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הגןלילדי

 1אילתאתראהמי

 .הופרריבתכתגה:

 , 2009 1בית\זמררח

מנוקד. , 1ע 31

 .לספארייצאנו

רגס. rזוריכתגה:
קורנס.ג,,ליהאיוריס:

די-גרר.ומרבהתרנרס:

 1200Bכנרת,

ר. pמבו ,'ע 29

כשתגדל.אולי

 .רז.נר rעדנהכתגה:

 . 1י rחגהזהאיוריס:
 , 2008פועזיס,ספרית

1ע 29
מנוקד. 1

המחבואיםמשחקאתהמתארלפעוטות,מחורזמשחקסיפור

עםמטילת')"אילתהספרכגיבורת(ששימשהאילתשמשחקת
משמעותיתפקידממלאיםהספראיוריהיום.כללאורךאמה,

אילתתמונות".ל"ספרישאופווניכפיהעלילה,בהתפתחות
מאחורימתחבאתכשהיאהספראתהפותחבאיורנראית

ומוצאתשוניםבמקומרתאותהמחפשתאמאהכורסה.

שלדמותהאתלזהותמוזמניםהילדיםצעצועיה.אתבמקומה
בשילובבהומורכתובהספרעמו.דבכלהמסתתרתאילת

ושוב.שובבקולבולקרואהמזמיןקלילובקצבברנסנס

לספורהספרבאמצעותללמודמוזמניםהצעיריםהקוראים
עםבאפריקההספאריבשמורתביקורכזיתוךעשר,עדמאחת

החווםבעליאתוסופריםלטוולהיוצאיםטנזנים,ילדיםחבורת
המסאישבטילדיעםקוראיואתמפגישהספררואים.שהם

עםהמקומי,הטבענופיעםהאותנטוום,בשמותיהםהמוצגים

בעליעלמידעיחומרמובאהספרבסיוםוהאווירה.הצבעים
שמותוכןהמדינהעלהמסאי,שבטעלטנזניה,שלהחוום

אתומרחיבהספרמעשירכךהסוהילית.בשפהומספרים

מקומותכלפיסקרנותויוצרצעיריםילדיםשלעולמם
קצריםבמשפטיםכתובהטקסט .מוכריםבלתיותרבויות

קצבית.ובחריזה

מסכיםלאואבאכלבלבמניאהואתוום.בעללגדלרוצהטל
עלמצביעשובואבאבחתלתולאותומחליףהואבבית.לגדלו

הואלבן,עכברמחברמקבלכשטלבבית.שבהחזקתוהבעיות
זנבואתשראוממיהתחמקויותיובסו.דכךעללשמורמחליט

העכברניסיונותיולמרותאבלמשעשעות,העכברשלהמבצבץ
האמת,אתלומספרשטללאחראחריו.רודףואבאמתגלה
כלובלוומביאטלשלבחדרויגורשהעכברמסכיםאבא
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קנגורה.

גבכטן. \ 1גדידוכתג:

דמ\. pתומרתרגרס:

 , 2008כגרת,

מנוקר. ,'ע 24

לבקר.באכשחיים

כושרי.וכורחכחכח:

קושקה.מישלאיוריס:

 , 2008פועדיס,ספרית

מנוקד. , 1ע 19

מיוחד.משהו

פירגדי.ג'אזכחכח:

לרצונםומתייחסמחורזיםבמשפטיםכתובהסיפורמתאים.

בניסיונותיומתמקדהואמחמד.בחייתלטפלרביםילדיםשל
ובהצלחתו.מבוקשואתלהשיגטלשל

ובחששמהודיהםפעוטותשלהפרידהבקשיישעוסקסיפור

גרדתוהתרחקות.עצמאותהדורשותחדשותמהתנסויות

והמוגן,החמוסמהכיסולצאתמאמהלהיפרדמתקשההקנגורו
ומספרתאותהלעודדמנסהאמהצרכיה.כללהמסופקיםבו
המעופפיםהפרפרים :מעשיהםועלהשוניםהחייםבעל<עללה
ביןשמתנדנדיםהקופיםבמים,המשחקיםהפיליםהפרחים,בין

הקטנההקנגורההפתוח.במרחבהרצותוהג'ירפותהעצים

אליהשמתקרבעדהאם'סיפור<למשמעיותרעודמתחפרת
הנלהבתהקנגודה .אליולהצטרףאותהומזמיןקופצניקנגורו

שלהכיסמתוךככהקפצהפשוטהיא"ופתאוםלהצעה:נענית
מעצמו".קדהכאילוזהלהפתעתה,הגדול.העולםאל ...אמא

ומאיד<גדוליםבא<ודיסמלווהוהחיוךההזדהותמעודדהסיפור

נוומזכיר,הקטניםשללחששותלגיטימציהנותןעיניים,
לבשלות,הגעהדורשלמשנהואחדהתפתחותימשלבהמעבד
אינדיבידואלי.הואלשלבמשלבוהמעבדההתפתחותושקצב

אחדירושלמיבבנייןוהדדיים:טוביםשכנותוחס<שלסיפור
פעלתנית.משפחהמתגודדתומעליוגיליושמונחמדאישגד
ומבלהגיליאתלבקרחייםהילד<ורדצהריםבשעתזוםכל

זמןאחד<שלו.במחשבלכתובממשיךשגיליבזמןבביתו,
היאואףלעבודלשכןמפריעאינוהאסלבדוקאחותונשלחת
לבדוקהגדולההאחותמגיעהבהמשךבביתו.לבלותנשארת

בביתנשאריםוכולםהאבגםמגיעובעקבותיההמצבאת

לאכולמשפחתהבניאתלהזמיןהאסמגיעהלבסוף .השכן
ההומוריסטיהסיפור ...הנדיבהשכןגםבשמחהמוזמןראיתם

האופיבעליהאיוד<םחלקית.מחורזעליז,בקצבכתוב
המחויכתלאווירהתורמיםקישקהמישלשלהקריקטוד<סט<

הקוראים.ולהנאתהסיפורשל

צבעונייםבאיודיםהמלווהקטן,אחלהולדתהכנהספד
ועליזים.
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סיוון.ריס Dאתרגוס:

 , 2008אגס~

מנדקר. ,'ע 29

הירוק.הגן

מגן.סיגלכחכה:

מן. Dהוט.עריאיוריס:

 , 2005 .לדורי

מנוקר. 1ע' 22

לנפתלילמה

 .נפתליקוראים

אלונהוציירה:כתנה

D .רנקל
 , 2009מורן,

מנדקר. , 1ע 36

אמהשלהמשתנההמראהאתמתארתהמספרתהילדה
האםאותהמזמינה ?שם"לןיש"מהלשאלתהשהשמינה.

הילדהבפנים.שנמצאהמיוחדהזבדאתולחושלהאזיןלהביט,

הגדולהבבטןומסתתרותשיתכןשונותגדולותחיותמדמיינת

הצעצועיםאתייקחומהבטןשיצאוהחייםשבעליוחוששת

ההוריםלבתשומתאיבודמפניהדאגותלהם.ויזיקושלה
צורהלובשותהחדשהאחעםרכושהאתלחלקוהצורן

מסתיימיםהדאגהמעורריהדמיונותומשעשעת.דמיונית

מבקדתובהמשךסבתא,אתלצדההילדהמוצאתאחדכשבוקר
מסתייםהסיפור .החדשלאחיהומתוודעתהחוליםבבית

אתבידיהמחזיקההגדולהכשהאחותיתירהבאופטימיות

התינוק.

מיחזורבאמצעותהסביבהאיכותעלהשמירההספרבמרכז
הילדהכאשד"ירוק".המושגוהקנייתפסולתחומריוהפרזת

ירוקים.לילדיםגןלעצמהמדמיינתהיאירוק,גןעלשומעת
באיכותשעוסקגןשזהולה,מסבירהזהבגןשלומדילדאבל

לבהתשומתאתמסבהילדחומרים.וממחזרהסביבה
הסיפורבהם.החוזרהשימושולאפשרויותהשוניםלחומרים

והמועצההירוקהגןילדישוהם,ספרייתבשיתוףנוצרהמידעי
יפה.לישראל

הסיפורצעירים.לילדיםהמיועדוהזיכרוןהשואהעלסיפור
פרנקלשלהקודמיםספריהגיבור-נפתליהילדסביבסובב

הילדבהצגתנפתחפרהסי .שמומקורלגביהסברומספק
מסגרתלסיפורהמספקתהמספרת,האםע"יואמונפתלי

בוהזמןעלמספרתהיאבהמשךומגוננת.אוהבתבטוחה,

"הזמניםאתבתמציתיותמתארתהיאקטנה.ילדההיאהייתה

רעיםואנשיםמלחמההייתההרחוקהבארץכאשרהרעים",

שוויםאינםהאדםשבניהכריזוהםהעולם.עללהשתלטניסו
עבורהמחבואמקוםחיפשוהוריהלחיות.מגיעלאושלחלקם
עלהטוביםולניצחוןהמלחמהלסיוםעדהסתתרובוועבורם,
המשפחהקרוביאתחיפשוהםהמלחמהלאחרהרעים.

התצלומים,הםשנותרמהנהרגו.שהםהתברראןהאחרים,

האםנפתלי.סבאשלתמונתוגםובהםבאלבום,השמורים
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האדםשבנילוומראהשבאלבוםבתמונותבנהעםמתבוננת
הסיפורקרוביהם.שלבזיכרונותלחיותממשיכיםשאינם,

העולםבכלהטוביםהאדםשבניהמרגיעה,בהבטחהמסתיים

הספרהרעים.האנשיםבעולםעוזישלטולאשלעולםשומרים
הצעיר,לגילהמיועדיםהשואהספדיבמדףשהיהחללממלא
ומעוררתלשואה,הזיכרוןביוםהנשמעתלצפירההסברומספק

קטנים.ילדיםאצלוחרדותשאלות

 'ב-א'לכיתות

הנסיכה.הסיחה

שניר'מיריקנתכה:

עמית.עפרהאירריס:

 12008כברת~

מנוקד. ,'ע 45

חברות.

זיכילההמחכות:שט

יונתןתרגרס:ריקהרף.

גיראר.

 , 2008כנרת,

מבוקר. ,'ע 24

בשםקטנהסיחהעלילדותה,מימיסיפורמספרתשנירמידיק

לטיוליצאההסוסהכשאמהבאורווה,לבזשנשארהנסיכה,

לידתהמיוםהסיחהאתשהכירההקטנההילדההכפר.ילדיעם
דענה.ותהיהתבכהשמאלה,דאגהשמה,אתלההעניקהואף

לאמה.מתגעגעתשהיאואומרתבוכההילדההטיולבמהלן

הילדהשבות,הןויחדהסוסהעלאותהמרכיביםהמטיילים
ביןהקבלההיוצרועדיןמחורזספורזהולבתה.והסוסהלאמה
שלההזדקקותוביןהאם-הסוסה,לאהבתהאנושיתהאםאהבת

בלשוןזאתוכללאמהותיהן,והבת-הסייחההבת-הילדה

וללב.לאוזןהערביםמדויקת,ובחריזהמתנגנת

מוכרת,סיטואציההמתארוקנאה,נאמנותחברות,עלסיפור

אחתומעדיפהחברותזוגביןמפריזהבכיתהחדשהילדהשבה

מסרבתהיאואומללה.בודדהמרגישההדחויההילדהמהן.

במחשבותושוקעתעמולשחקאחרילדשללהצעתו
רוזהשוב.אליהלבלשיםלחברתהתגרוםאיןובדמיונות,

ביוזמתהאליהתחזורשליכדהעזבסבלנותלחכותמחליטה

דברכאילואליהפונהכשליכדהבבוקר,למחרתאותה.ותפצה
ואזלרגעמהססתהיאלשחק,רוצההיאאםושואלתאירע,לא

הקשהביוםרוזהאתמלווההסיפורובהקלה.בשמחהנענית
הצעתתוךשלה,ולמחשבותלרגשותלגיטימציהונותןשלה

יסתדרושהדבריםמנחמתהבטחהבצירוףהנכוןהפתרון

הסיפורחברות.נשארותטובותחברותשכןטובה,בצורה

כזיבהומורומשתמשהגילאיםכלבניעבורהזדהותמעודר
הטעונה.הסיטואציהאתלרכך
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לולה.שלהשיר

כרגמן.ארר'תכתגה:

 , 2008מורן,

מנוקד. , 1ע 27

באפס.מעשה

 .גררארר ' 01 'כתג:
גלעד'-כרמ'תא'רר'ס:

D .רדארר

 , 2008המאוח,דוכוץ pה

מנוקד. 1ע' 36

החיותהשונה':'קבלתבנושאהעוסקועכשווימקוריסיפור
אתלשטוףלנהרהולכתכשהיאהצבועה.מלולהנרתעותביעד
לולה "!מגיעההמפחידה !באה"הצבועהקוראות:הןפניה
שירמחברתהיאבודדה.נשארתאןקשר,איתןליצורמנסה

אתששומעהחולדשהנן.ממהשונהלהיותהרצוןאתשמתאר
שיאפשררעיוןעלחושביםהםיחדלה.ומחמיאמתרגשהשיר
יחסןאתלשנותלהןויגרוםשדה,לולהאתלשמועלחיות
אותוושולחיםהחולדבביתהשיראתמקליטיםהשנייםאליה.

בדדיו'נשמעוכשהשירבתחרותזוכהלולהכישרונות.לתחרות

ממקומותלצאתהחיותכלאתומושךמאזיניואתמרגשהוא
דניםבסיפוריםכמוללולה.כפייםלמחואולבואהמחבוא

החיצוני'המראהאחדשוללללכתלאקוראהמסדזה,בנושא
מסרהפנימיות.ותכונותיוכישרונותיועלהאדםאתולהכיר

ביטויולאפשרבאנשיםלגעתהאמנותשלבכוחהקשורמובלע

עצמי.

לחפשויוצאמעשה,באפסמהישיבהמשתעמםאפסהמספר
בטענהבהתנשאותאותודוחותהספרותכללמשחק.חבר

נעמדעצמו,בתוךומתכנסנעלבשאפסלאחדעדך.חסרשהוא

כדייחדמשניהםשנוצרהצירוףאתומנצל 1המספרלידו

 .החד-ספרתייםהמספריםלשארביחסומעמדוערכואתלשפד
כדיאפס,שלחברותואתלבקשובאיםדואיםהמספריםשאד
אפסשלההזדמנותזוזו-ספרתיים.מספריםהםגםליצור
 .לכןקודםבושהטיחוהעלבונותעלכגמולםלהםלהשיב
בהםנוזףהמתקוטטים,המספריםאתמרגיעתשעהמספר

מתואריםהספדבסיוםתור.לפיאפסעםישחקוהסדר,ומציע
אזכורתוךאפס,עםשיחקוהשונותשהספרותהמשחקים

דגאחת-שחים-שלושפרט,אוזוגכגון:מוכרים,ילדותמשחקי
אתמעשירהמקוריהסיפורועוז.אבניםחמשרביעיות,מלוח,

החשבונייםהמושגיםעםצעיריםילדיםשלהיכרותם

יצירתםאופןולהבנתחשבוניתלחשיבהמעודדהראשוניים,
המתייחסדגשי-חברתימימזבעלהספדבנוסף, .מספריםשל

לשיתוףואלימות,למריבותכוח,למאבקיילדים,ביןליחסים
ההומורבזכותמהנההסיפורוהשלמה.פיוסולדרכיפעולה
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הספדיה.אריה

קנודסן.וכישלכתגה:

ס. pחוקויןאיורים:

ארג.אידיתתרגוס:

 , 2008כגרת,

מנוקר. , 1ע 40

למדתיאיד

גאוגרפיה.

שולגיץ.'אודיכתג:
גן-גתן.איתןתדגוס:

 , 2008כנרת,

מגוץד. ,'ע 29

המספרים.שלההאנשהואופןהמיליםמשחקיבר,המשולב
 '.ב-'אלכיתותבמיוחדמתאים

נכנסאחזיוםהציבורית:בספרייהמתרחשצפריבלתיאירוע

הספרייהמנהלתהספרים.כונניותביןומשוטטלספרייהאריה
שרםנקבעשלאכיורןאבלהכללים,קירםעלכללבזרךמקפידה

להגיחלה,לזורחשרץלספרןמורההיאזה,מסוגלמקריםכלל

הסיפורבשעתלהשתתףשכזילרמזהאריהלנפשו.לאריה

הואלהם.ולצייתההתנהגותכלליאתללמודעליובספרייה,
הקהלעלומתחבבשוגותבעבודותמסייעבספרייה,משתלב
ושואגרץוהאריהצפויבלתיאירועכשקורהוהמבוגר.הצעיר

אתועוזבהכלליםהפרתעלננזףהואעזרה,להזעיקכדי

עדבספרייה,האווירהעלמעיבחסרונוהבאיםבימיםהמקום.

מותרשלפעמיםלאריהומגלהבעצמומביןהקפדןנקזישמר
ברמההסיפור.שלהטובלסיומוומביאהכללים,אתלהפר

המקסים,הספרהשוגה.קבלתבטרגיתגםהספרעוסקהסמויה

גיל.בכלומהנהאוניברסאלייםנושאיםמעלהללב,נוגע

אתהמתארהמחבר,שלמחייואירועיםעלמבוססהספר
השוממהלטורקסטןהמופצצתמאירופהמשפחתושלבריחתה

קשייעללגבורהדמיוןשלכוחועלסיפורזהוהחמה.

המלחמהתקופתשלתמציתיבתיאורנפתחהסיפורהמציאות.
בידייםלברוחהמשפחהאתואילצהואוגדןלהרסשגרמה
יוםומחסור.דלותבתנאיקטןבחזרמתמקמיםהםריקות.

שלמפהזאתבמקוםוקרנהלחםלקנותלשוקהולךהאבאחז
לאחראךהכסף,אתשבזבזאביועלכועסהרעבהבןהעולם.

רבותשעותמבלההילדהקיר,עלהמפהאתתולהשהאב
המפהבזכותהעתקה.וניסיונותהפרטיםלימודבהתבוננות,

אוקיינוסיםחופימדבריות,ביןדמיונוכגפיעלמפליגהוא
יכוליםהנפששכוחותלומדהואכךוגופים.גניםערים,והרים,

הספרבסיוםהאדם.רוחאתולחזקפיזימחסורעללגבור

לביןהמסופרביןהקושריםמחייואירועיםהמחברמתאר

בכיתותהשראההוראתאתללוותיכולהסיפורלאמן.הפיכתו
מתוארותבוהתמציתיהאופןבזכותהשואה,ביוםהנמוכות

הפנימייםבכוחותהקשורוהמסרוהשלכותיה,המלחמה
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חברים.בונים

 .נגרראדטדמיכתג:
 . pדמיכאלתרגדס:
 , 2008 ,צדטנר

ד. pמנר ',ע 32

התפוח.עץנסיכת

ךר,ג'יזכתבה:

ארג.איריתתרגרס:

 , 2008כנרת,

מנוקד. , 1ע 29

הדמיון.באמצעותהמציאותקשיימעללהתעלותוביכולת

פעילותומעודדתרבותיתרבמהגריםבשכונתשמתרחשסיפור
הוריועםעברהעורשחוררפיומעצימה.מקרבתמשותפת,

אותושיתפולאהילדיםזרותובשלחדשה.בשכונהלהתגורר
לבנותהחליטעבודה,כלימהוריושקיבללאחרבמשחקיהם.

מציצהשכנתוסינגקיגרוטאות.מחלקי"חברים"בעזרתם

שנילדמויות.בגדיםבהכנתלהשתתףומציעהלגדרמעבר
מתמידיםהםביח.דלבלותומרביםמתיידדיםהילדים

בקדמתשבנו"החברים"כלאתומציביםהיצירתיתבעבודתם
לבנייהלהצטרףשמבקשיםרביםילדיםמושכתהתצוגההבית.

מוזמניםהםזוכים,הםלוהתקשורתיהסיקורבזכותוליצירה.
גדליםהילדיםהספר,בסיוםבמוזיאון.יצירותיהםאתלהציג

מסרמעביראונגררשלסיפורומפורסמים.לאמניםוהופכים
אוניברסאליים.ואקולוגייםאנושייםמסריםובצדוחברתי
וחברותפעולהשיתוףעשייה,יוזמה,שלערכיםמדגישהסיפור

תרבויות.ביןכגשרובאמנותהמחזורבנושאגםונוגע

זמןלפנירחוקהבממלכההמתרחשתכמעשייהנפתחהסיפור
הזקןהמלךהמלכה.מותמאזובעוניבצערשרויההממלכהרב.

שתנהלהשליטה,אתבנותיושלושמביןלבחורמתכונןוהעייף
דברלעשותמהןאחתכלעלמטילהואאחריו.הממלכהאת

למעשיהןובהתאםבהןלהתגאותיוכלשבזכותובמינו,מיוחד
מגדליםבונותהבוגרותהאחיותשתיהיורשת.אתיבחר

בחרצןמשתמשתהצעירההנסיכהויופיין.כוחןאתשיאדירו

להפריחמנתעלהטבע,מתנותובשארמאמהשירשההתפוח
היאמלבלבים.פריעציעליהולהצמיחהצחיחההאדמהאת

 .רביםתושביםשללאהדתםוזוכהענינערעםפעולהמשתפת
בבדידותןמואסותהשחצניותהאחיותהסיפורבסיום

בצלהנהניםהעםולבניהצעירהלאחותןומצטרפותבמגדליהן,
עדיניםמיוחדים,באיוריםמאוירתהחינוכיתהאגדההעצים.

כהותגיבורותשבמרכזודמיוני,עולםהמשרטטיםומקסימים,

הילדים'ספריביןרענןדימוי-ומתולתלותשיעדשחורותעו,ר
נוספיםמסריםעיניים.וכחולותבלונדיניותנסיכותשבמרכזם

ולנדיבות.לפשטותהאדם,בניואלהטבעאללחיבורקשורים
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שימנת.אתלחציל

 .דויצקיגעיוככתנה:

 . Jקרמדגיאיוריס:

 , 2008כנרת,

ד. pמגר 1ע' 41

 'ה-'גלכיתות

שלחמעברעונת

שרון.

יורט.דפנהכתנה:

 .צירפתינוריתאירריס:
 12008קוראים,

מגרץד. ,'ע 111

למשפחתבאפריקהביערשנולדקטןפילוןשימנה,שלסיפורו
ציידיםמאושרים.חייםחיאיתםומגוננת,אוהבתפילים

לבדר,נותרשימנההפילים.כלאתומבריחיםבאמופוגעים

אמרעלמתאבלבעודרמפחי,דלילהלאחרורעב.מפוחד
לוומבטיחהאותרשמלטפתקטנה,ילדהפוגשהואשנהרגה,
הפילוןאתמוביליםואביהדפנהעליו.ותשמורלושתדאג
זוכההפילוןהרריה.שמנהליםלפילוניםהיתומיםלביתהקטן

הילדהדפנהשלהרתוקות,הפילותשלולאהבתןמסורלטיפול

להתגברלשימבהמסייעיםוכולםבגנון,החייםבעלישארושל
עלהמבוססהספרביניהם.ולהשתלבשעברהטראומהעל

צוךלבעייתמוזערתמעוררבמציאות,שהתרחשואירועים
 .החייםבעלילהצלתטוביםאנשיםשלולהתגייסותםהפילים
עלהתנהגותם,מאפייניעלפילים,עלמידעמקנההסיפור
ונרגעמרתקוהואביניהם,החברותוגילויישלהםהרגשעולם

ולמבוגרים.לילדיםללב

בעירייהמעבודתומפוטרו;כיתהתלמידתשרון,שלאביה

נאלצתהמשפחהחדש.עבודהמקרםלמצואמצליחראינו

חשהשרוןהורגלו.אליההחייםברמתשינוייםעםלהתמודד
בדאגותהטרודיםהרריה,עםיחסיתעלגםהמשפיעבשינוי

מחברהומתרחקתהלימודייםבהישגיתיורדתהיא .ובחישובים
רקעעלהאורנקודתמשותפות.לקניותלצאתלהשמציעה

האהבהוחוויתחברותההיאעובדת,שהיאקלההלאהתקופה

אתלמכורמחליטיםההרריםעומר.עםחררהשהיאהראשונה
שררןהעיר.בקצהמשותףבבנייןלדירהולעבורהנאהביתם

אליו.שתתלווההחברתיתהסטיגמהומןהמעברמןחוששת
החדשלמקרםמסתגלתהיאהטובהחברתהובתמיכתבהדרגה

עבודה.מוצאגםאביההספרובסירםחדשים,חבריםורוכשת

ומציעהמשברבתקופתשררןשלתחושותיהאתמתארהספד

הסיפורשלהחיוביסיומומעשיים.פתרונותואףעידודתמיכה,
מסדיר .איתםלהתמודדושניתןזמנייםהםשמשבריםממחיש

בסטריארטיפיםולצריכה,לכסףביחסעוסקיםהחינוכיים
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גיל.שלהסוד

 .אג'רסרנהכתגה:

גץ.אג'א'ור'ס:

המאוחר'חקרכךץ

עשרה,ר'את Pסררת

 .'ע 100 , 2008

 .תיקהשלהמסע

 .\י pשאסתרכתגה:

 1200Bשרקן,

 '.ע 39

 .עליהרואיםלא

אהרוגוף.חג'תכתגה:

 .גץאג' : pא,ןך,

עזרהלקבלוביכולתחברותשלבחשיבותהועדתוום,חברתוום

הזדהות.ומעוררקריאהסיפור .ממבוגרים

ומנסהלמידהמליקויהסובלת ',דכתהתלמידתגיל,שלספורה
מצטוונתתלמידההיאגילשלהתאומהאחותהזאת.להסתיר

השיעוריםאתמכינההיאהסו.דאתלשמורלהעוזרתוהיא

אתמשווהכשגילהמבחנים.אתעבורהוכותבתבמקומה
בתחילתטיפשה.עצמהשהיאחושבתהיאלאחותה,עצמה
המורהאבלובכיתה,בביתגילשלסודהנחשףד'כיתה

עלמספריםוהילדיםבכיתה,הנושאאתמפתחתבחוכמתה
אבחוןעוברתגילמתמודדים.הםשעמםרקשווםבעירת

הסבריםלקבלזוכההיאהפסיכולוגיתעםפגישותיהובמהלן
גילהספרשלבסיומואותה.שמטרידותלשאלותותשובות
נזכרתהלימודווםבהישגיהשחלההתקדמותעלמדווחת

בדימוישיפורועללאחותההתקרבותהעלוכןשקיבלה,העזרה

ומענוונתקלהבצורהכתובהסיפורשלה.העצמיובביטחון

לקריאה.

בתקופתהונגריהילידתכילדההמחברתשלחווהסיפור

ילדיםעםחיהבמנזר,שוההמשפחתה,מבניהמופרדתהשראה,
'אקסרדרס.'המעפיליםבאוגורתלארץרעולהביתוחסריעזובים
צעירים.לקוראיםמותאםואיורים,קומיקסהמשלבהסיפור
שלמבטהומנקודתראשוןבגרףנמסריםתיקהשלקורותיה

קטנותהאותיותזאתלעומתוברורים.קצריםבמשפטיםילדה,

אתמתארהספרמבוגר.שלתיווךשדרושכךמנוקדות,ואינן
לחרות,נאלצושילדיםהרביםהמעבריםהמלחמה,אווירת
לאירועיהקשוריםשוניםומושגיםוהסכנההפחדתחושת
אלבדרךהארוךלמסעמוקדשמהסיפורכמחציתהשואה.
לגרמניה.ומשםלצרפתולגירושבאנווההקשהלהפלגההארץ,
רתרשוותם,ילדיםשלכרחםאתנסעלהמעלהללב,נרגעספר

וניצלו.הקשווםלמרותשרדושבזכותם

היאעיוורת.שהיאחדשהתלמידהשיר,מצטרפתלכיתה
ארתהלשאולהילדיםאתומזמינהבביטחוןעצמהאתמציגה
בירפווה,חבריהאתכובשתשירלהכירה.שווטיבוכדישאלות

וו 0



 .המאוחד 1 ' 1חקיג

 1עשרהקריאתסדרת

 • 1ע 122 , 2008

מלכה.לאפעםאף

גון-גרוס.צרפרנתכה:

אירריס:

אדחסיר-גרומר.כרכה

המאוחד,הקיבוץ

עשרה,קריאתסדרת

2008 , 

 1ע 193
• 

ו'-חט"בלכיתות

הלב.פעימות

 . 11ץרי,שררזכחכח:

פירון.מאירהתרגוס:

 , 2008טד-מאי,

 '.ע 166

המגבלהעםוהאופטימיתהעצמאיתובהתמודדותהבכנותה

לפענחהיוצאיםהמושב,ילדישללחבורהמצטרפתהיאשלה.
הילדיםהתושבים.לבתיפריצותשלמטרידהתעלומה
לשבתמתכננתושירמיזעולאסוףבמושבלהסתובבמחליטים

היאהפעמיםבאחתסביבה.למתרחשולהאזיןספסליםעל
התעלומה.בפתרוןבהמשךמסייעזהופרטצעדים,קולשומעת
כנופייתשללתפיסתהמביאהאכןהחבורההסיפור,שלבסופו

כךבתוךרעיל.חומרולשיווקליצורהאחראיתפושעים,

אפשרותועלעיווריםשלעולמםעלהילדיםלומדים
החברתית.השתלבותם

בדימוישפוגעלמידהמליקויסובלתו'כיתהתלמידתחילי
ע"ימאחיהפחותרצויהשהיאמרגישההיאשלה.העצמי
הבנותע"יחברתיתדחויההלימודיים,כישלונותיהבשלהוריה

הספר .המוריםע"יפחותומוערכתהכיתהשלהמקובלות
הצלחהשלבחוויותגםאךתסכול,בשעותאותהמלווה
שלכספרותחושותיה.מחשבותיההפנימי,עולמהאתומבטא
בנותכלאצלוהזדהותענייןיעוררהואההתבגרותגילתחילת
למידה.מליקוייסובלותאינןאםגםהגיל,

ובסגנוןראשוןבגוףידהעלנמסר 12-הבתאכנישלסיפורה
במשפטיםומנוסחלבתיםמחולקשתוכנםשיריםמיוחד:

הרגשייםבמצביםהמתמקדתעלילהיוצרשלהםוהרצףקצרים'
המתפתחהקשרעלבשיריהמספרתאבניאבני.שלובחוויות

היאשלהם.הריצהבמפגשישלה,הטובהחברמקס,וביןבינה

היאולכןלחשוב,להומאפשרתאותהמשחררתשהריצהחשה

ולהשתתףלהצטרףהנבחרתמאמנתשללהפצרותיהמסרבת
בתחרויות.

ההיריוןלגביומחשבותיהתחושותיהעלמספרתהיאעוז
נוכחיםיהיוואביהשהיאהתכניתועלאמהשלהמתקדם

התינוק.אחיהלידתעלגםמספרתהיאבהמשךבלידה.
מתרחשיםחדשיםוחייםהתחלההמסמניםאלהאירועים
זיכרון.מבעיותוסובלאיתםשגרסבה,שללהזדקנותובמקביל
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 .במערכהבודדה

 .כורדמזאורנה :כתנה
אחרונות.ידיעות

עשרה'פרוזהסדרת

 1ע 349 , 2008
• 

דיו.שללב

פונץה.ץורנדיהכתנה:

רכנת.חנהתרגוס:
 , 2008זמורה-ניתז,

 '.ע 496

אגני,שלוהמציאותיהפנימיעולמהאתמלוויםהקוראים
כפיהספר,שלייחרדועצמית.והתבוננותהזדהותהמעוררים

הנקייה".בפשטותשטמון"בעושר-המנקריםאחדשכתב

העתיקה,נעתונירוןישראלבארץהמתרחשהיסטורירומן

שמשפחתהיהודייהנערהשולמית,המכנים.מרדשלבתקופה

לביתומונאתהיאלעבדות.ונמכרתנחטפתהמתייוונים,מן
מערכתהמלך.שלהטוביזיזוופילוסוף,יווניאציליאביס,של

בקונפליקטשולמיתאתמעמידהניניהםהמתפתחתהיחסים
בזהותההכרתהמתחדדתנשנידווקאוההיגיון.הרגששנין

לחיזוריומסרבתהיאכןועלהעמיםשניןובהבדליםהיהודית
ואחיהםמתתיהובנימרדביהודהמתגבשבינתייםאחריה.

אמיצהכנערהמתגלהשולמיתהיווני.נשליטהיהודים
ואףעצמהאתמסכנתהמרדדים,עמהלבנילעזורהמתגייסת

נדיבותהתושייתה,כן.לשםהאישיאושרהאתלהקריבמוכנה
היהודיתבאמונהדבקותהלפעול.ארתהמניעיםונאמנותה

מזרזתאןיאביס,שלהנישואיןלהצעתלהיענותממנהמונעת
הספרשלנסופרשמניאשלו,האישיהבירורבתהליךאותו

היהודית,הקהילהאתגםמתארתהספרעלילתלאיחודם.
ספרהשלטון.מולחירותהרעלצביונהעללשמורהמנסה
ואתהתקופהאווירתאתהממחישומעשיר,מרגשמרתק,

לאומית.זהותשלשאלותומעלההמוכרההיסטוריהסיפור

ובדמיון,בקריאהספרים,נאהבתשעוסקפנטסיהספר

שלסיפורוזהוהספרים.וגיבוריהסרפדהקורא,ניןוביחסים

ושלאקריאתו,ונכוחעלילתי,סיפורבקוללנתרהקוראאב
ולחזורהספרמתוןלהיחלץבזריותלדמויותגררםבמתכוון,

חוטפותוהןרעותהללוהדמויותהמזללרועהמציאות.לעולם
לביתההאםוהשנתהתסבוכתפתרוןנתר.אםאשתו,את

הספר,אתשכתבהסרפדאללהגיעומנתומהאבידרשו

המקוריתהעלילהאתמילותיונכוחשישנהכןלידיולהניאו
לרב-שהייתהבטרילוגיה,ראשוןספרזהרשחיבר.הסיפורשל
זמירן,מלאמרתק,ספרקולנוע.לסרטועובדהבינלאומימכר

הקריאה.אוהבילכלהמיועדמפתיע,
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וקול.אמיל

ג'דאטשטיין.ג pיעכתג:

 .אחרוניאריהתרגוס:

המאוחר.יכוץ vה

 , 2008צעיריס,סדרת

 '.ע 158

לאחור.סלטה

ורטה-זהגי.תמרכחכח:

עוכר,עס

 , 2008 ,לנוערספריה

 .'ע 234

נוצרי,וילדיהודיילדשלנשכחבלתיוהישרדותחברותסיפור
בשנתאוסטריהשלסיפוחה-האנשלוסערבבווינה,המתרחש

אתמאבדיםהתשעבניהילדיםשניהנאצית.לגרמניה 1938
הםחברותם.הואלהםשנשארוכלטראומטיבאופןחודיהם

הגואהבאנטישמיותונתקליםמסתורמקוםלחפשיחדיוצאים

במפגשיםשזורסיפורםביהודים.הנעשותובפרעותברחובות

שמירתעלונלחמותלהם,לסייעשנחלצותדמויותעםאנושיים
אתממחישהספדהסכנה.ולמרותהמלחמהבתוךאנושצלם

שלהימצאותםאתגםאןהחברה,שלהערכיתההתמוטטות

טובים.וינאיםואזרחיםרחוםנאציחיילאמיצים,מחתרתאנשי

במטרההרכבתתחנתאלוקולאמילמגיעיםהסיפורבסיום

אמיל(הקינזד·טדנספודט).לאנגליההילדיםלמשלוחלהצטרף

אללעלותמקווההרציף,עלנותרקולאבלהקרון,אלנדחף

שלהתמימהמבטםמנקודתהמתוארהסיפורהבאה.הרכבת

הזדהותומעודדשלהםוהמחשבותהדגשותאתמבטאהילדים,
עלשעבדההקשהההתנסותאתוממחישמייצגהואבכןרבה.

שיצאהספרהשואה.בתקופתבעצמםלשדודשנאלצוילדים

אחתאתהיווהיורק,בניו 1940בשנתביידישלראשונהלאוד
תחתבאירופהלמתרחשהראשונותהספרותיותהעדויות
 .הנאציהמשטר

שהחליפולאחדבירושלים,להתגודדעובדותואמהנטע

 ',טכיתהתלמידתהאתלטית,נטעשונים.מגוריםמקומות
בעדהעםומתיידדתיהודי-ערביילדיםבקרקסמשתלבת
בביתהמבקרתכשהיאמגוריה.למקוםבשכנותשגרהערבייה

שמתייחסשאפיק,הגזולאחיהאתמכידההיאאבתיסאםשל

נטעמתחיליםבהדרגהמופגנת.בעוינותבתחילהאליה
למפגשהזדמנויותלעצמםוליצורלזוזהלהימשךושאפיק
והיחסהביטחוניותהבזיקותהקדומות,הזעותולקרבה.
אתלקטועלוגורמיםערבי,כנערשאפיק,נתקלבהםהמפלה

אתמאירהספרבאינו.בעוזונטעעםהמתפתחהקשר

מעודדבארץ,לערביםיהודיםביןוהיחסיםהחייםמורכבות

הספרסטדיאוטיפית.מחשיבהולהשתחררהאחדאתלהניד
למחשבה.ומעודרמאודקריא
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אבודים.חלומות

שגיא.אדהכתגה:

 .\'כאגיאידריט:

בעדריט,סדרתערגו,עט

 .'ע 148 , 2009

האבודה.המשימה

עינת.עמדהכתגה:
חמאדחד-ספריתהקרנו"\

D .סדרתרעדיטY .עיריט

 1ע 125
• 

כתוםקיץ

כתגה:

ענודתבעקבותמשפחתהבניעםמגיעהישראלית,נערהלי,

האפרטהייד,משטרבתקופתאפריקהשנזרוםליוהנסבורגהאב

ואינהכאבםעםמזדהההיאהשחורים.אתלרעההמפלה

וחברותיהלישבדבר,הסכנהאףעלהעוולות.עםמשלימה
הןוהגזענות.האפליהכנגדמודעותולעוררלפעולמנסות
שישנוערארגוןומקימותנזקקיםעבורונגזיםכסףאוספות

מתקרבתליבזיכוי.לדוןומטרתועריםבכמהסניפיםלו
העוניחייעלממנהשומעתבביתה,שעונדתהשחורהלעוזרת

בנה.ללידתאיחהומתכוננתאחיהשלמעצרועלוהמצוקה,
מגופהמוטרדתליהתבגרות.סיפורזהוהחברתילהיבטבנוסף
באהבהעסוקההיאבחברה.וממקומהמהופעתההמלא,

הספרעצמי.למימושוברצוןחברתייםבמאבקיםראשונה,
הגזעניהדיכוימשטרתחתהחייםאתהקוראיםנפניחושף

והתנהגותלהתנגדותאפשרויותומציגבאפריקהששרר
שלמסריםמעבירהסיפורואיום.סכנהתחתגםהומאנית

עידודגםכמוחברתית,ומעודנותאנושיותיוזמה,אקטיביות,

האישי.בתחוםוהתפתחותלשינויהאפשרותנדבר

נשנותבמצריםשפעלההיהודית,המחתרתשלקורותיה
שגויסוחבריה,שלסיפוריהםבאמצעותמסופרהחמישים,
אתמציירתעינתתיכון.תלמידיבהיותםעודציוניתלפעילות

ולמדינתלציונותוהמסוריםהנלהביםהצעיריםשלדמויותיהם
ונפלובמפעיליהםאמונהמתוןעצמםאתשסיכנוישראל,
ע"ינאסרוהצעיריםעשרתכפול.סוכןשללנגידתוקוונן

שניםוישבוישראללמעןריגולבאשמתהמצריהמודיעין
בתלייה.להורגהוצאומתוכםשנייםהמצרי.בכלאארוכות
המדינהאתהסעירההביש""עסקבכינוישנודעההפרשה

שיקוליאתלחשוףמנתעלושובשובונחקרהשניםבמשך
הסיפורוהצבאיות.הפוליטיותהמערכותשלהמוטעיםהדעת
ובמכתביםדסה,ורובוטזעפרןמאירשציירובציוריםמלווה

אהובתו.לסוזילויויקטורשכתב

 , 2005בשנתעזהחבלישוביפינויאתשליווהאירועיםסיפור

נכלאעצורותשהיוהנערותאחתתמר,שלמפיהמובא
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ד. Yשטרייט-ררראסתר
 1200B 1עמרחר

 '.ע 280

כנגדהמאבקבמסגרתתנועה,ציריחסימתעלכעונשמעשיהן
המעצר,חוויותאתמתארתתמרההתנתקות"."תכנית

שקדםבחודשדקליםנורהבישובלמאבקוההצטרפותהשחרור
שלרהאידיארלרגיהאמרניעולמןנחשףהסיפורבמהלךלפינוי.
משפחתה .ונחישותןלמאבקמסירותןחברותיה,ושלתמר

החייםאתשעזבהדודתהאתכוללתתמר,שלהמורחבת
במחסומים,הנשיםשלהמחאהבפעילותומשתתפתהדתיים

הדתייםבחייםהתעניינותהמגלההחילוניתדודתהבתואת
מאפשרתדמותהקטיף.בגרשלשהותאליהומצטרפתובמאבק,

דעותוהשמעתהנעדרתשתיביווויכוחיםדיוניםעריכת

תמרביואהבהקשרנרקםהמציאותאירועירקעעלשכנג.ד
והסיפורהמאבקבמסגרתמכירהשהיאהנערים,אחדרבין

מןנערהבמרכזוהמעמידראשוןספרזהרבנישואיהם.מסתיים

הפנימי.עולמהואתחייהאורחאתוחושףהדתי-לארמי,המגזר

חיוביתאנושיתדמותלהציגמבקשתהחילוניתהסופרת
הספר,קרראי/רתשלמזרשרנהדרכהאםגםהערכה,ומעוררת

בחברההשונותהקבוצותביוולקשרלהיכרותבכךולתדרם
הישראלית.

העליונהלחטיבה

סקסי

אוטס.קררדג'ריסכתגה:
דרי.גידיתרגרס:

המאוחד-ספריתהקיגוץ

 '.ע 173 , 2008פועדיס,

מרביה"ס.בנבחרתושחייומצטייןתלמידהוא 16ה-בןדאון
השחייהבאימונילצפותנוהגלאנגליתהנערץהמרדהטרייסי,

הואמהאימוניםאחדלאחרהשחיינים.אתולצלםהנבחרתשל

הסועראוירמזגבשללהצעהנענהדאוןטרמפ.לדאוןמציע
שהואוחושדכלפיר,המורהשלהלבביתמהתנהגותונרתעאך

מהנבחרתשהורחקהשחייניםאחדאיתר."להתחיל"מנסה
ושולחברלנקרםמחליטמהמרדה,שקיבלשליליצירןבגלל

אתמאשיםהואבראנונימי,מכתבולמשטרהביה"סלמנהל
תלמידיםשגםכךעלורומזברשעשהמגרנהבמעשההמרדה

מבלימעבודתוהמרדהאתמשעההמנהלממגר.נפגעונוספים

אתומזמנתאותרחוקרתוהמשטרההענייןאתלחקרך
הפצרותיואףרעללהגיב,כיצדמתלבטדאוןלהעי.דהתלמידים

הואלטובתו,שיעידלו,שולחשהואבאימייליםהמרדהשל
מתמודדהספרשווא.בעלילתשמדוברלחוקריםמלגלותנמנע
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ההסגר.שנת

סת.שימרח pכתבת:

ןןו,אררדיןתרגרס:

 12008ספררס,דני

 .'ע 236

חיילישלאדונם

הצעצוע.

 .'דררנסאיאןכתכ:
סימון.ירסיפיהמאגגדית:

 , 2009זמורה-ניתן,

 '.ע 255

יחסההתבגרות,בגילוגיבושהמיניתזהרתשלסוגיותעם
נאמנות,שלשאלותמוסריות,דילמותלהומוסקסואלים,

הספר .חברתיולחץסטריאוטיפיותתפיסותתדמית,בגידה,

לחלקלקריאהנוחיהיהלאשאוליבוטהבסגנוןכתוב
למחשבה.ומעוררתמותחתשהעלילהלמרותמהמתבגרים,

ברליוםשמתכוננתעשרה,שחיםבתהרזיתנערההיאלילה
לוונישאהשנתייםבגיללושארוסהבעלה,עםלגררתעבור
נחש,מהכשתבמפתיעמתהצעירכשבעלהתשע.בתנהירתה

ולוותרשיערהאתלגלחעליהכאלמנהלנצח.חייהמשתנים
אסורשנהבמשךעליה.האהוביםוהצמידיםהסארישמלותעל
להיהיהאסורהמסורתחרקיפירעלביתהמפתחלצאתלה

עלשומעתלשעברכשמורתהחייה.כלבמשךשרבלהינשא

לראשונהבביתה.ארתהללמדלבראמציעההיאגורלה,
ולפתחסביבההעולםאלעיניהאתלפקוחלילהמתחילה
המתוארתהתקופהמקצוע.ולרכישתעצמילמימוששאיפות

הבריטיהשלטוןביןופוליטיתחברתיתתסיסהשלתקופההיא

בעיתונותמתפרסמיםחדשיםרעיונותהמקומיים.ההודיםלבין

שלהגדולאחיהולשוויון.להשכלהנשיםשלזכרתןגםובהם
לאחותולאפשרבניסיוןהשמרניאביהםעםמתעמתלילה

החייםאורחאתחושףהספרלימודיה.להמשךלעירלעבור

זר.בתקופהשחליםהשינוייםעללהודוהייחודייםוהמנהגים
העימותאתומחדדהנשיםדיכויאתהסיפורממחישכמר-כן

השכניםמביקורתהחששביולמודרני'המסורתיהעולםביו
לקריאה,מרתקהספרוחייו.הפרטחירותבחשיבותהכרהלבין
הזדהות.ומעוררללבנוגע

שלצבאבנועבוריצרוהואצעצועיםאמןהואג'ובי,שלאביו
לאחרשנההתשיעי.הולדתוביוםלוהעניקאותועץ,חיילי

מגויס.והאבבאירופההראשונההעולםמלחמתפורצתמכן
המופגזת,ללונדוןמחוץבכפרהמתגוררתלדודתונשלחהבן

הרריוהעץ.חייליעםמלחמהבמשחקיזמנואתומעביר
בכפרעליהם.שעוברמהעלומספריםמכתביםלושולחים
בבןפוגשואףוהרוגים,נעדריםחייליםעללידיעותג'ובינחשף

כדיבעצמושפגעמתברראןנעדר,שהוכרזהשכניםשל
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הנשיקה

,ךךנ,-כץ.רותכתגה:

 , 2008אמיר,

 .'ע 175

לביתוג'וביאתמזמיןהמבוגרהמודההלחימה.מןלהשתחרר

מהמודהלומדג'ובי .הלימודיםחומדאתלהשליםלולעזורכזי

החייםעלשיעודגםאלאבהיסטוריה,שיעודיםדקלאשלו
ספוגהואולמבוגרים.נוערלבנימתאיםהספדעצמו.ועל

תקופהוממחישהכואבותובתוצאותיהמלחמהבתיאורי

הקודרת,האווירהלמרותהנועד.לבנימוכרתשאינההיסטורית

אופטימית.בצורהמסתייםהספד

בבלגיהשנולדיהודיילדיוסף,שלונעוריוילדותוסיפורו

גליבעקבותמפוליןשברחויהודיםפליטיםלזוג , 1930בשנת
בגוףאחרתדמותע"ימסופרבספרפרקכלהאנטישמיות.

וחנה,נתןע"ילסירוגיןמטופרהספרשלהראשוןחלקו .ראשון
אחותוהוריו,יוסי,ע"ימסופרהשניוהחלקיוסף,שלהוריו

ע"יהאבשלורדיפתוהאםשלהקשההנפשימצבהעקבובניו.
מוסריםמהמזינה,ושובשובאותוהמגרשיםהשלטונות,

אותושגידלהנוצריתאומנתלמשפחההילדאתההודים
מביתהוריואותוחוטפיםהשישיהולדתוביוםבאהבה.

מבחינתו.נסלחבלתימעשההאומנת,המשפחה

עובדכשהואבבלגיה,כנערהשואהתקופתאתעובדיוסף
ולמוסדמשפחותלבתיוממנהמסתורלדירתיתומיםמבית

המשפחהלביתחוזרהואהמלחמהבתוםשחפת.לחולי

שבהאמומקצוע.ולרכושללמודאותוששולחתהאומנת
הג'וינט.ארגוןשלילדיםלביתאותוומעבידהמאושוויץ
מוסדותביןבמעבדיםלימודיו,בנעוריו,אותומתאדתהעלילה
עליומלמדותבניועדויות .הוריועםהבעייתייםוביחסיולימוד

באוניברסיטהמצליחוכמרצהמשפחהכבעלבוגד,כאדם

וכןקשייה,ואתהתקופהאתוממחישמאודקריאהספד .בארץ

לומובניםתמידשלאהאירועים,עלילדשלמבטונקודתאת
זוגהבןשלהאמיתיתחייומסכתאתהמתארהספד .במלואם

ותיעודית.ספרותיתכתיבההמשלבבסגנוןכתובהמחברת,של
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