהופעתלרגלהחגיגיבאירועאיתןמאדאנינוכחתאהיהלאאםגם

ונוער.ילדיםספרותשל

ממפעליאחדזהוכיהחוגגיםבקהלכטווסהיוםלהסתובבזכאיבהחלטאתה
שלן!לשבח,הראוייםהחיים

 ...רעיתןלזוהצהרהלהראותורצוי*אפשר

אותן*אוהבתאני

החמות.הברכותבכלומברכת

שורץאילנה

 1999ביוני 6ברגסוןגרשוןלמר

שלום,

יודעאניוגדולים,קטניםמ"וליים:;~פרוייקטיםשמעורבוכמיכעורןנסיובימתון

במשךכתב-עתשלסדירהבהפקהכרוןמאמץאיזהמשבעבריותרהיוםלהעריך

והםרביםאמצעיםהיוםעומדיםעורכיםשללרשותם ,שנים 2 5שלתקופה

המסירותפעילותבמערכותומסתייעיםוגרפיקאים,מגיהיםבמתקינים,נעזרים

 .העורךמעלהאחריותמןחלק
שלמרותמשוםיותר,עודקשההילדיםספרותבתחוםמקצועיתחוברתהוצאת

מקצועאנשיכמהונמצאיםאקדמי,מחקרלתחוםלכאורההפןשהתחום

נורמותנוסחוולאמחייביםכתיבהדפוסיבוהתגבשולאעדייןבו,שהתמחו

הביקורת.בתחוםמקובלות

לנסחאיןידעולומר,מהלהםשיהיהכותביםלגייסיותרהרבהקשהכזהבמצב

ונוער.ילדיםספרותשלהמוגדרהיעדלקהלמשמעותייםדבריםוישמיעוזאת

ולפרסםכן,עלולדווחלהעריךבתחום,הנעשהאחרולעקובלהתמידהיכולת

אםוגםובידע,גבוההבמוטיווציהרבה,בעירנותכרוכהמחקר,תוצאותפעםמדי

אומכעסולאאהבהמתוןזההריהגשתו,אופןועלהכתובעלושםפהחולקאני

יותרמשוכלליםאמצעיםלרשותןעומדיםשאיןאותימצערמכליותרמעוינות,

 .הפרסוםהיקףשלהצורןבעתולהרחבהלהגההלעיצוב,
זמןכלכתב-העתבהוצאתלעסוקלהמשיךוכוחענייןרבה,חיוניותלןמאחלאני

בכן.שתרצה
בידידות

עורן-זהביאלכס
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ברגסוןגרשון

ילדיםלספרותהמדור

החינוךמשרד

ירושלים

8.6.99 

הנכבדברגסוןמר

ה-חוברתלכבודבאירועחלקלקחתצפויות,בלתימסיבותממני,נבצרלצערי

זו,בדרךברכותיאתלצרףמבקשתואניונוער,ילדיםספרותכתב-העתשל 100

 .שלכםהמבורכתבעשייהידיכםאתולחזקולמערכת,לך

ועו,דעודנמרצת,ופעילותטובהבריאותבאיחולי
הראלנירה

רב,שלוםלגרשון 2.6.99

 .ונוערילדיםספרותשל-100הלחוברתחמהוברכה

יפה.ותוכןמרגשמפגשעםחגיגהשתהיהובטוחהלהגיעאוכלשלאמצטערתאני

והרגשתההתמדהעלהזה,היפההמפעלעלל,ךשעוזריםולאלהלךהכבודכל

קיומהעללהיאבקשצריכההילדים,ספרותלמעןעושיםאתםשבההשליחות

איכותה.ועל

ההזמנה,עלרבהתודהעבודתכם.שלפורהוהמשךטובכללןמאחלתאני

לכך.ומחכהבקרובהחוברתאתלראותמקווהאני

וידידות,בברכה

גבעתירוני

 :במסיבהאורחיםקבוצת

לרינסוןרינההמשוררת ,נרידבפררפ'כלפור,הרצל
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בסייד

בן-אליהוכחמהמאתברכה

צחזקלאזהרכזתימאה

זחזק.דיןפיעלרציניזהמאה

שמחמאיתנומיכלשלקראתןהמאהגליון

צמח.לאעץעלאףבגינה,נקטףלא

יגעהעזרןיגיעותכמה

נגע.בחילהמאהשבחוברתעד

והציעתיכנוחשב,הגה,

li? ,והגיה.תיקןמחק,א

חזברתלהנולדהזכך

חוברת.היאה 1חברזת ) 99 =צט(שאל

ברגסזןגרשוןידידנוכיידזעלכל

הואזבאישיזתזמניע,הזאמנזע,הזא

"פרסזן".

דבריםלהזיזקצתקשההיקרבמשרדנו

הרים".לעזקרשם"יחשבידידנואן

אדוםשטיחלופזרסים-מגיערקהוא

פוסלעםב"מזרח"יקבלכבודמקזם

ןהדזם.

פזעלזיזדעיםהכלכי

"לא"לןלאמויהיןלאואיש

השעזןלפי"פזנקט"בשנהפעמיים

באון.יטרחכנסקיזםעל

העיתויוחשובחשזבהמסזרתיהכנס

ימצאזהמחקרחידזשיהבאהבחזנות

ביטזי.

ניגש?אליןברגסןןמרברכותאילזעם

לעגהם-כאןועשרים"מאה"עדשהרי

לרש.

אישיתולןלמפעלןלנזהרבהברכזת

בראשיתנברןטובה!בריאות

בחדןזהגואהיצירה

באדזזה.הקזצפיםכמים

מניתןעםביחד

זתאדירתזרהתגדיל

אדיר.אזצראתההדעזתלכלכי

 2 3.5.99-תשכ"טבסירןח'כריפרופימאתברכה

שלרםברכתי-ולמשפחהברגסרןלגרשון

ונוער.ילדיםספרותשלהמאהחוברתהופעתלרגלארתךמברןאני

משקיעראתהשהשקעתהמאמציםאתיודע(ואניבחייורקלאגדולאירועזהר

 .שלכרוהנוערהילדיםספררתשלבתולדותיהגםאלאזה),חשובבמפעל-ברכה
שלאבלרחהמאה'כרתחדמשתתפיביןואינניהעניינים""בתרןשאיננירקחבל

מןמשתתפיםכלבחוברתלהשתתףהוזמנושאילומתאר(אניכןעלידעתי

מספיק),המקוםהיהלאהעבר,

המשוחחים)(המרצים,הפעיליםהמשתתפיםמרביתכיבעובדה,מתנחםאנו

מקורהאנימרכוס.אליעזרלדייררעדמגןמרבקהבעבר,תלמידיהםבמסיבה
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בבית-הנשיא.לאליעזרהחיכוך""פרסבמסיבתוגם"שלך"במסיבהשנתראה

 .נויזבפרופ'ובידידות,בהוקרה

סיפוק,וגורמתימיםמאריכה-היצירהבתחוםפעילותכמואיןכילינזמהכ.ב.

 .ביכינוהדמיוןאתאלהדפיםמוכיחיםזוומבחינה

רב!שלוםברגסון,לגרשון

וכוער".ילדים"ספרותשל-100ההחוברתצאתעםאישית,אותךלברךצורךהרגשנו

לךוהערכתנותודתנואתלהביערצינואבלעצמה,לחוברתברכהשלחכואמכם

 .כל-כךרבותשכיםהזההחשובהמפעלבראששעומדכמובמיוח,ד

הוא .בארצנוהילדיםספרותבתחוםיסודלאבןהפךשלךהייחודיהעתכתב

ילדיםבספרותשעוסקמילכלבמהומשמשעדכניתאינפורמציהמספקמעשיר,

 •ומוריםחוקרים Iיוצרים Iספרנים-וכוער

אותה,לפתוחממהרותאנו-הירוקההחוברתלשולחננושמגיעהברגעואצלנו,

 .הפעםללמודנוכלמה-בזוקוללעיין

כוחך!ויישרהחמותברכותינואתקבלכךועל

בידידות

קרמוועדנהמאירמירה

פועליםספר~ת

 6.5.99כצר-סרני,רב!שלוםהיקרלגרשון

לךהכבודכלוכוער".ילדים"ספרותשלהמאהלהופעתשהינענושמחאני

 .למפעלכתףשכתנובריםולח

להיענותאוכללאלפרטן,טעםשאיןסיבות,בגללאבלההזמנה,עללךמוזהאני

לבקשתך.

חמהבברכה

פורז.

המזכירותיו"רלשעבר

הפדגוגית
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יקירי'גרשון

ספרותלכתב-העת-100ההולדתביוםהחגיגיתבמסיבהנוכחלהיותלאל-ידיאין

 .ונוערילדים

הדרך,כללאורךאתךשהולכתרעייתךולמניהלךוגאווהשמחהרת p-היום

 .ביןוארהלמוקיריך

שלהעוצםאתולהפליאלהעריךכדיילדיםבספרותבר-הכילהיותצריךלא

 .בחיכוךזהמיפעלך

"תרבות"בסמינרכתלמיד 1934בשנתשכתבתליצירת-הביכוריםוע.דיודעהנני

רביםמיםהיטב.לישזכורהילדים",כמשורר"ביאליקבשםבוילכה,למורים

אתובנפשבדםאורגאתהשכים 65-ומאזשטפוךלאאבל-עבורך

ילדים.ספרותשלמרבד-הקסמים

 .לוומעברלאומימידהבקנההתרבותבחייחגזהו

וביקרבידידות

חולבסקישלום

(מברק)

לגרשון!

החוברות.ובמאהבךומתברכיםמברכיםצפוןמירכתיידידים.הםספרים

 2 . 6 . 99 ,תל-חי

וירדנהרות

לכבוד

ברגסוןגרשון

לאור,ההוצאהבמלאכתולעושים

וכוער.ילדיםספרותשל-100החוברתהופעתלרגלחמותברכות

הערכתיאתלהביעמבקשתאניאבלבמסיבההיוםלהשתתףאוכללאלצערי

 .בראשוולעומדלמפעלבההר

חמהבברכה

שביטזהרפרופי

 2 . 6 . 99גוריוןבןאוניברסיטת
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 ו---

גרשוןהיקר,ידידי

המאהחוברתהופעתאתתחוגובהבמסיבהלהשתתףממנישנבצרהצטערתי

 .ונוערילדיםספרותשל

ילדיםוספרותחשובה,היאספרותכימרשים,מפעלתינהונוערילדיםספרות
הכללית.הספרותשלחיונינדבןהיא

נלחמתהספרותבהבתקופהבמיוחדחשובמפעלתינהונוערילדיםספרות

 .ערןופחותייותרזוליםבגירויים

חשוב.הואטובספרותילטעםחינוןכיחשוב,מפעלתינהונוערילדיםספרות

 .מאזאיכותיתהיאכימרשיםמפעלתינהונוערילדיםספרות

מנוגדתשנה 25במשךהתמדהכידופןיוצאמפעלתינהונוערילדיםספרות

 .חד-פעמייםלשימושיםרגיליםאנובהתקופתנולרוחכביכול

ומסוריםכשדונייםאנשיםכיהלבאתמחמםמפעלתינהונוערילדיםספרות

 .לתרוםוממשיכיםלותרמו

ברגסוןגרשוןחבריכילבי,אתבמיוחדשמחמםמפעלחיכהונוערילדיםספרות
 .דופןיוצאותואהבהבמסירותהוצאתהאתמוביל

טובכל

גורזוןזוזפרופי

הפדגוגיתהמזכירותיו"רלשעבר

יקראישיברגסוןגרשוןמראל

רשומהקודמת(מחוייבותתודהלןולומרידןאתללחוץלבואאוכללאלא,

נשיקה.לןלשלוחרוצהאניאבלביומני)

הלחמנית:גלגלספרימתוןבכיס""נשיקהבשירזאתאעשה

רעבתהיהאם 11לאיבתלןאםבכ•סגש•קה

גשםשלדמעהאםירביץ 1מישהאםהנשיקהאתקח

ריסעללן 11תרקיכעיסמשהןאםבכיס.תה 1אשמזר

בכיס.נשיקהלןישבכיס.נשיקהלןיש

ומןהשיריםמןתודהושובושלווה,בריאותשלשניםלןמאחלתאניברגסון,מר

רחבות.דלתותלפנילפתוחשידעתאזכורתמידשלי.הסיפורים

גזולהבתודה

אסיףכהןשלומית
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 3.6.99היקרברגסרןמר

-100ההגלירןצאתלכברזהחגיגיבאירועלהשתתףיכולתישלאמאזהצטערתי

הרצאתם,עםכמעטיומיומיבמגעובאהשאמונה,כמיונוער"ילדים"ספררתשל

אתלהעריךיוזעתאנירבים,עתוכתביעיתוניםשלהפסקתם,עםרבותופעמים

ובהשראתן.שבעריכתןונוערילדיםספרותזהכתב-עתשלורציפותוצאתו

רבות.שניםעוזממנווליהנותברלקרואונוסיףיתןמי
בברכה

גרזארזצלה

ידידי'גרשון

לקרואהתרגשתימארזומארזונוערילדיםספררתשל-100החוברתאתפתחתי

כמעטשסקרוגלירנרת,למאהזכיתהמאה.גלירןאתהפותחותהשררותארבעאת

לכן.זכרבדורנומעטיםשנה. 25במשךבישראלהילדיםספררתכלאת

 .באושרובבריאותכרתרשניםערדולרעייתןלןמאחלאני
רבבכברז

כהןיעקב

המחוזמנהל

 25.5.99גרשון,ידידילןרבשלרם

ילדיםספררתשלחוברותלמאהלחירכהעליה.חןחןהזמנתכם.אתקבלתי

 .שנותיהןוחמשועשרים .ונוער

קודמות.התחיברירתבגללהמאהבמסיבתלהיותארכלשלאמצטערת

 .ורוחיביבלאתןאהיה
ידולחיצתחמהבברכה

ממני

עומרדבררה

ונוערילדיםספרותשל-100ההגיליון

האיכותיהרבעוןונוער,ילדיםספררתשלהמאההגיליוןהופיעאלהבימים

במזכירותילדיםלספרותהמזורמטעםלאורהיוצאברגסרןגרשוןבעריכת

צבי.בןינאיתרחלשלמיסודהישראללילדיהספריותוקרןהפדגוגית

משוררים,סופרים,בקרברבהלהערכהוזוכהשנהוחמשעשריםמופיעהרבעון

ולחבריו,ברגסרןלג'ברכותונוער.ילדיםספררתוכותבימחנכיםרוח,אנשי

רהזפינג.הרייטינגבעידןמיוחדלעידודהראויים

חינוכי""ערוץמערכת
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המאהחוברתבמסיבתמדבריותקציר-מרכוסאליעזרד"ר

כיאוביקטיביאינניאולישנים. 25ובהתמדה,חוברות 100להוציאענקמפעלזהו

רחבצבורהמשרתזהעתבכתבשכתבוהמאותביןעם, P.מידיכתבתיאניגם

 .גבוההרמהעלשומרהשניםוכלמאד

מנוחהאופק,אוריאלאתב'בחוברתלמשל,מצאתי,והחוקריםהכותביםבין

בכתבהמשתתפיםוטוביםרביםוכןז"ל,ברגסוןושמואלזמורהישראל ,גלבוע

היום.עדהעת

הרבבמידעהשאר,ביןהוארבותכךכלשניםהמופיעכתב-עתשלחשיבותו

במערכתהשנתילנושאבקשרהילדים)ספרות(בתחוםהצעותבו:המוצג

שהופיעומרציםדבריהשנים,במשךזאבבפרסשזכוסופריםדבריהחינוך,

עלביקורתמאמריבצדאלהכל-ילדיםלספרותהמדורשלהשוניםבכנסים

בעבודתםולספרןלמורההעוזרים-הספריםוממדףומחקרעיוןחדשים,ספרים

 .הקוראיםעםהיום-יומית

עורךהשניםכלבמשךאשרברגסון,גרשוןמרהראשי,העורךשלולאספקליאין

זה.לחגמגיעיםהיינולא-ובחריצותבהתמדהלאות,ללאזהרבעון

ויצירה.פעילותשלרבותלשניםלגרשוןברכותי

-100הבמסיבתהמשתתפיםקהלעלמבט
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