יעקב,
כתב ו> 1ור אודר> נרגכ,ר

זהו סיפור מלא חן ותנועה על גן חיות עליזות ועל ילדים
המבקרים אותן .קופים צחקכים בצד ג'ידף גברה מקבלים

תרגום לאה גולדברג,
ספר 1ית-פועלים, 2005 ,
 28עמ' ,מנוקד,

ההיפופוטם יעקב כבז התנועה .והוא? חרא עצוב ובוזז.

לג>ל הרן.

הילדים המודאגים נעזרים במפקח טוב הלב" :האם יעקב

בשמחה את המבקרים ,אן המבקרים מחפשים דווקא את

המסכן חלה?"" ,אולי חסד לו חבו למשחק?" .ובאמת

-

המפקח מוצא פתרון ,ודואג להביא לו היפר-היפר חדש

כ ...

המתגלה

בחודה העונה לשם פולה ,והשמחה שבה

למערבו של יעקב.
הספד הופיע לראשונה בשנת  ,1962ומאז רעד עתה לא נס
ליתר.
גברת חבית

 Dפדיית-פועל 1ם, 2005 ,
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מדים דרת בספו נוסף ,מדגש ומעניין ,על חוויות ילדותה

ועוד1

מרזם רות ,ג'יורים אני

עמי ,מכור.,ד

ע"ק

כז1

בעיירה קטנה שהייתה שייכת לממלכה האוסטדו-הרנגדית,
סיפורים קטנים מחיי היום-יום בבית ובבית הספד של

משפחה יהודית שאביה יצא למלחמת העולם הראשונה,
נשבה ונעזר שש שנים מהבית .הסיפורים אינם עצובים:

הם מספרים על משובות ילדות ,על ריבים ביו חברים ,על
הילד הרע בירתו וגם על הילד הטוב והנדיב ,על מלכת
הכיתה ועו,ז כמו בחבורת ילדים בכל מקרם וזמן .העדור

של אב המשפחה מרעלה כמעט בכל סיפור

-

עז שובו
ע"ק

המשמח הביתה.

האומץ לפחד,
כתנה כאוח גמל,
גירודים  1ןאכ הרשטיין'

ספריית-פועלים

ן79 , 200 .l

l

עמי ,מנוקד,

לכיתה ד' ומעלה.

בספו  <17שירים חורזים על נושא הפחד .המחברת אספה
סוגים שרבים של פחד :פחד איש,י פחד אקטואלי ,פחדים
על פי סיטואציות בתנ",ך תיאורי הפחד מבחינה פיזיולוגית
ועוז" .ושימת הדברים שאני פוחז מהם

לו סוף

/

אבל אני הכי פוחז

/

/

היא שביל שאין

מהפחד עצמו" )עמ'

(. 66

זר

אחת האמידות הכוללניות בספו הדורי ודחוס במתחים
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ובפחדים.

התנכייות

הסיטואציות

מותחות ביקרות לע

הכתוב; למשל :בשיר "שרה שרה"" :אל תגרשי את שפחתן
הגר/

...

את תחסכי מאתנו המון צוות" )עמי

"אחיס בזם"" :אילו קין לא היה הורג את
היה לגמרי אחר" )עמ'
סיטואציה

הביקורת.
האיגפחזים

את

", Z

התיק

מהתרמיל
האמירות

הבל... /

העולם

כאן לא הפחד בולט אלא

(.13

אקטואלית

בשיר

בולטת

"בארץ

שבר הדרנו מרנה מה לא יהיה" :לא בוזקים

בכניסה

לקולנוע ...

חרא זיסקמן
בספו

ממישהו" )עמי

(.16

או בשיר

אר

פסימיות

(; 61

ראם/החוט

שמבצבץ

חבלה" ...

)עמי (. 39

מטען
מארז:

מישהו

"תמיד

מפחד

"אולי קך /השמש הזאת היא האחרונה

שלי" >עמי  (73רעוד .אן פה רשם יש גם מעט הומור" :מה
יש לו לג'וק /שגורס לאימא שלי לצרוח?" )עמי

ספר לילדים

קטנים.

(. 32

איו זה

איו הוא משרה אווירה ברחה' רגם
ל"ח

האומץ לפחד אינו בורר וקל לכל אח.ז

 (1פוף מוצא חברים ו -כל אחז מסיפורי פרף מתאר אירוע מחיי היום-יום של דרבון

(2

פוף הולן לסהתפר,

כתנה כעמי נן~גור 1ניוןך~ם

פפי מר iל ,ה  KYiת הק1ב y1
המאוחד 21 , 2004 ,עמ'

בגיל הגן הנעזר בחבותו הנמלה לילי .לדוברן קשה להשתלב

בכן.

בגן' הוא איכר מכיו אף אח,ז והנמלה לילי עוזרת לו
זוהי סדרה לילדים צעירים בפורמט קטן עם איורים מאירי
ע"ק

כמא ,מכןקן ,לגנום.

עיניים.

בינה נוסעת

לבינה ,הפרה מבנימינה ,נמאס להיות כל הזמן באותה רפת,

מבנימינה,
כתנה יוכה

לאכול תערובת ,חציר ותחמיץ ,להניב חלב טעים ואפילו

טפו,

נייןךום דני כןמן,

הןגיאת הקונוז

 J4 , 2004עמי,

המאוחד1
מכן קן1

לגנים  iלכית iת '. K

לשמוע את שירתו של יגאל הרפתן .ביבה רוצה שיברי בחייה

השגרתיים .רכ,ן יום אחז' בעזרתו של ארז

-

בינה יוצאת לטיול ברכבת העוצרת

-

המבין לנפשה

בבנימינה.

על כל מה שקרה באותה נסיעה מיוחדת ,ש בה "טיילו בעולם
מחוץ לבנימינה ,הצפינו לקרירת ,ירזו לראש העין ,ברמלה
ביקרו פרה אחת או

שתייס" ...

וכן הלאה רכן הלאה ,כתבה

ירכה טפו ברגישות ,בהומור ,בטוב לב ובעושר לשוני .גם
פרות ,כמה מדהים' רוצות שינוי .רהסרףז "זה הסיפור על

הפרה בינה ,שגרה ברפת ליד בנימינה ,הגשימה חלום ,זהרה
ע"ק
עם קטר ,וחזרה מרוצה למרעה שבכפו".
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•לד בכדבב,

 25שירים שבחם חדרנו חרא ילד/ה .כרשאי השירים חם

נתנה :רע>ה נלטמן,

מחיי היומיום :הילד שאיכר רוצח להתקלח 1אן מסכים אם
פיל יתיז עליר מים )"מקלחת"(.
"ישבתי ובכיתי/שעת או יותר / ...והדגשתי טוב בלב" )עמי
 (. 20הילדה ורצח נעליים חדשות כמר ל " ,...אז למת חשוב

:rוןךנם :פפי מוזל,

הוצאת :דוד וכגול,ן
תשססה.

 29עמ ,
1

מנוקד.

/

אם קצת צפרף

/

באצבעות" )"נחכרת הנעליים"(.

הילד בא בטענות על כובע אדום ,על אכילת לחמנית

-

כשכולם אוכלים פיתח עם פלאפל בקיוסק ,רעו.ד "בלם"
השירים מחורזים ,קצרים וקליטים ,ובסופם בדדן כלל
פואנטת .בשיר "חם תלכו לקרלכרע" ,שרכב תדובר במיטת

1

וסרפד /מאחת עד שישים / 1אולי יבואר בחמישים?"
שפת השירים מר בכת ליל,ד אין ביטויים "ספרותיים"
והילד יזדהה עם תכתוב.

מחדורת מחודשת של סיפורים לקטנים

גמדצוב,

כתנה :אנ>רמה גולן ,צ•ור•ם:
•פה טלרק' ,זיעות אחרוכות/
ספרי

חמד1

3' 1 , 2005

עמי,

מכוק.ד

לגן וכיתות

ל"ח

אי -

ני.

בספר מקובצים

6

-

לפכי

חשכת.

סיפורים העוסקים במחשבות רחדגשרת

לפכי חשכת :קצת מפחדים ,קצת חולמים ,לא רוצים לתפוד
מאמא

-

אבא וחרבת מדמיינים .המחברת מעלת בדייקנות

רבדגישרת את עולמם של הקטנים .והסיפורים ,הכתובים
תיטיב ,מפחידים קצת

-

דררקא לפכי חשכת.

ע"ק

סוס כחול וט•ל,י

טילי מחליטת להתגבר על הביישנות שלח ולמצוא לח

כתנה :הלן סט•ככס ,תרגום:
שמעון-ככעט ,מוזן, 2004 ,
לא ממוספ,ר מכוק.ד
לגנים וכיתה א.י

חברים ,ילדים אחדים .היא כעזרת בחבר דמיוני :סוס

הצעצוע שלח  -טילי.
תחבר עוזר לח בכל :מעודד אותת לרכב עמר למערב
הפרוע ,למשל ,או לטרס איתר לירח  -ואח"כ מת חבעיית
למצוא חברות בגן חשעשרעיםן

סיפרו הגע ביד הדמיון למציאות ,ובו טקסט קצר וציורים
גדולים ,צבעוניים ומאירי עיניים) .נראה כי המחברת היא
גם הציידת(.

ע"ק
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נסיבה על סוס,
ערכה מוךנ

כרון J

:r

יןרים

אלןכה פרכקל ,עם-עןנ,ד

,2001
לכ•תןת ני -זי

מנוקד.

חמישה סיפורים על מלכים' בסינים ובסיכות .אלי רוח,
גאולה אלמוג ,מירי נוו,ן מרים ילן-שטקליס ויעל פישניין
כתנו על בסינים וני מעללים ,על מלכים שתלטנים ועל
חכמים בארמון

-

חמבחלים

חממלכח בעצותיהם

את

ונ"חכמתם".

נוו ב חאגדרת מופיעה דמות חנסיכח האחות .לא חבסיכח
חעדיבח ,הרוקמת ומחכה לנסיך על חסוס חלבן

-

אלא

חגסיכח חאמיצח שרוצח ללמוד דו-קוב ,לרכב על סוסים
כאחד

ולחיות

הנסיכים

חגבים.

חאם

כדברי

חמלכח

בסיפורה של גאולה אלמוג "זו כנו לא אגדח"" :פמיבח,
פמיבח ,כמאס לי חבל! במגרש כדור-סל את צווחת חיד.ד
חולבת עם חברים כלהוריד תי',ד אוהבת להשתולל ללא

חסוס ,להתחרות עם נחווים נרכינח על סוס .במקום
לתפור את אוהבת לחפור ,במקום לכנס את אוהבת

לחתור'! ..
רעוד

כחבח

וכחכח.

חבסיכרת כמנשורת

גם

נסי פר וים

האחרים

מופיעות

הפמיניזם.

לאוהבי אגדות על מעללי בסיכות

ונסיכים.

ספד החלומות

לגיל ודרב,י אחיות קטנות ,חלומות

המתהפכים,
כתנה עמלה עינת,

בלילה וחולמות על גי'רפה ענקית ,עם שיניים בולטות

גיוןךים אורות ברגמן,

הקינוז המאוחד,

, 2005

לא ממ  D1פ,ר מכןקן.
לגן ןכ•תןת אי  -ני.

ורגלים ענקיות אר חלום רע

אחו ...

רעים.

ע"ק

חן מתעוורות

ברקו אחד חחליטר

השתיים לחפון את החלומות הרעים לטונים :חגי'ופח
חפכח למצחיקה )בצירו( ובציווים אחרים חן ציירו על מח

חן ורצות לחלום בלילה ") ...איד אני טסח נאריורן לאילת,
איד אבי ורכנת בעמידה על האופניים החדשים

שלי (...

חסיפרוים המפחידים חופנים' בעזות חצירו ים' לסיפורים
עליזים ומצחיקים של

אירויח

של

אורית

ברקו.
ברגמן'

צבעוניים

ומשלימים

את
ע"ק

הסיפור.
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חוויות ילדות והרפתקאות של המספרת בקיץ אחד בבית

בית על גלגלים,
כתנה :רעיה נלטמן 1צ•ור•ם :סבה וסבתה .מקרם הסיפור
ג•ל-ל• אלון קור•אל ,הוצאת:
כתך 11 ,Z004 ,ן עמי,
מכ וק.ד

לכ•תות 'T

' -ה

-

בכפר בגולה ,שבר מצריים

גם צוענים .דיה ,בת השש ,נשארת לבדה אצל משפחתה
בכפר ,ונקלעת לבית "מבולגן" ,שאי סדר שרוד בר .הכל
מרתו ,חופש מוחלט לילדה שבאה ממשטר קפדני של
כקירן

וסדר.

היא הולכת יחפה ,אינה מתרחצת ,יוצאת

לדאות צוענים ונרדמת בשדה .הזרזים ארמנים

-

האחד

צייד ,השניים האחדים מנגנים בתזמורת .דיה משתתפת

בתיאטררן שבא לכפו  .הפער בין ההררי כאן לבין ההררי
בביתה גזול רמותיו דרשם עז על הילדה.
הספד כתוב בחומרו ובקלילות וחרא מאז קריא ומעניין.
ל"ח

מומלץ.

לא בוכים בעיר אחת ,זכררגרת ארטרבירגראפיים של המספרת המתמקדים
כתנה :רע•ה נלטמן ,צ•ור•ם :בראשית צעדיה בהודאה ,וראשית דרכה כסופדת .חירם
אנונה ז~נגרמן' חוגיאת :דני

ספר•ם ,2004 ,לא מכוק.ד

לכ•תות

ו' -

ח'

הראשון בבית-הספד של המרדה הצעירה מתואר בצררה

חרריתית ומרשימה ,החשש להיכשל וההתרגשות הרבה.
מקרה אחז של תלמידה ערבו בספר כחוט השני :דבקה,
התלמידה חיתומה הגזלה בבית סבתה ,יר,צדת בעיה
למורה הצעירה .הביקור בביתה נכשל .המספרת מתוודת
על פחדנותה ,ובכשלובה להתקרב אל דבקה חדף ארתה
ימים רבים.

עלילת צדדית על הקוף ז'גגר המצויה בספ,ו היא החוט
תמקשו אל סיפרו חיותה של בלטמן לסופדת .תצרוך
לכתוב על דבקת רלחתררזרת על "חטאת" כלפיח ,פרוצים
ויוצרים את

תספר.

הסיפור נקרא בעניין דב וניכרים דברי אמת.

ל"ח

מומלץ.
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מהשע בצב ,בלב שוני
ילדים,
כתנה :ונקה מגן ,ציווים:

מן שוק לין 1הוניאת :קןןאום'

 , 2005לא מ Yו•ן מ 'Dעמי,
מנוק.ד

לגן וכ•תות א•

כאור וגיא מוצאים צב נגן השעשועים .הם נותנים לו שם,
מטפלים נו וצובעים את משבצות

שריונו.
עמו•.

יובל עצר ליזם וכדור חדש ביזו .הם כמשכים לשחק
אך חוששים שהצב יברח .נאור הופך את הצב על גנו וגיא
מהסם .המספרת מתארת את הרהוריו וסבלו של הצב

שכחוחו.

ההפו,ך שהילדים
עופר הגנן רואה את הכלב דוחף את הצב ,ונא לעזרתו.

והופנו.

הוא השקהו

בצינור,

הצבעים ירזו והצב כשם

לרווחה .כשחזרו נאור וגיא לא הכירו את הצב בלי
הצבעים והגנן הסביר שאסור לחפון צב .הם לקחוהו

לשדה ושחררוהר שם .אהבת נעלי-חיים ותמימות של
ילדים קטנים בולטים

בסיפור.

התלבטות נין משחק

בכדור והנאה מצב ,מתוארת באמיתות ונאמנות .סיפור

ל"ח

מהגה.

מקרא :ל"ח

-

דייר לאה חן ננ ,ע"ק

-

עזה קרן
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