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הספרביתמנהלהעברית.הילדיםספרותוחוקרחינוןאישז"ל,ברגסוןגרשון

ארצימפקח . 1955-1947בשניםיצחק""אלוניהנוערכפרשלהפדגוגיוהמנהל
לספרותזאב"פרסיוזםהחינון.במשרדירושליםמחוזומנהלהחינוןבמשרד
הספריםמחברהספר".בתילילדיהמוזלהספרו"מבצע ) 1972 (ונוער"ילדים

 ;) 1978 (ילדים"סופר"קורצ'ק ,) 1966 (העברית"הילדיםבספרותדורות"שלשה

ועורן ,) 1987 (העברית"הילדיםבספרותונכדיהםסביםקמטים:בין"צחוק

(תשמ"ח).חג"בבגדיואני"מולדתי(תשמ"ו);ובשיח""באומרהמקראות

עלירושלים""יקירועיטור ) 1986 (אביבתלעירייתמטעםהחינון""פרסזוכה
 .) 2005 (החינוןבתחוםחייםמפעל
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ן iברגסגרש\(מרשדלזכרו

בישראלולנוערלילדיםוהמשורריםהסופריםארגוןסומליו"ן,

ראשברגסיייגרשוןמרשלזכרואתובכבודבהוקרהמעלה

לאורךוהתרבותהחינוךבמשרדובוערילדיםלספרותהמדור

שנים.עשרות

ולספרותבכלללספרותכברזשליחסלווהיהספדאוהבהיהברגסוןגרשון

כמעטקראהילדים,ספדשלהאמנותיתבאיכותולהבחיןיזעחראבפרט.הילדים
תחילתמאזהילדיםספררתשלהתחדשותהבתהליכיבקיאוחיהשהופיעספרכל

ימינו.ועזישראלבארץההתיישבות

וחוריםמודיםילדים,בפניהילדיםספדיחשיפתבחשיבותהכירברגסוןגרשון

המזורוכראשירושליםמחוזכמנהלתפקידיובתוקףזהבתחוםדנותופעל
ילדים.לספרות

חיים.למפעללוחיהילדיםבקרבהקריאהעידוד

לציון:הראוייםמפעליו

ספררתזכראתלהביאשמטרתהישרא'ל',לילדיהספריות"קרןראשיושבחיה

ישראל.לילדיהילדים

בתחוםומחקרלעירןמדעיתחוברתונוער",ילדים"ספרותהרבעוןאתוערןייסד
סקירותכללהרבעוןולחוקרים.למוריםלספרנים,שיועדלילדים,הספרות
זה.בתחוםבארץהחוקריםטוביבידישנכתבוספריםוביקורות

בחקרהעוסקיםזו-שנתייםכנסיםשלכיוםגםהנמשכתמסורתהנהיגכןכמו

ספריהםאתלהציגילדיםלסופריאפשרוהכנסיםוכתיבתה.הילדיםספרות
והמורים.הספרניםקהלבפניהחדשים

"מפעלאתוהקיםמחברינודניםזכובוילדים,לספרותזאב""פרסאתייסד
מוזל.במחירילדיםספדילרכושולספריותלתלמידיםשאפשרהמוז'ל'הספר

במערכתמחוזייםנציגיםמינההחינוןבמשדדילדיםלספרותהמזורכראש
פעילותןהפכהלימיםהארץ.חלקיבכלהמזורפעילותזכראתשהפיצוהחינון,

המדריכותהספר.בתילספריותבמחלקהוקבועמובנהלמוסדהמדריכותשל
היל.דאלהספרולקירובהקריאהלעידודובמקצועיותבאינטנסיביותפועלות
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הפעילויותובזכותשבזכותההספרים","מצעדהיא:זופעילותשלהכותרתגולת
רחבה.לתפוצהמספרינורביםזוכיםשמנינוהברוכות

פרסהמוזל,הספרמבצעהקריאה,עידודמפעלישלקיומםבהמשךלראותיש
גרשוןשלהרוחניתצוואתואתונוערילדיםלספרותוהכנסיםהעתכתבזאב,

ויתקיים.ימשיךזהחייםשמפעלמייחלבישראלהילדיםסופריארגון .ברגסון

 !ברוןזכרויהי

בישראלולנוערלילדיםומשורריםסופריםארגון-סומליו"ן
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הספד

ברוןמיריפרופ'

גרשון,

בנ,ןאבי'שלנפילתואחרישנה .שניםוחמשכשלושיםלפניאותןפגשתי
הכיפורים.יוםבמלחמת

באיןושותףפעילונערץ,חזקאישהחינו,ןבמשרדירושליםמחוזמנהלאזהיית
שהבטחת.הבטחהבכלועומדסוף,ללאמחויבויותעצמןעללוקח .מפעליםסוף

אותיוהזמנתילדיםלספרותהמזוראתבניתשל,ןהענפותהפעילויותיתרבין
משותפת.לעבודהאלין,

שאתהאמרואודותיך.אגדותשלמכלולשמעתיאיתן,לפגישהשהגעתילפני
ואתעצמןאתתרמתמניה,עםלארץעלייתןשמאזחינו,ןאישטוטלי,אזם

ובבארבאשקלוןבהמשךיצחק",ב"אלוניתחילהחינוכית.לעשייהכולהמשפחתן
בירושלים.יותר,ומאוחרשבע

כשרציתבזדכןעמדלאדברשוםמאפס.דבריםבניתהיית,בומקוםבכל
רציניגוףלכלשלןהניהולכושראתהצעתובנוסף,לעשות,שצריךוהאמנת

הספד,לבתיהרדיולתוכניותעגנון,לביתלנוער,עמיםתרבותלמרכזאלין:שפנה
ועו.זועוזילדיםלספרותבמרכזיםהנהלהכחברלשמש

שלי,הססנותכלשלן.הביצועיכולתאתכרכלאהבתיזי. zמהיהשבינינוהקליק
לאמעולםלעולמי.הגעתגזולקוסםכמובאחת.פתרתהכלאתהתלבטות,כל

ועוד.עוזהצעתותמידדברלשוםסירבת

הילדים,ספרישלהמועדהקטלוגאתונועד",ילדים"ספרותחוברתאתערכת
הספר,לבתיהטובהספרמבצעאתשנהשלושיםלאורןקיימתעיון,ימיערכת
בכלכמעטחלקולקחתכנסבכלהשתתפתילדים,לספרותזאבפרסאתבנית

הפריעלאשלןהכרונולוגיהגילהילדים.ספרותבתחוםבארץשנעשתהעשייה

"בןשלושים.בןשלבקלילותאביב"לתל"קפצתתשעיםבןזכר:בשוםלן
אותן.הגדרנושנה"שבעיםשלוותקעםעשרים

לשרתשבאוהייתגאהכמה .הנכדיםועלבתןעלליסיפרתאישיות,בשיחות
אתכםלבקרכשבאושמחתכמהכאן.ללמודשבאושמחתכמהבצה"ל,

 ...בירושלים
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עשייהשל"בולדוזרהיותךעלפועל.ךעללךניתנוועיטוריםפרסיםסוףאיו
חינוכית".

שלחייםמפעלעלפרסירושלים,יקירפרסאביב,תלעיריתשלהחינוךפרס
ועו.זועוזועוזקיפניס,לויוומרכזלוינסקימכללת

בחינוךומאמריםמחקריםספרואני,פישבייויעללכבוז,ךערכנוכשנתייםלפני

 .ילדיםובספרות

פרחים.במקוםשזהאז,לךאמרתי

פרחים.לךהבאתיהיום,
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,t:ען i ד* 
נרגסוןגרשוןלבשמת

קלייןאדלינה

 22.1.09 , 412גליוןעזרבןאהודחדשותמתוך:

o ·יi הו·אם~ IJJ מא.יךליi בילים

דם >D'J!IVJ:1 tז~ת

l'J)iJ'V 'V:',1 עi זו:;ת· r;~ ן

ה-J'לי:ו;:וז·קוקr,נא'ךה .g: ךו:;.ן;:

J_J מוך•םD'l;{!I) ני:וז·קת,r... 
פים; iי·~פ

r;i ו:iזJ)I) י:ו'ל'ם

DA תמו·נi ו;;ו:;ז~תתr,נ '(i ך -' . 
J םl;f .ו·רים·'l!,i לr;~ ם•ך.ן;:,ע 

ד•ם? oת,עו·ד:ש

 . D'J!IV ו:iJ Jל?ל
J ל~ע,~ר·םJJ ח

l;l יש: i7 .רr;~ נ,י:וo ~•ם -
 !J ~ J;'\. נ,l Y:דן ol:נהו·א

 D'J!IVJ:1 ן.ו;: ):DI ,'דנ.ו;:

i)וי:יהר: r;ii~א

יכה. i.Vז~ '(,א~ם ...ה ):lל iJ:;ן.ילי iת

חייו .',ה t;tבמרעשורים''תשעהברגסון:גרשוןשלהאוטוביוגרפיספררבעקבותנכתבהשיר *
מתועדיםשהםכפיהחינרהבמשרדונוער'ילדים"ספרותהרבעוןועודךחינוךכאישופועלו
בספר.
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חםפד

יציבשאולפרופ'

ואניעל«ת;מנוערבמסגרתארצהעלוות<לאחרמידלראשונהפגשתיגרשוןאת
 . }\ l }שנים. 11בןרק

כיידעתיומידוהנחרציםהנחושיםאךהבוטחים,הנעימים,פניוהיטבליזכורים

מורא.וללאהיסוסללאעצומות,בעינ«םאחריואלך

אתלחוותזכיתייוםמאותוכיישראל,בארץהחדשיםנח«מכונןמפגשזההיה
בויצחק"ב"אלונימכריעותשניםשבעלהיות-נחווהמכריעיםהפרקיםאחד

העתיד«ם.חוועוצבו

שמוריה«חוד.יצביוןבעלתחינוכית-אקדמית,מערכתאלאותיהובילגרשון
והמוריםמהמחנכיםמעטיםשכההזהבשבילאתלמצואהשכילוומחנכיה

שלהחשוביםמקימיוביןהיהגרשוןלמעשה.הלכהולוושמולהפניםהשכילו

זה.חינוכימוסד

רבךמהה~ך:;לההןלתלמידים-חניכים,להנחילכזיכישלמה,באמונההאמיןהוא
ואוהדת.חמהסביבהכבסיס,ליצור,ישנאותים,חינוכווםערכיםוהןגבוהה

חניךלכללאפשרהיאהנכונה,הדרךכיהנחרצת,בדרכוסבר,לכךבנוסף
שיצרבסביבהמקוםושאיןושאיפותיו,כישוריויכולותיו,על-פילהתפתח

הקמתשלשניםבאותןמקובלתשהזזתהכפיחינוכית-קפדנית,לאינדוקטרינציה

הארץ.ברחביפרושיםשהיוהחינוכ«םבמוסדותהמדינה

"ואשר ... : 1955ביוב<הציוניהנוערתנועתשלבכינוסשנאמרומדבריו,מצטטאני

אנוואישיותו.לאופיובהתאםלכשיתבגר,בעצמו,החניךיבחראותה-לצורה
בעללנערתכונותיו:אתהכרתנולפיהצורה,בבחירתלונ«עץאףכמחנכים,

נטיותבעללנערלקיבוץ'ללכתנ«עץמובהק,ציבורי-חברתיאופי
אינטלקטואלווםכישרונותבעלונעראחרת,לבחורנוועץאינדיבידואליסט<ות,

בדדךעצמנו.עםשלמיםנהיהזו,בדדךדקולהשתלמות.לתודהנכווןמובהקים,

 ..ציונ<;גג.'ונאמנותלחלוציותמכווןשיהאשלנובחינוךמכפילותנמנעזו
$. 

שגרשוןrוזאת,והחלוציתהמפוכחתאךקונבנציונאלית,הלאה«חודית,הגישה
הימים,באותם"אלוני-יצחק",אתשהפכההיאל«שומה,המוביליםביןהיה

הגדול.לעולםבצאתנו-האיתןהחינוכי-אקדמילבסיס
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כי iויזענהזאתהחינוכיתהאוריינטציהאתמאודעדלהעריךיזענווחבריי,אנוכי
שככדדהרביםהמכשוליםעםלהתמודדוליכולתנולכוחנולגאוותנו,המקורהיא

והןהאישיכתחוםהןחפצנו,למחוזנגיעשספגנוהערכיםושבעזרתלנו,נכונו
והאקדמי.המקצועיבתחום

הרבההקדישל"אלוני·יצחק",מחוץלהתגוררשעבדלאחרגםילדים.אהבגרשון
ומנוברת.ארוכה-זהבנושאפרסומיורשימתהילדים;לספרותוממרצומזמנו

בראשוועמדהחינוךבמשרדילדיםלספרותהמדורשלהקמתואתיזם-1974ב
לג<מלאות.שפרשלאחרגםמאו,דרבותשניםמשן

לאספקטמעבראןגרשון,שלבאישיותועמוקטבועהחיתהלילדים,האהבה
בילדומאוזנתחכמהנבונה,השקעהכיגרשון,הביןהזה,הסובייקטיבי-הרגשי

חינוכיים,ערכיםנעליאזרחיםשללהתפתחותםהערובההיא-ובמתבגר
ו<קךחשובנכסשתהווהההשקעהוזוביותר,הגבוההברמהומוסרייםאקדמיים

במקברעדווקאשליהבחירהכיבלביחשבת<פעםלאהמתפתחת.ישראללמזינת
-גרשוזידיעללישהונחלומניעיםמאותםעידודשאבההילדיםרפואת

לילדים.מתפשרתהבלתיבאהבהנעוץושבסיסם

שכהביאליקנחמןחיים-הלאומיהמשוררשלבדבריונזכראניזאת,באומרי
אחת:פעםאלאומשיגרואהאדם"אין-מנאומיובאחדשאמרלאהוב,לימדונו

היוצר,ידימתחתצאתםכיוםבבתוליהם,בעודםהראשוניםהמראותבילדותו.
השניותמהדורותיהםאךשלאחריהם,ואלהתמציתם;עיקרדברים,גופיחם

 ...חן"והפגומות

חזוןבעלישראל,שלהדגוליםוהמחנכיםהחלוציםשלהענקיםלדורשייךגרשון
בפז.תסולאלאולנוערלחינוךתרומתורוח;ושאר

שובולמדתיהארוכה,בדרכוגרשוןאתליווינוביחדהיקרה:למניחאחתומילה
 .לכךאומץואתשלךושרהחיאתחכמת,ןאתלהעריךושוב

ביחדשיצרתםהמופלאההחינוכיתהמערכתשלהתווךמעמודיחייתגרשון,כמו
בפנינושחצבתהגבוההמוסריוחרףוכישוריי,ךחכמתךרבות.נחשניםבמשך

כיתקווהמלאיאךלכאב,ןמלאיםשותפיםאנולהתפתחותנו.השראהמקורחיוו
אלחכלולמעןהיקריםהמשפחהבנילמעןכשחיית,ונחושהחזקהלחיותתמשיכי

מאו.דעדאותךומוקיריםשאוהבים

שאנותוךעבורנו,שעשיתוהיקרהטובכלעלהיקר,גרשוןאותךנזכורתמיד
ובנפשרבבשפעלנושהנחלתערכיםאותםאתולנכדינולילדינולהנחילשואפים
חפצה.
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חיקו, 11נרגסמר

הרמתישרשנה

עיניךאתעצמתמאז

לבוראנשמתךאתוהחזרת

נוברתעצמיאתמוצאתאני

ובזיכרונותיינפשיבמעמקי

המשותפיםהימיםמאותם

ישיר,מנהללישהיית

מתחילהומפקחתמדריכהאני

ומיוחד.ותיקמחוזמנהלואתה

מקצועיתעבודהפגישתכל

הילדיםגניעלהמפקחותעם

המחוז,עובדיעםחגיגימפגשוכל

בונהלימודיתה 11חוליהיו

ישיבהלכלמוכןבאתכיצדראיתי

בעיהבכלהתעניינתכיצד

השדהלבעיותהקשבתכיצד

יחדחיפשנווכיצד

שהועלתהלבעיהנאותפתרון

ישיבהכלניהלתבהוהדרך

רב,ובקשבהדדיבכבוד

ליישום.הניתנותובהחלטות

האשעמודליהיית

החינוכית,מנהיגותינבנתהשלאורו

מטרתיאתלהגדירידעתילאורך

להשגתה.הנאותההדרךאתולחפש

משמועהניזוניםשאיןלמדתי,ממך

ולחוותלראותלבדוק,ישאלא

האישיתהחוויהמתוךורק

המידע.אתהלאהלהעביראפשר

חשובהחינוכיתשיוזמהלימדתניועוד

היאאםרקלהגשמהניתנת

אוכלוסייהשלאמית•צורךעלבנויה

היוזמהמבצעיאםורק

שצריךכמוהוכשרו

יגשימווהתלהבותםנטיןתזהם

ה~וזמה.אתבהצלחה

לפקודהסירובלקבלידעת

בכובההיתהלאשהפקודהבשעה

שגיאההיתהוביצועה

בגנים.האדםכוחבארגון

אישיתדוגמאליהיית

החינוכיבתפקידבדבקותך

השניםלאורךעצמךעלשלקחת

 lהמגוונותהחינוכיותביוזמות

עבודת.ךשנותלאורךשיצרת

האנשיםאתלגייסוביכולת

בה.שהאמנתהיוזמהלהגשמת

קסוםמחוזלמנהלנחשבת

נתיניוכל 1י lעהנערץ

להעריץאהבתיאניאבל

להחליטוהכוחהדעתשיקולאת

הרכיםהחומריםשילובואת

והביצוע.ההחלטהבתוך

סר



ותומיםאוריםליהיית

שגיליתהגדולותבהבנות

בכללהכתובהובמילהבשירהבספרות,

פוסקתהבלתיביוזמה

שנהבכלחוויהימיבשני

הכתיבהבמלאכתהעוסקיםעם

ביה"ס.ובגילהרךבגילהעוסקיםוכלהגננותהמורים,למען

והפסקתלגמלאותכשיצאת

הפרטיברכבךלנהוג

הזקופהדמותךאתראיתי

הקטןהכבישבמעלהעולה

ציוןחזוןברחוב

והגדולהרחבהרצלשדרותאל

התנדבותךמקוםאלהולך

עשייהשלחדשליוםובשמחהבגאון,

לדוגמא.ליהייתכאןגם

שהיית.מהכלעלתודה

צרורהנשמתךתהיה

ברוך.וזכרךהחייםבצרור
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