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חקדמח\אזלי

ז"לחובבלאהלר'דספדה ,) 2008(דצמברונועד"ילדים"ספרותשלהחורףחוברת
בארץ.והנועדהילדיםספרותחוקרימטובישנייםז"ל,רגבולמנחם

שעודדמיז"ל,ברגסוןגרשוןשלחייוותמובתוםשנהתמהלאקיץ,בטרם
האקדמימעמדוקידוםאתשהאיץומיבישראל,הילדיםספרותחוקריאתוטיפח

זה.זעתתחוםשלהלגיטימי,

ספרותולאוהביליוצריםלחוקרים,שהיהונועד",ילדים"ספרותהעתכתב
והעודןהיוזםבדגסון,גרשוןשללזכרומוקדשולשיח,ליזעלמבע,במההילדים
לספרותזאב"פרסאתאףמיסדהמקוריתביוזמתוהעת.כתבשלהראשון
הפרס,באמצעותבישראל.הילדיםספרותיוצרימביןלטוביםהמוענקילדים",
זאבצה"ל,שלהראשוןהחינוךקציןשהיההילדים,משודראתבדגסוןהנציח

להדהדעתהשבכמו ,)"רבר'פדחיבגן",פודת"אילןששירווינטדאוב,אהדן
דרכו.תמהלאתוםשבמותוולהבטיח,לבדגסון
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לזכךן

 2009- 1913ז"דגרגסזזגרשזז

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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נרגסוןגרשוןלבשמת

קלייןאדלינה

 22.1.09 , 412גליוןעזרבןאהודחדשותמתוך:
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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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קו nעיוןומ

זרחינוריתמאתלילדיםכפנטזיהומציאותדמיוז-וכנפייםקוד
לחינוךלרינסקימכללתאלקד-להמן,אילנהך"ך

מעוף.ילדים,בספרותפנטזיהזרחי,נוריתתארנים:

פתיחה

בקרבהפנטסטיתהספרותהתבססותבסימןהחלהואחתהעשריםהמאה

ס'ק'שלספריוכמריצירותצעירים.וקולנועטלוויזיהצרפיובקרבקוראים,
ררלינג,מאתפוטר""האריםפריוסדרתנדניה,סיפוריבסדרתלראיס

) 1997 , Ro\vling ( הופקר , 1997בשנתבאנגליתאורראהבהםשהראשון
ברחביהילדיםלספרותשוניםגיליםבניקוראיםשלחדשגלוהביאוכסרטים
לנוערלילדים,ספררתליצירותביחסחוקריםבקרבענייןהתעוררכןכמרהעולם.

בפנטסט.יהעוסקותולמבוגרים

הילדיםבספרותזרחינוריתשלהמיוחדמקרמהעלחשיבהמזמנתזוהתפתחות
רבותשנים"פנטזיה",יצירותולמבוגריםלילדיםכתבהזרסופרת.שכןהעברית,

רחבקהלבקרבענייןמעוררארארפנתי,נושאהייתההפנטסטיתשהספרותלפני
שמחוץענייןבגדרהיההפנטסטיהעברית,שבספרותובזמןקוראים,של

 .) 2002 ,(ינאיהספרותילקונצנזוס

פנטסיה?אופנטזיה

פנטסיה.ארפנטזיהלמילההמקבילהעבריתמילהבנמצאאין-כהעד

הדמיון;נחיוצר;זמירן . 1הבא:באופןפנטסיהמגדירהלועזי-עברי,במילוןפינם,

תיאוראשרספרותיתיצירה . 3להתגשם;יסודלהשאיןשאיפהחלום;הזיה, . 2

מוזיקליתיצירה . 4מהמציאותשלאובדמיונותבכיסופיםבהמעורבהמציאות
שארןמלווהעממיתחגיגההערבי:בהורי . 6קאפריזה . 5מוגדרתצררהלהשאין
 .) 607עמ' , 1958(פינס,וכר'יריותרכיבה,תחרויותמחול,זמררב,

הפנטסיהבמוזיקה,כיהללו,לפירושיםבנוסףמציין, ) 1068עמ' , 1969 (שרשןאבן
 , 1995ומישור,(בהטההורהבמילוןמוגדרת.צררהלהשאיןמוזיקליתיצירההיא

הנ"ל.עלמוסיפיםאינםהפירושיםאך ',ז-בפנטזיהכותבים ,) 555עמ'
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פנטזיה,הכותביםויש ',ס-בפנטסיה,בעבריתשכותביםמיישלעיל,שראינוכפי
הפסיכולוגיתהאבחנהבעקבותפנטזיהבמילהלהשתמשבחרתיזהבמאמר '.ז-ב
ארגזן,שלהבחנותיולאור(פנטסיה), Fantasyל-(פנטזיה) Pl1antasyשבין

לפנטזיההפסיכולוגיתההתייחסות .) 2003(ארגזן,הנפש""מצעבספרר

) Phantasy (, הלא-מודעהממדממקוררתקליין,מלאנישלתפיסתהלפיהיא
שלתפיסתובעקבותהיא ) Fantasy (לפנטסיהההתייחסותזה,לערמתבאדם.

בהקיץחלוםדמויתיותר,מודעתברמההפנטסיהמקררותאתהרואהריניקרט,

 .) 1995(ריניקרט,

גילוםהכוללכביטוי /פנטזיהבמילהלהשתמשבחרתיהספרותיהדירןלצורן
הספרותכיהנחהמתוןמודעות,ולאמוזערתשרנות,נפשרמותהמייצגספררתי

הקוראענייןספררתי,בעיוןלכולן.ומתייחסתהנפשרמותביןמבחינהאינה

בייצוגהאלאהפנטסטית,התופעהשלהפסיכולוגיבמוצאהאינווהפרשן

הקורא.ידיעלובקליטתהדומים,ייצוגיםעםהתרבותייםבקשריההספרותי,

ילדיונובספרותבספרותפנטזיה

תצפית:נקודותמשלושלעיוןהפנטזיהזוכה ,) 1984 (לנדאולראיסשלבמאמרו
מקיפההתבוננותוכז'אנר.והפנטסטיכמודוס,הפנטסטייוצר,כדמיוןהפנטסטי

בסוגיההמחלוקתעםומתמודדתהמחקר,שדהשלהשונותההתייחסויותאת
ז'אנר.אולמציאות)הספרותשלהתייחסות(צורתמודוסהיאהפנטזיההאם

פרטית","מיתולוגיהמעיןהיארוחניתוכפעילותיוצרכדמיוןהפנטזיה

אתמשחזרשאינודמיון,של"סוגהיאהיוצר.שלהייחודיבעולמושצמיחתה
 .) 250עמ'(שם,מקסימאלית"במידהממנומתרחקאלאבזיכרוננו,הממשות

שהיאהייחודיבשימושהפרטיתהמיתולוגיהלביטויבאהזרחינוריתשלבעולמה
בזיקהומתקשרמטפורי,ממשי,מעוףזהרמעוף.שלבתיאורערשה

אתהמגלםראיקררס,דדלוסעלהיוונילמיתוסכארכיטיפאינטרטקסטראלית
לחופשילפרוץהפיזיקה,וחרקיהאדםמגבלותאתלשבורלמרום,להגיעהשאיפה

אל.כמעטולהיותאדםבניכבוליםבהןלמיניהןהמגבלותמכלא

עולםעיצובאופןמשמע, /מודוסבפנטזיההרואהזרהיאהשנייההמבטנקודת

היאשהיצירההסוברותמתפיסותשחרורתוךהריאליסטית,בדרןשלאביצירה,
אתתופסיםאנובהםמקובליםממושגיםושחרורהמציאות,שלמימזיסבבחינת

הפנטזיהאתרואהזותפיסהוכדרמה.חברהזמן,מקרם,פיזיקה,חרקיהמציאות:

זו,תפיסהלאורבפנטסיה,הפוגשהקוראבלב.דספרותיתולאתרבותיתכתופעה
עשויהפנטזיהכמודוס,למציאות,התייחסותכצורתותהיות.תמיהותמשעה

מאפייניםישזאת,עם .) 2004ברכוויץ, ; 1984(לבזאר,שוניםבז'אנריםלהתבטא
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שלעולמהכלאחרת.מספרותפנטסטיתספרותהמבדליםמשותפיםתמאטיים
אלאאובייקטיביתמציאותלאבעולםהרואהזו,ייחודיתראייהעלמרשתתזרחי

דמיונייםידידיםאינםהילדשלהדמיונייםידידיוזאת,אחרתבמציאותאחרת.

 ,) 2002קולה",לךיש"אולי ; 1986הברוש",מביתר'ארבלרןממששלחבריםאלא

למגורים.ראוימקוםלשמשעשוייםבוטןאוגזרואבטיח,

ישז'אנר.בפנטזיההרואהזרהיאלנדאושמציעהשלישיתהמבטנקודת

מתירסריצ'ארדדוגמתבה,המצדדיםאלהאךזר,לגישההמתנגדים
) 2002 , Mathews (, באופןנתפסהז'אנרשונותבתקופותכימציינים

קדוםז'אנרהיאהפנטזיהתפיסתו,לפיפתוח.ז'אנרהואולפיכךשרנה,

ליווןלמקרא,עוברהקדומה,במצריםפותחספרוהיום.עדבספרותהמתקיים

במצריםהפנטסטיהז'אנרשלראשיתולימינו.עדומגיעהבינייםלימיהעתיקה,

ובתוכםשנה,אלפיםכארבעתבניסיפורים.נמצאובהןהעתיקהובבבלהקדומה

אמנותטבע,מולאדםמפלצות,סופה,בים,מסעכמוארכיטיפלייםייצוגים

לתפיסתו,הקדומה,הפנטזיההומרוס.ואצלבמקראאחר-כךשהופיעווקסם,
במציאות,מובניםבלתיענקכוחותעםבהתמודדותפסיכולוגיכלילאדםשימשה

מעניקובסיפור,במיליםומבעובדמיוןהשימושמהמציאות.שלאכוחותבעזרת
מגדירזמננושלהפנטזיהאתממנו.גדוליםבכוחותשליטהשלתחושהלאדם
הבא:באופןמתיוס

במסגרת 1פיי 1מאהמודרניתהפנטזיהשלהספרותי!!הז'אנר

הניסיוןעםאל-זמניות,מיתיותת 11תבנהמאגדתסיפורית

עלהםבמהותםהפנטזוהסיפוריבת-זמננו.האישיתוההתנסות

 .) Matl1ews, 2002, p.l (לאינסופי"הפרט 1שביהיחס

לביןוהאל-זמניהמיתיביןעורכתשהיאהקישורבשלמעניינתההגדרה

הנצחי,מוגבל,הבלתילביןהפרטביןהמוצעתהזיקהובשלהפרטי,הניםיון
לאינסופיהפרטשביןהיחסעלהםבמהותםהפנטזיה"סיפוריהטרנסצנדנטי:

) 1 . Matl1ews, 2002, p (." 

תקופותואילך,ברנםנסכמובהיסטוריה,מסוימותבתקופותכיטועןמתיוס
משמעותיגררםשימשההפנטזיההביניים,לימיבניגודברצירנאלירת,שהתגדרו
רהפוסט-המודרניתהפנטזיהזאת,לעומתורציונאליזם.ריאליזםכנגדבמאבק

מכניםהיינושאנומהעלאוילדים,ספרותעלוראשונהבראשנסמכתמודרנית,
יכולהמבוגררקאךילדיםכספרותשנראיתכזואמביוולנטית","ספרות

מהאתשתשחזרחוויה,ליצורמנסיםקולנועויוצריסופריםלטענתו,להעריכה.

המאותלאורךמבוגר.קוראבהיותוגםיל,דבעודוהקריאהבעתחששהקורא
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אצלייחודיתחוויית-קריאהשכוננומופתיצירותהופיעווהעשריםעשרההתשע

 ;) 1836(אנדרסן,הקטנר\'"הס<רונית ;) 1865(קרול,הפואות"בארץ'א'ן<סילדים:

(בארי,פן''פ'<טר ;) 1900(באום,עוץ"מארץ"הקוסם ;) 1882(קולודי,'פ'<נוק<ו"
ועלהמבוגרים,ספרותשלכתיבהעלהיוםעדשמשפיעהספרותזו · ) 1904

בה.הפנטזיהשלמקומה

שהפסיכולוגהיצירותבצדהפנטסטיותהיצירותאתמציבהמתירסשלההגדרה
החושפותכיצירות-"ויזיונארית"ספרותאוה"אין"ספרותכינה ) 1982 (ידנג

 ,"ש:"הספרותספרות:סוגישניקיימיםידנגלפיכמוסים.נפשייםמעמקים
שלהאפליםהמעמקיםאתהמייצגתה"אין",וספרותהריאליה,אתהמייצגת

ספרותיצירתזוחזיונית"."ספרותגםברזלהללמכנההאיןספרותאתהנפש.

בדיונייםהיכרסימניבעליאדם,דמותחיה,יצור,או"מוצגבמרכזההמעמידה

אתמבטלת ] ... [שטנית.אואלוהית,לספרת-עלאותםהקושריםמופלגים

סגוליותמוסיפהובכןלחיה,אדםוביןלאלוהיואדםביןהמקובלתהחלוקה
ועםמקובלים,זיהויסימנימבטל ] ... [התעלומהיסוד ] ... [למסופר.מיתולוגית

זרחישליצירותיה .) 200עמ' , 1990(ברזל,מפענחת"פרשנותהרףבלימזמיןזאת
במאגי,במיתי,שימושהעושיםסיפוריםה"אין":ספרותרביםבמובניםהן

מודעהלאשבנפש,האפלהבעתהמאפשרתמסכההמשמשים-במעשייתי

לכולנו.המשותף

מיכאילשלבכתביומופיעהוחברתיתתרבותיתספרותית,כתופעההפנטזיה

צמחיומין,עתיקז'אנרהמניפיאה,ולקרנבל.למניפיאההתייחסותתוךבאחטין
הפכההמניפיאית"הסטירההספרותשלההיסטוריהובמהלןהעתיקהביוון

ימינועדבספרותקרנבליהעולםתחושתשלוהמוליכיםהמסיעיםאחדלהיות
יסודותמכלוללמניפיאהצחוק,שליסודותבצד .) 117עמ' , 1978(באחטין,ממש"

המצאתשלגמורהחירותוראשונהובראשפנטסטית,ספרותגםהמאפיינים

במניפיאהמוצדקתזוחירותהמקובלים.המציאותמחוקיהתעלמותתוךעלילה,
לשםרגילהבלתיסיטואציהמכונןהסופראידאית:פילוסופיתאמתבתוקף

אחרילחיפושאמצעימשמשהדמיוניוכןהפילוסופית,האידיאהוניסויאתגור

לשאול,יורדיםלמרום,עוליםהמניפיאיתהסטירהגיבוריזו"לתכליתאמת.
יוצאותחייםלסיטואציותמובאיםבלתי-ידועות,דמיוניותארצותפניעלנודדים
ויתורהואבמניפיאהשישקיימיםסדריםעלנוסףערעור .) 117עמ'(שם,דופן"

עלילתיותממוסכמותהחופששהוא.סוגמכלמוסכמות,חברתיותהיררכיותעל
לא-בלתי-רגיליםמוסריים-נפשיים"מצביםלתארלהמאפשרוחברתיות

 .) 120(שם,אקסצנטרית"התנהגותשערוריות,של]סצנות ... [אדםשלנורמאליים

אתשילבהז'אנרמקובלות.ומנורמותסיפוריותמהנמקותשחרורתוךזאתכל
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ארץשביןבמרחביםמסעכסיפורקרובותלעיתיםונבנההפילוסופי,עםהיומיומי

ההרפתקאותהסף.עלעמידהמצביתוךאוטופיים,במרחביםלשמים,אולשאול
החיפושאתאלאהגיבורים,שלאופייםאתדווקאמווצגותאינןבמביפיאה
עלשגרתיותבלתיתצפיתבנקודותלהשתמשמרבההמניפיאהכשלעצמו.
בספרותלמתרחשבדומהמגבוה),העירחייעלהתבוננות(למשל,המציאות
הייתהבזמנה,במניפיאההבולטותהתופעותאחתהחדשה.בעתוברנסנספנטזיה
הדיאלוגאתהקומי,הדרמטי,תאפי,אתערבבההיאמקובלים:מז'אנריםחריגתה

ביטויוהיוותהחדשות,צורותיצירתתוךנוספים,ז'אנריםשלושורההסןקרטי

כלכז'אנרבמניפיאההספרות".של"קרנבליזציהבאחטיןקוראלהלתופעה
הותכוחברתיתואףסגנוניתלשונית,צורנית,תכנית,הללו,הסותריםהמרכיבים

אתלפיכ,ךלקשר,מאפשרתבאחטיןשלתפיסתואחת.אורגניתלאחדות
המניפיאיותמםורותיהעםולמבוגרים,לילדיםהפנטסטיתבספרותהמתרחש

העתיקה.מהעת

המכשפהעלספריהבשלושתזרחיאצללמצואניתןזומעיןמניפאיתהתרחשות
שירמעיןגםשהואלילדיםפנטסטיבסיפור ,) 1993 , 1986 , 1978 ("תנינה"

קרנבליתחגיגהשכולובסיפוראו ,) 1998 (אהבך\'קטשופכתר'כ'תםלמבוגרים,
 .) 2005 (מסודרת"מוטהנג;וונגר\' 1חמקרבל,"שהפרת-הסדראתהחוגגת

עלהחלוציבספרה ) Arbutlב not , 1957 (לפנטזיהארבוטנוט,חילמאישלגישתה
מציינתארבוטנוטז'אנרית.גישהולאתיאורית,גישההיאהילדים,ספרותעולם

תיאורה,לפי . Magicשליסודבהםשישילדיםסיפוריהםהפנטזיהסיפוריכי
מונהשהיאשוניםז'אנריםשונים,תכניםשונות,מתקופותיצירותכולליםאלה

מעשיותשלעיבודיםעממית);(=ספרותמיתוסיםמעשיות,אגדות,לאחז:אחז
 Spaceזוממים;אוחזוםבעלימואנשים ;מדבריםבהןיצירותאגדות;ושל

fa11tasy לגישהבניגודמזע,לאזההגדרתהפי(עלמזע-בזיונימכנהשהיאומה
שיכול"הכחול"הקטרלמשל,מואנשות, /מזברותמכונותהיום);בזיונילמדע
הפלאות".בארץ"עליסהכמוומסעות,כרנסנסמיטשל;ספארגלוסימאת

בצורהקרובותלעיתיםמתחילאשרקסם'של"סיפורהיאפנטזיהתפיסתה,לפי
לחלום"דומותומפליאות,מוזרותלהרפתקאותבמהירותוגולשמציאותית,

) 337 . Arbutl1not, 1957, p (. 

הקוראאוהמתבונןבעינישנתפסתהוויה,לביןמציאותביןהמהירהמעבר

הפנטזיהתיאורילדים.בספרותהפנטזיהמהותאתלדעתהמייצגכפנטסטית,
מציאותביןהמעברבהןזרחי,נוריתשלמאזרבותיצירותמקיףזהבאופן
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ספרהאתאצייןכדוגמאורקעין,כהרףמתרחשובחזרה,פנטזיהאולדמיון
 .) 1978 (פיאט"לי"קוראים

הספרותשלעולמהעלבדיוןורווחתמקובלתפנטסטי-ריאליהדיכוטומיה
דיוק,אמינות,עלשנבניתריאליסטית,ספרותביןמבחינהברוךמיריהפנטסטית.

שלוספרותבדיוניתספרותלביןלמציאות,וקרבהולזמןלמקוםבאשרפירוט
מדעיותעובדותסמךעלבדיוניתמציאותנבניתבה , science fictionבדיונימדע
חברותחדישות,טכנולוגיותחדשה,בסביבהחייםצורותעלפסאודו-מדעיותאו

 .) 2000(ברו,ךועודעתידיות

לילדמאפשרהדמיוןמרכזי.תפקידוהפנטזיההדמיוןממלאיםילדיםשלבעולמם
מקורהואהדמיוןדופן.יוצאיולהישגיםלזמניםלמקומות,להגיעלשאוףלחלום,
עולםמולומוגבלותםחולשתםבתחושתלהיאבקלילדיםהמסייעתקווה

בריחהבאמצעותוצער.כאבסכנות,מפנילהתגונן ,) 2002(רגב,המבוגרים

יכוללמציאות,ביחסבדמיוןהכחשהפרוי,דאנהלפייוצר,הילדבהלפנטזיה,
 , 1977(פרויד,בהן"מכחששהואידיעלרצויותשאינןמעובדות"להיפטרהילד

הביבליותרפיהחיוני.הואביבליותרפייםבתהליכיהדמיוןשלמקומוובכך ,) 59
המתווך/המטפל,לביןהקורא/המטופלשביןשלישי","מרחבמעיובספרותרואה
(צורן,הקוראשלהאישיסיפורואתהספרותליצירתמבעדלעבדניתןבומרחב
הסיפורמאפשרהמקובלים,המציאותמכלליבושישהחופשבשל .) 2000

פתרון,להןלמצואמתקשהשהאדםבבעיות,במיוחדפורייההתבוננותהפנטסטי

להתבונןמאפשרתהפנטזיהמתפק.דהואבהןהמחשבתיותהמסגרותבשלדווקא
ויצירתיפורהכליומהווהקיימים,דפוסי-חשיבהמגבלותהסרתתוךבבעיות
פוטנציאלישנוזרתישלהפנטזיהמיצירותלרבותגיל.בכלבעיותלפתרון

 .) 2006(אלקד·להמן,מובהקביבליותרפי

זרחינוריתשלבעולמהפנטזיה

זאתולמרותבעברית,הפנטזיהספרותשלהמובהקתהיוצרתהיאזרחינורית

סיפוריםשלכתבי-ידממנהלקבלמעדיפיםהיוספריהעורכיכימציינת,היא

בגדרהיאהפנטזיהזרחי,מבחינת .) 2002(ינאי,פנטסטייםולאריאליסטיים
כעולםאלאכלב,זריאליכעולםנתפסשאינוהעולם,שלבסיסיתראייהמודוס:
ופנטסטיותמקראיות,מיתולוגיות,הוויותהריאליסטיההווהבצדבקרבוהמכיל

שונהלמשהוההופכיםואובייקטיםחפציםמעופפות,פיותמכשפות,כמו

ילדההםכףאומזלגבית,הםבוטןאואבטיחגז,רלכאורה:שהםממהלחלוטין
 .) 2006אלקד-להמן,(ראו:
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בחוק<ושרנהשלםפנטםט<עולםכ<נרןעלנבנותרא<נהכמעטזרח<שלהפנטז<ה

באנש<ם,המתחולל<םש<נר«ם /כ<שןפ<ם /מטמורפוזותעלאלאמעולמנו,

מצ<ארתנוןומעבדהז<הבזמ<רן,הנדרכותם<טראצ<ותעלח«ם;ובבעל<בחפצ<ם

כמעבדפשוט,באופןהספרות<בעולמהמתרחשהמעבדוחזור.הלוךלפנטז<ה,

ע<ןוכהרףכמצואות,פותחתזרח<רבותב<צ<ררתלשב<.אחדמעכזוןארממקרם

על<לה,זמן,מקרם,שללוג«םמכלל<םחופש<פנטםט<,לעולםהקוראערבך

משחקמגרונ<ם:בם<פרר<ם,לפנטםט<מהד<אל<המעברכל<התרחשות.זמו<רת,

 ;) 2007ואב<","פז ; 1997"השרון", ; 1994מכשפות",ר'מקלזמ<רנ<ארממש<

מקרון",רשמור'קרוןשגדת<תבלת<<כולתבעלחומרחפץ,מכשור,שלהמצאה

למערכתהאנוש<מהעולםשלאדמותשלכנ<םה ;) 2005זבד",שרם"מרק ; 1972
 ;) 2002קולה?",לן ש<" ; 2001"אמבט<ם", ; 1978פ<אט",לור'קררא<םהם<פרר<ת

"הא<ש ; 1995ר'כפפות",אנושותהרר<הכבעל<המתפקז<םזוממיםארח«םבעל<
בעל<נוןמותוקשר ;) 1997"מ<ל<גרם", ; 1995התאומות",והערוםהסולםעם

מכבל<המשוחררותמג<ותזמר<ות ;) 1980רהז'ב",ר'ה<לזאזםלבניתוום

אר ) 1996רוצה",לאאתאםלעוףמוכרחהלאר'אתפ<ותוממגבלות,מוסכמות

הזמו<ןתאתהמעב<ר<םוחלוםשונהאובהק<ץהז<ה ;) 1978ר'תנ<נה",מכשפות

מזך<ת"בוצו ; 1975וחסום",ר'<ונ<בעולםמצבםאתומשנזםאחרולזמןלמקום

מהלקרואהמסוגלתזמרתאו ;) 1989המלכ<ם",מהר"אב<ג<ל ; 1985הע<ן",

 .) 1980ר'משוש<ם",העת<זאתולצפותהזולתשבראש

מתון<וצאתשלההפנטז<הופנטז<ה.ר<אל<זםמשלבתזרח<שלהפואט<קה

הפנטז<העמה.ולהתמודדהמצ<אותעללזכרנותןבהאחרתזרןוה<אהר<אל<ה,

עלהחש<בה,לשחרוראפשרותתוךהמצ<אותעלהסתכלותשלאחראופןמ«צגת
ומת«חםיםהמצ<אותאתמב<נ<םאנושבוהאופןאתמחדשולבחוןלשובמנת

אתהמזכ<רההמשחררת,ההתבוננות .שלנורהא<זאולוג<ותהאמונותאתאל<ה,

לקל<טהלג<ט<מצ<המענ<קה ,) 1978 (באחט<ןדוברעל<ההמנ<פא<תההתבוננות

הגלו<ותהממש<ות,לע<נווםמבעזולאהפנ<מ<ות,לע<נווםמבעזהמצ<אותשל

כתבה:הפנטז<העלבמסהעצמה,זרח<נרר<תחרץ.בלפו

עף,אישכמואפשרוים,בלתידבריםעםפנטזיהמזהים''רובנו

' D ,הולכים.עציםמד*ר
הבלתיאתלתארכדילאבספרותמשמשתפנטזיהאבל

לתארכד•אלאלעצמנו,לתאר•כוליםשאיננומהאתאפשר•,

איןשלשפהעדכךכלניגודיםרבהואשלעתיםהממשי,את

לתפסו.אפשרות
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תמונתביןהפערעלהמגשרהגשרלעתיםהיאהפנטזיה

בחוץ.כקייםאותומחשיביםשאנולעולםהפנימיהעולם

מפניזאת?לעשותמתקשההריאליסטיתהכתיבהמדוע

רקאחתבנקיטהמבטאותאותופסותשהןכךבנויותשהמילים

יותרהרבהמורכבויותקולטיםוהרגשהחושיםבעודאחד,פן

חיישניכליליצורהשפה,דרךהדמיון,מחפשלכןמעודנות.

המעבראתאלאלקליטה,האפשריאתיתאררקשלאיותר,
לאפשרי.

שנקראמההמציאות,חמקמקותאתלתפוסמתכווןכשסופר

עצמו,עליודעשהואמהלספרמתכווןאיננוהואסיפור,לכתוב
יודע."הואשאיןמהאלא

 ) 1995זרחי,אפשר",האימקוםאלללכתצריך("לפעמים

פנטסטייםסיפוריםשלאסופהאורראתהבאחרונה

 1978משנתשנים,במשךכספריםזרחישפרסמה

 ,) 2008 (זרחי"גוריתשלהפנטסטי"הספרבשםואיל,ך

רותישלאיוריםובלווייתברוךמירישלבעריכתה
ביצירותלהתבוננותנוספתהזדמנותזומזדן.

בספרובאחרונה.בעברכתבהשזרתיפנטסטיות

השניםשלושיםבמהלךשנכתבויצירותעשרלוקטו
פגיובריבויהפנטסטי.אתמייצגותוהןהאחרונות,

הפנטסטיכילבלשיםראויזאת,עםזרחי.ביצירת

בספרהכברהילדיםבשיריזרחיביצירותמופיע

בשירים ) 1967 (בדחזב"ושדזקאזהב"אנ<הראשון

לשיריםלהתייחסנוהגיםכיאףגר","החושךאו"החפרפרת"באבטיח","האישה

בנייתמשותף:בשניהםהעיקרוןאךכפנטזיה,ולאגוגסגס,כשיריבעיקראלה
בתוךלמגוריםדירההקמת(למשל:מעולמנואחריםחוקיםעלהמושתתעולם

ואיל,ך-80המשגותמתעצמתלילדיםזרחישלהפנטסטיתהכתיבהאבטיח).
שני,ומצדלילדיםשירהכתיבתעלויתוראח,דמצדכפול,תהליךבעקבות

ריאליסטית·אוטוביוגרפית.מכתיבההתרחקות

"אמוריזרחי:נוריתמאתפנטסטייםסיפוריםבשלושהיעסוקשלפניכםהמאמר
של"הפנטסטיבספרונדפסושב , 1992בשנתלראשונהאורשראהאטוסה"אשיג
מופיעהואואף , 1997בשנתאורשראה"מיליגרם",הסיפור ;) 2008 (זרחי"נורית

 .) 2007 (ואני""פזחדש,סיפורוכןבאסופה;
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מהםאחדכלשלהמורכבהעיסוקבשלאלהסיפוריםבשלושהלעסוקבחרתי
הנעשהילדים,לספרותאופייניותאובלעדיותשאינןבחיים,יסודבשאלות

משיביםהסיפוריםשלושתהפנטזיה:באמצעות

בחייםהצלחהמהילשאלותשגרתיותבלתיתשובות
~;זטו~היג l?'ttךי 1~מבמהותן,פילוםופיותסוגיותראויים,חייםהםומה

כתיבתהאתמאפייןילדיםבספרותבהןהעיסוקשעצם

מטפליםבונוסףנושא .) 2007(קרן-יער,זרחישל

בקריאהנחשףאךגלוישאינובמישורהסיפורים,

שלהפואטיבעולמהביותרחשובנושאהואנוספת,

אישה-סופרת/אמניתלהיותפירושמהזרחי:נורית

בדפוס).(אלקז-להמן,

 ) 1992 (אטוסהאשיגאמורי
הגמר.בחינותבפג<העומדתלקוסמים,הספרבביתתלמידהאמורי,עלסיפורזהו

פוטר"האריהספרפרסוםלפנישניםחמש , 1992בשנתאורראהזרחישלספרה

 , 1995בשנתנדפסולסיפורהמשךסיפורי .) Rowling , 1997 (החכמים"ואבן

שלחניכהמסיפורימוטיביםנוטלתלפניה,רולינגכמוזרחי,הכה"."טחנתבקובץ
ומשנה ) 48 , 2002(רגב,הילדיםספרותשלבעולמהכל-יכולותדמויותקוסמים,

הזההספרביתרולינגשלבסיפוריהבעוז .) 1993משיח, ; 2004(בוכוייץ,זודמות

לאאומושחתיםמורים(בצדהערצהמעוררימוריםבווישקסום,עולםהוא

כנגדיוצאהספר,ביתעלומגזריחתרנימבטמציעזרחישלסיפורה-ראויים)
הדורסני,המנהל-הגברשלההגמוניכוחובדמותהמיוצגהקיים,החברתיהסדר

זמננו.שלבחברההספרביתשלנלעגתמהדורהומתאר

בהביצוע,בחינתהיאלהיבחןהקטנה""המכשפהאמוריעלבההסיוםבחינת

שלמדנוזוכרת"אתהספר:ביתשלערכיולאורכקוסמתכוחהאתלהוכיחעליה

עליהמכיר".משהוקני,משהומהיר,משהוחזק,משהובעולם:שנחוץהדברמה

שלהקסםכוחותאךאלה.קריטריוניםעלשעונהלמשהומזלגותשנילהפוך
הצלחהשלהנורמהעלעוניםשאינם-צדפיםגולות,ורזים,מייצריםאמורי

ומכירה.בקניהלמסחרניתןאומהיר,אוחזק,משהואינםבית-הספר,במושגי

ותובעהמנהלבהמטיח "?יכולהשאתמהוזהרוצהשאתמהזהאשיג,"אמורי
מתברראך ,"?לעולםלצאתכזיצריךבאמת"מהוחשבון,זיןלעצמהלתתממנה

הרביעיהכישוףתכלית.חסריופישלאובייקטיםבכוונה""לאיוצרתאמוריכי

להצליח,כוונתהואתהצלחתהאתלהוכיחהמנהללהשנותןהאחרוןהסיכויהוא
ג'וקים"שניהואליצורשהצליחהמהאךכוונה",צריךבעולםלהצליח"בשבילכי

20 



ולאבבחינהעמדהלאהיאכישלון:היאהחברהמבחינתומבריקים".שחורים

מכיר.קני,מהיד,חזק,משהוליצורבתביעותעומדתאינהכיבתעוזה,תזכה

אמורי,שלסיפורהבאמצעותזרחיתוהההצלחה,מהיקובעומיהצלחה,מהי
 ?הכולחזותהואחומריהישגהאםהחברה.שלהחומרנייםערכיהכנגדומתריסה

ראוייםלאאםגםיפים,היואמורישלהקודמיםהכישוףתוצריששלושתבעוד
ביצירתם.והתביישהמגעילים"שהםחשבהאמורי"אפילוהג'וקיםעלכלכלית,

יפה:עולהאינומהםלהתנערניסיון

אחראיתאתראשית,כך.סתםמאתנולהיפטריכולהלאאת
ולקנותמה•ר,משהוחזק,משהולאאםאנחנומהושנית,לנו

דווקאלמה ] ... [בחינם.מקבליםאותנוצריך.לאאותנוולמכור

תעודהאקבללאשלעולםאני,לכם?אחראיתלהיותצריכהאני
לעולם?לצאת

 ,) 1995 (חונם"קוכ;:,ן"אזתהזרחישלאחרתליצירההאינטרטקסטואליהקישור

לראותמאפשרנטושה),ספקיתומה(ספקילדהשלהאימוץתהליךעלמסופרבה
כייצוגאלאראליותכישויותרקלאבכוונה""לאלעולםשבאוהמקקיםאת

רצויים,לאלתינוקותדומיםהםאהוב.ואינורצוישאינומי :"קו'ג"שלמטפורי
אמורההיאועתההאם,בחירתמתוךלאלעולםשבאואהובים,ולאיפיםל!י!

אחריותלגלותממנהתובעיםצרחניים,כתינוקותהמקקים,שניבהם.לטפל
לגזל/לאלף,עליהאותנו".לאלףזהאיתנולעשותצריכהשאת"מהלקיומם:
אחראיתלהיותהכל:ומעללאהובלהחמיא,ובחיבה,בכבוזאליהםלהתייחס
הםהמקקיםאתאילפהמשאמורייותרבמשימה.לעמודמתקשהאמורילחייהם.

לחייאחריותמהיאותהלימדואליהם,להתייחסאותההכריחוהםאותה:אילפו
שיצרוביםמטביעההג'וקיםאתמצילהאמורימהם,סלידתהלמרותהזולת.

שלמבחנהזרחי,לפיהמשמעותיהחייםבמבחןעמידהלמעשה,וזוהי,דמעותיה,
ושלבכלל,אנושיותשלהעיקרימבחנההואזרחי,לפיהאחריות,לזולת.אחריות
אחריות"של"אתיקהשלמתוקפההפועלתבפרט,לילדיםהכותבתהסופרת
 .) 192 , 2007(קרן-יער,

הםחיבהואפילואחריותחמלה,הג'וקיםכלפילגלותמסוגלתשאמוריברגע
מתעופפים",וזנבותארוכותרעמותעםונפלאים,לבניםסוסיםלשני"נהפכו

קרנבליתהפגנהשהיאבטיסהלצאתמוזמנתהיאבהנהדרת,מרכבההמובילים
ואמוריהעולם".תוךאללךטוסיעכשיואטוסה,אשיגאמורי"טוסיהצלחה:של

ולאהבחינהאתעברתישלאאניעשיתי,אניזה"ואתמצהירה:המאושרת

שלאמישלהצלחהשלביטויהיאהטיסהספרנו".בביתתעוזהשוםקיבלתי
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הג'וקים,שניבעזרתהצליחהאךהמקובלות,החברתיותהנורמותלפיהצליחה
במרכבהזוהרתהאחרים,מעללהיותלזולתאחריותומתוךלעצמהנאמנותמתוך

משהוזהיר,משהומלהיב,משהונפלא,משהועל ] ... [העולם,תוך"אלנהדרת
ישנםמקבלת,אינהזרחיאותםהחברה,שמציבההמסחרייםהערכיםמולאהיב".
והאהבה.ההתלהבותערכי

ביטחוןחסרתמילדהשהפכהבאמורי'השינויהואבסיפורהמשמעותיה"כישוף"
ללאשהייתהמישלמטמורפוזהבעצמה.הבוטחתמצליחהלאישהואהבה

במרכבההפומביהמעוףחייה.מרכבתשללמובילהוהפכהעצמי,ערךתחושת
הציפיותבמגבלותהכלואההחלשההנערהשלמיתולוגילניצחוןביטויהוא

כזי"נחוץבאמתמהוחשבוןדיןלעצמהלתתיכולתבליעליה,משיתהשהחברה
עדבעולמה,ערןלבעלנחשבבאמתמההאותנטיים,ערכיהלפילעולם"לצאת

לשחרור,להבנה,להגיעלהמסייעתממנהחלשיםיותרשעוזלמישהאחריות
שלה.למעוף

שכתבהולמבוגריםלילדיםביצירותחוזרמוטיבהיאלעוףהפנטסטיתהיכולת
רוחניות,מיתולוגית,עוצמהמייצגהמעוףמהן.לאחדותרקכאןואתייחסזרחי,

קשרולאימהות,לאחריותבאשרעמדהלהןשישהחלטותוקבלתבחירהחופש
ולכתיבה.לשפהמיוחדתוזיקהופיות,פנטזיהבושישלעולם

הוא ,) 1996 (רוצה"לאאתאםלעוףמוכרחהלא"אתהאלגוריהילדיםסיפור
זהובאהבה.לזכותכזיעצמיותהאתלאבדלאהמבקשתאישהכלשלסיפורה
עםחווהמסויםבשלבפיות.שלבחברתןשחיהכנפיים,בעלתחתולהשלסיפורה
חוששתהחתולהאךואהבה.ביטחוןבית,מבקשתהיאמספקים,אינםהפיות

מוכנהשאינהמחירוזהוכנפיה,עללוותרתצטרךובביתבאהבהלזכותמנתשעל

היאעמוד)מספרללא(שם, "?חשוביותרמה-כנפייםאוקש"סלםילתלשלם.
להבונההמעופפתשהחתולהוביתאמהותהואזרחישמציעההפתרוןתוהה.

גםלא.ומתיולעוף,בכנפיהלהשתמשמתיבוחרתעצמההיאשלה.ולתינוק
עמן.לעוףולאןמתיהאם,יחליטהואכנפיים:מעניקההיאשגזללתינוק

פיההיאטיק ,) 2003 (שימושי"[לא]"סיפורהאמנות,עולםעלהסימבוליבסיפור

אלשהוצאשימושילאכזבדנתפסהמעוףהגיעה,אליהבממלכהאךמעופפת.
באמצעותוכ,ך .בעולםמקוםישולמהלמיהקובעהכוחהואהחוקלחוק.מחוץ
מולהכוחשלמקומועלהביקורתיתלתאוריהמתייחסתזרחיילדיםסיפור
ילדיםנשים,שלומקומםבעולם,ואמנותאמניםשלמקומםבשאלתלזיוןהפרט,

חוקיים.לאאושימושיים""לאהחומריבעולםשנתפסיםו"אחרים"
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שלבעולמהמהפךמחולל ) 1995 (חינם"קבלוב"אותהאווזיםשלגבםעלמעוף
קשרמקיימתהיאעמםהיחידיםמאמצת.למשפחהשהגיעהנטושהילדהמדגול,

גבםעלהמעוףאותה.שמגדליםאלההםאוליאומגדלת,שהיאאווזיםהם

(שם,קטן"נראההכלהאוויר"מן-אחרבאורהמציאותאתלראותלהמאפשר
הביתה.לחזורפתאוםכמההומדגול-מוכריםאנשיםמאודמעטויש ) 45עמ'

עםמדגולאתמעמתתמשמע,תרתיאחרת,תצפיתמנקודתבמציאותהתבוננות
כילראותגםאךהינטשותה,אתאויתמותהאתלקבללהומאפשרתהמציאות

המאמצתהאםגםבמעוףבה.ורוציםאותהמכיריםשבומקוםבית,להיש

מזבוביותר-קטןהואבעולםאחדילדוכמהגדול,העולם"כמהומבינהלומדת
 ,) 50עמ'(שם,העולם"שללגודלשיתאיםכדימא,דאותולאהובצריךנקודה.או

אמאכמואמא,כמו"ממשמדגולאתלאהובמבטיחההמאמצתוכשהאם

 .להסתייםיכולהמעוף-אמיתית"

אטוסה"אשיג"אמוריעצמה.זרחיגםואולימאיתנו,אחתאואחדכלהיאאמורי

תחושתלילדהמעניקההפנטזיהשלהתרפויטיכוחהאתהממחישהיצירההיא

בזכותמצליחהוהחלשההקטנההילדהאמורי,הדמיון.בעזרתונחמהביטחון
המבוגריםהעריכולאשאותםכוחותבה,המצוייםויכולותמיוחדיםכוחות

בקיומם.בטחהלאעצמההיאואפילוחייה,אתשניהלו

הספרביתשלעריצותונגדהממס,דנגדוביקורתיחתרניסיפורהואהסיפור

אתממחישהואבזמןובואמורי),הילדהלמולהגברהמנהלדמות(באמצעות
לצאתהעוזאתבעצמהמוצאתואינהלהסתגל,שמנסההנערהשלחולשתה
חייהחיהגילחסרתמכשפההיאתנינההילדה-הקוסמת,אמורי,לעומתכנגזם.

 :זרחיאמרהעמיבראיוןמתמשכת.קרנבליתבחגיגהגבולות,חסריהוללים

המכשפהשתנינה,לינדמהעליהןשכתבתיהמכשפותוימכל

חדת 1מ•תרכובתספקללאה•אביותר,המוצלחתה•אקוסמת,

להשקראומכשפההייתה'פעםבמילים:נפתחהספרבמינה.

אחדחתולעסבמעליתגרהה•א•רוקה.לשוןלההייתהתנינה.

לאתנ•נה .) 5עמ' , 1978זרח•,(תנינה,קורקבן'.לושקראולבן

הולכתלאה•אאותה.מעסיקותאינןת 1מסגר 1למסגרות,נכנסת

אשיגאמור•שהסיפורחושבתשאניולמרותלמשל.ספר,לבית

מנסההיאחופש'ת:פחותהיאאמוריטוב,הואאטוסה

תנינההצלחות.מודדיםשבולעולםהצלחה,ללאאךלהסתגל,

עלסיפורזהעמה;התעסקותכולוהשפה,עלסיפורגםהוא

כלאתמפרקהואבורגני:לאמאודספרהואזהובמובןחופש,

בליחייםבקריאה:שמרגישיםכיףשלסיפורוהואהמוסדות.
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משפחה,בלינימוסים,בליהשכלה,בליעבודה,בליספר,בית

אך-'בלי'הרבהבושישסיפורזה-בעליםובליילדיםבלי

(אלקד-להמן,ושמחה."חזקההיאתנינהשאיןמהכללמרות

 ) 189עמ' , 2006

ספריםלשלושהוזכתהזרחי,ביצירתוהחופשיתהחתרניתהמכשפההיאתנינה

 ; 1986 ,נר,' 1תנאתצו1; 1 1"מ ; 1978 ,נר,' 1רת'נמעלליהעלזהלאחרזההמספרים

אמורי,דווקאכילינראהזאת,עם .) 1993 ,ם" 1אחרש.לכצ.לחזתצה 1מצנה 1'ת'נ
מוחלטחופשלהמאפשרותשאינךוההתלבטויותשלה,האנושיותהמגבלותבשל

זרחי.שלהמכשפותשביןהמורכבתהיא-

 ) 1997 (מיליגרם
הרחבהמהווה,הואאן , 1997בשנתלראשונהאורראהמיליגרםעלהסיפור

השירהמקובציבאחדזרחישכתבהשעפה",הקטנה"הסוסההשירשלבפרוזה
שהסוסהבעודזאת,עם . 1976בשנת.למטה,שמתחתהנמרלילדים,הראשונים

-ולאביהלאמהולעוףכנפייםלפרושיכולה
איך ,גךם" 1.ל 1"מהסיפורגיבורתהג'ירפהלמיליגרם

לעוף.ביכולתאמונהואיןכנפיים,

 ה~(\,(,ץ::וקט~הה g-::וסו

ה iJ9ו iJה 9-100ה i?'iעtנה

~ W ר;:ריאi ה~(1::W א;ךבוnJ)i ? 
 ,ת<; itמזד,:ריאלי;:ר 1כ:ו:וי w ל{(

 ת<;ו;i rך א.ו;: 13ן<;נא ij '.((,' ןי.~;: i)'J\כ

ת. ~?\לו:נ 1{;1
ה (Jt;Ji7iה 9100ה Ji)iעו;נה

~ W בהיאi ?ךךה
/;i ר.אתnl(i מi ריךה

i7 רi ל;כי;:ובll,i לni;i13 , 
i7 רi לב)J יJ :ם, 
i7 רi לב)J ןל~;נ:ם.~ב

~ה i9ו iJה Q·10iJץJה iעו;גה

~ W ר;:ויאi ה~WJ והi'

;:וסר?ו.אש ל{(r,גךים iע nל ll,i<;נא }:lן א.ו;: 13ן

'יך~ה? t:;יא, (iה J( ?~·~ככיא (i ן;-י~
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:ם 11;ך DQל' !cת Wך iפן;:ויא

;וה. vו

 ) 40עמ' , 1976למטה",שמתחת("הנמר

"מיליגרם".בסיפורמעצימהזרחיהקטנההסוסהשלהאהבהאחרהחיפושאת
נעדרתולכןקצרההיאהג'ירפותכלכמושלאמשונה:ג'ירפההיאמיליגרם
יתרכמומנומרתולאלבנההיאמינה.לבנותשישמעלהלהגיעהיכולות

לדבר,מוזרהיכולתלהישבנוסף,מהכלל.אותההמוציאלבקנימראההג'ירפות,
-שלההתקשורתיכולתוכךאמה,אולאביהלאאפילוהאחרות,לג'ירפותשאיו
חשההיאמבודדת.אותהומותירההאחרים,מינהולבנילהמשותפתאינה

להשתנותלהלסייעמשנואשואלה,הוריה.על-ידיאפילואהובהולאדופןיוצאת
מיליגרם,אתלמתוחצריך ] ... [ברירהשאין"החליטוהמקובלת,בדרךחיצונית

מותיריםההר",ראשאל"גבוהעלוהםעצמה".שללאורךתגיעעצמהשהיאכזי
עםלהתמודדלהמניחיםהםבג'ונגל.בלילהלבזההקטנההג'ירפהמיליגרםאת

לגורלהאותהמפקיריםאינםבכךהאםתוההאניאך"לגזו'ל.'שלה,השונות
 ?שלהאתתעשההאבולוציה-ולאתשרו,דתשרודואםהטרף,חיותבקרב

 "!"תסתלקוגזולבקולקוראתרעות,חיותביובלילהלבזהשנשארהמיליגרם,

והחיותמזברתג'ירפההיאכישנבהלו,היערחיותאתלהבריחהצליחהוכך
אני,הנהאמא,"אבא,קוראת:היאמפיה".קולמוציאהג'ירפהשמעולא"מעולם

אתומוצאתהעולם,עםקשריהאתזהותה,אתמגזירהקולהובעזרת "!מילי
כדישפועלתהקטנההסוסהכמואותה,למצואאותםמאלצתאוליאו-הוריה
 ."ם J ~ i <;~ל.יסםךiע,ת i"פ ,"ת gw~מנ;ול 1ת gו:;ו i"דההורים,באהבתלזכות

יכולההיאשמצאההחדששבקולהבינה

לצרוח,

לבכות

ולהגיד.

צחקה.והיא

עפההיאאךלמעלה,שהובאבשירהקטנההסוסהכמועפה,אינהמיליגרם
כימבינההיאהפעםאךשלה,דופןיוצאתתכונהעוזקולה,בעזרתמטפורית,

לזכותהיער,חיותאתלהרתיעמאחרים,חזקלהיותמשמעדופןיוצאתלהיות
שלם.רגשותמנעדולהביעההורים,באהבת

שמהותההאמנית,שלתכונתהגםהיאמיליגרם,שלהאנושיתתכונתההקול,
הכליהואהאמניתשלקולהאותנטי.ייחודי,קולשלאמיצהבהשמעההיא

לעולם.לומרלהשישמהשלוהמבע
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 ) 2007 (ואניפז
מכמההעברית,הילדיםספרותשלבעולמהשגרתיתבלתייצירההיא " 1ואנ"פז

לאנושאבילדים,ילדיםבהתעללותלטפלזרחישלהאומץבשלראשית,סיבות.

כיווןשנית,העברית.הילדיםבספרותטופלשלאקל,

בפתרוןאובסוף-טובהסיפוראתמסיימתאינהשזרתי

ושאלות,תהיותעםהקוראאתומותירהחד-משמעי,
מותירההיאבסיפורשתוארההיחסיםמערכתואת

ואי-ודאות.תהיותשלבאוד

רקאצלה, 11ל•שחברהאףהזמינהלאפז

אותי,

שלה.טובההכיהחברהאניכי

להתחרט~אי-אפשרק, 1רחפזשלהבית

הלילה,באמצע

הלכתי.ף 1בסאבל

פזהסתייגות:ביטויישלשודהבאמצעותמתוארתפזשלבביתהלישוןההליכה

אניבסוף"אבלובעיקר:להתחרטאי-אפשרדחוק,ביתהחברות,מזמינהאינה
נוריתשכתבהילדיםשירשלבשמוהופיעהלכתי"אני"בסוףהצירוףהלכתי".

אותהשלחהשאמהילדהשלחוויהמתוארתובו ,) 1979 ,מרכבות"אוף J'זרחי
עם ?הבדידות(עםהמפגשהתחתונה"."בקומהבודדהמשכנהמהדברלהביא

לאמה:מודיעהשהילדהכל-כןקשההיההשכנה?)שלההסתגרותעםהפחד?

העוגה".אתתאפילאאםאפילו ] ... [יותרלשםאלן"לא

נדחות,המתארחתהילדהשלהצעותיהיפה.עולהאינהפזשלבביתההשהייה
הילדות:ביןהיחסיםמערכתואופיפז,שלאופייהנחשףובהדרגה

ן. iבזיכרלאגםת, iבברבילשחקרצתהלאפז

לה.משעמםשזהאמרההיא

שאלתי.נשחק?זובמה"אז

הכלבי.יתהייואתבכלבים,"נשחקפז,אמרהרעיון",לי"יש

לפיכןב"כלב".משחקגםכןיותר,רחבהתרבותיתמהוויהחלקהואמשחקכל

כלבשלסוגאיזהולשאלהכזה,משחקשלטיבולבחינתרגעלהקדישמתבקש
בויתאןבלהקות,קדםבימישחיוטורף,פראיבעל-חייםהואכלבמזמן.המשחק
ומשמשלו,ומסורנאמןהואכראש-הלהקה,תופסהואבעליואתהאדם.לשימוש
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(ביתייםשוניםולשעשועיםועוד)נחיהגישוש,ציי,ד(מדעה,שונותלעבודות
נערץמיתייצורהיותובצדלמיניהן).תחרויותכמואלימיםוכןומשפחתיים
הכניסהשומראוהשמש)לאלומלווהמדדיךהיהלמשל,המצרית,(במיתולוגיה

טמא.כבעל-חייםביהדותנתפסהואהיווני,צדברוסבדמותמהשאולוהיציאה
בחמולבלקהכלבכמודמוניים,לכוחותביטויהואהכלבשונותבספרויות
לאדםגנאיכינויהוא'כלב'רבותבתרבויותוכןבמקראעגנון.ש"ימאתשלשום
דמוניות,תכונותכך,אםמזמן,ב"כלב"המשחקכלשהי.מסיבהשפלשנתפס

מיישהמקדיםבכלאךוידידות,נאמנותשלתכונותבצדטמאותחייתיות,

פזשמזמנתהמשחקטיבמהלדמון.יהפוך-ולאבכלב,ושולטשמנהיג
לחברתה?

אינהפזכלב,להיותרוצהאינהשידה,שמהכימתבררשבהמשךשהילדה,למרות
להחלפתהצעתהגםהסכמתי".בסוףאבללי,באכךכל"לאלה,שומעת

נענית.אינהכלב",להיותתורך"עכשיותפקידים

משמע:תרתילכלב,שידה,שלמשמעותיתהתנגדותללאשידה,אתהפכהפז
דה-הומיניזציהשלבתהליךמושפל.גםאךברירהמחוסרנאמןמבוית,כנוע,

תנבחי". !תדברי"אלדעתהאתולהביעלדברהאנושיתהיכולתממנהנשללה
אתמביאהשלך"חברהאהיהלאאחרתחייבת,"אתפז:שבדבריהאיוםתחושת

לצאתמעזהאינהאךפז,בידינרמסתשירהשלה.האדםצלםשללאבדןשירה
קול.ולחסרתלכלב,הופכתהאנושית,והווייתהזהותהאתומאבדתכנגדה,

שירה,שלאישיותהשלמטמורפוזהלמשחק,מעברעתההיאהמטמורפוזה
וחברות.אהבהמאבדןמחששפזבפניעצמהאתשביטלה

והקוראיםעיניהעוצמתשירה-ושפתהקולהאובדןההשפלה,תחושתבתוך
מטמורפוזותמורגש.אינוכביכולהספרותיכשהמעברלפנטזיה,עמהעוברים
סיפוריםהמכוננתקדומהתופעההיא-ולהפךלזומםאוחייםלבעלמאנושי

המטמורפוזהובמעשיות.אחריםעמיםשלבמיתוסיםהיוונית,במיתולוגיהרבים
לסיפורמקבילהאמורישלאהבתהבזכותנפלאיםסוסיםלשניהמקקיםשל

שהופךהצפרדעעלבמעשייהמופיעהצורהובשינויופסיגה,אמודעלהמיתולוגי
אוכנהעלבמיתוסמתרחשתהפוךבכיווןמטמורפוזהועוז.נשיקהבזכותלנסיך

סיגי"בוטיקבסיפורמחדשכותבתשזרתימיתוסלעכביש,הופכתאתנהשהאלה
הופכתבההמטמורפוזהאתקושרתזרחי .) 2006אלקד-להמן,(ראו: ) 1995 (וחוט"

אולאליםשישקמאיתעוצמתאורשעשללפעילות-לכלבשירהחברתהאתפז
נוקמים.למכשפים
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הכלב,שירהביןכלבים,ביןשיחמופיעושירה,פזשלבכלביםלמשחקבהמשך
עמם.מפגשדמיינהאוליאושפגשה,רחובכלביולהקת

פניםעםאחדקטן.כלבואתוגדולכלבאלימתקרביםראיתי

צוחקים.פגוםעםוהשנירציניים,

"מה, ] ... [קומי!"כלב.לאאתפה?עושהאתמהואמרו: ] ... [

לך?"אומרתשהיאמהכלעושהשאתמלכההיא

בכלב".ששחקנו"רקעניתי,פתאום?"מה"לא,

חייבת!"לאאתלהפסיק!יכולהאתאבל

ציותה!"פז"איך?

מסכ'מה".לאשאת!!תגידי

ll עברית."מדברלאשכלבאמרההיאאגיד?אניא'ךאבל

כללמבינהשאינהפז,אתתוקפיםהםלא:לומרשירהאתמלמדיםהכלבים

אןשירה.להעונהרוצים",לאשהםמהלעשותילדיםתכריחי"שלאמדוע.
עללהגןאותהללמדאלאהפעם,שירהעללהגןלאהיאיותרהגדולההבעיה
להתעללותמושאתהיהשלאכזילזולתהגבולותאתלהציבבעתי,דעצמה

לאלימותלהיכנעולאהאחרים,שלכוחםמוללעמודמסוגלתשתהיהולאלימות.

באהבה.לזכותרצונהבגללשלהם

יכולהלאאתשירה,מה?שירה,שלךהשם

 ] ... [לך.אומריםשאחריםמהלעשות
רוצה.בעצמךשאתמהרקאת ] ... [תזכרי

שאתמהלאאתמתחשק.שלאחריםבמהלשחקחייבתלאאת

לא.

כלבבמשחק,כלב(היאלפנטזיהמריאליהמעברמתרחשבסיפורהגלויבמישור
שירהלפתעלויאלית.ושיבהבפנטזיה)כלביםעםמיודדכלבנפשית,מבחינה

חברתה.היאופזכלב,ולאשירה,שובהיא

שלי,חברהגםשהיאמפניאיתה,הלכתי

עברית.מבינהגםה'א lנשבעה,גםוהיא

משאלת-אושאירע,מהאתהצדדיםשנישלהבנהמשמעותהההתפייסותהאם
משתנים,אינםלאהבהוכמיהתהשירהשלהכנועאופייהבעודלפיוס,לב

ומה ?הבאהבפעםגםקורכןיהיהקורכןההאם ?הבאהבהתעללותשובוייחשפו

 ?הפוגעעםיהיה

כולנושלהאנושיהצורןאלאילדות,לשתישאירעהמקרהאינוהסיפורנושא

הופכיםשהםעדכל-כ,ןאצלםעזהזהשהצורןמיישבהכרה.באהבה,בחברה,
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משפיל,בזולתו'לשולטאותוהופכיםואלימיםחייתייםשדחפיםמיויש'ל'כלב".
הסמלהסמלי.במישורלכלב,הפיכתושלו,המבעיכולתואתחירותואתמגביל

השפלה,שליטה,ליחסיכביטויבסיפורעוצמתובכלמשמשהכלבשלוהמיתוס
ומוכנהשבויתהחית-ביתשלנאמנותלכניעה, :שניומצד-ואכזריותהכנעה

בעליה.למעןנפשהאתלמסור

לאמונההחלש/ה,שללהעצמהכמקורמתגלההפנטזיהזהבמישורדווקא

הנאמנותרקבגורל.ולשליטההשפלה,ללאלאהבהלחירות,עצמיתבמסוגלות
באומץ,לומד,מבקשתבאמתשהיאמהשללביטויולקולה,לעצמהשירהשל

[=אמנות].שירהכלומר:היא,אותנטיבאופןלחיותלחתאפשר

בעיקרבחלש,הפוגעיםכוחותנגדלוחמתזרחיולילדיםלמבוגריםבכתיבתה
בסיפורמתבונניםאםלהישמע.מקולםומונעיםהדופן,ביוצאיבנשים,בילדות,

שאלותמעודרהסיפורוערד)משפחתיות(זוגיות,יחסיםלמערכותכאלגוריה
אתמשעבדאוומשעבדאוהבככלב,ונאמןמשעבדונשלט,שולטליחסיבאשר
להשמיעגבולות,להציבהשנייםשביןהחלשהצדיוכלכיצדותוחחאות,ןהאוהב

עמדהנוקטתולמבוגרים,לילדיםבכתיבתהזרחי,דיאלוג.ולקייםקולראת

חברתית,נרדמהלחיותעשויהכרח :בחלש/ההפוגעיםכוחותכנגדלוחמת

ה"אחרת",הילדההיוצרת.הרוחאתלחצרשמבקשמישללחץארסמכות,
מובחן"אני"נשית:ליצירההתנאיאןהאמן.לחיותשעשויהמיהיאזרחי,אומרת

שאתמהרקלהיותיכולה"אתבקולח-שלה:אותרלומרואומץיכולתהאישה,של
רוצח".בעצמןשאתמהרקאת ] ... [

עולמות:שנימייצגיםאלהמקרית.אינהו"שירח","פז"נשמרתזרחישלבחירתה

עולםהדגש;העצמית,הנאמנותהפנימיות,מול-ורושםחיצוניותשלעולם
מול-סטטוסשלחיצונייםוסמליםרכוש,ממון, :"זפ"על-ידישמיוצגחומרי
פואטית.נאמנותמול-חפרפולארירתלאור,ההרצאהעולםהאמנות;עולם

היוצרתהאישהבשאלתהתבוננות•צירות:שלוש

הפנטזיהבאמצעותמתייחסותשלרשתןכיחושףהיצירותבשלושנוסףעיון
לביןהפרטשלהאישיניסיונוביןמשלבתהפנטזיההיוצרת.האמניתשללדמותה
בגורהארהכלבשלבזמרתושימושכמר ,) Matl1ews , 2002 (המיתייםהיסודות

לוומסייעכלל-אנושיים,ממדיםהפרטלחווייתמעניקזהקישורביעד.שהופקדה

ניתןאחרתמבטמנקודתפשוטות.תשובותאיןלהןתמיהותעםבהתמודדותו
הקייםהחברתיהסדראתהמפרקיםקדנבליים,יסודותחושפתהפנטזיהכילומד
חםמה ?היוצרתהאישההיאמי .) 1968(באחטין,מחדשאותםלבחרןכדי

כמרמתחיםעםהיוצרתהאישהמתמודדתכיצדליצור?ליכולתההתנאים
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נאמנותשביןהמתחעםהיוצרתמתמודדתכיצד ?ליצירההשאיפהמולהאמהות

 ?ולהערכהלהכרההרצוןלביןלעצמה

היאבהכרה.לזכותרצונהלמרותלשוליים,שנדחקתיוצרתאמניתהיאאמורי
היאשני,ומצדיופי,אלאממשיערךברשאיןמהיוצרתאך"קוסמת",אמנם

אינהזרחיאותם.מגדלתלחייהם,אחראיתילדים,היולדתהאםאתגםמייצגת

רמ'חשבותזהבמצבהכרוכיםהקשייםלמרותלאמנות,אמהותביןניגודדואה

האחריותבזכותדווקאלהפך.בדפוס),אלקד-להמן, ; 1982גברת",ש;ןת 1תר 11מ

מתרוממת"עפה",-האחראיתהיוצרת,האמנית-עליההמוטלתהרבה

ומילגדולה,ערלהלה,זדיםלערכיםולאולדמיונהלעצמהנאמנהחופשית,

בהצלחתה.חוזיםבהשפקפקו

אותה,שיעודדמישאיןוהחלשה,הדופןיוצאתהיוצרתשלדמותההיאמיליגרם

בהםהמצוקהבמצבידווקאאךהצלחתה.אתאוהישרדותהאתויבטיחעליהיגן

בזכותאותו.להשמיעועוזמשמע,תרתימשלה,קולמוצאתהיאמצריההיא
היא-לעולמהייחודיאמנותימבעלתתקולה,אתלהשמיעויכולתהעקשנותה

ובהערכה.בהתייחסותזוכהאלאשורדת,דקלא

לזכותהאמןרצוןשביןהמתחואתהאמנות,ואתהשירהאתמייצגתשירה
אולפרסום,אפשרותפופולארירת,הצלחה,זואםבין-'ל'פז"כניעהתוךבאהבה,
האותנטיותלביןעצמיותה,אתמאבדתהיאבעקבותיהםכסף,למעןעשייה
להיותעשויההאמניתשלעצמיתנאמנותוהאמן.האמנותשלהייחודיוהקיום
מבחינתוגםחברתיתכלכליתכבדמחירלתבועובכאב,בבידודכרוכה

ההתקבלות.

לסיום

לאומית.בהכרחראינה"חינוכית",בהכרחאינהולנרעדלילדיםטובהספרות
בהכרחלאהיאפנטזיה,היאאםואפילווקלה,מבדרתתמידלאהיא

טובהספרותבדור."מסר"בהכרחכוללותלאטובותספררתיצירות"מותחת".
משהרוברנהתובנותאצלומכוננתהיאבה,לקוראמשמעותיתספרותהיא

תלויתסובייקטיביותשלרבהמידהישלפיכ,ך .) Sן 11מ ara , 2002 (בעולמו
נורמהאיןלדעתי,להגדירה.בניסיוןחייםנסיבותמגדר,אישיות,תרבות,
הנורמהאתמחדשומכוננתבודקתקריאהוכלטובה,לספרותתקפהחיצונית

מישלבעולמםמיוחדתהיענותמזמנותזרחינוריתשליצירותיההקורא.של
ובזיכרונם.בנפשםהטבועההילדותשללקולהשמקשיבים
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נוסחמשלה""חדרמתוןמהחייםבניתוקכותבתאינהיוצרת,אישהזרחי,

מקרבהשבנפש,הפנימיתלילדהמהקשבהת, 1הילדמחדריאלאוולף,וירג'יניה
כביכולכותבתהיאבדפוס).{אלקד-להמן,ונכדיהבנותיהושלשלהלילדות
החולשה,אתוהופכתכמותהולנשיםלאנשיםכותבתבעצםאןלילדים,

שפתה.ואתכאמןווחודהאתלההמעניקליתרון,בילדותהמאוחרתשבשהייה
קולהאתלמצואהיכולתלילדות,מבעדלאמנותלהתקרביכולתההוא:היתרון
סיפורכותבתהיאלעתיםהאחר.שלעולמואתלספרוהיכולתלילדים,בכתיבה
אחרת,במעטפתמחדש,בוקעשהסיפורעדושוב,שובאותווכותבתלילדים,
לפנטזיה,זרחישלביצירותיההווחודי.קולהאתומשמיעלמבוגריםכסיפור
שלההמסותבאחתהילדות.קולאתהמכונןמרכזימקוםוכמודוס,יוצרכדמיון

זרחי:נוריתכותבת

בהרגשההזמןרובחיהאנים, 11העדולמעשהרבות,"שנים

המצ•אותהאם ] ... [המציאות.ה•אה•אשל•המצ•אותשתחושת

בהבטבלתשאניאובייקטיביתאיכותאויוצרת,שאנימההיא

 Dק"א•נוובעצםתעתוע,הואהעולםאולי ] ... [עצמ•?כמידת

לדמיוני?"מחוץכלל

 ) 53עמ' , 1982גברת",שלמיותרות("מחשבות

מקורות

ספר.קרית :ירושלים .החדשהמילון .) 1969 (אברהםאבן-שושן,
גיל-איריס :תרגום .הפסיכואנליטיוהדיאלוגאובייקטיחסי :הנפשמצע .) 2003 (תומס ,אוגדן

ספרים.תולעת :אביבתל .לויאיתמר :מדעיתעריכהרילוב.
:כרמל.ירושליםזרחי.נוריתביצירתקריאה-אורגתהיאלבדה .) 2006 (אילנהאלקד-להמן,
 :אביבתלחשיבה.ופיתוחקריאה-אינטרטקסט,שבקסםהקשר .) 2007 (אילנהאלקד-להמן,
נ,ופ"ת.

נערותועדחוץמילדת-הילדףתכוחדריכותבתזרחינורית(בדפוס).אילנהאלקד-להמן,
היהודיתוהתרבותהספרותלחקרעתכתבמבאן,והשאפתניות.העצובותהפרובינציה
 .,ו rוהישראלית

 :אביבתלבוסגנג.מרים :תרגום .דוסטויבסקישלהפואטיקהסוגיות .) 1978 (כאילנוי ,באחטין
פועלים.ספרית

איתיאב.נ(עריבאביב:תלההווה.מילון .) 1995 (מרדכימישור,שושנה,בהט,
 1עמ , 2קטן,עולםפוטר.האריבסדרתוחידושמסורתופנטזיה,ריאליזם .) 2004 (נוריתבוכוויץ,

-13 38 . 
למדעהמינהלהחינוה:משרדירושליםהנעורים.לגילבספרותז'אנרים .) 2000 (מיריברו,ך

ולטכנולוגיה.

אוניברסיטתהוצאת :גןרמת .למתודהמתאוריה-החדשהבפרשנותדרכים .) 1990 (הללברזל,
בר-אילן.

דביר.אביב:תלנוילוא.יוסיתרגום:ומציאות.משחק .) 1995 (ו' 1דויניקוט/
:מסדה.גןרמתכץ.:שמואלאיוריםברחוב.לשרוקאוהבאני .) 1967 (נוריתזרחי,
,מסדה.גןרמתצרפת<,,רותאיוריםהעיר.כלעלפס .) 1975 (נוריתזרחי,
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:מסדה.גןרמתנץ.:אבנראיוריםל~טה.שמתחתהנמר .) 1976 (נוריתזרחי,
:נוסדה.גןרמתנץ.:אבנראיוריםתנינה. .) 1978 (נוריתזרחי,

מסדה. :אביב·תלנץאבנר :איוריםפיאט.ליקוראים .) 1978 (נוריתזרחי,
קיפוד.ספרית:נוסדה,גןרכותצרפתי.:רותאיוריםמשושים. .) 1980 (נוריתזרחי,

המאוח.דהקיבוץאביב:תלגברת.שלמיותרותמחשבות .) 1982 (נוריתזרחי,
כתר. :·ירושליםנץאבנר :איוריםתנינה.אתיצילמי .) 1986 (נוריתזרחי,
סדח. l:כגבעתייםוצחקי.:רוניאיוריםהברוש.מביתארבלון .) 1986 (נוריתזרחי~
 .פועליםספרית :אביבתל .חבקיךהלה :איורים .האטוסאשיגהאמורי .) 1992 (נורית ,זרחי
 .דביר :אביבתל .חבקיךהלה :איורים .אחריםשלבצלחותמציצהתנינה .) 1993 (נורית Iזרחי
 . 8.10.1995 ,חאyראפשר.האימקוםאלללכתצריךלפעמים .) 1995 (נוריתזרחי,
מסדה.אביב:תלחבקיך.:הלהאיוריםהנח.טחנת .) 1995 (נוריתזרחי,
 .המאוחדהקיבוץ :אביבתל .חבקיךהלה :איורים .חינםקבלואותה .) 1995 (נורית ,זרחי
המאוח.דהקיבוץאביב:תלחבקיך.:הלהאיוריםוחוט.סיגיבוטיק .) 1995 (נוריתזרחי,
 ,אביבתלטהרלב.רוני ,איוריםרוצה.לאאתאםלעוףמוכרחהלאאת .) 1996 (נוריתזרחי,

ילדים.מסדה
חמד.ספריאחרונות:ידיעותאביבתלטהרלב.:רוניאיוריםמיליגרם. .) 1997 (נוריתזרחי,
דובונים:סדרתאביב.תלחבקיךהלה :איוריםאהבה.קטשופכתרכתם .) 1998 (נורית Iזרחי

אחרונות.וידיעותחמדספרי

קוראים.גת:קריתפרידמן.:מירהאיוריםקולה?.לךישאולי .) 2002 (נוריתזרחי,
ספריאחרונות,ידיעותאביב:תלחבקיך.:הלהאיוריםשמושי.[לא)ספור .) 2003 (נוריתזרחי,

חמד.

 :אביבתלטהרלב.רוני :איוריםמסודרת.מיטהשינגלונגה .) 2005 (אוריהוגלע,דנוריתזרחי,
 .פועליםספרית

קוראים.גת:קריתחבקיך.הלהאיורים:ואני.פז .) 2008 (נוריתזרחי,
 .דביר :אביבתל .תורןואילנהשוהםחנה :תרגוםהחלומות.על .) 1982 (גוסטבקארליונג,
 02101102הארץ,פוטר.אוריאתמחפשים .) 2002 (הגרינאי,

 .-254 249 1עמ , 49עכשיו,בספרות.).הפנטאסטי 1984 (לואיסלבזאר,
ספרותלילדים.מכשפותסיפורי-עלמשתנותותודעותמתהפכותמכשפות .) 1993 (סלינהמשיח,

 . 27-19 ,) 76 ( ' 7ונוער,ילדים
,עמיחי.אביבתללועזי-עברי.מילון .) 1958 (דןפינס,

דביר.אביב:תלההגנה.ומנגנוניהאני .) 1977 (אנהפרוי,ד
יישומןואפשרויותהספרותשלהמרפאות"איכויותיההשלישיהקול .) 2000 (רחלצורן,

:כרמל..ירושליםהביבליותרופבדיאלוג
ופמיניסטיתפוסט-קולוביאליסטיתקריאה :לילדיםכותבותסופרות .) 2007 (דנהקרן-יער,

רסלינג. :אביבתלעברית.ילדיםבספרות
,כרמל.ירושליםילדותו.אלהמתגנבאדםשלתחושתו .) 2002 (מנחםרגב,

s. Chicago, lllinois: Scott, Foresman ו,Arbuthnot, May Hill (] 957). Cl1ildren :111d boo 
. npany וand co 

: ntasy: tl1e Liberution of Irnagination. Ne\v Yorlc :וe\VS, Richard (2002). F דMatl 
. Routledge 

, scl101)I still muttcrs? imagination וזSurnara, Dennis. (2002). Wl1y readi11g literature i 
, Associates דt. New Jersy, London: La,vrence Erlbaun וinterpretntion, insigl 

. Publishers 
Ro,vling,J.l(.(] 997). IIarry Potter a11d tl1e l'hilosopl1er's Stone. London: Bloomsbury 

. Publisl1i11g 
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-אתגזצגטרילחיגזךככליחרדיתילדיםספרזת
מקרחכחקרספרביתגזשאעלסיפזרים

ברץלאהוד"דדיינגולדדוניד"ד

ספד.ביתאתנוצנטריות,חרדית,ילדיםספררתתאדנים:

תקציר:

העיקרוןהחרדית.בקהילההנכתבתהילדיםספרותאתלבחרןמבקשזהמאמר
הקוראתהקהילהשלהעולםתפיסתהואהחרדיתהספרותכותביאתהמנחה

מתמקדזהמאמראתנוצנטרי.לחינוךככליהכתיבהאתשהופךמהאותה,
אלהשכןובית,משפחהבו:שקשוררמהספדיהביתהמרחבשעניינןביצירות

שאינודידקטיבאורחכתוביםהסיפוריםסוציאליזטודיים.גודמיםמשמשים
מציאותמתאדותהיצירותטוב.הסיפוריםשלוסיומםלהתלבט,לילדמאפשר
מודללהיותנרעדזהומודלהתודה,גדוליידיעלהמוכתבתאידיאהלפיהקיימת
במסדאזיהטכנולוגיים,לשינוייםהסיפוריםשלהתאמהקיימתאםגםלחיקוי.
חריגה.איוהערכי

מבוא

(דתיות-ליברליותלאתרבותיותקבוצותמשמשתהרב-תרבותיתהאידאולוגיה
ילדיהםאתלחנןתביעתםשלללגיטימיותכבסיסואחדות),אורתודוקסיות

מבניבנפרדהילדיםלומדיםאלובמסגרותפרטיקולריות.חינוכיותבמסגרות
עלהנבניתייחודית,לימודיםתכניתפיעלומתחנכיםאחדות,תרבותיותקבוצות

נוסףהייחודיות.התרבותיותבמורשותלדבוקהצעידהדודבניאתלעודדמנת
והקהילתית,המשפחתיתבמסגרתהמתרחשבית-ספדיהחוץהחינוןכ,ןעל

והערכית.התרבותיתהבדלנותבקידוםהואאףמתמקד

תכליתואיושכןדב-תרבותי,איננואלוקבוצותבנישלהנפרדהחינוןלמעשה,
גבולבאזורילקייםהלא-ליברליותהתרבותיותהמיעוטקבוצותלבנילאפשר

אחדות,תרבותיותקבוצותבניעםפלורליסטידיאלוגתשנ"ו)(ג'ידו,תרבותיים

ביו·בדיאלוגיםלהשתתףויכולתשאיפההצעיריםמןלמנועדווקאאלא
האקולטודציהאידאולוגיותעלנשעןפרטיקולריחינוןכלומדתרבותיים.

 .) 1999גור-זאב, ; 2001(יוגב,האתנוצנטריות ) 2005(לם,והסוציאליזציה
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-ליברליתשאיננה-תרבותיתלקבוצהליברליותזכויותשלההענקהסוגיית
חינוןכאנשי .) 1998מולר·אוקין, ; 1998(תמיר,נרחבתתאורטיתבהגותנדונה

קבוצתיות,זכויותאודותעלהכלליבשיחלהתמקדשלאזהמאמרלכותביחשוב
ספריאתשיבחןמקרה,חקרייערןכןולשםחינוכיים,בהיבטיםלהתמקדאלא

החרדית.בחברההיסודיבית-הספרבגילאילילדיםהמיועדיםהקריאה

הילדיםבספרותהאתנוצנטריתהמגמהמשתקפתכיצדלבדוקמבקשזהמאמר

התרבותית,הבדלנותמתהליךכחלקהיסודי.הספרביתלגילאיהפונההחרדית
הכלליהמדףמןשלההילדיםספרימדףאת(החרדים),זותרבותיתקבוצהבודדה

למצואאפשרהחרדיתהקהילהשלהילדיםספרימדףעלהישראלית.החברהשל
ספרותהקהילה.בראששעומדיםמיידיעלקונצנזוסשלתהליךשעברוספרים

התורהגדולישלהציפיותאופקפיעלשלאאידאולוגיהאואידאותהמבטאת
תואמיםשאינםספריםיימצאולאלכן .הקוראיםבקרבחשדנייחסלעוררעלולה

גדוליידיעלהמותוויםהאידאולוגיה,עקרונותאתאוהחשיבהדפוסיאת
לביןבינםהעמדותבתיאוםמראשובטוחיםסמוכיםוסביבתוהקוראהתורה.

ויתרהיוצר,שלברורהמגמהמתוןשנכתבאחרילילדמגיעהספרהיצירה.מחבר
 .) 1992(מלחי,לקוראהיוצרביוהשקפותזהותקיימתכן,על

התהליך:אתמתוותהנחותשתי

המייחדיםהתנהלותדפוסיובעלתרבות,דפוסיבעלזהמגזרשלמהיותוא.
החברה.שלהאימננטילאופייהעצמהמתאימההספרותגםאותו,

מסריםלהעברתכמכשירמשמשתהיאככזוסוציאליזציה.סוכןהספרותהיותב.
ילדיםמציאות.יוצריםגםאלאמציאותמשקפיםרקלאהמסריםהתרבות.של

אתמפנימיםהם .סיפוריםובהםדבריםשלממגווןמאודמושפעיםהרןבגיל

וחשיםהילדיםבספרילדמויותנקשריםלהם,מציגיםשהסיפוריםהמושגיםעולם
אתם.הזדהות

שאינוקוראהקורא.שללמקומולבלשיםראויהחרדיתהספרותאודותעלבדיון
חברה.אותהשלהתרבותייםהקודיםאתללמודתוזבהחרדיתלקהילהשיין

ההתנהגותווםשהקודיםמשוםזהיר,באופןהדבריםאתלקרואשעליומכאן

שאינןמסקנותלידילהביאעלוליםהקוראעמושמביאהפרשנייםוהקודים

ספריםשלו.לקוראלהנחילהסיפוריםכותבשביקשאלהעםאחדבקנהעולות
המציאותאתמבניםהםהחברה,שלהמאורגןהידעמןחלקהםלימודוספרי

ותפיסותאידאולוגיות,נורמות,אמונות,להםמנחיליםהילדים,שלהחברתית
מוסר,תפיסותמדגישיםספריםל'עצמי.'ביחסכמול'אחר'העצמיביחסי

לדור.מדורהחברתיהאתוסאתומעבירים
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התאורטיהרקע

אתנוצנטריתב.דלנותלעומתפרטיקולריתוכ.-תרבותיות

החברתיהתרבויותריבוישלהמציאותעםמשטריםהתמודדורבותשניםבמשך

אשר(אתנוצנטרית)חד-תרבותיתמדיניותבאמצעותדמוגרפית)(רב-תרבותיות

ובידולהתרבותיות,הקבוצותמןחלקשלסמויה)ו/או(גלויההטמעהכללח
 .) 2001(סבר,אחרותקבוצותכלפיהפלייתי

לקדםשואפתעשורים,מספרזההמתקיימתחרב-תרבותית,האידאולוגיה
השונותהתרבותיותהקבוצותביןכבודיחסיעידודשבבסיסהאחרת,מדיניות

 .) Rei11gold , 2007 (החברהאתהמרכיבות

יחסילקדםראוישבוהאופןלגביבאמונותיואחידאיננוהרב-תרבותיהמחנה

והגישההפלורליסטית,הגישהחןהעיקריותהאסכולותשתי .בין-תרבותייםכבוד
החינוכי.במישורמתמקדביניהןמרכזיפולמוסהפרטיקולרית.

חברילהעציםשכדיההשקפהעלמברססהפרטיקולריחרב-תרבותיהחינוך

במסגרתןאשרנפרדות,חינוךמערכותלחםלהבנותישתרבותיותמיעוטקבוצות

מתכניותרובפיעלהנעדרתהפרטיקולרית,התרבותיתהמורשתתילמד
הנסתרהתרבותיהעושרחכרתהמרכזי.חזרםשלבבתי-הספרהלימודים
קבוצתיתגאווהלרכושהתרבותיותהמיעוטקבוצותחבריאתתובילמעיניהם
חיובית.עצמיתערךותחושת

לבדלנותמתכוןבהורואהההפרדה,כנגדיוצאהפלורליסטיחרב-תרבותיהחינוך

קבוצותבנישלמשותףהדיוןאתכןעלמבכרהואהחברתיים.השסעיםולחיזוק
יחסיולחובלתהבין-קבוצתית,הסובלנותרמתלהעלאתכבסיסשונותתרבותיות

השונות.התרבויותביןכבוד

חרב-תרבותיתהחינוכיתהגישהשלמייסדה ,) Asante (אסנטהקטחמולפי
לאפור-נפרדתחינוךמערכתשלבהקמתהשצידדחברית,בארצותהפרטיקולרית

ובדלןגזעןאתנוצנטרי,הפלורליסטיתהגישהחסידיידיעלנונחאמריקנים,
) 1991 , Ravitz, 1992; Schlesinger (. כיהסבירהואאלולהאשמותבתגובה

טיפוחלדעתו,בדלניות.מסיבותנובעתאיננהנפרדתמערכתלהקמתקריאתו
חיותםעלהגאווהוטיפוחהאפריקניתבמורשתתאפרו-אמריקניםשלההכרח
דווקאאלאאפרו-אמריקנית,בדלנותלקדםנועדלאנפרדת,אתניתקבוצה
הניסיונותשכזה,נפרדשלבללאשכןבארח"ב,אמיתיתסולידריותיצירתלאפשר
 Asante , (לכישלוןנועדוהשונותהתרבותיותהקבוצותביןדיאלוגיםלקיים
ביחסיסימטריהבהיעדרמאופיינותהספרבבתיהרגילותחניתות .) 1998
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מצומצםידעבעליתלמידיםאלהלצדאלהבהןמצרייםהקבוצתיים.הנוחרת

התרבותיהרובקבוצותבנילצדנמרך,עצמיערןתחושתובעליתרבותם,אוזרת
שהםגםומכאןהמשותפים,ללימודיםבסיסמהורההתרבותיתמורשתםאשר
וחבריהמיעוטלתרבותבזיםהאליטהבניכאלובכיתותגבוה.עצמידימויבעלי

ירודים.עצמיערךותחושותעצמידימוימאמציםוהאחרוניםהמיעוט,קבוצות

העושראתהיכרותםמתוךורקנפרדחינוךשחוולאחררקאסנטה,לדעת
למפגשלהצטרףהתרבותיהמיעוטקבוצותחברייכוליםקבוצתם,שלהתרבותי

האחרותהתרבותיותהקבוצותשחברילכךולגרוםכוח,שלמעמדהתרבותיהבין
ראויה.והכרהכברדשליחסלהםיעניקו

שטרית,שטרית.שלרםסמיהישראליההוגהשלבדבריונשמעתדרמהגישה
יהודישלהמורשתלקידוםבית-הספרומנהללהיסטוריהמררהבעברושהיה

האינטגרציה"שללקברהבור"כרייתעלדיבר"קדמה",האסלאם,ארצות
חינוך"מוסדותוקירםבחינוך""היפרדותודרשבישראל, ) 25 , 1999(שטרית,
הייתהלאמטרתוכימלמדבחיבוריומעמיקעיוןאולם .)םש(עצמאיים"מזרחיים
שיכנסווגאיםשלמיםמזרחים"לגדלהייתהאלאמזרחית,לבדלנותלהוביל
והתכחשותנחיתותמעמדתולאשררה,כוחעמדתמתוךהרב-תרבותילדיאלוג
 .)םש(עצמית"

החפציםישעתידי,אמיתימפגשלצורךזמניתבהיפרדותהמצדדתהגישהלערמת
בארצות-הבריתהנוצריםהפונדמנטליסטיםומידנית.קבועהבבדלנות

באירופה),מוסלמיותקבוצותאועצמם,אתמכניםשהםכפי(אררנגליסטים

תרכנירתשלרעיונותוכנגדהעצמאיותהלימודמערכותשימררלמעןנאבקים
עלחיצוניתתרבותשלאפשרית"השפעהלמנוערקלארצוןמתוךליבה,

בניעםאמיתידיאלוגמילדיהםלמנועאףאלא ,) 89תשנ"ח,(תמיר,ילדיהם"
בישראל.החרדיםגםכךהאחרות.התרבותיותהקבוצות

וסוציאליזציהאקולטורצ•ה

מחשוביאחדלס,צבישעיצבחינוכיות,אידיארלרגירתשלבטיפרלרגיה

סוציאליזציה,פרדיגמות:שלרשמנההואבישראל,שחיוהחינוךשלהפילוסופים

 .) 2005 , 2001(לם,ואינדיבידראציהאקרלטררציה

החינוךאישצריך(תירברת),אקרלטררציהאר(חיגרות)סוציאליזציהנסרכן
מוכתבים,ערכייםעולמותלאמץהמתחנכיםאתלהובילההורה)אר(המורה
ולגדוללהתפתחלחניכיםלסייעהמחנךשלתפקידוהאינדיבידראציהברוחואילו

שיקוליםעריכתשלומיומנויותערכיותתפיסותבעצמםלהבנותגםזר,ובמסגרת
תהליךשבמסגרתהנו,הראשונותהגישותשתיביןהמרכזיההבדלערכיים.
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נודמותמלמעלה,לוהמוכתבותונודמותלערכיםצינורהנוהמחנךהסוציאליזציה
האקולטודציה,במסגרת .לגביהןאישיותהכרעותשוםלערוךמוסמךהואשאין

לשמשועליותומ,ךהואבהםתרבותייםערכיםלייצגהמחנךעלזאת,לעומת
אלה.ערכיםעםהמתחנכיםשללהזדהותדגם

ומאפייניהבישראלהחרדיתהחברה

היהודיתבהלכהבדבקותההמאופיינתמסורתית,חברההיאהחרדיתהחברה

מאופיינתזוחברהאירופה.מזרחיהודיבקרבשהתפתחולמסורותובמחויבותה
החילונית,המערביתהישראליתהתרבותכלפיקיצוניתשליליתבאוריינטציה

הרביםהחששותובשללהיבדל,הצורךמןכחלקלהסתגרות.הגורמיםובחששות

הטוטאליתההתמסרותהואזוחברהשלהעיקריהאידיאלההיטמעות,מפחד

אלהחרדימהעולםהסחףלבלימתיעילכאמצעיגםהנתפסים.תורה,ללימודי
 .) 1985ופרידמן,(שלהבהחילוניהעולם

המתפתחתהסביבהמאיימת,סביבהמולכמתגונןעצמורואההחרדיהציבור

תהליךנבדלות.שכונותבתוךבעיקרחייםאורחותלהומפתחתתרבותי,באופן

עלשמבוססאידיאולוגי,ערכיממדמבטאטריטףריאליתמבחינהההיבדלות
ומשוםהמקורי,האמיתי,החייםאורחהואהקהילהשלהחייםאורחכיהתפיסה,

אותו.לשמורישכך

הלימודהואהחרדית,בחברהביותרוהמהותייםהקבועיםהיסודותאחד

החרדית,החברהולילה".יומםבו"והגיתבבחינתהקודש,בכתביוההתעמקות

חיים,באורחעצמהלגדוריתרההקפדההקפידהבגלות,ולידתהשהורתה

נפרדבלתיכחלקליהדות.ביותרהמקודשיםהיסודערכיאתמשמרמכלשישמור
הקודשכתבישלוהשינוןהלימו,דנחשבוהיהדותערכיעלמהשמירה

היואלהכלקודש,כתביושארגמראמשנה,תורה,לימודבהם.וההתעמקות
בספרותלמצואניתןאלהלכלנאמןביטויהחרדית.בהוויהנעלהיסודהםועדיין

 .) 1993(וילאן,החרדיתהילדים

האמןמבקששאותהכוללת,עולםלהשקפתאומנותיביטוימתןהיאהספרות

השקפתעומדתספרותיתיצירהכלשמאחורימאחריצירתו.באמצעותלהביע
היחידשלהעולםהשקפתהרילמסור,היצירהמתכוונתשאותהברורה,עולם
עלמבוססתזאתהשקפההחרדים,בקהילתשלמה.קהילהשלעולםהשקפתהיא

האדםלחוקיו.עצמואתמתאיםהאדםואילובמרכז,הבוראכיהדתי,הרעיון
רוחני.חינוכיכמודלאלהחוקיםבחייוהמגשיםזההואהאידיאלי
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בנ,דנדחילונית.צריכהתרבותשלכניסתהמפניעצמהחסמההחרדיתהחברה
החילונית,נספרותראתההיאלתחומיה.חילוניתספרותשלכניסתהמנעההיא

החייםהוויאתמשקפתואינהדתיים,לערכיםמחנכתשאינהספרות

שלחייוהשקפתעללאייםעלוליםאלה-החרדיהצינורשלוהאידיאולרגיה
 .בעמדותיולשינויולגרוםהילד

תרבותיים","פניםקודיםפיעללילדיםלכתובהחלוהזוהסכנהמוללעמודכדי
המרכזיתשתכליתןדידקטיות,יצירותהןלילדיםהמיועדותשהיצירותומכאן

עובדתיתאינפורמציההממשית,המציאותעלמהדברללמדוהקורא,אתלהורות

 ) 1996(אלמוג,השכלמוסרובייחוד

מאודהםבההנדוניםהנושאיםאולםמגמתית,אמנםהיאהנכתבתהספרות

 .) 1994(חובב,ילדיםהוריםיחסיבחברה,החייםהוויהילדים,חייריאליסטיים:

לימודעלולאהבניםלימודעלדגששמההחרדיתהחברהכימדגיש, ) 1993 (וילאן
שלוייעודהממטרותיההנובעיםאחרים'חינוןצרכיהחרדיתולילדהלנתהבנות.
מרכזי,סוציאליזציהסוכןנחשבהספרביתאםגםוצנועה.כשרהכאישההבת

אודותעלמקיפהמחקרבענודת ) 1992 (מלחימועט.הילדיםנספרימקומו
היאהספר.ביתלענייןבלבדפסקאותשתימקדישההחרדים,הילדיםסיפורי

שעותלאחרגםהילדחייעלשמשפיעגורםאמנםהואהספרשניתמציינת,
לאואףהסופרלאאןבמידותיה,כמושלמתמוצגתהמורהודמותהלימודים,

"והיובבחינתמורים,שלהתנהגותםעלשליליתביקורתלמתוחרשאיםהקורא

מוריך".אתרואותעינן

מתודולוגיה

פרשנות'פרשנות.'המושגמןהנובעתוכן''ניתוחעלמבוססתהמחקריתהמתודה

אופרשנות(טקסטים).בכתוביםהסתכלותאופןהיא ,) 1990 (ברזלפיעל

אלטרומגוונות.רבותראייהמזריותהטקסטאתלבחוןמאפשריםהרמנויטיקה
מבניםמסויימים,יסודותבבחירתקשורהמילוליתתיקשורת"כלמדגיש: ) 2001 (

הנוצרתלפרספקטיבההאחראיםהשפה,שלהמשותפתהמערכתמתוןמסויימים,
הבנהשללמקורהקריאהאתלהפוךכדי .) 38(עמ'המסר"העברתכדיתוך

הדינמיקהסגנון,נבנהכיצדהספרותי:הטקסטמשאביאחרלעקובישותובנה

ועו.דהדמויותעיצובתצפית,נקודותצורני,עיצובהאילוזיה,של

פיעלינותחוהם .) Narrative Text (סיפורייםטקסטיםהםשידרנוהטקסטים
עלילתי,במבנהמתאפייןהסיפוריהטקסטכיהסוברת,הסכמה,תאוריתעקרון
(שימרון,הבנהשלתהליךלממשכדיקודם,וניסיוןידעמנצלהואכןמשום
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שביןהאינטראקציההנהשהקריאהההנחה,עומדתהקריאהתהליךבבסיס .) 1989
הטקסט.לביןהקורא

היעדלקהלההתאמההיאהכותבשלהמוצאנקודתהחרדי,למגזרבכתיבה
דהיינוהחזק",ל"קוראמלכתחילהנועדההסיפוריםכתיבתמראש.המוגדר

הסיפוריםכלהנדוןבמקדהבפניו.ניצבשהואהקריאהלתהליךהמודעלקורא
עמםהמפגשולכןלו,המוכריםהחרדי,הילדשלמעולמותרחישיםעלמבוססים

ולאלז'רגוןמודעשאינו"חלש",בקוראמדוברכאשדהדברכןלאלקורא.נהיר
בטקסט.המוטמעהערכיםמקבץאתלקבלמוכןאינואחת

יצירות 63נבדקווכתיבה,קריאהבאמצעותידעהקנייתשלתהליכיםלחשוףכדי
לחלופיןאווהכיתה,הספדביתמרחבבמסגרתהמתרחשיםבתרחישיםהעוסקות

ספריהמתוךלוקטובמספר, 160-כהסיפורים,הספד.ביתעםובקשריובבית

ללא(הארץ'החרדיתבחברה'ל'מוסד""כמעט"הנחשבתפרקט,מנוחהשל
תאריך).

ממצאיונ

מתוךכיהעובדה,בלטההחרדי,הספדיםמדףעלהמונחיםהילדיםספריבניתוח
ההשערה .) 9 (בנותהיובסיפורהמרכזיותהדמויותמןמעטדקהסיפורים 63

המגזרשלהעולםבתפיסתהקשורהתיאודטי,הרקעמתוךלהיגזריכולהזהלמצב
מעורבת,כיתהשאיןלציין(מיותרבישיבה.אובחדרהואהבןשלמקומוהחרדי.

לבנות).בניםביןמעורביםמפגשיםאו

הסיפור,לתוכןמפורשתהגדרהניתנתהסיפורבכותרת-הסיפוריםשמות

המסדאתאוהסיפור,במהלךשיעלההמרכזיהרעיוןאתמכילההסיפורכותרת
 .להעבידהכותבתמבקשתאותו

מרביתפואנטה.סיפורילכנותםשניתןסיפורים,לזהותניתןנדירותלעיתיםדק
המוכריםפסוקיםעלבעיקרהנשענתהכותרת,הגדרתאתתואמיםהסיפורים

עלמסופדזהבסיפורהעכברים"."ביתהסיפורהיאדופןיוצאתדוגמהלילד.
אומדת,הילדותאחתבביתה.מבקדותשאינןמחברותיה,הרחקהגרהילדהמידה,

הילדהחברות.מזמינהאינההיאולכןעכברים,מסתובביםמידהשלבביתהכי
מחליטההיאואזחברותלהשאיןמסכנה,היאמידהכמהעדמציינתהמספרת

אלבהגיעהאותה.לבקרללכתומחליטהמידהעםמתיידדתהיא ...מעשהלעשות
עםלמפגשהתלהבתילאזאת"בכלוחושבת:לאטצועדתהיאמידהשלביתה

עלקופאתהיאהדלת,אתפותחתמירהשלואמ;ןמגיעההיאכאשדעכברים".
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בעיניהמחפשתהגיבורהמבריק,היההביתלמופת.נקיהאישההאםמקומה.

איך. ....הפלאלמרבהאבלהרצפה,עלעכב.רום

מכילשהמחשבמצוונתהיאשלה.החדשבמחשבלשחקאותהמזמינהמירה

אתמתאראמנםהסיפורההבנה.אומתבהרת ...ומכאךועכבר.קולכרטיס
הזמך.למרחבעצמומתאיםהסיפוראולםסטריאוטיפית,בצורההדמויות

הספרביתחצרבתוךהספר.ביתלחצרמוקדשנרחבמקום-הספרביתחצר
הדדיתעזרהכמוהחרדית,החברהשלהתשתיתאבנישהםוסו,דמושגימוארים

או Jע'צרותלתוכםשמשתרבבתבתהליכיםקורהמהאו •כמוךלרעךואהבת
תאווה.

סוכךמהווההכיתההכיתה.לתיאורמוקדשרחבמילולינפח-הכיתהמרחב

תורמתהכיתהאווירתכילומדיםהילדיםמהבית.חשובפחותלאסוציאליזציה
הקשוריםלמושגיםנחשפיםהםשםמקוםהיאאלאידיעה,לתהליכירקלא

"מכתביבתוך , 55(עמ'מלכי"של"תשערךבסיפורהדדי.ובכיבודלזולת,בעזרה
מחוגיאתלאחורמסיטההיאלהיענשלאוכדולכיתה,מאחרתהילדהשלום")
השקר.אתלשאתמסוגלתאינהנובבכיפורצתהואמוךאבלהשעוך,

מביאההמורההפלא","אדמתבסיפוראישית.כדוגמההמורה-המורהדמות
היאהשכנהאתלבווששלאכדיהשכנה.להנתנהאותוישךקומקוםלכיתה
הטובהמעשהאתלהפוךמחליטההיאשעהובאותההקומקום,אתלוקחת
בתוך .בעולםהצמיחהתהליךאודותידיעהלבנותלהקנותנוסף.טובלמעשה

גםאךהמבוגר,כיבודלמצוותזוכותהךוכךזרעיםהתלמידותמנביטותהקומקום
גילוי.מתוךללמידה

המורה ." ...תעשווכךתראו"ממנישלמגמהמתוךשמלמדתכמימצטוורתהמורה

מעשי,באופךמראההמורהלהמשיכו.התלמידותמךומבקשתסיפורמתחילה
כייוצאהמחברת.עטיפתעללצווךושוכיצדמהבמחברת,לכתובישכיצד

לכך,עשווה,שלזגםמהווההיאאלאערטילאיות,מטרותמצובהאונההמורה

אתלהפיגמצליחההמורהופחדים,חששותכולה ',אלכיתהמגיעהאביגילכאשר
למשפחהאותהשלחהנועללאמה,אביגילמוזההתהליךשלובסופוהחשש

מזברתמשפחהלבידכיתהבידהאנלוגיה .) 69עמ' ',"אכיתהר'שלוםמקסומה
עצמה.בעז

לעידודנועזוחלקםהרךלגילנועדוהסיפורים-למידהתהליכיהקניית
שיעוריהכנתשונוך,כמו:מושגיםלספר,בפתיחהכותבתשמציגהכפוהקריאה,

בפנילהדגישכזירבים,בסיפוריםחוזריםלבחינה,הכנהולקרט,סידורבית,

שאינוליל,דקורהומהבלימודיםההצלחהלהשגתהנאותההדרךמהוהקורא

40 



המצופיםהשגרתייםהתהליכיםמןיותראואחדבמילויוכושלעצמו,למעןעושה
הכנתלמידה:בתהליכישקשורמהלכלראוימידהקנהמספקיםהסיפוריםממנו.

למבחנים.ולמידהשינוןהקשבה,ילקוט,סידורבית,שיעורו

בתהליכיהסיפור.גיבורתשעושהמעשה,תלויתהליךהואההצלחהתהליך
לומד"חנןבסיפורהשיעורים.בהכנתלילדיםעוזריםאינםההודיםהלמידה
ללמודשהחלהגדוללאתוןלהידמותרוצהכןכלחנןסקס,יוכבדמאתתודה"

משום,זאתעושההואהוריו.ידיעתללאלדדןלצאתמחליטשהואעדבישיבה,
ללמוד"רציתיהיאהמיידיתהמסקנהלכןומילים,אותיותיודעכבדהואשלדעתו

הביתמןהיציאהבתהליךתודה".ללמודואוכלקוראאניגדולכבדאניתודה,
הרצוןתאוותאתמבליטזהסיפורהחדש.הסידוראתעמולקחתשוכחאינוהוא

שגודםהצעד,מןמתעלםאינוהסיפורבבדבדאןהגדול,האחאתלחקותלדעת,
חשובמההמשוואה,למבחןעומדתכאןהבית.מןנעלםשהואבכןלחודיוחנן

האב,ידיעלנענשאינוהואחנןנמצאכאשדואם.אבכיבודאואישיידעיותר:

הסיפורכאשדמובהק,שוניקווםחומש.לוקונהאביולפרס:זוכהאףאלא
"ביןבקובץהמצוילאדירת"זנב"הויבסיפורבנים.שללמידהבתהליכימתמקד

כעצלן,הקהילהידיעלנתפסהואלכיתה.המגיעחדשתלמידמתוארהשורות"
יכולתואתומגלהבחברותא,ללמודלומציעהסיפורגיבוראןיכולת,כחסד

בישיבההלמידהאתמאפוונתבחברותאהלמידהחברו.אברהםשלהמופלאה
בושהאופןבכןדילאהחרדי,הקוראבקהילתאןהחילוני,לקוראזדהוהיא

מכוונתהסיפורכותרתאףשגדתי,הואהבניםשניביןהלמידהתהליךמתנהל
בסיפור.הגלוםלדציונאלאותו

חשבון""מחברתבסיפורהבוגדים.האחיםידיעלנעשיתשיעוריםבהבנתעזרה
קשה.עבודהשלתרצדהיאהצלחהכילומדתהגיבורה ,"'אכתה"שלוםבתוך

פעםבכלביתשיעודיולהכיןכןכליפהללמודתמשיכי"אםלהאומדתאחותה
אתשקיבלנו"מאזואומדת:זוהעדהמפנימהאכןהתלמידהתצליחי".ודאי ....אז

בית"שיעודיתמידומכינההמודהלדבריהיטבמקשיבהאניהחשבון,מחברת

שאינני"כמעטמהתרגולשכתוצאהמספרתהגיבורהבהמשך .) 48(עמ'
ביתשיעודיהכנתשלהסיטואציהחוזרתבוהפעמיםמספרמתבלבלת".
ומהבמחברת,ביתשיעודילעשותישכימדגישההכותבתדב.הואבסיפורים

שיעודיאתלהשליםונאלצתבביתהמחברתאתשוכחתתלמידהכאשדקודה
המחברת.מתוךקוראתהיאכיפנים,להעמידמכןגדועועודבחופזה,הבית

שיהיהכדיבית,שיעודילהכיןוממהדרתהספדמביתחוזרותהבנות .לזולתעזרה
השוטפות.הביתבעבודותשלהןלאימאלעזורפנאילהן
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~t;מפעיליםהםכתיבה.למכשיריבגמ"חנעזריםהספדביתבמרחבהילדים- ח"נ
שבולמרחבאותווהופכותהמקלטאתמנקותהבנותבית.לשיעוריגמ"חבעצמם

כזיבינה,לנונתן 'ה"זו:לעשייההתירוץלצעירים.האחדים,לילדיםלעזורניתן
להכיןהשכניםמילדישצדיךמילכללעזורנוכלכךלאחדים.גםלעזורשנוכל

שיעודים).להכנתגמ"ח , 141(עמ'שיעודים

דיון

אתת i נ~;:ו:;ללילדיםלסייעומטרתהתרבותי,נרטיבהיאהחרדיתהילדיםספרות
אלהלהתנסויותולהקנותתרבותית,מבחינהנכוןבאופןהאישיותהתנסויותיהם

מהווההיאכלומדהחברתיות.הנודמותעםאחדבקנההעולותמשמעויות
חברהשלהצעידהדודבקרבוסוציאליזציהאקולטודציהלתהליכימרכזיאמצעי

מיקוםמתוךאודמיוןמתוךהמסופרהתרבותי,הנרטיבשלההבניהתהליךזו.

סיפורזו.חברהבתוךהמכוננתהזהותאתמשקףזמן,רצףעלההתרחשויות

וכשמזוההשבחברה,הקנוניעםלהתמודדליחידעוזרקהילהאותהשלהסיפור

למוטבולהחזירהלקחאתלהפיקהסיפור,סיפורבאמצעותניתןחברתית,סטייה
הנורמה.מןהחורגאוהחריגאת

ה"עצמי"מקבלשבהחברתיתעולםתפיסתמשקפיםהחרדייםהילדיםסיפורי
היחידשלזהותוהנרחב.החברתיהמכלולמןחלק,היותומתוךמשמעותואת

שהואאישיים,ביןקשריםמכלולומתוךמקונטקסטחלקהיותומתוךמתעצבת
משמע, .) 2001(יפה,שלוההתייחסותלקבוצתהמשתייכיםהאחדים,עםמקיים
הקריאהשתהליךכךויזוע,מוכרעולםיזעעלונשענתנכתבתהילדיםספרות
מוסףערךישתהליךשלובסופוביסוסוהעולם,יזעלהרחבתאמצעיהופך

שמטרתהמגויסתספרותמהווההספדהאסתטית,ההנאהלמרותאסתטי.

היאהאסתטיתהמטרההיל.דשלהרוחניעולמואתלחזקהיאהראשונית
בנושאיםתחומיםהםגםהסיפוריםנושאיבכלל.אםמשני,ערךבבחינת

השאלותהילדים.עולםשלול"עכשיו"ל"כאן"הקהילה,לחייהרלוונטיים
ידיעללבעיותמתייחסיםהכותביםהבית.לחייהקהילה,לחיינוגעותהמועלות

ישהתרבות.נכונותעםהתמודדותדרכיהמציעיםדידקטיים,מסריםהצגת

הנתפסתמסוימת,הסתכלותזרךקוראיהםאצללעצבהכותביםשלברורניסיון
מןאחזכל .) 2001(יפה,יוםהיוםחיימתוךשונותסוגיותעלכנכונה,בתרבות

זה.ערכיםעולםלחזקהמתגייסהכותבשלעבודתוזרךאתמשקףהממצאים

כביכולבהשישמשוםובתכניה,בצורתהביותרזהירההחרדיתהילדיםספרות
נועדוהסיפוריםנושאיכןעלהדתית.החברתיתבמסגרתהאסורלתחוםפלישה
הואלסיפורים,שנועזנוסףתפקידההרואי-האמוני-חסיזי.המסראתלשרת
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(וילך,הצדיקיםמנהיגיהדמותאתולהאדירלהעריץהילדיםעלבהשפעהלסייע
1993 (. 

אשרוהעקרונותהערכיםאתלהנחילהיאלילדיםהנכתבתהספרותשלמטרתה
אינוהיחידמובהק.באופןאליהםלהתחברהיחידשעלערכיםמקדשת.הקהילה

זרספרותשלהיותהמשרםלו.מציעהשהחברהמהעללערעריכולואינורשאי
השניכחוטהעובריםומובהקיםברוריםכתיבהקורילזהותניתןמגויסת,ספרות

פיעלהחרדיתהילדיםספרותאתלזהותניתןלילדים.שנכתבוהסיפוריםבכל
שמם,אתמעבותיםאינםהסופרים-הסופרשלשמרכגון:חיצונייםמאפיינים

מביקורתחששמתוךראםפחדמתוךאםלהזדהות,לאכדיפסבדוניםשלריבוי
שםגם(המגויסים),ותוכנםאופייםעלמעידיםהספריםשמרתשנית,חברתית.

הספדיםהרצאותמרביתהכותב.מגמתאוהכותבזיקתעלמעידההוצאה
(מלחי,עצמאיבאופןכתביהןאתומפיצותעצמאיות,ארפרטיותהןהחרדיות

1992 (. 

הרקעבשלזר'ספררתהמייחדיםקוריםלזהותניתןהחרדיתהילדיםבספרות
לחזור.שואפתהיאואליובאההיאממנותרבותיהחברתי

במבנהלזהותניתןמכךכתוצאהדידקטית.ספררתהיאהילדיםספררתראשית,
מרכזיים:חלקיםארבעהכוללתזרתבניתקבועה.סיפוריתתבניתהסיפור

ארהסיפורשלהמרכזינושארהמשתתפות,הדמויותמוצגותבה-פתיחה
שניהם.

בפניהם.שניצבתדילמהעםלהתמודדהמרכזיותהדמויותעל-דילמה

מיידית.שמיושםפשוטפתרוןמרצעלדילמה-פתרון

ונלווההטוב,סיומואלהסיפורמגיעהפתרוןיישרםלאחר-השכלומוסרסירם
הילדים.לחייהרלוונטימרחשילקחאליו

התלבטויותאיןהנפש,בהלכיעיסוקאיןקצרים,הםהחינוכיבסיפורהדיאלוגים
 .) 1992(מלחי,מקוםלתיאורימתרחקאינוהסיפורעצמם,הגיבוריםשל

התנהגותקרריבעלתכלל,בדרךהיא,הדמותמוגדר.תפקידהגיבוריםלדמות
היאחיוביים.ערכיםלהציגכדינחוצהשהיאמשוםככזר,מתוארתוהיאחיוביים

היאכרעההמוצגתדמותזה.עקרוןורקמסריםעקרוןשידגישבאופןעשויה

דמויותבעיקרןיהיוהמגויסתבספרותהדמויותלהרקיע.מבקששהמספרדמות
החדירהמעשיהן.שלשיפרטידירעלחיצונימראהידיעלהמתוארותסטאטירת,

 .) 1993וילך, , 1992(מלחי,ההיסקדרךעלהיאהגיבוריםלנפש
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להיותרכזילחזקכזינועדהההצלחהמצליח.גיבורהואהסיפורבסירםהגיבור
הסיפורנמצא.הואבתרנההשוויםקבוצתידיעלכמרבןנתמךהגיבורחיקוי.זגם

המסקנהעללערעורארלמחשבהמקרםמותירשאינוארסגורבאופןמסתיים
הסיפור.בסירםהמוצגת

פרימיטיבית.ואףפשוטהנמוכה,היאהחרדיתהילדיםבספרותהשגורההשפה

החרד',ברחובהמדוברתהשפהשהיאמיידיש,כמתורגמתלעיתיםנראיתהיא

מןלקרחיםהלשוןשיבוציהחולין.בשיחותואףובישיבות,המדרשבבתי
אתלהעשירהיכוליםודימוייםלשרןמטבעותואיןלשוניעושראיןהמקררות.

 .) 1993(רילן,הילדשלשפתר

לחיקור.מוזללהיותותפקידהאיזיאה,לפיהקיימתמציאותמתארתהיצירה
בהעברתהנעלה,המטרהאתמשרתוהואהיל,דאתלחנןאמררהעירניהחומר

שלנר)(ההדגשהולהמשכה.החרדיתהמסגרתלקירםכןכלהחשוביםהמסרים

הכותרתעמו.מביאשהקוראעולםידעעלהישענותישהסיפור,לכותרתביחס
וידעתרנןבסיסעלמוגדרת,לציפייהנעניתמידאלאמסקרנת,ארמגרהרקאינה

של"חסדהמצווה","נזכרתארלזה"זה"ערביםכדוגמתכותרותליל.דהמוכרים
מרקעהבאשילדתרבותי,מטעןבתרכןמאכלסותלאריות"זנב"והריאמת",
העומדתהכוונהאתמכךויותרהביטויים,משמערתאתידעאםספקחילוני,
והמתבדלת,הנבדלתהתרבותיתהקבוצהבןהחרדי,הילדהביטוי.מאחורי

לכןוערכיה,מושגיהעלהתרבותיתקבוצתומורשתאתלומדקרימתורבת,

הנגזרותהתובנותגםהביטוי.מןהנובעיםנערכיםיתמקדשלוהפרשניהתהליך

לוויאפשרוהתובנותאתיעמיקוקודם,עולםלידעיתווספוהללוהביטוייםמן
מאליו.כמרנןהמשתמעאתלקבל

מאפשרלכיתה,מחוץגםמתעצבהילדשלהאישיותמבנהמכינוןחלקכיההבנה

כמו:היל,דשלנפשרעלהעובריםפסיכולוגיים,נפשייםתהליכיםלהאירלכותב
מצעצרעוםלהינתקהיכולתחוסרהחדש,מפניהפחדהספר,ביתמפניהפחד

מוכרים.בלתיחדשיםמצניםאלומעברמוכרים,ממצביםארקרובים,

דמותפלקטית,סטריארטיפית,מאדדמותנוצרתהספרותי,העיצובמבחינת
פנים,מאירתתמידהמורהלהפנים.יששארתןטובות,תכונותבהחוזרותשתדיר

דרךעלהיאהענישהלכיתה.המאחרתתלמידהדוגמתלכעוס,שעליהבמקרםגם
המורהאיום.משרםנרשישמשהרולאחדשה,התנהגותהמעצבתלמידהשל

האקרלטררצוה,במסגרתשציינו,כפיהאישית.הדוגמהדרךעלהבנותאתמלמדת

להזדהותדגםלשמשרעליותרמ,ךהואנהםתרבותייםערכיםלייצגהמחנךעל
אלה.ערכיםעלהמתחנכיםשל
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ומסקנותסיכום

תוכניתהתאמהעובריםכשהםגםהחרדית,בחברהשנכתביםהילדיםספרי
מבקשתשהחברההערכיםליבתעלשומריםהטכנולוגי,בעולםלמתרחש
עםיונקשהואעולם,מידעמושפעהחרדיהקוראשלהקריאהתהליךלהטמיע.

זהעולםידעלכןחדדי.שאינוקוראשלמזהשונהזהעולםיזעאמו.חלב
החוויהאתגםהמעציםדברהמילים","נשמתאתלהביןהחרדילילדמאפשר

זוספרותאלהבאהקוראחסראלהאתהקריאה.מתהליךהמופקתהאסתטית
לחרדים.המוכריםהתרבותייםהקודיםללא

מגמתערכיה.עללשמורהמבקשבאופןהנוהגתחברהפניחושפיםהסיפורים

בקשרבעיקרהילד,שלהעצמיאתלחזקהיאהחרדיתהילדיםספרותשלפניה
שהסיפוריםבשעהגםאותנטי."אני"לגבשלדלגרדםופחותהקהילה,עםשלו

להתאיםהצורךמתוךנעשהשהדברהרישלהם,בתכניםמעודכניםלהיותמנסים
מןבאחזלאאףאין,מכיד.הואאותןבעולםהחיהילד,שללצרכיוהנושאאת

שלמחלה,שלקשותבעיותעםהתמודדותאיןצרימה,אוחריגההסיפורים,

מושתק.היל,דשלמעולמוחלקלהיותלוראוישאיןמהכלמוות.שלאונס,

ביבליוגרפיתרשימה

מקורספרות

ירושלים.סקסופון,הוצאתתורה,לומדחנןהוצאה,שנתיוכב,דללאסקס . 1
 :בעיקרהתמקדנופוקסנ,נוחהשלהספריםבקורפוס

ירושליםת 11נחהוצאתיד,אליד .) 1994 (מנוחה,פוקס
ירושלים.לקו",קן 11הוצאת ,'אכתהשלום .) 1995 (נוחה, lכפוקס
ירושלים.לקו'',"קוהוצאת , n11גמעלילדיםספורי .) 1995 (מנוחה,פוקס
ירושלים.לקר",''קוהוצאתהשורות,בין .) 1996 (מנוחה,פוקס
ירושליםלקו",קן 11הוצאתשלום,מכתבי .) 1997 {מנוחה,פוקס

מחקרספרות
ת. 11מופהוצאתתל-אביב:ילדים.בספרותז'אנרים .) 1996 ( 1בווברו,ך . 1גאלמוג,
אילן.ברהוצאתהחדשה,בפרשנותדרכים .) 1990 ( 1הברזל,

גור- 1:אבתוךבישראל.בחינוךורב-תרבותיותפוסט-מודרניותמודרניות, .) 1999 (א'גור-זאב,
רמות,הוצאת :תל-אביב .) 50-7 1נעמוחינוןפוסט-מודרניותמודרניות,(עורן),זאב,

גור-זאבא,בתוךפוסטמודרניזס, 10המודרניזשלוהפוליטיקהגבולשלפדגוגיה ,) 1996 ( 1הירו, 1ג
ל 11יע''שספריםהוצאת :ירושלים .) 64-43 1(עמהפוסטמודרניסטיהשיחבעידןחינון(עורן).
מאגנס.

אביב:תלילדים,בספרותחינוכייםוערכיםספרותיותתבניותוהחיים,הילד .) 1992 ( 1שהראל,
עופר.הוצאת

 . 68 43- , 22קריאה,מעגליהחרדי,כעולםהילדיםבסיפורימרכזייםמוטיבים .) 1993 (י'וילאן,
 20 120ונוער,ילדיםספרות !דידאקטיתאוריאליסטית-חרדיתילדיםספרות .) 1994 ( 1לחובב,

35-. 
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שנטרוא'שקולניקובש' 1עירם 1ובתוךפלורליסטית.בחברהערכילחינוןגישות .} N' (2001יוגב,
לשכת,הוצאתירושלים .) 379-355(עמ'הישראליתבחברהוחינוךערכיםצומת:(עורכים),
 .החינוןמשרדהראשית,המדענית

 ,העצמיותפיסתהילדתפיסת :חרדיתילדיםספרותשלפסיכולוגיים"היבטים .} 2001 ( 1איפה
 . 44-19 ,) 1-2 (מאמגמות,

וחינוןערכיםצמתים-(עורכים},ואחדיםעירם lיבתוךוחינו,ךערכים .)-2001א 11(תשס 1צלס,
והתרבות.החינוןמשרד:הוצאתירושלים 1 .} 651-664 1(עמהישראליתבחברה

מ.עורכיםבחינוךמעשהבתוךורכוותיה.:סוגיההחינוכייםבהקשריהמנהיגות .} 2005 ( 1צלס,
 . 284 272- 1עמביאליקמוסדירושלים/שדמך,וע.ניסן

11מסגיליוןפוליטיקהורב-תרבותיות,פמיניזםעלהרהורים .) 1998 ( . 1סאוקירמולד 1 26-9 . 
גדיש,וב-תרבותיות,שלסוגיותלבחינתמושגית!-מסגרתשוזריםאובוללים .) 2001 (ר'סב,ר

 . 53-43 ,'ז
לתוארגמרעבודתישראלית,תרבותיתכתופעההחרדיתהילדיםספרות .} 1992 ( 1אמלחי,

 .אילןבראוניברסיטתמוסמך'
סבורה ,החרדיבציבורביותרהמצליחההילדיםסופדתפוקס'מנוחהתאריך),(ללא ,קיד ,פרקס

והמחשב/הטלוויזיהעידןלפניפעם,שחיתהכפיהידלותאתמשמרתהחרדיתשהילדות

nNo=8763 l 2&contra 1וttp://1vw1v.haaretz.co.il/!1asite/pages/Sl1Art.jl1tn1I?more= 1 &ite ! 
trassTD=O חss!D=2&subContrassJD=4&sbS11bCo 

 . 2009בפברואר,-14באוחזר,
מכוןבירושלים,החרדיתהסתגרות-הקהילהתוךהתפשטות .) 1985 ( 1מרפרידמן, 1ישלהב,

 . 15ישראל,לחקרירושלים
משודדת.אוניברסיטה :תל-אביב .הקריאהשלפסיכולוגיה .) 1989 ( 1י Iמרוןשי

(עורן)/שטדיתש 11ס :בתוך ,הרב-תרבותיהשיחיחיהאינטגרציהמתה .) 1999 (ש 11סשטרית,
לספרות.קדםבימתהוצאת :תל-אביב .) 26-23 1(עממתההאשכנזיתהמהפכה

רב-תרבותיות(עורכים),מאוטנר,מ'בתרןרב-תרבותיות,שלמושגיםשני .) 1998 (י'תמיה
דמות.הוצאת :תל-אביב .} 92-79 1(עמתל-אביבויהודית,דמוקרטיתבמדינה

Africa World ח:trieity, New Revised Edition, Trento חAsante, M. K. (1998), Afroce 
. Press 

,). Ravitch, D. (1992). Multieulturalism: E Pluribus Plural, in P. Bennan. (Ed 
. Debating P.C, (pp. 271-298). New York: Dell Publishing 

Reingold, R. (2007). Promoting a True Pluralistic Dialogue- a Particularistic 
ational חMulticultural Teacher Accreditation Program for lsraeli Bedouins, lnter 

Journnl ofMulticultural Education 9 (1). Retrieved, December, 27, 2007, from 
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ידה,בכתבאראלהשלשירמתוךבית
פוצ'ו.ל"עלים"-אדכיוןנכתב

הקיבוץ"של//אלף-ביתמתוךניירגזירת
אלוןעזריהשלספרו

 )ךתמונה (

 . 1929בשנתהשלישית,העלייהמאנשיפועליםלמשפחתנולדההורוביץאראלה

קסומות","שניםמתוןלקוחיםשלהלןוהאינפורמציההביוגראפיים(הפרטים
הקימוכןואחרשמןבחוףתחילהגרוהוריה .) 1994אראלה,שללזכרהחוברת

ערןהיוהורוביץ.משפחתבביתהצניעותוחייהעבודה .חייםנקריתביתםאת

ומעורבותספריםקריאתלמכובדת.נחשבההפועליםלמעמדוהשתייכותעליון,
האבהמשפחה.שלהחייםבאורחוהתבטאומאו,דחשוביםהיוהםגםחברתית

ספר.אוהבותכנשיםתגדלנהשבנותיוודאגספריםקראבזמןובוכפועלעבד
הנחילוהללוהערכיםכלואתוקרובים,לחבריםלאורחים,פתוחהיההבית

לערן.נחשבזהוגםצנועיםחייםחיוהםלבנותיהם. ) 1(תמונהההורים

כלאתחגגוהנוערובתנועתהספרבבית

החגשביןהקשרהדגשתמתוןישראל,חגי
מכללחשובשנחשבהחגאןישראל,לארץ

ש"האינטרנציונל"שעהבמאי,האחדהיה

לימים,הקריה.נוערלהמנוןכמדומה,היה,

קולנועבאולםחוגגיםמאותםאחדישב

אתשרובורוסי,בסרטוצפהבתל-אביב
שזהחשבתי !"מהתגובתו:האינטרנציונל.

שתרגמוידעתילא !והקריותחיפההמנון

 .) 208ע' , 1984(חשמן, " ...לרוסית!אותו
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חבריהלשארבדומהלפלמ"ח.המתגייסיםמאחרוניאראלהחיתה 1947בשנת
הכשרתעם"התגייסתיעצמה:עלמספרתהיאוכןלפלמ"ח,התגייסהלתנועה
צניעות),ברובלעצמנוקראנו"תל-כף"(הכשרתחייםמקריתהעובד''הנוער

להתיישבותעלינו , 1949בשנתהמלחמה,אחריחפלמ"ח.שלהראשוןלגדוד
שאניהחלטתילעליהבהתארגנותכברהל"ה.נתיבהשםלנווניתןהאלהבעמק

בדיעבדהתגלתהנערהשלהבוסרהחלטתשנקים.בקיבוץטבחיתלהיותרוצה
ולהאכילשלבשלחושבתאניהיוםעזלי.שקרווהטוביםהנכוניםהדבריםכאחז

-ענקאוגזולקטן,דברשוםכימחן,חשובאיןשכמעטתשתיתפעולותשתיהן
ובמקבילבכיף,במטבחעבדתישנים ...מרעבמתאזםידיעללהיעשותיכוללא

ידלגרפיקה.מגיעההייתיבכללאםרבספק-בקיבוץלאאםב'תרבות.'עסקתי

לקשטמודעה,לכתובטובות':ל'יזייםביקושתמידישובקיבוץלי,חייתהקלה
מסתיימיםוכןב"בצלא'ל,'שנחחצילמדתי 1954ב- ..ונו.'עלוןלהוציאלחג,

שלי."האמנותלימודי

השייכתציירתלאודאי"פרופסיונאלית",ציירתלהיותרצתהלאאראלה

קצרהלימודיםתקופתאחרי'ל'אוונגרר.'דווקאאוממוסדת,לאסכולה

אתוגםההתיישבותחזוןאתבולהגשיםכדילקיבוץחזרההיאב"בצלא'ל,'
בשבילהכלל,למעןלצייררצתהאראלהועריכה.ציורבכתיבה,הטבעיכישרונה
הבורשאיןיזעההיאאןתרבות.שלמקוםיהיהשהקיבוץכזיבקיבוץ,החברים

ישכאראלהלאוטודידקטיםשגםאלאבעצמה.למזהלכןמחולייתומתמלא
מאייריהיוביותרוהמשפיעיםהראשוניםמוריהבעבודתה.ניכרורישומםמורים,

קרואיזעהלאעדייןכאשרהרכה,בילדותההתבוננהשבציוריהםהספרים,
וכתוב.

כןשלוש','בתכשאנימא,זחיטרי,זיכרוןאצלישמורהאפוריםהתאים"בתוך

בידיואותיומחבקברכיועלאותימרכיב ..."אבאבזיכרונותיה,מספרתהיא

ביאליק,שלופזמונות''שיריםמתוןלציפור""קןאתבאזניוקורא ...העבות

שוםבעיניתשווהלאהיוםעזעיני.לנגדהזמןכלגוטמןנחוםשלהנהדרוהציור
אפרוחלו"ישןלביןתעיר'פן'הסביןקלרווחעושהאבא .גוטמןשללזאתציפור
'אוצראתבאזניקוראאבאמאוחריותרקצתפעימה.מחסירוליניזעיר','

זוכרתשאנימהםשישגוטמן,נחוםבציוריהואאףהמלווהזולו'מלןלובנגולו

היום'.'עזבעמודמיקומםאת

מאייריכלופריזל,טנאיתרצהשטרן,יוסינבון,אריהגוטמן,שנחוםלומרניתן
ובעלימוריהחיוהזמנים,אותםשלהקלאסייםהילדיםוספרילילדים""דבר

בעצמהללמודהמשיכהאראלהאןאראלה.שליצירתהעלהראשוניםההשפעה
ברפרודוקציות.ומהתבוננותספריםמקריאת
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מוכרחאתה ...כאןללמודמוכרחה"אניממכתביה,באחדמבקשתהיאכך"אבא",

של"הפילוסופיהאתלישלחבינתייםללמוד.שאוכלכדיספריםכמהלילשלוח
לאעצמך.זעתעלשתבחרהביתמןספריםכמהועודטן';היפוליטשלהאמנות"
מעיזה(איננינושאבאותוטוביםספריםשיהיוהעיקר-מקצועמאיזהליאיכפת
בורקהרדט*'')".שלהרנסנסאתלחודשייםלבקש

ומאיירת.כאמניתהקשהעבודתהבזכותלמדההיאספראומורהמכליותראן
אל"יושביםהשיבה:היא "?ספריםמצייריםבעצם"איןפעם:נשאלהכאשר

ואחריפעם,ועודפעם,אחרפעםומנסיםועט,טושעיפרוןניירהשולחן,
למהיחסית,הקרוב ,משהושיצאנדמה-ציורים 40ל· 20ביןלסלשזורקים
נשאר".במספר, 41הבעדןזה,וציורדמיוני,בעינישראיתי

היאשאהבה,הרנסנסציירישלבהשפעתםאובורקהרזטשלבהשפעתואולי
הטבע.מןבציוררבהחשיבותראתה

נראיםהםאיןלבדוקהולכתאני-חסהראשואפילוטרקטורכלבלב,דבר:"כל
 ) 3ו 2(תמונותבאמת."

-
 ) 2(תמרנה

פרטיו,כלעלטרקטורמציידתאראלה
קסומות~,"שניםמתוך

 ) 3(תמרנה
ניידבגזירתהטרקטור

צדפתיוהיסטוריוןפילוסוףמבקר, ,) 1878- 1828 (טןהיפוליט *

 Die Kultur derהחשוב:ספדותרבות,היסטוריון ,) 1817- 1784 (ברדקהרדטל.ג. **

Renaissance in ltalien 

49 



אראלהכיבעין,נקלטיםשהםכפיבדיוקנראיםהדבריםאיןשבאיודיםמובן

הטבעאתלחקותצדיךהאמןלפיההרנסנס,אנשישלהחיקויתודתאתהכירה
איודיהלכןאביו.אתמחקהשבןכפיאלאהאדם,בןאתמחקהשהקוףכפילא

האובווקטעםלהשישהעמוקהההיכרותבהםניכרתאךדיאליסטוום,אינם
השמטתלמרותותמציתית,מדויקתבצורהלתארהמאפשרתהיכרותהמצויד,

גודע".המוסיף"כלבבחינתהנושא,להבנתחשוביםשאינםפרטים

 1פוצ'שללספריואראלהשלהאיורים

קיבוץחברויסלד),(ישראלפוצ'והסופדשלבעידודוספריםלאיורהגיעאראלה

 ) 4(תמונהספריו.כלאתאוודהשלימיםהל"ה,נתיב

הג'ינג'יתאיההספרכריכת ) 5(תמונהופוצ'ו,אראלה ) 4(תמונה

קסומות"/'שניםמתוןצילום

רצתהאראלהמצוינות.תוצאותהניבהלמארוותהסופדביןההדדיתההערכה

תשט"ומשנתבמכתבכסופר.ויצליחהספרותווםכישרונותיואתיממששפוצ'ו

העתידיםכישרונותיךשבונו"פוצ'ינקה,כך:לוכתבהקסומות")"שנים(ראו

נוראותהולםכשלביכותבתאניכןועלזיומכוןבמסדרונותלריקלהתבזבז
אתלראותאזכהמתי ...ממךשתווםאושורהעללחלוםנועזצלעותוובכלוב

פוצ'ופוצ'ו).שלהפרטיארכיונו(מתוך "?לעולםיוצאכתביךשלהראשוןהכרך

דמויותיואתלעצבהשכילהוהיאכתיבתועלאראלהשלדעתהאתהחשיב

הציעשהואמספרפוצ'ולמאוורת.הצעותלוהיולפעמים .רצונולשביעות
סרפנטינהבתוךהג'ינג'ית""איההספרבכותרתהכתבאתלמקםלאראלה

ביתשלפתחועדהחוצהמתוכםהקטן,אחיהאזניאלאיהשלמפיההנמשכת
 .) 5(תמונההדפוס.
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 ) 7(תמונההמנומשתהג'ינג'יתאיה ) 6(תמונה

הראשונה,במחזורההזרזתמונתלמעלה:

המתוקנתהגרסהלמטח:

אתליפותפוצ'ולהצעתהסכימהלאהיאזאתלעומתובוצעה,התקבלהזוהצעה
 ) 6(תמונהנמשיה.אתולהפחיתהג'ינג'יתאיה

הותיקים.הספדיםאחדשלחדשההוצאהבכלהאיודיםעלועבדהשבהאראלה
עדמודגשיםבלתיפרטיםתיקנהאחראי,מלאכהבעלשלבמצפוניותעבדההיא

זהלדוגמה,הישןהדודשלהמצויןבאיודלמשל .ואמיןנכוןלהנראהשהאיור
שלהאחרונהבמהדורהתיקנההיאהספה,צורתאתאפילומעצבהרפוישגופו
הרגליים,פרקיעלשערותלההוסיפהואףהדמותשלהידתנוחתאתהספר
זכותםלדעתי .) 7תמונה (הידייםפרקיאתרקהקודםבציורשכיסולאלהבדומה
מנופישנעלמוודמויותהוויבהנצחתהיאואראלהפוצ'והצמדשלהגדולה
הספרים.דפיעלתוםומלאותמקסימותחיות,נשארואךארצנו,

שנות"בראשיתכך:כתבה"צבר"דמותאתשחקראלמוג,עוזהסוציולוג
תיעודיתספרותוההנצחההמלחמהספרותלצדלצמוחהחלההחמישים

פלמ"ח,יוצאיהצטרפוסופריהשאלוגוער,ילדיםספרותובכללהונוסטלגית,
ש"הצבר"החוקר,טועןבהמשך .")ו'צופ(ויסלרוישראלהללע.מוסינזון,כיגאל
סטריאוטיפית,דמותכללבדדךהואהישראלית,באמנותתרבות,כגיבור

בערךותואר,בלוריתיפהפלמח"ניק"ברן",שלהמיתולוגיתדמותועלהמבוססת
(אלמוג,אילת".חוףעלהדיודגלהנפתשלהתצלוםמןלרביםמוכרתשהיאכפי

באינטרנט).פורסםהבולאי,לשירותמסמךהחדש",הצבר"בולמתוך:
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 ) 8(תמוכה

שלהכריכהציודועליובול

"חבורהפוצ'ושללספרראראלה,

שכזאת''

שכזאת","חבורהפוצ'ושלהראשוןספרוכריכתעלאפילו

באשרברור.אישיאופיבעלותהןהמצוירותהדמויות

פוצ'ושלבספריולזהותםקשהו"צבריות",ל"צברים"
דמויותשלגלריהבהםנמצאסטריאוטיפיות.כדמויות
בשוםאןדור,לאותואמנםהשייכותומורכבות,מעניינות

עוזגילהשאותוארכיטיפאוהסטריאוטיפאתלאאופן
"חבורה-פוצ'ושלהראשוןספרואמנם .במחקריואלמוג

גםאןהפלמ"ח,בשורותשנלחמובנעריםעסקשכזאת",
"יוסף",השםאתכולםהחולקיםהנערים,דמויותזה,בסיפור

הכריכהאתבציירהאראלה,מזו.זושונות

כפיקודש,בחרדתהמשימהאלניגשה

בכלהמודפסתקצרהבהקדשהזאתשביטאה
לייוסיפוומהיתנו"מההספר:מהדורות

ישמשמעותמה ?לבניםעליםעלדיוכתמי

הנמנית,שתיקהזהב,שערהיחיו ?להם

 .) 1958(פוצ'ו, ...היו"היוהםוהריקונדסית?ערמומיותאופראיותעיניים

הצבריםדמויותמתוןלדלותוניסתההאיורלמלאכתבכבודהתייחסהאראלה
פלמ"חניקיםאיוריהביןנראהכןוהמורכב.הייחודיאתדווקאפוצ'ו,שתיאר
והמורההמנהל,חגבהקטן.ואחיההמתבגרת,הג'ינג'יתאיהולצידם(במיל.),

גנדרניותנערותבלורית,יפינוערמדריכיהג'ינג'ית,איהשלאמהשמילקיהו,
הווירקעעלשובביםילדיםוהרבהמרושלת,חזותבעלותביתעקרותונשים
איתנוכאןחייםשעדיין"ילדים"שעברה,המאהשל-70וה-60ה ,-50השנות
המורהשלכיתתועלילותואתהג'ינג'ית""איהאתלילדיהםמספריםועדיין
שלדמותובןפעםאיהיהשהואלשערקשה"צבר",היותושלמרותו'הלקישמי

הפלמ"חניק."ברן"

הספרות,ביןהמתקיימתהזיקהעללהעירמנתעלסוגריים""לפתוחעליכאן
מענפיה.אחזהואשהאיורהחזותיתהאמנותלביןמילולית,אמנותשהיא

אולבטא,מסוגלתאינהשהמילהשלנו,החושיתבהתנסותתחומיםישנם
קיימתזאתמעיןסכנה .) 1975(שבי,דופגוםכבדבאופןזאתעושהשהיא

שהצייריםמהכלבקיצוראריגים,פרחים,כלים,לתארמנסההסופרכאשר
עלוליםנופיםשלמילולייםתיאוריםגםה-"זומם".בציורלתארמיטיבים
לדמויותהנוגעיםפרטיםבמסירתממעטיםהסופריםרובהקורא.אתלשעמם

סופריםהמאייר.אוהקוראשללדמיונוהמלאכהאתומשאיריםשביצירתם,
המקריםברובהספרות.בעולםנדיריםגוטמן,נחוםכמומאיירים,גםשהם
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הפינותאותןאתשיאירכדילמאיידפונההואלפעמיםלצייד,מסרגלאינוהסרפד
עקרונותאתהקוראיםאתמלמדהוארבכןלהאיר,הצליחלאשהסרפדהאפלות
עםילדכלשלהראשוןהמפגשהואהמאוידהספדעםהמפגשהחזותית.השפה

עלממדיהחלתשלחיקויעםוהצל,הארדאשלייתעםקומפוזיציה,עםוצבע,קר

שבטבע.המראהמןיותרלפעמיםאמיתי,הנראה"כאילו"ה-עםשטרח,ניידדף
שאראלהכפיהאדם,שלהאמנותיטעמואתלפעמיםקובעהזה,הראשוןהמפגש
והתאמה.הבנההתקיימהוהסרפדהמאיידתרפרצ'ר,אראלהביןעצמה.עלמעידה
לאראלה, "שמילקיהר:מספריאחדעלהקדשהכתבכאשדבכךהודהפוצ'ר

הואפרצ'ואםגםשהדיהיום",נראהשהואכפישמילקיהרהמורהאתשהמציאה
הצורה".אתלוש"נתנההיאאראלההדיהמורה,אתשהמציא

שלהחיצוניהמראהביןקשרשישהאמינהאראלה

- 'שלאישיותולביןהזמרת
והתנהגותו,אופיראדם,אותר

פרצ'רשלשדמויותיווכיון

היאסטדיארטיפירת,אינן

שרנות,"צוררת"להןהמציאה

ואתמורכבותןאתשביטאו

פשוטה,בצודההתפתחותן

למשל !פשוטהיהלאשזהאף

שהיורשמיליק,חיליקהילדים
אסרטיבילמנהללימים

המדובר,דגול.ולמרדה
הןהמתפתחותבדמויות

באיוריהוהןפרצ'רשלבספריו

 .) 9(תמרנהאראלה.של

~:;-

ותוום,אזרציפי,חיליקשמיליק, ) 9(תמונה

ילדהיהשמלקיהוכשהמורההספר:מתוך

שלדמותהאתבמקצתהמזכירהמשקפופר,האיכפתניק,המודאג,המופנם,הילד
עלשומרשעדייןמקריח,שמנמן,לגברהשניםבמשךהופךאראלה,המאיירת
לו,ידאגושכולםכדילאיבוד","ללכתהצורךרעלהאכפתניקירת,עלהתמימות,

ימצאו.רגםאותר,יחפשו
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 1,המזר'עםחגבהמנהל ) 10(תמונה

הג'ינג'יתאיהמתון

תלמיהעםשמילקיהרהמורה } 11(תמונה

הג'ינג'יתאיהמתוך

 ) 12(תמונה

כדוד,משחקשמילקיהוהמורה

הג'ינג'יתאיהמתון

יזע ,בילדותושכברחיליק,המנהל
כוחבעמדתעצמואתלהציב

עושהבאחרים,לשלוטזוומעמדה

לעומתמנהל.בהיותוגםזאת
והקריח,השמיןשבגרהילדחיליק,
"בינוני".אךנלהבספורטאינשאר

יל,דכמותמיםעדייןשמילקיהו
ואינולליבםמביןלחניכיו,מסור

(תמונות .תעלוליהםעללהםנוטר
10 , 11 , 12 (. 

 ) 3(תמונה

ים,בגדמוזזתאיהשלאימה

הג'ינג'יתאיהמתוך

חרבהנמצא"צורה",להןנתנהואראלהפוצ'ו'שהמציאהאחרותהדמויותבין
"הולכיםהג'ינג'ית"איהמסיפוריבאחזלמשלומורכבים.מענייניםטיפוסים
צמו.דיםבגזמוזזתאיהשלאמהמוצגת ,) 67ע' , 1975(פרציו,ים"בגדלקנות

מתוךואוליהמזיעבגופההיםבגזאתללכלךשלאכדיאםבין .) 13(תמונה
הים.לכגזמתחתמציציםוהםהתחתוניםבגזיהאתפושטתאינההיאעצלות,
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ממנהשמשתלשליםהבטןחגורתהסולידיים,התחתוניםהכתפיות,בעלתהחזייה
וגרבייםנעלייםוכמובןנשית),במהדורה"שלייקס"(כעיןהגרביים,מחזיקי
המראהאתלדמותמשוויםהאלההפריטיםכלקומפלט".הולכים"שתמיד
לובשתהללוהבגדיםלכלמעלאךשמנמנה.גברתההולםהחביב,ה"דודתי"

כנראהגורםהזההיםבגדשמך.דגשלבהדפסהמקושטצמודיםבגדהגברת

עיניהאתמשפילההעבות,זרועותיהאתמרימההיאורזה.קלילהלהרגישלגברת
הרזההנערהאתלהרגישניתןבסיפוק.ומחייכתמזמןשנעלמההגזרהבכיוון
שלהמגושםגופובתוךבקלילותהמנתרהשמןדגאתהשמן'הגוףשבתוך

בתוכה.המסתתרתלאישיותהזמותמראהביןהמיסטיהקשרואתהלוויתן,

וציורצילוםשלשילוב

מירהשללספריהםאופוצ'ו,שללספריואםביואראלה,שלהאיוריםמרבית

אךכה,עדשתוארולאלהבאופייםדומיםואחרים,הופרטשמואלהלל,ע.מאיר,
של"אבאקרןנירהשלבספרהמצויזהמעיןאיורהכלל.מןיוצאיםגםיש

ילדהאפרת,שלאביהעלמספרוהואבשכולעוסקהספד .) 1971(קרן,אפרת"

אךחייל,שלהשאבאיוזעתאפרתממנה.חוזרולאלמלחמהיוצאשאביה , 4כבת
בוכה,היא "?לוקדהזהמזוע 1שנגמרהבמלחמהנשאר"מדועמבינהאיננה

הזיכרוןעםלחיותלומדתהיאמשלימה.דברשלובסופו ...מתגעגעתכועסת,
המבוגרים,האחדיםרקועל-ידה.איתהתמידנמצאשלהשאבאלאפרתו"נדמה

אותו".דואיםאינם

והצילומיםאראלה,שלהאיוריםקרן,נידהשלוהליריהעדיןהסיפורביןהשילוב
במילים.לבטאםאפשרשאירגשותהמבטאנפלא,צירוףהםאייזנברג,חגישל

אמנותליצירתהצנוע,הספרוןאתהופכיםהשלושה,שלהמשותפתעבודתם
קטנותוילדותממלחמותשביםאינםאבותעודכלואקטואלית,מזככתמרגשת,

לישנאמרובדבריםשלמים.חייםולחיותלגדולהאוגדן,עםלהשליםצריכות

כתבתיאפרת",של"אבאספרי"אתקרן:נירהמספרתהמאמר,כתיבתלצורן
נהרגשאביהםחבריםמשפחתעםקשרבעקבותהימיםששתמלחמתאחרימיד

תהליךהתחילהפועליםספריתידיעלהתקבלשהספראחריהמלחמה.באותה
ביניהנפלאהפעולהשיתוףהתחילואילןמכאן . 1971ב-לאוריצאוהספרהאיור
לעיןבולטשאופייהומכונסת,צנועההליכות,פשוטתקיבוצניקית,אראלה.לבין

עללחתוםנהגהכךאראלה"."ציידההשער:דףמתוךכברועולההקורא

למינימוםההוצאהידיעלהוגבלהאראלה ...משפחהשםבליאפילועבודותיה.
וצילום.איורשלשילובתוךיצירתהאתלגווןפיתדון:מצאההיאאךצבעים,
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אראלה,שלאיור ) 14(תמונה

האורניםבחורשתאבאאצל

אראלה,שלציורחגישלצלום ) 15(תמונה

אפרתשללאבאאיור

כמודלהל"ה.נתיבקיבוץחבראראלהכמרחראגםפעולה,איתנוששיתףהצלם
עםאחזרתפעמיםנפגשתיקיבוץ.חבריבשניהצלםהשתמשאפרתשלאבאשל

לאערדאזלב.ובתשומתבקשבשהערתיהערהכלקיבלההיאבקיבוצה.אראלה
להתבונן,חראותפקידיאליה,שליהטריטוריהמןהידכתבעברזהשבשלבהבנתי
הרום."במקרירקולהגיב

כמרהוריתמונותמדייותרבספרלכלולשלאהסופרת,לבקשתנעתרהאראלה

ציורי .) 14(תמרנההאורניםבחורשתאבאאצלהביקוראתהמתארתהתמרנה

וכבלתיפרצ'ר,שלהשרבבייםמסיפוריולקרחיםכמרלסופרתנראואלההררי
עם"כיההערה,אתקיבלהאראלהושכול.ארגזןבהפנמתהעוסקלספרשייכים

משותפתיצירההייתהזורשלן.''שלישלמצבהיה"לאנירה,מספרתאראלה",

ההבנהלעומקסוףשאיןחושבתאניהספר,בדפימדפדפתכשאניחירם .לחלוטין
הסיפורמןהנובעלכאבהכתוב,שללמינימליזםתרומתההטקסט.אתשלה

הספרבסוףכולו.לספרערךבעלחשובממדתרמוואביה,אפרתליחסיולרגישות
זיכרוןמהדהדבצילום,ברקע,אךחבר,שלבידראוחזתכשידהאפרתמצרירת

ההשתוקקותאתאראלהתפסהכך .) 15(תמרנהבתרבלברקהקייםהאבמגע
ציוריתסיטואציהזרחילהשגה.ניתןהבלתיאביהאלאפרתשלוהגעגועים
גדולהשותפותלהיותיכולההייתהלאהסיפור.שלליבובלבשנרגעתמדהימה,

איננה".כברכשאראלהנכתביםאלהשדבריםחבלכמהומאייר.כותבביחסימזר
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מאפרתמתרחקאבא ) 16(תמונה

אראלהעבודהבההדרךלהבנתרבהחשיבותקרן,נירההסופרתשלאלהלדברים
יוצרתהכתוב,אתכמשרתתעצמהאתראתהאראלהאחרים.סופריםעםגם

אלאעצמאי,באופןלהבריקניסתהלאהיאהמסר.להבנתותורמתהאווירה
דווקאלצילוםציורביןהשילובלדעתי,זאת,בכלבצניעות.המיטבאתלעשות
שלדמותומוגבל.לתקציבמעשיפתרוןרקולאאמיתיתהברקההנוזה,בספר
ריאליסטי.למדיוםהנחשבבצילום,דווקאמתוארתישובולאשהלךהחיילהאבא
והקיימותהחיותהדמויותשארוכלהילדהמותו,אחריהמצולםהאבלעומת

אפרת"של"אבאשבאיוריאלאמופשט.יותרכמדיוםהנחשבהציו,רבאמצעות

מרומז,כמובכוונה,מטושטשהואהציור.מןמציאותיפחותנראההצילום
כללובזרךמקוטע,לפעמיםבמרחק,נבלעהואכאשרקטן,משוכפל,לפעמים

הדמותביןהחוצצתגדרנראית , 16בתמונהאראלה.שללציוריםכרקענבלע
אתמייצגהצילום .בוהמתבוננתהילדהציורלביןהמתרחקהאבשלהמצולמת

מןיותראוליואמיתי,חיהואהזההזיכרוןהילדה,שלבזיכרונההחיהאב
אלינוקרובחייהאתתמשיךהילדהאךלעין,הנראהומןבמציאותהמתרחש
הזיכרונות.בארץולאהקוראים,

מסרלדעתיבוישאפרת",של"אבאהספרשלהספרותי-אמנותייופיומלבד
כטראומהולאתיקון"יוכללאכ"מעוותהשכולאתמציגאינוהואלכולנו.חשוב
המתים .החייםמןחלקהואביותר,הטרגיגםולוהמוות,מרפא.להשאין

מתוךחייהםאתלהמשיךהחייםעללכןהחיים'שלבזיכרונםלחיותממשיכים
רוצההיהלאאפרתשלשאבאברור,כיהחי",אתלנוציווש"במותםתחושה
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ש"מלחמתבארץ,השכוללמשפחתחשובמסדזהוחייה.כלאבלהתהיהשבתו
שנים. 60 •כבדנמשכתשלחהשחרור"

לספריםכאיוריםאראלהשלהניירגזירות

הגזירהנייד.מגזרותבאמצעותמעוצביםאראלהשאיידההספדיםמןכמה

שחסיניםמאזבסיןידועההיאמא.דעתיקהאמנותהיאובקלףבניירוהחיתוך

הקשורהכאמנותהתפתחההיאלספירה.מאחמשנתבעדךהנייר,אתהמציאו

העותומאניתבאימפריהבהוהשתמשו , 15ח·במאהבפרסספריםלקישוט

לגרמניה,בייחודלאירופה,גםזאתאמנותעברהמשםהקוראן.ספרילקישוט
שלטכניקותשתיהתפתחובגרמניהטורקיה.עםזולמדינהשחיוהקשריםבזכות
בהשהשתמשוחדה,סכיןוגזירתמספריים)(גזירת Scherenscו[ nit-הגזירה,

עמ' , 1983(פדנקל,תחרה).(תמונות Spitzenbilde1 ·וה·עדינות,מגזרותלעשיית

1 • 10 (. 

זולטכניקהנייר"."גזיותלחקראהוהיאמשלחמקוריתטכניקהפיתחהאראלה
עצמהאתמציידתאראלהשבתמונה(למרותחיתוךבסכיןרישוםלקרואאפשר

 .}ו 7תמונהמספריים·זוגעם

לחולדתחברורכיבים"כמהגזירותיה:עלקסומות")"שנים(ראוכותבתהיאוכך
הגזירות:

התחתון,בחציוכמזוגיתבפניםמצופהמעץבצריףהאוכלחדרא.

העליון.בחציובקלות)סיכותבולתקועואפשררך(שהואובסלוטקס

לקישוט(למשלבמהירותקירותשלרחביםמשטחיםלכסותצריךהיהב.
אחדיח"תרבות"משימותאתעשינוהימיםבאותםכילחג},האוכלחדד

 ...לרשותנוכבדנשארזמןוכמההעבודה,שעות

אבלזמינים,חיולאטובחבאיכותצבעיםהמדינהשלהראשונותבשניםג.
בסכיןלציידיכולהשאניגיליתי .חיויפיםדיבצבעיםניירגיליונות

הניירגודל ...בהקפדהמלצבועערוךלאיןמחירהוהתוצאה ...גילוח
אייזנבדגחגימצלםלספריםהגזירותאת ...לידתנופחגםלימעניק

הדרושה."למידהומקטיןחברנו,
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ומםפךזזם,נווךעםאראלה ) 17(תמונה

קסומותשניםמתון

אלון,עזריהשלהספרעטיפת ) 18(תמונה

הקיבוץשלאלף·בית

שלבעברדרתיההמשובחותתותנווןגזירותתרד-גרנו,דרתהספרותחוקרתלטענת
אתלהתאיםיזעהשאראלהנדאה,לי ,) 41-52עמ' , 1996.(תרד-גונן,אראלה

השתמשהתנווןבגז<דרתאוודה.שארתןספררתיז'אנרלכלההולמתהטכניקה
עממית"ספררתלכנרתה:שאפשרמיוחדת,מאזספרותיתלסוגהבאיודים

ופרח""כפתור ,) 1989ראלזמע,(לנואלעריסות"לאלף"שידהספדיםמודרנית".
(אלון,קיבוץ"שלר"אלף-בית ) 1978(שדיג,ודבש"חלב"גוזמאות ,) 1989(אראלה,

שסרפדןחז"ל,אגדותעממית":"קלאסיקהלכנרתשאפשרממהשזאבים ,) 1976
גםאלפרנים.ומקראותערששידישדנים,עממווםבעיבודיםדניםדרדרתפהבעל

העממיתהאמנותלתחוםשווכןתערש, ,,,שרכאגדותכמרתןנווד,מגזרות

רקביותר!ונזירמקרריהפלא,ולמרבהמא,דמוצלחהואביניהםוהחיבור
אופיבעלותכללבזרךהידואלחנווךבמגזררתהשתמשומעטיםמאווך<ם

מווערדןהשאובמרנרמנטאליאופיישאראלהשללגזירותומצועצע.דקורטיבי
קיר.ציור-הראשון

שלהתלהבותמורגשתודבש",חלב"גוזמאותשדיגתקורהשללספרהבאיורים
שטחיםעלצורךשלהתנדפהאתבחןחשיםהחג.לכברזהכלללמעןעשווח
אמניםוךועליקיתבקפידהשנעשוהגווןלמגזררתארפוונ<תאינהשכללרחבים,

עלספרהאתמסוומתקאדפ-שלזינגרפזאנטית.בקישוטיותהתמצתהשיכולתם
היאהמגזרת.אמןלביןחובביםתיאטררןשחקניביןבחשרראחהגווןמגזרות
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המחזה,טקסטשלפהבעלבדקלוםמסתפקאינוהחובבשהשחקןשכשםטוענת
בניירשמשחק"מיקפדנית.ניירבגזירתלהסתפקיכוללאהמגזרתאמןגםכך

אינועצמושהספרמשהולספרולהוסיףאישיתתרומהלתרוםצריךומספריים
 .) I(erp-Schlesinger , 1980 (לתת."יכול

אתבהןמחברתהיאהזה.התפקידאתבדיוקממלאותאראלהשלהגזירות
-ישראלארץעלשנכתבביותרהגזולבאפוסבתנ"ך,שמקורןהעבר,אגדות
הקיבוצית,והחברההישראליתהחברהשלהאנושיהמארגאלוהתלמו,דהמשנה

לאזהמארגמתארתהיאישראל.מזינתשללקיומההראשוניםהעשוריםבשני

שנכתבובספריםאלא ,) 18(תמונהאלוןעזריהשלבספרוכמוהקיבוץ,בחיירק
ליריים.ערשושיריחז"לופתגמיסיפוריפיעל

השדה",ל"אנשיאיוד ) 19(תמונה

ודבשחלבבגוזמאות

 11מהו?הנרל"שודאיור ) 20(תמונה

והלוויתןהנרשורבגוזמאות

עיבודזהוהשדה"."אנשיששמוסיפורמסופרוהלוויתן",הברשורב"גוזמאות

עומדת")לעולם"והארץאד"ה,פרשתקהלת,זוטא,(מדרשחז"לאגדתשל
תייריםובאו"נסעוהסיפור:לשוןוזהוארצו.ישראלעםביןהקשרשעניינה
אליהם,התקרבואזם.בנימלאאחזשזהבהמצאוחדשה.פלאיםלארץשלושה,

להםבכלהדומיםאדם,בניאותםהםשקשוריםמצאופתאוםולהכירם.לראותם
התייריםשאלו !האדמהתוךאלמטבורםההולךבשרשלעבהחבלבמיןעצמם,

 ?מהוולשםמהוהאדמה,לעמקימטבורכםההולךזהחבלהטבור:חבלבעליאת
והמשקההמזוןצינורהואהלא ! ?יודעיםאינכםוכיהאדמה:אנשילהםאמרו
-טבורוחבלשכמותכם,משוניםאדםבניאתם,ותשתותאכלוזהואידלנו!אשר

 "!?לכםאיןכזה

הקיבוץלאנשימאדכדומיםהטבור,בעליהשדהאנשימתואריםזולאגדהבאיור
האוכלחדראתבהםקישטהשאראלההמונומנטאליותהגזירותברובהמככבים
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"גוזמאותאיוריביןהספר,באותוהקיבוץ.לעלונישהכינהובאיוריםהקיבוץשל
החיטהשיבוליהעצים,חפירות,חמינים,שבעתציוריאתנמצאודבש",חלב

חגורוחהמעוגלות,דבשותיהןעלהשפעאתהנושאיםגמליםגםנראהוהשעורה,
ומתחברתמתוכםעולהמושב,ובכלקיבוץבכלובשמחהבחדרשנחוגהביכורים

מעניקותאראלהשלהגזירותומעולם.מאזישראלבארץוהצומחהחיאל
התחושה,ואתהרלוונטיותאתשדיגתקווהשלהעתיקיםהמקורותלעיבודי
 .) 20 , 19(תמונותהזחלזמןהחםהימיםביןקשרקייםשאמנם

בורקחרדטשלמספריוהיהודית.חקלאסיקחאתאחנהעצמהשאראלהנראה
העתיקיםהמקורותאלאמן,הואבאשרהאמןשלהקשראתלהעריךודאילמדה
בכתבישורשיהםאתחיפשו 15ה·חמאהבנישהאיטלקיםכשםתרבותו.של

וחלוציה,ישראלארץמבונירביםהרגישוכךוהיווני,הדומיובפיסולאובידיוס,
העבר.כתביאתמחדשומפרשיםישראלבארץעברנואתמחדשיםשחם

ליקטהובהומור,טעםבטובמעוצבאךממדים,קטןספרוןופרח",ב"כפתור

שלחניירבגזירותאותןוחפנהחז"למדברילשוןומטבעותפתגמיםאראלה
שעניינםואמרותפתגמיםחם"אלחכתבה:לספרבמבואחידות-ציורים.למעיו

-עםחכמתחיים,חכמתשלפריה ...האנושיתההתנהגותהאנושיות,חמידות
לויאראלה,שללאביהמוקדשהספרוןטריים."עודםהמופלג,גילםאףשעל

אוהב."אישובכללהעברי(ספר'ל)הספראוהבהעברית,האות"אוהבחורוביץ,

יהודית-עבריתתרבותיתולהמשכיותלאותנטיות,לשאיפתהביטויזהו
 .) 22 , 21(תמונותאראלהשליצירתהאתשמאפיינות

בראשו"עיניו"החכם ) 22(תמונהבה"וקוץ"אליה ) 21(תמונה
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הספרהואנייר,בגזירותהמאויריםהספריםמביןלעיןביותרוהנעיםהיפהאולי
עזכךכלונפוציםשגוריםשיריםערש,שירישלקובץזהועריסות".לאלף"שיר

עם.לשיריהפכווהםנשכחמחברםששם

גגנםהעליהעללשיר:אירו } 23(תמרנה

מלצד)ש.ע"ימיידיש(תורגם

 ":נז vו.גוהיכידאתהמעודדערזשנשכר

צללים,נטרלשיר:אירו } 24(תמרנה

טשרניחובסקיש.של

הילדבהרדמתלסייעכזיספרותיות,חוץמטרותעםכללבזרךנכתבהערש"שיר

ברגעיםנעימהאווירהיצירתהרגעה,שלזולמטרהעצמהאתמתאימהואראלה

השילובורכים.עגוליםכללבזרךבהםמשתמשתשהיאהקווים ...השינהשלפני
מיוחדאפקטנותניםביותר,עדיניםלבניםוקוויםגדוליםשחוריםכתמיםשל

שמתאיםמהלמגזרות,צהוברקעמוסיפההיאלעיתיםמגזרותיה.אתהמאפיין

שבקובץהשירים .) 1983(סובין,וכוכבים"ושמשירחכמוהחוזריםלנושאיםמאד

ביידיש,שהתחברושיריםישנםישראל.עםבתולדותשונותבתקופותחוברו
גםוישהמדינה,קוםבטרםהיישובבתקופתוהושרושנכתבוישאירופה,במזרח

מןאחדכלשלהאווירהאתההולםהסגנוןאתמצאהאראלהחדשים.יותר

חיתוכיאתהמזכירבסגנוןמאוירגג"נםהעלייה"עלהגלותיהשירהללו.הסוגים

הולםאךלאראלה,אופייניולאזרסגנוןושטיינהרדט,בודקוכמואמניםשלהעץ
ציוני,שהואטשרניחובסקי,שלהערשלשירלעומתו .) 23(תמונההשיראת

זינךכליאל \מעל:תמעלהאלדגל,\נושאייקומו"ויוםבמילים:המסתיים
הקרןשלכרזותבסגנוןגזירהאראלההתאימה ,"!יעלשמשנוכי \-בגיבורים

שדהואתחורשעבריחלוץבהשנראההקודמת,המאהשל 30ה·משנותהקיימת

 .) 24(תמונההעולההשמשרקעעל

בהגזירה,אראלההתאימהיותר,חדששהוא"לישון"הלל,ע.שלהערשלשיר
מצוירתהתמונההמתולתל.ילדהשלמיטתומעלהרוכנתצעירהאםרואים
השפעתםבוומורגשתלילדים"ב"דברשהתפרסמולאיוריםאופיינישהיהבסגנון

אימא""בואינאורלאהשללשירה .) 25(תמונהטנאיותרצהגוטמןנחוםשל
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//לישון"הללע.שללשיראיוד

 ) 26(תמרנה

אימא///יבואינאורלאהשללשיראיוד

אטלסיהודה .) 26(תמונהומטולטל.מכונףמלאךנדאהבהגזירהאראלההכינה
שלדמותבתמעיוהואשהמלאך ,) 1995(אטלס,אראלהעלבמאמרוטוען

שבתמונההאראלאמנםהמלאכים.מסוגיאחדהםהאראליםשהריהמאיירת,

הטובמלאכוהייתהאראלהספקללאאךהציירת,שלפניהאתכךכלמזכיראינו
רקלאשלה,הרכותהניירוגזירותעריסות",לאלף"שירהשיריםקובץשל

הרקעאתהמבוגרלקוראמזכירותגםאלאהשינה,לפניפעוטותאתמרגיעות
השיר.צמחשממנוהתרבותי

לסיכום

אמרה,כךבכל'ל,'"אםפרופסיונאלית.כציירתעצמהאתראתהלאאראלה
פיועללבםמאמונתשציירוהכפריים,הכנסיותצייריכאותםלהיותרוצה"הייתי
בערך,כ,ךליבם.מרחשיבהםוהפיחושכניהםאתתיארוהקרוב,עיניהםמראה

הכיהדבריםשאלהובהרגשהאמונה,באותההקיבוץ.אתלצייררוצההייתי
לפעמים,היתוליחפשי,שחור,בקופשוטה,ובציפורןבעטשלי:בדרכיחשובים,

רבה.ובהצלחהספריםכמאיירתגםעשתההיאכךרושם."עשייתמכלנקי

עבודתהאתעשתהוככזאתעוב,דכאדםכלקודםעצמהאתראתהאראלה
התפתחהכיצדרואהעבודתהאחדהעוקבוביושר.באחריותבמיומנות,בחריצות,

מיומנותהאתלנצלהשכילהוכיצדכמאיירת,יכולתהאתפיתחהכיצדכרשמת,
דמויותהרבהציירההיאהאיור.בתחוםהמונומנטאליותהניירגזירותבתחום

שאראלהמפניאמינות,כךכלנראותאיוריהבכלהדמויותזה.בתחוםוהצטיינה

קרובמגעהתכתבויות,שיחות,מפגשים,מתוךהיטבשהכירהאנשיםציירה

היפההמצחיק,הטוב,אתבהםמצאההיאהילדים.ובבתיהאוכלבחדרבעבודה,
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אופיים,אתגםאלאשלהם,החיצוניהמראהאתרקלאציירההיאוהעלוב.

לאשמעולםלינדמהלאהדה.וראויאנושיהואאןפעם,אףמושלםאינושכמובן
העבודה"תנועת"ערכיברוחאמונתה,ברוחציירהאראלההרע.אתציירה

לעצמהוסיגלהכילדהשהפנימהה"גרטמני-ישראלי",ובסגנוןהתחנכהשעליהם
שרווחוהציורלסגנונותעצמהאתלהתאיםניסתהלאמעולםהאישי.כסגנונה

לאחולפותאופנרתולחיקויהכירה,לאודאי"טרנד"המילהאתבזמנה,

כמהעדמלמדתבימינוהילדיםספרירובלאיוריאיוריההשוואתהתפתתה.
שעליהםמהערכיםהשפע,כלכלתידיעלהמעוצבתהישראלית,החברהדחקה

החינוןדרכיבהתאםהשתנוכמהועדהקמתה,בשעתישראלמדינתהושתתה

הנובעתשהמסקנהלינראהאבלוהתבססה.שהתעשרהישראלבמדינתוההוראה

שלקסמםופגאיירהשאראלההספריםשלזמנםשעבראיננהזומהשוואה
אתמעורריםעדייןמושכים,עדייןרעננים,עדייןהםלהפך:אלאאיוריה,

ועדייןובשמחתובצערולהשתתפותלזולת,הרגישותאתומחדדיםהמחשבה
חיונייםערכיםאלהכלמהם.השופעהטובבהומורומשעשעיםמהנים

לנשימה.כאווירלהםזקוקהכולה,הישראליתוהחברההצעיריםשהקוראים

וביוגרףאמנותחוקרנמצאוהיהאפשרהרנסנס,בתקופתאראלהחיהאילו

פיזרלה,זהג'רבניהציירהאחעלכתבשהואכפיעליהכותבשהיהוסרי,כג'ררג'ו
הזה,הקדושהאבשלבשבחולהגזיםאפשר"אי(המלאכי):אנג'ליקרפרההמכונה

רבהכהבקלותצוירותמונותיוואשררעשה,שאמרבכלרענוצנועשהיה

לינראהזהמשפטשביד).סכינה :(תרגום ) Vasari, 1965, p . 206 (וביראה"

לכתיבתמתאיםהואשאיןייתכןאבלאראלה,שלעבודתהלתיאורמתאים
בזמננו.מלרמזמאמר

כטבחיתאראלהשלעצמיפורטרטכמאיירתאראלהשלעצמיפורטרט
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תודות

איתת,שעבדהצלםאייזנברגלחגיאראלה,שלאחותההורוביץלעפרהמודחאני

ששאבתיהמידעעלאראלה,שלחברתהשוטלנעמיקרן,ונירהפוצ'ולסופרים
גריולבלההתוזחחרבה.למדתימחםובכתב,בדפוסהשוניםהחומריםועלמהם

התחנכהבההסביבהאתלהביןליעזראשרחיים,קרייתעלהספראתלישנתנה
שלספריועלהראל,ולמשפחתמרכוסטובחלחברתימיוחדתתודחאראלה.

אתסרקתיומחםבהנאהשובקראתיבחםבהשאלת,מחםשקבלתיפוצ'ו

ס.ש.זה.למאמרהתמונות

ביבליוגרפיה
 . 19.5.95אחרונותידיעותוספרים,ילדיםעל Jנ).אראלה 995 (יהודהאטלס,

המאוחד.הקיבוץתל-אביב,קיבוץ,שלביתאלף .) 1983 (אלון,עזריה
התפרסם(המאמר .הבולאילשירותמסמן ,"שרוליק"מיתוס :החדשהצברבול .עוזאלמוג,

באינטרנט)

מלוא.תל-אביב, , 1933-1963עירוניתבאוטופיהניסיון(ארלוזורוב)חייםקרית .) 1964 (צביגניך,
 . 208 1עופולקלור,הויפרקיהדיונות:בצלרות.חשמן,שני:חלק

המאוחד.הקיבוץתל-אביב,ופרח,בפתור .) 1977 (אראלההורוביץ,
המאוחד.הקיבוץתל-אביב,עריסות,לאלףשיר .) 1963 (ג.אלדמע,א.לנואל,

מתוך,עריסות.לאלףבשיראראלהשלהיפהפיותהניירמגזרותאראלה, .) 1963 (סונין,אילנה
 . 32-40ע• )ד(יי'טונוערילדיםספרות

מסדה.תל-אביב,שכזאת,חבורה .) 1958 {ו, 1פוצ
 . 67 1ע:מסדה,תל-אניבית, 1ינג 1הגאיה .) 1969 (,ו 1פוצ

 . 1-10 1מסדה,עתל-אבוב:והןךות,אמבותנווןמגזרות .) 1983 {גוזה 1פךנקל
פועלים.ספרית ,תל-אביבאפרת,שלאבא .) 1971 (נירהקרן,
 . 1975יוניהגן,הד , 11גוטמךנחוםשלאיורים 11 .) 1975 (סכינהשביה
הפרטים(כלה. 11הלנתיבהקיבוץהוצאתאראלה,שללזכרהחוברת ) 1994 (קסומותשנים

זו).מחוברתלקוחיםהמאיירתשלמדבריהוהציטוטיםהביוגרפים
המאוח.ד,הקיבוץתל-אביבוהלויתן,הבושורוגוזמאותדובשחלבגוזמאות .) 1976 (תקוהשדיג,

הרעיוןכמייצגיאראלהשל:איוריהבמספרייםלרישוםבקומרישום .) 1996 (ר,תור-גונן,
 . 41-52 1ע ,)א{ג 11כונוערילדיםספרותמתון:החלוצי,
. G. Kerp-Schlesinger (1980) Scherenschnitte, Ravensburg: Otto Maier Ver .! 

. 206 . Giorgio Vasari (1511-1574) Lives ofthe artists, Penguin 1965 p 
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רר 1חמש 111חתכדמח
פרזקיןנירה

בלגלוגזאתהאומריםושהספרות<.בעיוןנפוצחשאלחזןהמשורר"התכוון"למה
ס' ?שנדעחשובזההאם ?המחברהתכווןלמהיודעיםאנוהאםברצינות.ויש

לאהואגםהמחבר,התכווןלמהתשאלו"אלבחרצאןת<ןפעםלאאמריזהר

חמורים,הסתדרותבכנסהאש""מגילתיצירתועלבהרצאהביאליקיוזע".
וביאורים,כוונותהמוןבהלהכניסשהשתדלומ<נמצאו"וכבראמר:בתרצ"ג,

שמצאומיעלסיפרהרצאתובחמשןהסופר".זעתעלעלולאואוליעלושאולי
הכותב.עםהצדקשאוליוהעירקודםדעתועלעלושלאכוונותזוביצירתו

האםההתלבטות,קיימתנחהילדיםבספרותבעיוןיותרעודחשובהזושאלח
אתיעבירוהמבוגריםוכיצדהיצירה,אתכותבהואמיעבורמודעהמחבר

ילדותו','אלהמתגנבאדםשל"תחושתורגבמנחםשלבספרןלילדים.היצירה

"האםהשאלהעלתהשםילדים,ספרותעללסימפוזיוןמתייחסהראשוןהמאמר
הסופרים .) 14עמ' , 2002(רגב,לקהלו"הסופרשלמראשהתכוונותעללזבדניתן

ילדים.כסופריעצמםלהגדירסירבואח,זלהוציאסימפוזיוןבאותושהשתתפו

ורוצחהילדיםאללפנותמתכווןשהואבמפורש,אומרשמאליאליעזרלעומתם
 ) 18-19עמ'שם;(שם;מחנכתספרותלכתוב

כפיאותוחבנוהאם-המחברהתכווןלמהלנוברוראפילוהיא:נוספתשאלח
בחוויהמשמעותיגורםהואהקוראלנמעןהמחבר,מהמועןהמעברשחרי ?שרצה

-60הבשנותספרניםמוריםבפניבהרצאהסיפרביבריהואשהסופרהספרותית.

 ..עליהשליטהלמחבראיןכבראור,רואהשהיצירהשלאחר

עלישפיעואוליכילמורים,במיוחדחשובותקורא,לכלהחשובותאלושאלות
התלמידים.עםהיצירהתיקראנחהדרן

ספרות.יצירותכמהלפיהשאלהאתלהדגיםאבקש

חבורותשתיביןמאבקעלמספרפא'ל,'מרחוב"הנעריםבספרומולנופרנץ
חברות,כמושוניםבנושאיםדעתומביעמולנוהסיפורבמחלןמגרש.עלילדים
אירוניותמהערותוהןהסיפורמתוןחןמשתמעותדעותיומלחמה.כבו,ז

יצאוולכןליםמוצארצושהרוסיםההערהלדוגמהבסיפור.משלבשהמספר
כדורגלמגרשרצוזהבספרוהאדומותהחולצותנעריואלוביפנים,להילחם

מצוון ) 1985(רגב,זהספרעלבמאמרורגבמנחםפאל.רחובמילדילכבשוויצאו

צבאית,במפלחשנגמרהמלחמה,במקרהאוננהשהובאהההיסטוריתשהדוגמה
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שיתרחשמהעלוהןההיסטוריתהדוגמהעלהןמולנושלדעתועלשרומזמה
ועמדות.דעותלביטויאמצעימשמששהסיפורסברמולנוכירכןבסיפור,

שהכולהקטן,מנמצ'קובעיקרפאל,ברחובומהילדיםאחרתלדוגמהנעבוד
אחד.ברכהלילדבכיר,עללהתגברמשתדלוהואברעולבים

 ) 48-49עמ' , 1974שטקליס,(ילןשטקליסילןמדיםמאתגיבור""דני

שזולגותהדמעותעלמההעדהדקלאמרבןוהזבדברכה,שדנילכולנו,בדוד
כךהבכיאתהמתאדיםהשררות,וסידורהפיסוקבזכותגםאלאמעצמן,

(פיסוקבכישלאינטונציההיאוהתוצאההשררהבאמצענקטעיםשמשפטים

המזומרת):בגרסההצעדלמרבהשטושטש

פעם.אףבוכה.אינני

בכי~ן.ת~נוקא~ננ~

הז ...הדמעות ..•הדמעותרקזה

בעצמן.בוכות

האחרוןובבית

פעם.אףבוכהאינני

בכיין!לאאני,גיבור

למהאמא,זה,למהאך

בעצמן?הדמעותבוכות

והתגובהלנוריתהכולנתןדניקשה.עלבוןשלעמוק,תסכולשלחוריהלפנינו
ממעיטיםאנוכזה.במצבטבעיתתגובההואלבכותהרצוןמזלזלת.הייתהשלה
ופרח,תפרח"רק"לכאורההואר"הכרל"בילדמדוברכיהתסכולבעוצמתאולי
קשים.הםוהזלזולהעלבוןדניעבודאבל

הואשברכהמילפיהןברהנזכרותהנורמותקבלתמתוךהשיראתלקרואאפשר
"אלשלרםש'שלבשירכמרנרדמותשלקבלהמתוךגםאוליונברך.מגיבורההיפך
ערשההואכן.עלברגאהואמרדנישלהדגשתוזרכזאת".בעתספרדאלבכות
אפילולוסולחיםאנוזר.לעובדהלהתכחשגםומנסהבכירעללהשתלטכדיהכול
גדול.כהוהעלבוןקטןילדהואשהדיברכה","לאשלהנורמהאתמקבליםאנו

הילדהגבר). .(גיבורבניםעלכללבדדךהיאברכההלאשנרדמתלבלשיםכדאי
העצמיהדימויעםבעירתלהראיוברכהילך,מדיםשלבשירלמיכאלשמחכה

שלה.

 ?לבכותאסורלמהדני.שללנרדמותהתנגדותתוךהשיראתלקרואאפשראבל
יעזוראוליהבכי ?יבכהשלאולמהקשהחוריהעבדדני ?לבכותאסורלבניםלמה
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והצורךבתגובתומתביישעודשהואאלאשנעלב,רקלאכאבו.אתלפרוקלו

ולשבחאותולעודדרצונהברובאמו,יותר.עודאותומלחיץאותהלהעלים
בו.לעמודלושקשהרףבפניומעמידהשהיאבכךהלחץאתמגבירהדווקאאותו,

הואכאןשחשובמהואולי ?דנישללבכיויחסהמה ?המשוררתהתכוונהלמהאז

ולהתפעלזאתמביןמאתנואחדכלאיואלאהמשוררת,התכוונהלמהלא
מהעובדהגםלהתפעלנוכלעמוקה.כךכלאנושיתחוויהשלללבהנוגעמהביטוי

שונות.בדרכיםלהבינושנוכלכךהשיראתניסחהשהמשוררת

מסיפוריאחדאוליקלאסי,אהבהלסיפורלעבוראבקשנכזבתאהבהעלומשיר
זוהישבוע.כלבאשלבתוושלעקיבאשלזהביהדות,ביותרהידועיםהאהבה
בעיבודיםהתפרסמהשגםאגדהשונים,במקורותרבותבגרסאותשמופיעהאגדה

שלהאגדה""ספרמתוךזואגדהמכיריםרובנובא.'ואיבודיםנע'עיבודים-רבים
ובמסכתכ'נדריםבמסכתבתלמודהמסופרעלהמסתמכיםרבניצקי,ביאליק
ע"ב·ס"ג.סבכתובות

היאבוההקשרשלמבטמנקודתגםמעניינתהמספרהתכווןלמההשאלהכאן

תלמידיעלסיפוריםשלסדרהבסוףמופיעההאגדהכתובות,במסכתמופיעה.
בבית.גלמודותשנשארותנשותיהםמולתורהבלימודששוקעיםחכמים,

התלמידביןהריחוקבגללהפגישה,ברגעתקלותמתרחשותהאחריםבסיפורים
עקיבאעלבאגדהלאאבל-מאחורשנותרהאשתולביןבלימודיו,השקועהחכם

והשאירומביתםשנעדרוחכמים,תלמידיעלמסופרהאחרותבאגדותואשתו.

עקיבארבישלאשתוואילווחברתית.כלכליתמבחינהבטוחותנשותיהםאת
נדריםמסכתלפינשואהכתובות,מסכתלפינשואה"ולא"מקודשתנותרת

העובדה,לפיגםלעמודאפשרענייהעלהמסכתות.שתילפיקשהובעוני

האחרותבאגדותפניו.אתלקבלנאותיםבגדיםלהאיועקיבאשלשבשובו
כעבוראשתואלחוזרעקיבאואילושנים 13-12מהביתנעדריםהחכמיםתלמידי

משתבש,משהוהאשהעםהאחריםהחכמיםתלמידישלבפגישהאבלשנים. 24

בהמתו"נפשצדיקש"יודעהערתהביןנעההפגישהואשתועקיבאאצלואילו

העובדה,האםלשאולאפשרכאןהוא".שלהושלכם"שליהצהרתולבין
להדגישהבאההעורךשלכוונההיאכתובותבמסכתביחדמופיעותשהאגדות

 ?מקרהאוההבדל,את

מהאחרותבנפרדכללבדרךואשתועקיבאעלהאגדהאתמכיריםשאנחנואלא
סיפורזהבאגדה.אחריםהיבטיםעלנביטולבגטי.פחותההשוואהמוטיבולכן

שברובהעובדה,רקעעללכךלבלשיםכדאיהאישה.היאבוהפעילהשהדמות
היאהאישהשלנובאגדהומונהגת.סבילהדמותהיאהאישהוהאגדותהמעשיות

הואכאשראותו.ומשלחתללמודעקיבאאתמזרזתהנישואים,אתשמציעה
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ישבלי,מצייתהוא"אםלו;נשהואומרתאותהשומעהואשנה 12לאחרחוזר
אותה.לפגושבליהמדרשלביתוחוזרשומענוספות",שניםעשרהשתים

גםמהבכך,בטוחהאינניפמיניסטי?סיפורלספרהמספר?התכווןלמהאז
שלה.האישלמעןהיאהאישהשלשפעילותה

פרנקליונהפרופ'נוסף:היבטלהציעאבקשוהנמעןהמועןשביןבמתחאבל
פגישה"לא'ל'פגישהמתייחסשהזכרתי,האגדותבכלשדןהיהודית,האגדהחוקר

(פרנקל,מוזרמשהובהשישומצייןשנים,הרבהכךכללאחרואשתועקיבאביו
עקיבא,מקומם.משהובכךיששבעינילומרלעצמיארשה .) 99 • 115עמ' , 1991

עםחוזרללמו,דלהמשיךלומתירהשאשתושומעשנים, 12לאחרלעירושהגיע
חוזרהואברשותהבענייה.נמקהאותהומשאירהמדרשלביתתלמידיואלפי

בינתייםדואגאינולמה ?אתהלהיפגשבינתייםיכולאינומדועאבלללמו,ד
השנים 12ענייןאתהשמיטהאגדה"ש"ספרלצייומענייןלכךבקשר ?לרווחתה
התכוונולמה ?זותופעההפריעההאגדה""ספרלעורכיגםהאםהנוספות.
חשובחלקישלקוראיםכ,ךאםכאן, ?האגדהבספרורבניצקיביאליק

הספרותי.הטקסטמשמעותאלבהתייחסות

שמושפעתלפרשנותביטויהיאגיבור","דניבשירכמוזואגדהשקריאתייתכן

מעניקיםאנו-20ההמאהלאמצעבניגודכיום,ובערכים.בנורמותמשינוי

למעשהואחרתמתייחסיםאנורבים,לדורותבניגודכיוםלבכות.לבן,לגיטימציה
-חשובהפחותהמחברהתכווןלמהבשאלההדיוןואוליואשתו.עקיבאשל

 ?שונותבדרכיםלהבינהשניתןבעובדהמתבטאהיצירהעושרואולי

שלמהשלדמותו-היום""ויהיביאליקשלבספרו-אחרותלאגדותנעבור
גםולעיתיםרוחקצריהיר,מלךשלהיאהספרמקריאתשמתקבלתכפיהמלך,

כלמתוךולאברצףהאגדותאתכשקוראיםמתקבלתזוהתרשמותחכם.לא
בספרהאגדותאתכתבביאליק ?שלמהעלביאליקשלדעתוזוהאםלחוד.אגדה

מספרישלדעתםזוהאםחז"ל.אגדותובמיוחדשוניםבמקורותאגדותלפיזה,
זודמותשמציגיםהםביאליקשבחרהסיפוריםאוליאו ?שלמהעלהסיפורים

 ?ביאליקשבחרהבחירהעלנכיומהכךואםזה,באורח

ממנהשחשובהייתכןאךומעניינת.חשובהשאלהזו-המחבר"התכוון"למה
ועת.עתבכלהקורא/תידיעלהובנהאיך-השאלההיא
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 :ב.יבליוגרפיה
תל-המוריםהסתדרותבסניףהרצאה 11האשמגילתעל,~משהו{תרצ"ג},נחמןחייםביאליק,

 , vww.benyehuda.orgיהודה,בןפרויקטבאתרמופיעהההרצאהג. 11תךצפברואראביב,
ב. ~,מסעיףפה"שבעל,ךברים 1הפרק

דבירתל-אביב,סוד,לייש .) 1974 (מריםילן-שטקליס,
ביתן.תל-אביב,זמורהברקאי,מרדכיתרגוםפאל,מרחוב).הנעדים 1984 (פרנץמולנו,

גיבו,,,"דניהסעיף ,למורהמדריד-ר,זת nמ-לימודיםלתכניותהאגףוהתרבות~החינוךרדכוש
ה 11תשלירושלים , 8/3-8/1עמי
 1עמלו/ב,ונוערילדיםספרות , 11 1הוךםויהי 1בספרהמלךשלמהשלדמותו 11 .) 2007 {נירהפרדקין,
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המאוחדהקיבוץתל-אביב,האגדהסיפורשלהרוחניבעולמו).עיונים 1991 (יונה rפךנקל

תל-אביב:הקיבוץלילדים,הספרותבדרכיבתוך:המדינה"הוא''המגרש .) 1985 (מכחסרגב,
המאוחד

כ-מלפניילדיםספרותעל(סימפוזיוןילדותואלהמתגנבאדםשל"תחושתו .) 2002 (מנחםרגב,
כרמל.תל-אביב,הוצאתילדותו,אלהמתגנבאדםשלתחושתובתוך:שנה), 30

סד



ורשמיםושימותוסופרים:ספרים

אחכהשדקטנ\תאבנים ~כהזזהעכרדכתזכ
טפויונה

 2008לשנתהבינלאומיאנדרסןבעיטורזכההספר

ומסקרןמגרהמרתק,תהליךהוא .בהורהעברלכתוב

אניספרר.איופרטיםשלולימודאיסוףשמצריך
אותישליווהבעיותמקצתאלאתכםלהכניסמבקשת
(הקיבוץאהבה"שלקטנות"אבניםהספרבכתיבת

התבגרות,עלסיפור ,) 2007פועלים,המאוחד-ספרית
 1700לפנימתרחשתשעלילתואהבה,וניצניידידות
שנה.

הספר:שמאחורילסיפורתחילה,

מגידו,כלאבשטחנרחבותארכיאולוגיותהצלהחפירותנערכו 2005 • 2004בשנים

יותם,בניידיעלשנוהלובחפירות,הסוהר.בתיושירותהעתיקותרשותמטעם

הקדוםהיהודיהכפרבתחוםשטחהכלאבתוךנחפרבמקצועו,ארכיאולוג
המתוארךגדול,מגוריםמבנהגםנחשףבחפירהמגידו.לתלהסמוךעותנאי,
ואחדולמשפחותיהם,הרומיבצבאחייליםלמגוריששימשלספירה, 3ה·למאה

התפילהבאולםבמקום.הנוצריתהקהילהשלתפילהלאולםהוקדשמאגפיו
ושלושפולחןלצורכיכנראהששימששולחן,בסיסמרהיבה,פסיפסרצפתהתגלו

-ס 1ר~יר iפס 1ג1;זי1;זנאתמזכירהאחתכתובתמיוחדת:חשיבותבעלותכתובות
ס iטי 1ברואתנדיבות,שלכמחווהבכספוהרצפהאתשעשהמאה)(שרקונטוריון

ס, t1זק.פטבשםאישהמזכירהשנייהכתובתהפסיפס;עבודתאתשביצעהאומן-

לזיכרון;כריסטוסישועלאלהשולחןאתשהקדישה,האל,אוהבתהמכונה

וקירי1;זק.ה~ריו;נילהאתזכרואומרת:-נשיםכתובתהמכונהוהשלישית,
י:ירז;כר;<ה.אתוגםודורוסי1;זה
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בעולםבעיקרובעולם,בארץעצומההתעניינותעוררוהכתובותהפסיפסגילוי
נתגלתהאשרישועשלשמומוזכרבהביותרהקדומההכתובתזוהישכןהנוצרי,
לצלבים,אזכוראיןבפסיפסרשמית.כדתבנצרותלהכרהקדוםוזמנהבארץ,

במחקר,כמקובלהזג,זגים.שניובתוכומדליוןמצויהרצפהבמרכזזאת,ולעומת
'איכטוס',היווניתלמילהייחסושהנוצריםויזועקדום,נוצריסמלהוא

המושיע".האלוהים,בןכריסטוס"ישועהמיליםצירוףאת ,"גז"שפירושה
ונמצארומאיםחייליםששימשמבנהבתוךנוצריתקהילהחייעלהעידהממצא
בעקבותשומרונית.קהילהגםבוחיהמקורותינו,שלפיעותנאי,היהודיבכפר

מהעולם,ועיתונאיםמסופריםהעתיקות,לרשותפניותהגיעוהעולמיהפרסום
הייחודי.הגילויעלשיתבססוספריםלכתובשביקשו

הפסיפסגילויתהליךאתמהצדליוויתיהרצפה,אתשחשףהארכיאולוגשלכאמו
הפניותלאורבהתרגשות.ונדבקתיבחפירה,שהתגלוהנוספיםהממצאיםואת

הממצאיםעלשיתבססלנוערסיפורלכתוב •פעמיםכמהיותםליהציע •שהגיעו
שלראשוניםבשלביםאזהייתיהסף.עלהרעיוןאתדחיתיתחילהוהתקופה.

בהתמודדותולבחורבישניקרהרעיוןעללוותרליקשהוהיהחדשסיפורכתיבת
והשכלהיזעדורששנה 1700 •כלפניהמתרחשסיפורשכתיבתגםידעתיחדשה.

(שחלהביתחורבןשאחריתקופהעלמדוברומורכבים.שוניםבתחומיםקלאסית
והמרכזחכבביהודההיהודיהישובבר-כוכבא.מרזואחרילספירה),ב-סד

 200 •ככברלערןנמשןבארץהרומיהשלטוןלגליל.עברוהרוחניההתיישבותי

המשנה •והשלטוןספוראיןשליטיםויורדיםעוליםהרחוקהברומאכאשדשנה,
מהמרכז.כל-כןהמרוחקיםאנשיםחייעלגםמשפיעפנים,

עמיםובנירומאיםשומרונים,יהודים,אחתבכפיפהאזחיועותנאיבכפר

פראטה),הלטיני(בשמוהברזל,לגיוןהנקראהשישיהלגיוןישבהכפרלידאחדים.
במלאכותשעסקועזרכוחות 4000 •כעודנספחואליהםחיילים, 4000 •כשמנה
העידדוגמתעדים,פעםלאצמחוכזהגוזלבסדרצבאמחנותסביבשונות.
ונקראהלספירה 305בשנתהברזללגיוןשלמושבובמקוםשצמחה

בניאלפיכמהכנראהבהוחיומקסימיאנוסהקיסרשםעלמקסימיאנופוליס'
נשיא.יהודהרביופעלחיבציפורי,כןואחדשעדיםבביתמשם,הדחקלאאזם.

לנסותכזיוההיסטורית,הדמוגרפית"התמונה"אתבקצרהכאןשרטטתי
ספדולכתובלנסותליכשהציעלפתחיהניחשיותםמהבעיותחלקדקולהסביר

הנעורים.לבני

אתאחבראידעצמיאתשאלתי •להצעתוולהיענותלנסותשהחלטתיאחדי
מבנהבתוךהמצוינוצרים,שלתפילהאולםבתוךשנמצאההפסיפס,רצפתסיפור
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לספררציתילאעליהן.לכתוברוצהשאניהדמויותאלרומאים,חייליםששימש
משפחהשלסיפורהאתלאוגםנוצרינערשלאורומיחיילשלסיפורואת

תחתנמצאיםשאנשיועותנאי,היהודיבכפרהחייםעללספרבחרתישומרונית.
הזרקוראתהסיפור,דרךולהפנותאחרת,ותרבותאחרעםשלמתמשךכיבוש
מפניושנית,שלנו,התרבותאלשליוהחיבורהזיקהמפניראשית,יהודיים.לחיים

אתולחזקלהעמיקצורךשישפעםלאמרגישהאניצעירים,עםשבמפגשים

אלפינעוציםששורשיהםשלנו,המקורותואלהארץאלהנוערבנישלהקשר
לאחור.שנים

ביןלנכבשים,כובשיםבין-כךכלשונותתרבויותביןלחברניתןדרךבאיזואבל
ואיךהרומית,מהתרבותחלקשחיתהופסלים,באליםלאמונהאחדבאלאמונה

 ?הרומיבצבאהמשרתיםחדשיםנוצריםאותםאללהתחבר

תהיההסיפורשגיבורתוהחלטתיהכלליהכיווןאתלעצמישקבעתילאחרגם
הפסיפס,לרצפתאותהאקשראיךבשאלההתלבטתיעדייןיהודייה,נערה

שייכותאיסורים,אמונות,שלנראותבלתיחומותאבלבכפר,אמנםשנמצאת
בינהחוצציםלמעשה,הלכהנעולים,ושעריםאבןקירותוגםושפה,חברתית

לספר.באתיעליוהנושאלבין

בהונטעתיתמראותהכיניתיאמנית.נערהעללכתובכשבחרתיהבשילהרעיון
הידעגםלהאיןליצור.יכולההיאאיתןפסיפסאבניאיןלתמרהיצירה.דחףאת

קטנותו'תמונות'רצפהמרבדיויוצרתבעפרמשרבטתהיאהדרושים.והמשאבים

עליהמצווההמחמירשאביהעדובהרים,בשדותאוספתהיאאותןמקום,מאבני

וכלפסללךתעשה'לאהאיסורעלחלילהתעבורשלאכדיהאבנים,אתלהשליך
חיברתי,שדרכוהמקשרהחוטהיאולצורותלאבניםתמרשלאהבתהתמונה.'
החייםלביןהרומיבביתונבניתההולכתהפסיפסרצפתביןהעלילה,בהמשך

וחבריה.חברותיהמשפחתה,דדךהמשתקפיםהיהודיים

מהשמותחלקהפכתיולכןהחפירה,בממצאילהיעזרהחלטתיההתחלהמן
פורפיריו-סס 1וגאיאנהפסיפסאמןברו·טיוסחיות:לדמויותבכתרבותהמופיעים
שהתגלו.בכתרבותהמוזכריםהתפקידיםאתבסיפורממלאיםהרומי,הקרנטרירן

בסיפורותופסתצומחתלישוע,'השולחן'אתשהקדישהס, 1קפט ;-zשלדמותה
הקשותלרדיפותהדהואחייהסיפורמשנית.דמותשהיאלמרותחשוב,מקרם
ויוצרתכרוקחתמעשיההרחומה,דמותהבתיאורהרומאים.מידיהנוצריםשחרר

ביקשתיתמר,שללאמהשנולדהתינוקאתלהצילשמסייעתרמיתרופות,

דרכה.בראשיתהנצררתאתשאפיינוולנצרכיםלענייםולעזרהלחמלהלהתייחס
כאשרהנצררת,בראשיתהנשיםמצבאתגםמשקפתאקפטרסשלדמותה
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שהגיעונשיםעלידועאףומהמחקרהתפילה,במעגלשוויםהיווהנשיםהגברים
-הרביעיתהמאהעדרקשנמשךמצבהכנסייתי,בפולחןגבוהיםלתפקידיםאז
הגבריםמןבנפרדלעמודהנשיםשעלהשלוחים''תקנותבשםחיבורהורהאז

התפקידים.מכללהורחקוהןובהמשךבכנסייה,

העלילה:אתהמוליכותדמויותהוספתימהכתובותשצמחוהדמויותלשלוש
אבנים","תמר-בלעגהכפרילדיאותהמכניםבאבניםעיסוקהשבגללתמר,

עבדוופליפוס,להלהתארשוחולםלבובסתראותההאוהבהשכנים,בןאליקא,
הגילויתיעודואינונוער,לבניפונהשהסיפורמפניהפסיפס.אמןשלתנבטי

אנשיפןחרדתמראתהאוהבאליקאדרמטי:משולשבספריצרתיהארכיאולוגי,
אתלסכןמוכןהואאךיפגע,הטובושמההזרהעבדעםמדברתאותהיראוהכפר
תוכלשתמרכדיהרומאי,הביתאלבלילהנעמיחברתהואתאותהולהגניבנפשו

נמשכתתמרהפסיפס.רצפתאתנר,לאורול~ולראות,נפשהמשאתאתלהגשים

מרעידעיניואתבהנועץהואבוהאופןפליפוס.הזרהנערשלהירוקותעיניואל

נער,עםקשרשכללעובדהמודעתשהיאלמרותאותה.ומעוררחבוייםנימיםבה
ולאאסורקשרהואעב,דעםוכמהכמהאחתועלדתה,בןשאינונערעםבוודאי
אבני-מתנותיואתמלקבללהימנעמצליחהאינההיאהוריה,דעתעליתקבל
גרועיתוםכעבדשמעמדו-פיליפוסמאדונו.למענהגונבשהואקטנותפסיפס

מאירהשהיאמפניאלאיופייה,בגללרקלאתמראלנמשךואליקא,תמרמשל
והואשלהם,המעטיםהסתרבמפגשיוידידותחוםתחושתלוומעניקהפניםלו
מתגלה.שלוהגניבהכשמעשהשנענשזהגם

זר,צלצולבעליבשמותדילאהעבר,אלאיתיהצעירהקוראאתלקחתכדי
מאיןהמורכבתהסיפורית,הרקמהמהם.אחדכלשלהחברתימקומוובתיאור

ברקעלהימצאחייבתוהיאהזמן,אשלייתאתהמאפשרתזאתהיאפרטים,סוף
בתיאורוהאיסורים,האמונותהמחשבה,הלכיבתיאורמשפט:וכלסצנהכלשל

כשכללה,ומחוצההמשפחהבתוךהדמויותביןביחסיםוהמאכלים,הלבוש
אםגםריאליסטי,סיפורהואשהסיפורמפניהסיפור.עלילתלתוךנארגהמידע

הרקעאתהבונההפרטיםשמארגליחשובהיהקדומים,בימיםמתרחשהוא

דוגמה:ואביאתקופה,לאותהנכוןיהיההסיפורי

שהיאלוכשמתבררכועסתמרשלאבאכמהמסופרהספרמפרקיבאחד
המשפחהובנישאספההאבניםאתלזרוקעליהמצווההואבשדות.משוטטת

בדממה:ארוחתםאתאוכלים

האבןספליואתהאוכלפנכותאתתמרהדיחה"משסיימו,

קלהעלשהקפידאביההתאנה.גזעלידהמיםאתושפכה
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ידבקשלאכדיאבן,בכליארוחתםאתשיאכלודרשכחמורה

עליהוהקשוכבדיםהיושהכליםואףטומאה,שלרבבבהם

ו.יי nכמצוועשתה

הםאבןכליכיבסיפו,רזאתהזכרתיושולי.פעוטהואהאבןכליענייןלכאורה,
דרךבאותהטומאה.מחזיקיםשאינםמפנייהודי,יישובלזיהויהמאפייניםאחד

עתיק,יהודייישובאיןכיהמקווה,אתבסיפורמשבצתאנייומיומית,אגבית,

ביישובכנסתביתשרידימציאתגםמקוואות.בונמצאושלאעותנאי,בכפרכולל
הכנסת,בביתההתכנסותתיאורולכןיהודים,חיובובמקוםשמדוברמוכיחים

היהודיים.החייםאתומחייהממקדבספר,המצוי

וסביבתוהביתעלהשבת.אתתמראהבההשבועימי"מכל

-לחצרמחוץהעולםשגםלההיהונדמהרוגע,אזשורההיה
נשימותנושמים-והזיתהגפןכרמיהשדות,הכפר,בתי

בבגדלבושהיוצאבאבאלהתבונןאהבההיאושלוות.עמוקות

בגד•ואתכשפשטכיהכנסת,בביתלהתפללהנקיהשבת

המתחאתגםמעליוניערכאילוופיחסידבכתמיהמרובבים

בפעמיםפנים.ומסבירנינוחוהפךהשבועימותשלוהדאגה

ברחביהתפרסםששמוהחכםגמליאל,רבןלכפרםהגיעבהן

עצמומכיןוהיטהר,התמרקניקיונו,עלשבעתייםשקדהגליל,

 " ...תורהדברילשמוע

השדה,ועבודותהביתמלאכותהלבוש,בתיאורשגםלהסיקניתןכהעדמדבריי
ולאתחקיריםעלהסתמכתיהיהדות,חוקיעלוהשמירההחיים,בבעליהטיפול

כמהעדלהעשירכדיבעלילה,אלהפרטיםלשלבליהיהחשוב .דמיוניעל
בשבעתהתברכהישראלשארץשנאמרמאחרהסיפורי.הרקעאתשאפשר

והשערותהחיטההרימון,הזית,התמר,התאנה,הגפן,אתשילבתיהמינים,
כרביםהיא,יוצרת.שתמרהאבניםמרקמיבתיאורוגםהכפר,ובשדותבמטעים

מהאתהפרחיםוניצניהגרעיניםהאבנים,בעזרתמאיירתהקדומים,מהאומנים

ואתהתמרענפיאתוהרימון,הזיתפריאתהגפן,שדיגיאת-רואותשעיניה

ברצפתשמצוייםמהדגמיםמאודשוניםאלהודגמיםוהשעורה,החיטהשיבולי
אחרים.תרבותייםומרקמיםלצורותשכפוףזר,אזםידיעלונעשוהפסיפס,

באחדשונות.ומלאכותמחקלאותהתפרנסועותנאיכפראנשיהחוקריםלהערכת
אלבזרכםהסי,דכבשןבעללאביה,שנלוויתתמרעלמספרתאניהספרמפרקי
בקרבתכמובןשמצויהשוק,אלהמובילההדרןאיןמתארתאנישםהשוק.
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אתעמונושאאחזשכלבכפריים,ומתמלאתהולכתהשישי,הלגיוןשלמקומו

מרכולתו.

מתחריםהסביבהשכפריילתמרהיהונדמהעלתה,רק"השמש

מוכריראתההיאהשוק.אלראשוןלהגיעיקדיםמיביניהם

עלשנשאזקדריםבכלזבים,עמזסיםשחמזריהםזיזניםתרנגזלזת

שאזזניהםכדיםהרריהיטלטלןעבריז,משנימזטכתפיהם

לשמלתם.מבעדבצבצןהיחפזתרגליהםזרקלזז,זזקשזרזת

זכבשיםעיזיםרזעידבש,חלזתבכליהםנזשאיםדבוריםמגדלי

בדים,צבעיזפירזת,ירקזתמוכרותאבק,ענניהעלושעדריהם

רבאדםהמזן-תבליניםזמזכרזתחבליםשוזריבזרסקאים,

עלראשיהםמעל iהמזלה. iן 1שאמקימיםק 1השאל 1נהרזכזלם

התנזסס,בראשוגבזהעמזדהשמיםלעברהזדקרהגבעה,

מגגגםבהירביוםשנראהאמא,עלכןכלהשנזאהרזמיהנשר

 " ...ביתם

אתהפכתיהפסיפס,עםתמרשלהמפגשאתשאפשרונוספיםמצביםליצורכדי
גדולהחשיבותהייתהההיאבעתהסידלכבשניבכפר.הסידכבשןלבעלאביה

ובבית,במטעכשזה,ועכברים,נחשיםמזיקים,מפניכמגןשימשחיסידביותר.

בעלהקדומותבתקופותוהיהלטיח,שימשבמים)(מעורבכבויסידואילו
הטבילה,אגניואתהמקוואותאתהמים,בורותאתציפובטיחגדולה.חשיבות
בואועםשמידהסיבהזאתברצפה.הפסיפסאבנילקיבועגםהשתמשוובטיח

ביןתמר.שלאביהטוביה,בןעקיבאשלהסידלכבשןהאומןס iברוטימגיעלכפר

ומשתדלרומיתרבותאתשונאשעקיבאולמרותמסחר,יחסינוצריםהשנים
המשפחהביןהמרחקמתקצרהפסיפס,אמןשלהגסותמעיניואותהלהרחיק
עתידילמפגשאפשרותנוצרתהסיפוריתומהבחינההזר,האבןלאומןהיהודית

הסיפור.לכתיבתהעילהומזכירה,שבהאנישהיא,-הרצפהליד

באהזרהאומןכאשרפסיפס,אבנילראשונהתמררואהבוברגעאתכםאשתף

לו:הנחוץלטיחכבויסידלרכושאביהשלהסידלכבשן

שקמשןכמביןזהזאהנער,לעברהרזמאיקרא"פליפז·ס, ...

אתפה 1בתנשפתחניו, 1אדאלאזתזהביאהפרדה,גבמעלקטן

קריאתצבעוניות.אבניםפיסזתהאדמהעלושפןהסזגרהחבל

נאהשלאשידעה,למרתתמר,שלמפיהפרצההפתעה

מאחורייצאהזר,עם,מתןבמשאעסזקשאביהבזמןשתתקרב

וחתוכותשטזחזתהיזהןהאבנים.אל,גחנההבערהעציחומת
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ה. 11שבמידהאותןיצרמישהוכאילוקטנים,למרובעים

וכתומותולבנותת 1מ 1ח 1ת 1ר 1אפ 1כחולותבהןהיו ...והצבעים

נימוסיהאתשכחהשהיאכךכליפותלן 1כ 1וירקרקותת 1שחור 1

בהן.לגעתידהאתושלחה

בבהלהנרתעהוהיאחד lקצרה'האביהשלקולוי'תמר!"

 " ...מאחוריופפה 1השת 1לאחור

ממצאיאתבסיפורלשלבהחלטתיהתקופהאתלהחיותשכדיציינתיכבר
אומטבע,חרס,שבדהמוצאיםהארכיאולוגיםבעקבותהלכתילמעשה,החפירה.
כתובים,מקורותעלהישענותתוךאלה,מימצאיםובעזרתמסותתות,אבנים

אזכירלאהעבד.אתומחייםעיריוצריםרחוב,משלימיםבית,קירותמשחזרים

האחדמיוחדים:ממצאיםשניעלרקאספרבסיפור,ששילבתיהפריטיםכלאת
יוליוס-האופהשםועליתאבןעשויתקטנהלחםחותמתהוא

טארטיוס.קאקיליוסבשםקציןשלהצבאית}(היחידהמאקסימוס,מהקנטורית

לכלהחיילים.לחםאתלאפותהיהשתפקידואופהיחידהלכלהיההרומיבצבא
היהשלחםומפניהאפייה,לפניבבצקהטביעואותהמשלה,חותמתהייתהיחידה
ומכוב.דחשובהגדודיהאופהתפקידהיההרומאי,החיילשלהבסיסיהאוכל

לידהגזול,למבנההשייכתשירותבחצרהתגלתההמדוברתהלחםחותמת
גםואפייה.בישולכלישונות,למלאכותמשקולותקמח,לטחינתכליםתנורים,

חייליםשימשאכןהמדוברשהמבנהלהוכיחכזיבהישקטנה,החותמתאם

וליוליוסלקמחישבספרהשיאמרגעיבאחזלפיכ,ךומשפחותיהם.רומאים

תמר.שלחלומהובהגשמתהעלילהבקידוםרבהחשיבותהאופה,

הורישלשכנתםאליקא,שללאמורבה.חשיבותלקמחהיההיהודיבכפרגם

להקראתימגידו}.נחלהיוםהקרויבנחלכנראה(הממוקמתקמחטחנתישתמר,

כאישה .הירושלמיבתלמודמוזכרששמןהבוזזותהנשיםאחתכשםקמחית,

הרומאיםעםמסחרוקשריבשוקוקמחחיטהלממכרדוכןלקמחיתישאמידה
שקיאתלאופהשמביאהואבנה,אליקא,הכפר.שבקצההגזולבביתהמתגודדים

בעתהפסיפסרצפתאתלראותזוכהואףהגזוללביתנכנסהואוככזההקמח,

בזמננווכמולרומאים,המקומייםביןשחיברנוסףחוטהואבמזוןהסחרבנייתה.

שונים.אנשיםביןוהפגישושפהומגבלותגבולותחצומסחרענייני

קטןברונזהפסלוןהואבסיפור,שילבתיאותובחפירה,שנמצאנוסףיפהפהמוצג

המעוצבשתייה,כליביזוומחזיקסנדלים,נעולקצרה,שמלהלבושנערשל
היהשתפקידורומי,ביתאליללאר,שלבדמותונעשהזהפסלוןרומי.בסגנון
בגומחתמניחיםהיוזהכגוןופסליםוביטחונם,הביתבנירווחתעלולהגןלשמור
מידיוכשאחתבחפירההתגלההברונזהפסלוןהפנימיים.הביתמחזריאחז

77 



תמרשביוהרוחניהפעראתלהדגישליאפשרהלסיפורהכנסתושבורה.
נמשכת.היאאליוהגנטי,העבדלפליפ~ס,היהודייה

פליפוסנהגשםהסדק,אלראשהאתתמרכשהרימה .. י.'

פגעהכאילוהסתנוורהלה,שהביאהפסיפסאבניאתלהטמין

קטנהגומחה•צרשמישהוראתהלהפתעתהשמש.קרןבה

פסל?!מפיה.פרצהבהלהקריאתמוזהב.פסלוןבתוכהוהציב

כלרומאי?פסלשליהסתרבפינתהציבמיקרה?זהאיך

ובאוזניהבה, l)Qתמידלהשיננוואמאשאבאהאיסורים

פסללךתעשה"לאהכנסת,בביתבתורההקוראדבריהדהדו

אךאותו,ולהשליךבפסללאחוזרצתההיא " ...תמונהוכל

אסרור'ה lהשיקוץ.היהזהמלגעת.נרתעהידהאתמששלחה

כזה?טמאבדברתיגעואיךהבוכריםבפסלילהביטאףעליה

אתפתאוםלשמוענחדרהאמא,"עלישמורהואהבית,אל"זה

הפסלוןאתהוציאהמסתור,נקיקאלקפץהואפליפוס.שלקולו

"פליפו·סהמשובשת,בשפתוקוראאליה,אותווהושיטמהגומחה

 " ...אמאישמורהוא ...משפחהשלטובאללתמרהביא

פליפוסאז.שרווחוהאמונותביוהשוניאתמחדדלפליפוסתמרביוהזההמפגש

וישמוריגןאמונתושלפיהפסלון,אתלמענהגונבאמה,מחלתעלמתמרהשומע
בתהוםבכאבנוכחתבעיניה,הטמאהפסלוןמולהעומדתתמרואילועליה,

שהפסלמפניהזר.לנעררגשותיהאתלכבוששעליהומבינהביניהםהמפרידה
איךלתארספרותיתחירותלעצמילקחתישבורה,מזרועותיוכשאחתנמצא

בתיעוב,ממנונרתעתהיאהפסלון,אתלתמרמושיטכשפיליפוס-הזרוענשברה

ונשברת.מתעקמתוזרועוהאבניםעלנופלמידו,נשמטהקטןהפסלון

ביןהרומאים.הכובשיםאלהיהודיםשליחסםהואבספר,המצוינוסף,ענייו
הלבושהשפה,עלהרומיתהתרבותאתלעצמםשאימצוכאלההיוהיהודים

עמדוורביםהרומיבצבאששירתויהודיםהיוהמקורות,פיעלשלה.והמנהגים
אחריםהכובש.משפתהושפעוהשמותאפילואיתם,ותרבותמסחרבקשרי

וקיבלשצמחהיהודי,החייםאורחעלבקנאותושמרואחדבאללאמונהנצמדו
גםוכךבספרלביטויזכוואלהאלההבית.חורבןשלאחרבדורותשונותפנים

יהודה,חורבןאחריהאנשיםבזיכרוןשנטבעוהרומי,הקלגסמפניוהפחדהחרדה
עורסנדלינעלוהרומאיםשהחייליםמפנילשפתנונכנסהקלגס(המילה

קליגה).-שנקראוקצריםמגפייםאומסומרים
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היהודים.ליישוביםונספחולגליל,שנדדויהודהלפליטינצרהיאתמרשלאמה
בהמעורראיתםמפגשוכלאותםמתעבתהרומאים,מהחייליםפוחדתהיא

בתגובותיה,ביטויומוצאוהגירוש,החורבןההרג,את-ילדותהחוויותאתמחדש
בספר.המתוארתהקשההלידהבזמןעוברתשהיאובהזיותבחרדותיה

יושבישארכמועותנאי,כפראנשינאלצוההיאהמורכבתהחייםמערכתבתוך

נמצאוובגליליהודהבשפלתמהיישוביםמעטבלאלשלטון.מסלהעלותהארץ,
שגםוכמובןסכנה,בשעתהאנשיםאתששימשולבתים,מתחתמסתורמערכות

השלם.מהמרקםלחלקוהפןלסיפורנכנסזהחשובפרט

הרכבהמלאכתהיאמציאות,יסודותעלנשעןהואאםגםבדוי,סיפוריצירת
חיובהםהיישוביםשמותוהצומח,החיהאזור,נוףומרתקת.מעניינתושיבוץ

בידיסייעוועו,דציפוריארשה,שערים,ביתכמובתקופתנווחודשובעבדיהודים

ואתאליהואליקאפיליפ,סשלאהבתםאתתמר,שלסיפורהאתלהחיות
אתהשישיהלגיוןלעזיבתלהתייחסשרציתיכיווןהפסיפס.רצפתשלסיפורה
בשלמותהכמעטהפסיפסרצפתנשמרהמדועהחוקריםלהשערתוגםאזורינו,

האחרוןובפרקהמשוערהזמןאתמעטכיווצתיחשיפתה,עדהדורותבמשך

אתלראותונכדים,בנותבבנים,המוקפתזקנהאישההיאשכעתלתמר,אפשרתי
שהיואלה(אולימהםשמילפנילאהכפר,אתעוזביםהשנואיםהלגיוןחיילי

המקולףטיחב'שמיכת'הפסיפסרצפתאתמכסיםהנוצרית)לעדהשייכים
הבית.מקירות

כישרוןאתתמרהפכהאיןלספרבליהספראתלסייםיכולתילאאישהכסופרת
אתכשהמירהנשית,פרנסהלמקורבילדותה,עליהאסורשהיהשלה,הציור

פירותדגמיאורגתהיאשלתוכםיפהפייםמרבדיםלאורגתוהפכהבצמרהאבנים
עדומגיעלמרחוקיוצאששמהאףהקרובה.מסביבתההלקוחיםחייםובעלי
משלהאורגיםבסימןחדשמרבדאריגתכלמסיימתהיאעדייןשאן,וביתדמשק

הגניבשפליפ,סהראשונההפסיפסאבןזיכרוןאתהמשמרקטן,תכלתריבוע-
בנעוריה.לידה

חיובהלתקופהלמסעיציאהבשביליהייתהאהבה"שלקטנות"אבניםכתיבת

מעלהיוםגםהפרושיםשמיםאותםתחתואחריםיהודיםאנשיםכאןופעלו
לראשינו.

סוגיותהחוקריגאלבבעליהרצפה,אתשחשףיותםבבנינעזרתיהספרבכתיבת

שמחקריהםנוספים,ובחוקריםישראלארץשלבעברההחומריתבתרבות
השורשיםאלהקשריםאתלהדקומאפשרתכולנואתמעשירהלעברואהבתם

שלנו.

79 



ביקורת.

זשדזששישיםכנינכראיידהזקכזצתכשחגיאחר:כעקכזתשמזבח
בררךמיריפררפ'

עשרבמלאתטשרנוביץ·אבידר,ימימהשללזכרהבערבשנאמרודברים
למותה.שנים

טשרנוביץ'·אבידרימימהשלספרהאורראהמאזעברושניםושלוששישים
כמעטאיןבספר,עסקושלאכמעטשנההייתהלא .) 1945 (אחד"בעקבות"שמונה
אחרות,ליצירותאותוהשוו .אודותיוכתבשלאבארץילדיםספרותחוקר

לכבודו.בולהוציאהבולאיהשירותואפילובהצגותהוצגהוסרט,הסיפור

ספריבעקבותהמערביבעולםשחלהההיסחפותלאחרשניםשמונהועכשיו,
בעקבות"שמונהאתולקרואלשובברצוניררלינג,קווג'יישלפוטר","הארי
קראהאנגלית,פוטר","האריסדרתכלאתשקראישראלי,ילדשלבעיניואחד"

ספריהואתכלייסרןאנידשלהחמישיותאתקסטנר,שלוהבלשים""אמילאתגם
פגהלאמדועלהראותרוצהאניהמוח".כוח"חבורת-אביבזוהרשל

לארד.הרצאתולמןשעברהרבהזמןלמרותמהספר,הקוראהילדשלההתפעמות
רעל , 1996בשנתהמחברתע"יעודכנהאחד"בעקבות"שמרנההספרשל(לשונו

כיום).גםילדיםידיעלרבהבהנאהעדייןנקראהואספרניותעדרתפי

בקיבוץביקרה 1944בשנתכיימימהמספרתאח'ד,'בעקבות'ל'שמונהבמברא

טיפוסאחרילעקובומנסיםעזובבנייןהמקיפיםילדים,בקבוצתוהבחינהגינרסר
אתזוחוויהבעקבותכתבהמכןלאחרשנהחליפות.ונעלםבוהמתגוררחשוד

הכירהימימהלפיובסיפור,המובלענוסףמידעגםקייםזו,הצהרהלצדהספר.
עשראורשראהקסטנר,אדיךשלוהבלשים""אמילאתדורהבנימרביתכמו

בלשיתלספרותעמוסשלאהבתועלמדברכשחגיואכןשלה,ספרהלפנישנים
הזה.הספראתמאזכרהוא

אףועלהעבריתבספרותבסוגוומיוחדראשוןספרהיהימימהשלספרהאולם
קבעהוא-בעקבותיושכתבוחשוביםיוצריםואפילוחקייניםמתחרים,לושקמו

ממשירוהואהעברית,הילדיםספרותשלבהיסטוריהגםהחשובמיקומואתלו
עמדהלאור,צאתואחרישניםושלוששישיםהעכשווי,הספריםמדףעלגםלחיות
שלכוחועללעמודכאמור,אנסה,זוקצרהבמסגרתלה.זכוספריםמעטשרק

היום.עדואהובנקראלהיותלוומאפשרבעברלהצלחתושהביאזההספר,
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הישראליהחבורה"ספרהתוארלושניתןלמרותאחד",בעקבות"שמונה
ספרותייםז'אנריםשלושהבו-זמניתבומשולביםחבורה.ספררקאינוהראשון"

הואובראשונהבראשאיכויותיו.ואתווחודואתלדעתי,שקבעו,שהםנוספים
ביןהטקסט,שלהפוטנציאליהנמעןבגילהואחגי,שגיבורו,חבורה,ספראמנם

החביון,תקופתמכונההילדנחווזהשלבוממשיכיו,פרוידפיעל . 12לגיל 8גיל
והמשפחהההוריםמןודרישותיוצרכיומשקלאתמפנההולדבוהשלבזהו

המגיבים,ההוריםביתאתעדווןנוטשאינוהשמונה,בןהילדהחברה.אלהקרובה
אידלראותרובינזונאדות,נוסחעצמאיותבחוויותלהתנסותמאדזקוקהואאך
ובהבערתבאוהלבתווםהעולםאתלהתחילבעולם,בעצמולהסתדריכולהוא

גילו,בניקבוצתעםלתווםולהסתגללחיותלומדהואבאבן.אבןחיכוךתוךאש
ממנו.השוניםאתהמהוויםאלהוהןהשוויםחבורתאתלגביוהמהוויםאלההן
אלהרחוב.לחבורותאונוער,לתנועותהילדיםמצטרפיםזהבגילבמקרה,לא

המסגרתמןשונהממסגרתסיפוקולקבלהעולםעםלהתמודדלילדמאפשרים
כחשובזהז'אנרעלמדבריםהחבורהספרותעלשכתבוהפסיכולוגיםההורית.
בכךהספריםשלמעלתםהילד.שלוהחברתיתהנפשיתבהתפתחותוביותר

לומדברע,הטובמלחמתאתהעצמאות,חוויתאתחווהבהםהקוראשהילד
במסגרתזאתכל-עקרונותיוועלשלוהאמתעללהלחםאוחברתיתלהשתלב

גילו.בןשהואספרגיבורעםהזדהותתוךמוגנת,מאד

אתלהתחילחייבואינובודדלאינזרקלאהואקרוזו,רובינזוןאינוחגי
בגללתווםנקריתאשרביתואתלעזובנאלץהואאבלמחדש,הצ<וויליזציה

כלהארץ,שעריאלהגרמניהאויבהתקרבתקופה,"באותההמודאגים:הוריו

הגדוליםהדלקמיכליאתבסביבהומחפשיםאויבמטוסיאלינובאיםהיולילה
אכזבהמרובהאויב,וטייסימוצאים,ולאומחפשיםמחפשיםאותם,להפציץכדי

וצופריאדי,רנפץבקוללים,אוהחםהחולעלהפצצותאתזורקיםהוןורוגז

רציםהיוהאנשיםוכלליללהתחילוהמטוסים,התקרבוכשרקהאזעקה,

אינו"הילדמכאן:הילדאתלשלוחישכיוטענהחזרהחגישלאמולמקלטים."
בטוחלמקוםאותולשלוחצריךחלילה.יחלהועודורזהחיוורהואבלילות,ישן

לנסועלומציעההיאכאשרלאמונכנעתוקףבכלהמסרבחג<קצת".שינוח
המונהאזולתלקבוצתומגיעחזוםנקריתביתואתעוזבהואלקיבוץ.לעמוס,
השמיני.להיותמתקבלחגי,והוא,בנות,ושתיבניםחמישה

הופכיםהםוצחקוקיםהבהרותלאחראךמפחידה,פניםקבלתלועורכתהחבורה
תומכת,גיל,לחבורתלהוריו,יחידבןשהינוחגי,לומדאתה"הקבוצה",להיות
לוחמת.ואפילובולשת,לומדת,
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יחידיילדהז'אנר:כלליכלעלעונההואחבורה""סיפורשללז'אנרהשייךכספר
חדשים,חברתייםביחסיםהתנסותואלחדש,מקוםאלגילו,בנישללקבוצהשמגיע

נתקל.הואבהםבקשייםלולעזוראועליולהגןהיכוליםואימאאבאכשאין

רולינג,קייג'ייגם . 8-12בגיל ,ילדיםעלהאהובהז'אנרעדייןהואזה,ז'אנר

בסיפורלהתמקדבספריה,שרקחההז'אנריםיתרביןבחרהשלה,פוטר"ב"הארי

ביתםאתנוטשאותו,המתעביםדודיובביתהמתגורריתוםפוטר,האריחבורה.

יחווההואהספרים,מןאחדבכל . 11בןבהיותולקוסמים,הספרלביתומובל
ובעליותר,מנוסהכשהואהדודיםלביתיחזורובסיומהאחת,לימודיםשנת

 .המורכביםחייועםלהתמודדיותרחזקיםנפשייםכוחות

אתהריאלי,הפןאתלהציגרולינגמקפידהפנטזיה,ספריהספריםהיותלמרות

מקבלשהאריוהעזרההתמיכהאתובמיוחדהגיל,קבוצותעםההתמודדותדרכי

והדמיוני.דון-חבריומשני

חבריושבעתחגיגםשעושיםכפיהרשע,בכוחותנלחםהואחבריועםיחד
מייצגיםהטובים,קבוצתאתמייצגיםאיילהקבוצתובניחגיבעודאיילה.קבוצת

הקטנים,ידיעלדברשלבסופוהמנוצחיםהרעים,קבוצתאתוחברוברגד'ר

הטוב.מייצגיהחלשים

דמבלדוד,גםשבראשםהטובכוחותכלועםוהדמיונירוןעםיחדפוטר,הארי

שלהוריולרצחשאחראימיבוולדרמורט,נלחמיםלקוסמים,הספרביתמנהל
מנצחיםמתח,והרבהספרים,שישהאחריהמוות.אוכליובתומכיו,הארי,

לרגיעה.מגיעיםהלחוציםוהקוראיםהרשע,כוחותאתוהטוביםהחלשים

זהפוטר","האריבסדרתוגםאחד"בעקבות"שמונהבספרהמככבשני'ז'אנר

הסיפורז'אנרהואסופו,עדהספראתלעזובמאפשרשאינולמתחהגורם

האחראיםשהםהכרחיים,רכיביםכמהידיעלמאופייןזהסיפוריז'אנרהבלשי.

ה"פשע"הגדרת-הללוהמרכיביםביןהסיפור.עלילתבעקבותהנוצרלמתח
יותרשרבותככלזהותו.לגביהשערותהפושע,דמותאתלקבועניסיוןואבחונו,

הואפושע,אינור'הואעליוהפוכותדעותהבעתאוהפושעדמותלגביההשערות
העצומיםהכוחותיותר.רבההסיפורמורכבותכךמודרני")דוליטלד"ר

במציאתהבלשיםשלהכישלונותובחיפוש,בהתבוננותהבלשיםשמשקיעים

מתגלהבוהמדהיםוהסיוםאותו,לגלותניסיוןתוךשנעשותטעויותהפושע,
הז'אנר.ממאפייניהםהפושע,זהות

ימימהשלוכישרונההיטב,תפוריםאחד"בעקבותב"שמונההבלשייםהיסודות

הדרמטייםהיסודותאתלפזרישבלשי,בספרשלב.אחרישלבכאןלהוכחהניתן
ימימההספר.כללאורךבמתחהקוראאתשישמרוכךבסיפור,מאוזןבאופן
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הניסיוןדרךנתפס,החבורהשלשה"בית"יהודה,שלהצהרהמןהחלזאת:עושה
כשהואמכיסוהמבצבצתהמצלמהעמוס;שלבביתומפה,לגנובבדגר'רשל

הדבריםלקש.אחרימחפששהואשוואהצהרתתוךעמוס,שלהוריולביתנכנס
מערתבסביבה,מרגלשישהחבורהלבנימגלהכשעמוסבהמשך,דרמטייםנעשים

ר'רכימגלהחגילגרמנים,משזרבדגד"ראיןלחבורהמתארעמוסהעטלפים,
עםהפצועלקש-הסוףולקראתבכבישים,מכוניותתנועותעלמדווחבדג

במערה.בדגר'רידיעלכלואהואכיהמספרמעמוס,הפתק

שגיסהלפנילאהשני,המרגלחברו,עםיחדנתפסבדגשד"רהסיפורשלסופו
בסכין.עמוסאתלרצוח

יותר.ומורכביםרביםבלשייםביסודותמשתמשתרולינגקווג'ייכילצייןלמותר
המיתולוגיה,מןגיבוריםשמותמורכבות,פוטנציותבעליבחומריםמשתמשתהיא

לאורןשהתרחשואיומיםאירועיםעלללמודניתןשבאמצעותםעתיקיםספרים
אתהמאפשרתהיאררלינג,השתמשהבההתחכוםדרגתכיברורההיסטוריה.

גיללבנימובהקבאופןפגתהשימימהבזמןשרנה,גילבנישלהמורכבתהקריאה
מכאן.ולאמעכשיושלאאלמנטיםהטקסטעללהעמיסניסתהולאמוגדר,

סופריםכללביןטשרנרביץ-אבידרימימהשביןהגזוללהבדלמגיעיםאנחנוכאן
והןהעברית,בספרותבראשוניותה,הןהממוקדהבדלקודם,שנזכרוהאחרים
שלהתקרותואתהאמרנהאתהתקופה,אתהמשקפיםביצירה,הגלומיםבערכים

השנייההעולםמלחמתסירםשביןהקצרהבתקופההילדים,גםכמרהמבוגרים
המדינה.הכרזתלבין

הדואליסטי,הסיפורהואטשרגרביץ-אבידר,ימימהבוחרתברהמיוחדהז'אנר

ימימהמררליגג.במובהקבשונהוזאתמאד,קונקרטייםובמקוםבזמןהמעוגן

שלבפירהדבריםאתנותנתבה,האנשיםחייאתמתארתהתקופה,אתמגדירה

יתרונותיה.כלגםאןקשייהכלעלהתקופהאתונושםהחייל,ד

מחדקסטנראדירבעודשכןויופי.ערכים,אתגרים,מלאתאןקשהתקופהזוהי
עלכותביםיותר,מאוחרשנה 60גיסא,מאידןגג,דוליקיירג'יי , 1935ב-גיסא,
מטעינהימימהויושר,נאמנות,אמת,ידידותכגרןמובהקים,אוניברסלייםערכים

בהתאםציוניים,חברתייםבאידיאליםההומניסטיים,לערכיםבנוסףהסיפוראת
פעם.שלהיפהישראלארץשלהערכיםמאמינה,היאשבהםלערכים

ובדרכיבפירהמרשמיםמובלעת,כמחברתשלההמקודשיםהערכיםסולם
להעבירימימהשרצתהמההםחגי,שלכןכלוהאמינותהתמימותהאמירה
לרחמיםאחרותהקרבה,אומץ,תושייה,התנדבות,שלערכיםלקוראיה:בספר

ארץבארץ'ונבניתההולכתהחדשההחברהשלמטרות-העלעםוהזדהות
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מחלבהשל"טעםעםקטנהארץהנדוש:בביטויאותהלהגדירשניתןותקופה
מוגדריםהםהנשקכלימא,דקונקרטייםהםחגישלבעיניוהאויביםקטנה".

בספר.מאדמוגדריםמי"נגד"מימא,ד

שהופךזההגרעיני,והאיוםהגלובליתהכליהסכנתעלימינו,שלהאימתניהעולם
ותקראוהעולם,שלאחדחלקהרע,כוחותבואח,דגלובלילכפרהעולםכלאת
עלמאייםאחר,גיבור-עלכלאונסראללהאחמזיניג'א,דשתקראו,איךלהם

מאוחרשנהשישיםפוטר,הארינלחםבוהעולםהם-העולםשלהאחרהחלק
ברירהבאיןוכמעטמא,דבולטהיחידשלהאוניםחוסרמדי,גדולהכליותר.

במקרהלאודומיהם.פוטר""האריהנינג'ה,צביכדוגמתהפנטזיהאלבורחים

כאלה.לכוחותיכוללאהריאליסטיהפנטזיה.בז'אנרלהשתמשרולינגבחרה

אחרימחפשתחבורהבהםספריםעדכניים.חבורהסיפוריבארץ,גםהיום,ישנם

עודישנןומפחידים,אלימיםאנשיםידיעלנתפסתשהיאלפנילאשאבזה,חתולה
הלהט,חסריםאלהבכלאךופגועים.חלשיםעללהגוהיוצאותוקבוצותתעלומות
 .מכלויותרהאח,דלמעןוכולםכולםלמעןאחדשלהנפלאההתחושההאמונה,

הכותביםכאן,קיימיםהםאםשגםוהטובה,היפהא"ישלערכיהמופיעיםלאשוב

באופנהלאזהאותם.ולהשמיעמדיאידיאליסטיםאותמימיםלהישמערוציםאינם
וכסיפורחבורה,כסיפוראותוקוראאחד'בעקבותב"שמונהכיוםהקוראהילדהיום.

הספרותיות.איכויותיובשלממנונהנההקוראוככזההיסטורי,וכסיפורבלשי

מושאהואהספראחד",בעקבות"שמונהעםשנולדנוגילי,בניועבורעבורי

אנחנוכךמשוםאולימייצג.שהואלערכיםוהןלתקופההןכספר,הןלגעגוע,
חבורהכסיפורעל-זמני,nגו-mלצדכיככליום ~1ו';<אוש-~ש,וו~ומתיפ:1חוזרים
אותםשלהאוגדןאתושובשובלנומזכירהואמכליותרשבו,הריגולובמסכת
היום.עדעליהםמתרפקיםהפסדנו,מהויודעיםשזוכריםשאנו,ערכים,

גם:ראו

,מסדה.גןרמתחסמבה.עדמטרזן ) 1969 (אוריאלאופק
מחקרי :ירושלים .חרבוןזהמהיודעיםאינםהיוםשלהילדים } 2001 (דרורבורשטייו
 . 359-378 1ע ,ח~ rןעבריתבספרותוןןשלים

פדגוגיכורכז :ל 1עכט 11מפ :א 11ת .הנעוריםלגילבספרותז'אנרים } 2000 {מירי Iברון
 .טכנולוגי

,מאגנס.ירושליםלוקחנו.הלימודיםומספסל ) 2006 (יעלדר,
 1ע , 16כתובותמחשבות . 11אחדכעקבותשמונה 11עיבודתהליךעל ) 1999 (רמהזוטא,

55 • 52 . 
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-גוזללחיזתזחאיךליספר
קטנותואחיזתגוזליםאתיםעדספריםארבעה

שובלשררן

שגיזה.במאמרשזזךוגרספריםארבעהשלהמרכזינושאםהואאחיםביןוחסים

לסדרתשייכיםוגבר,ג'ריסידיעלשנכתבוספרים
שארזם",לפגינחמדמשהרליר'ספרועמליה""מיכאל

גדול",להיותזהאזןלי"ספר ; 1999ארצי-שבא,הד

לרוןזךזעלשנכתבוושגזום ) 2001מעריב-שבא,ספרית

לאבכללר'אגיולולה""צ'רלילסדרתושייכיםצ'ילד
"אףלישרן";הולכתלאואניעיפה
עגבנית",יאכללאאניבחזוםפעם

די-גור,דניאלהבהוצאתשניהם

(למעשההספריםארבעת .) 2005

באמצעותמדגימיםהסדרות)שתי

היוצרותשבהןהשוגותהדרכיםאתביניהםההבדלים
בארבעתשוגרת.מזוויותדרמהנושאעםמתמודדות

ללאדיאלוגמנהליםהצעירהוהאחרתהבכורהאחהספרים
ההררים.התערבות

מאלהאלהמאודשוגיםהאחיםזוגותשגיבארפזון:מזוזרשוגרתהסדרותשתי

הדגשיםביניהן.התקשורתבצורתשלהך,בטמפרמנטהדמויות,שלבאופי
גםשוגרתהסדרותמזה.זהנבדליםהסדרותשתישלוהפסיכולוגזוםהחיגוכזום

צ'רליסדרתשלהמיוחדתהטיפוגרפיהובשלהאיוריםבזכותהגראפית,בצורתן
ולולה.

בעליגדול,בפורמטמופיעיםקצרים,הספריםהרן.לגילפונותהסדרותשתי
המ:דיהעולםעלמבוססשבהםהעולםידעארון.לאוטקסטצבעוגזוםאיורים

יותר.רחבעולםידעעלמסתמכיםולולה""צ'רליספריוהסביבה.הביתשל
ואפילוומעלה, 5לבנימובןשהואלינראהאןומתחכם,מורכבשבהםההומור

הדקויות.כליובנולאאםגםהאחים'ביןהאינטראקציהאתלהביןירכלו 4בני
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הספרות•ההיבט

זו,מבחינהלקטנה.הגזולשביןהיחססביבנסובההעלילההספריםבארבעת
שלתוכנםאתיפהמשקפתגזו'ל'להיותזהאיולי"ספרהספרשלהכותרת
ארבעוכלהאחים,ביןדיאלוגיםלמעשההםהטקסטיםארבעתכל .הספרים
מאופיינתעמליה,ולולה.עמליה-האחיותשלמדבריהןציטוטיםהןהכותרות

ממנוומבקשתהגזולבאחיהבוטחתהיאשלה,והמתיקותהקטנותידיעל
היחסואתשלההזמותאתמשקפותספריהשלהכותרותשתיועזרה.הסברים

בעצמהבטוחהוכחנית,עקשנית,היאזאתלעומתלולה,אחיה.לביןבינה
"אנישלה:האישיותאתמשקפותמככבתהיאשבהןהספריםכותרותומצחיקה.

והדעתנותהעקשנותאתמשקפת(החזרהלישון"הולכתלאואניעייפהלאבכלל
וגםפעם""אףמכוונת:הגזמהשובעגבנית",יאכללאאניבחייםפעם"אףשלה)

"בחיים".

מבוססוהאחותהאחביןהדיאלוגההומוריסטי.לז'אנרשייכתולולהצ'רליסדרת

ממנהמבקשכשהואצ'רליאתמפתיעהלולהציפיות.שבירתשלהומורעל
בגללאמבטיהלעשרתיכולהלא'אניאמרה,היאצ'רלי,''"אבללאמבטיה:להיכנס

אותנו,מפתיעהואהשיחהבהמשךאבלמבין,לאצ'רליבהתחלההלויתנים'".

האמבטיה".שלהניקוזחרדמתוךאחזלויתןלהבריחלהעזרתי"אזהקוראים:
הקוראכאשרמתרחשציפיותשבירתשלהומרד ) 83ע' , 2001(ברו,ךקאנטלפי

יגרמולציפיותההתאמהוחוסרההפתעהתפנית.חלהולפתעמסריםלזבדמצפה
לולהאתההורים,שלוכנציגםהבוגרכאחעצמואתמציגצ'רליבפתיחלצחוק.

הדמיוןלאכול.אוהבתלאלישרן,רוצהלא-בעייתיתאבלכמצחיקהמתארהוא
עםמפליגשצ'רליהעובדהאותגרמפתיעהבהמשךאותגר,מפתיעלולהשל

נוספת.הפתעהלצ'רלימספקתלולהבסיוט,הזה.הדמיון

שהלךהומרדשלשיאושהיאפואנטה,שלבהפתעהמסתיימיםהספריםשני
ערדמעלההיאלמיטה,נכנסתכמעטכברכשלולההסיפור.אורךלכלוהצטבר

הולכתהיאמהיוזעשהואחושבכברעמו)(והקוראיםצ'רליאחרונה.אחתבעיה
ענקהיפופוטםבעצמי.לנחשיכולכבר'אניעניתי.לי,'תגידיאל'"ארי,להגיד:
צ'רלי,שטריותתדבר'"אלכולנו:אתמפתיעהלולהאבלשלך'".במיטהשרכב
לולהפתאוםשלי'".למיטהלהכנסלהיפיפיטרמטםמרשההייתילאבחיים
רומזתכברהטיפוגרפיהאבלהלשון).שיבוש(מלבזאחראיתמבוגרתכמומזברת

הופכיםוכשאנחנושלי"."למיטההמיליםהדגשתע"יהפואנטהתגיעמהיכןלנר
"אבלהאחרונה:ההפתעהמגיעהמתח),ערדשיצטברכזיבמקרה,(לאהדףאת

שלך".במיטהשרכבשהואלינדמה
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קווים.אותםפיעלבנויהדיאלוגעגבנית",יאכללאאני"בחייםהשני,בסיפור
לולהצדק",מכוכבכאלה,מלוחים"מקלותאלאגזראיננושהגזרטועןצ'רלי
לולהימי,התתמהסופריםלפתיתיהופךהמצופהכשהזגלטעום.לנסותמוכנה
אתמפתיעמהםאחזכלשוב,אמא".עםהזה,בסופרפעםהייתי ,חא'"נזכרת

עגבנייה.מצ'רלימבקשתכשלולהמגיעההפואנטההקוראים.ואותנוהשני,

מהזהירחפצפוצי"'בטח,פנטסטי:לבושהמוכרלמאכלשנותנתזוהיאעכשיו
עגבניות?שזהחשבתצ'רלי,"'באמת!באחיה:נוזפתוגםאוהבת"'הכישאני

באמת?'".

שפהלמעיןהופךהואהאחים.שניביןהיחסיםאתגםמאפייןהזהההומורסוג

מנסהמהאחיםאחדכלשבהמשלה,חוקיםלהשיששפהשניהם,שלפרטית
אתומאפייןיחד,אותםקושרההומורהדמיון.בהפלגותהאחראתלהפתיע
השונילמרותמשותף,עולםבונה,דיאלוגלהםשישדומיםכאחיםשניהם

אחותו,ועלעצמועללנונותןשצ'רליבאקספוזיציהשכןוב"בגרות",בגילביניהם
הבעיות.ומרובתהמצחיקההקטנה,והיאוהמבוגר,האחראיהשקול,שהואברור

לאבשפהמשתמשתלולהשלהם.השפהידיעלמחוזקתוכקטנהכבוגרהצגתם
עליהמעידהעגבנית",יאכללאאני"בחייםהספרבשםהצורמתהשגיאהתקנית,

להוישהיפופוטם,כמומילים,כמהמשבשתהיאלקרוא.שהתחלנולפניעוז
ולאגזרולאאפונהלאכולמוכנהלא"אניכמומדיארוכיםמשפטיםליצורנטייה
במשפטיםגזול,כמומדברצ'רליונמתח.נמתחהזההמשפט " ...אדמהתפוחי

הקטנה"לאחותילדוגמה:ובוגר,אחראיובטוןתקניתבשפהכהלכה,בנויים
עליה."לשמורצריךאנילפעמים ...לולהקוראים

עמ' , 2001(ברו,ןרגשיתלולהשלוהשפהניטרליתתיאורית,צ'רלישלהשפה
שלהשפהגשר:מציעהדיאלוגאבלכקטנה.אותהמאפיינתהזוהשפה ,) 120

מאוד.בוגרנשמעלולהשלהדמיוןואילולולהשללאמוטיביותמתקרבתצ'רלי
בגיל,הפערעלמגשרההומור"נורא".כמוילדותיותבמיליםגםמשתמשצ'רלי
מהזיאלוגיותשעולההמסרגדול"."להיותמולקטן""להיותהעמדותשתיובין
אתאיבדלאעדייןושהגדולגדולה,שליכולותכבריששלקטנההואהסיפורשל

ולאאטיהואהגדילהתהליך-ועדיןמרומזמסרזהוה"קטנות".שלהאיכות
ללולהעוזריםוההומורהדמיוןורציניים.ראשכבדילגדוליםלהפוךמוכרחים

מושגהזההמסרפעולה.ושיתוףהבנהמתוןלהן,מתנגדתשהיאמשימותלבצע
קשר.משותף,עולםהבנה,שמסמלהדיאלוג,מתון

המבוגרים.ההורים,-בכללהסמכותיותהדמויותאתמסמלהגדולכאחצ'רלי
לולהשלהאפשריהדיאלוגאתגםמסמלוהאחותהאחביןשמתרחשהדיאלוג
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נוקטצ'רליעיפה"לאבכלל"אניבספרהמבוגרים.עולםכלועםההוריםעם
ומשחקשלהלעולםנכנסהואלולה,שלההמצאותמולמבוגרשלאסטרטגיה

שלומאפייןעוזהוא ) 118עמ' , 2001(ברו,ךהזההדיבורטוןשלה.המשחקאת
ההכרחיות.המטלותאתלבצעקטניםילדיםלשכנעצריךאיןויוזעהבקיכבוגר,
סידרתיאחד"יוםלנו:מספרהואעגבנית"יאכללאאניבחייםפעם"אףבספר
ממנו,באההשוניםהמאכליםעםדמיונילמשחקלצאתזמה zהבאמת",אותה
ומאפייןכבוגר,אותומאפייןהזההטוןלולה.את"יפעיל"מהההבנהמתוןשוב,

אותה.מביןהואוחיובי:מחזקבונה,כדיאלוגהדיאלוגאת

דבריםחילופיבהאיןיותר.קטניםלילדיםפונהועמליהמיכאלשלהסדרה
שלוהילדותיהתמיםהטוןהואבסיפוריםהשולטהטוןהאחים.שניביושנונים
הז'אנראתלאפייןאפשרמיכאל.שלהאמפתיהמלאה"בוגר"והטוןעמליה,

אידלי"ספדבספרהילדים.שליוםהיוםחיישלרביםפרטיםבוישכריאליסטי:
ארוחתהבית,נעליההתלבשות,בבוקר,מוקדםההשכמהגזול":להיותזה

נחמדמשהולי"ספדבספרהאהוב.הדוביהצעצועים,השיניים,צחצוחהבוק,ר
משתתף:הטבעוגםהמוכרים,היומיומייםהחפציםכלמופיעיםשארזם"לפני

מתוארתהפנימיתהמציאותגםוהברווזים.הדבוריםהציפורים,העננים,הדשא,

להיותזהאיןלי"ספדבספררע.חלוםשתחלוםפוחזתעמליהמדויקת:בצודה
ובזיזות.אחריותמטלות,הרבהפירושוגדולהשלהיותחוששתעמליהגזו'ל'

והאחותבוגדשלאפיוניםמקבלהאחכאן;גםולולה""צ'דליבספריכמו
מאו.דגזולאיננועצמומיכאלולולה""צ'דלימספריבשונהכקטנה.מאופיינת

במפורשואומרתהסיפורבסוףהאםמופיעהגזו'ל'להיותזהאיןלי"ספרבספר

שולחן(אל "?בשביליולהגיעלבואיכול"אתהמבקשת:עמליהקטן".עדיין"אתה
עזרה.שמבקשתכזו-מכןויותרכקטנה,אותהמאפייןהלשוניהשיבושהאוכל).

קודםיגיע-בשבילהיגיעשמיכאלכאן:מאופייןמבקשתשעמליההעזרהסוגגם
לגזולהתחלתיאני"כיובהירה:פשוטהבצודהלהמסבירשהוא(כפילגיל

עזרה,מבקשתכשעמליהבוגרת.גזולה,ילדהלהיותהדרןאתלהויסלוללפניך")
אתליתני'בסדר.נאנח."מיכאלאחראי:אבלעייף,מבוגרכמומתנהגמיכאל

זהאידלי"ספרבספרעושה:גםהוא-מדברדקלאמיכאלשלי".'הביתנעלי
לפנינחמדמשהולי"ספרובספרבוקר,ארוחתלעמליהמכיןהואגזו'ל'להיות

שירגיעונחמדיםדבריםלהומראההביתבכלעמליהעםמסתובבהואשארזם"

השינה.לפניאותה

"צ'רלילסדרתבניגודכול,יוזעתמספרתהיאועמליה""מיכאלבסדרתהמספרת
היאשבומשולבבדיבורמשתמשתהמספרתהמספר.צ'דליהיהשבהולולה"
שלה.הפסיםחליפתאתלבשה"היאעמליה:שלהדיבורבטוןלפעמיםנוקטת
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הזמן,דוב ." ...ככהוניסתה ...ככהניסתה"עמליה " ...ככהופעם ..ככהפעם
שלציטוטכלכמעטואטית.חזותיתמאוד,נדודהנשפהמשתמשתהמספרת

הילדיםניןהדיאלוגגםעמליה"."אמדהמיכא'ל,'"אמדהביאורעםמופיעהילדים
אתשואלמיכאלשארזם",לפנינחמדמשהולי"ספרנספרמאוד.לאטמתפתח
עונהעמליהעושה,החפץמהיוזעתהיאאםכךאחררואה,היאמהעמליה
קיצורים.וללאהשמטותללאפעמים,כמהחוזרהזההדפוסמסביר.והואשלא,
וודאות.יציבותשלתחושהנותנתהזוהסיפורדרך

הדיאלוגהסיפור.שלהמרכזיהצירהואהדיאלוגכאןגםולולה,צ'רליאצלכמו
לעמליהעוזריםוהתקשורתהקשראיךמזגיםהואמטרה.וגםאמצעיגםהוא

בעוזנולט:הדיאלוגיםשניניןהשונישלה.והקשייםהשאלותעםלהתמודד
אטי,ועמליהמיכאלשלהדיאלוגומפתיע,שנוןמהירולולהצ'רלישלשהדיאלוג

שלחזקהתחושהמעבירהדיאלוגמשעמם.שהואלומרכזינכךאיןוצפוי.חזרתי
מעידההחזותיותלזה,זהבריכוזמקשיביםהאחיםשניואמפתיה.חוםביטחון,

נדףהשני.דבריאתמשקףאחדהאחר,דברישלאחדוההפנמהההקשבהעל
אתששואלתזוהיאעמליהשארזם"לפנינחמדמשהולי"ספרשלהאחרון

ישנחמד.'הכי"הדברהיאלצדהשלושהנוכחותלמיכאלאומרתהיאהשאלות.
האחים.שניניןביחסיםההדדיותאתשמבטאתפקידיםהיפוךכאן

הסדרות:שתישלהמתרגמותשעשוהשרנההנחירהלגנילהעירהמקוםכאן
הגיבורים,שלהשמותאתעברתהועמליהמיכאלשלשהמתרגמתבעוד

הללוהנחירותכבמקור.אותםלהשאירנחרהולולהצ'רלישלהמתרגמת
תמימותמבטאיםועמליהמיכאלהסיפורים.שלהטוןאתהיטבמשרתות
העברית,דוברי(והשומעים)הקוראיםאלאותםלקרבהיהנכוןולכןופשטות,
מייצגיםולולהצ'רליהבית.אלקרובוהמוגןהקטןעולמםגבולותאתלשרטט

עללשמורהיהנכרןלכןודעתניים,מהיריםשנונים,הגדול,העולםאנשיאת
רעלשנוהאפשרויותשפעעלהגדול,העולםעלשרומזיםהאנגליים,השמות
זריםנשמותלבקיאיםולולהצ'רלישלהקוראיםגםהופכיםכךעושרם.

הגיבורים.לשנינדומהולמתוחכמים,

האיורים

 uשלכקולאז'עשוייםולולהצ'רליסדרתשלהאיורים

שגרתית,לאבטיפוגרפיהמשתלביםהםתמונות.
-טכניקותשלעירובישנומאמץ.שדורשתפרועה,

כןכמוצילום.מים,נצבעיוגםפסטלנצבעיציור

אינםהאובייקטיםניןוהפרופורציותהגדלים
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לתוךהפנטסטיחזירתמאורגן,בלגןשלהואהכלליהרושםסטנזרטוום.

-ומאתגריםמפתיעיםוהטיפוגרפיההאיוריםבטקסט.גםשקורהכמוהמציאות,
 .ביניהםמגלגליםולולהשצ'רליוההמצאותהדיאלוגכמו

מציאותהמתארהבדיוןביןהבחנותלעשות(ולשומע)לקוראעוזריםהאיורים

הפנטסטיותההמצאותוביןוהרהיטים)החזריםמבנהולולה,צ'רלישל(הדמויות

כךעצמו.עלשחוזרעקביבאופןזההבצורהמצוירותשניהםשלהדמויותשלהם.

איוריומאורגנת,סולידיתבצורהמופיעהביתיציבות.שלתחושההאיוריוצר
מאפווניםחוזריםהחזריםבאיוריהחשמליים,המכשיריםכלאתכולליםהמטבח
צילום,שהואלאיורזכוחפציםכמהאי-הסדר:מצד(באמבטיה).טפטשלבולטים

החפציםאלהולחדד,לדמויותביחסמשונהבפרופורציהבהבלטה,המופיע

האמבטקצףוהמברשת,השונווםמשחתהחלב,כרסהמטלות:אתהמסמלים
שבסיפור,הפנטסטיותהדמויותאתממחישיםאחריםציוריםהפיג'מה.והספוג,

הזוהערבוביהמכלהכלבים.האריה,הנמרים,הנכונות:בפרופורציותכללבזדך
מזי.גזולותשהמטלותלולהשלהתחושהאתהמבטאת<לזית,תפיסהעולה

מרתקחינני,סדראיליצורוכוליםוהפנטסטישהדמיוןהתחושהגםעולה

כאוטי.ואולימעווףגםאבלומעשיר,

פיעלשאףממחישיםהאיוריםעגבנוה"ואכללאאניבחווםפעם"אףבספר

באותםעדווןמדוברמוכרים,למאכליםחדשיםשמותממציאיםולולהשצ'רלי

הזהבסיפורבעגבנייה.בהחלטמדוברירחפצפוציאוכלתכשלולהגםמאכלים.

זוכותהמטלותכאןגםעייפה",לאבכלל"אניבספרכמוצילומים.פחותיש
אבלהאיוד.כלעלהמשתלטעצוםאדמהותפוחזגעגבניות,גזר,לצילום:
אוכלזה"גזראומדת:כשלולהמצולמים:לאיוריםזוכההפנטסטיגםהזהבסיפור

מודגשתכךמצולמת.ארנבתעםמצוירגזרשלבאיורמלווההמשפטלארנבות",

(לא"אמיתית"ארנבתשלה,הקביעהאתמאשרהצילוםלולה,שלהעמדהשוב
שללצילוםזוכיםצדק"מכוכבמלוחים"מקלותהגזר.אתלאכולבאהמצוידת)
גזרואוכלתחווזרלידיושבתמצוירתולולהשבתא<,וכרכבהארץכדוראדמה,

אתמטשטשיםוכמוהוהטקסט,עםאחתידעושיםמהאיוריםחלקמצויר.

והדואליסטיתהמצולמתכשהאפונה-לפנטסטידואליסטיבדיוןביןההבדל
ארטיקרחספקאפוניםספקשהואמצויר,ירקרקלעיגולהבאבדףהופכתמאוד

מאנטארקטיקה.

גונןרותשמצוונתכפימאתגרים.הםפשוטים;אינםולולה""צ'רלישלהאיורים
התופסתילדיםספריבאיורימגמהמשקפיםהם ,) 112-113ע' , 2004קטן,(עולם
ופיתוחוזיכרון,ריכוזחשיבה,שלמנטליותיכולותלהרחבתכאמצעיהאיוראת
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מכיליםזמננושלהאיוריםסמלית.חזותיתוחשיבההתבוננותשלמיומנויות
היצירתיות.לפיתוחהתורמיםומשחק,הומורשעשוע,שלאלמנטים

אתלראותאפשרכןגונן,אומרתבין-א<שוום,ויחסיםרגשותלבטאיכולהאיור
דמיוני.עולםאותואתב<נ<הםחולקים- "<מ<החתב"סופרשוחיםולולהצ'רל<
לשחקלצ'רלי,שווהלהיות-לולהשלהמשאלהאתבבירורמציגהזההאיור
המעורבותאתשמאפשרתזוהיאהוויזואליתהאיכותשלהם.בעולםאתו

גונן.מסכמתבסיפור,הרגשית

כשב<האחיםאתמציגיםועמליה""מיכאלאורך<

מרחיקהתווםכבעליאותםלאווןהבחירהארנבים.

איכותלוותורמתשלו,הדואליסט<מהפןהסיפוראת

יומיוםחיימתאדיםהאיוריםזאת,עםחלומית.
מתלבשים,הארנביםילדים.שנישלרגילים

כבניבביתותווםברקדארוחתאוכליםמתקלחים,
להכניסלמאזורחמאפשרבארנביםהשימושאדם.

וכלהבגדיםהאיור:לתוךהארנבחוושלפרטיםפרט<
טפטיםשולחן,מפותר<לונות,-הבדיםשאר

ניצנים,בכרוב<בגזרים,מעוטריםכולם-ושטיחים

הדמויותגםמתוק.עולםיוצרהפרחוניהסגנוןופרחים.<רקותובשארבאפונים

עצבפגיעות,לעתיםמבטאתעמליהאוהבות.פניהםהבעותרכות,הארנביםשל
שכולובאיורבמיטההארנבוניםשניאתמכרבלתוהרכההגדולההאמאחשש,או

ואושר.שלווהביטחון,

מצביבילדלעורריכולתלא<ור<םמווחסת ) 127עמ' , 2004קטן,(עולםגונןרות
באופניםהכרתועםמתקשריםשהםמפנידווקאהומשגו,שלאוחוויותנפש

שלתחושהבילדולעוררלשחזריכוליםהאיוריםזובדרןשפה.טרוםשלשונים
ויזואליתללשוןהטקסטאתמתרגםהאיורושלווה.געגועכמורגשותאוחלום
ויחסיםרגשותרוח,מצבישלאיכותמבטאהחושים,כלעלופועלעצמהרבת

שלהאיוריםלטעמי,תרפו<ט<.להיות<כולבמיטבו,כשהואכזה,איורבינאישוום.

בדיוק.הזוהמטרהאתמשיגיםהאמפתיהטקסטבשילובועמליה""מיכאל

הפסיכולוגיההיבט

למטלותביחסלולהשלהקונפליקטאתמציגיםולולהצ'רל<סיפור<כאמור,
הדרןאתכולו,המבוגריםעולםאתמסמלותאלהמטלותההכרחיות.היומיומיות

שני.הרהורוללאקושיללאהיומיומיותהמטלותאתמבצעיםמבוגריםשבה
אחר<ה"בוגר".צ'רל<שלעיניודרךאותוומתאריםהקושיאתמעליםהסיפורים
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הדמיון.הפלגותזרןמתוארתשלההחוויהלולה.שלנשארתהבמההפתיח,
השינהלפנישלהמשימותומוש,ךלמסקרןהופךהמגעילהאוכלהדמיוןבעזרת
רוצה",ב"לאעוסקאינוהסיפורכזהבאופומשונות.חיותעסלמפגשיםהופכות
הופכותהמטלותשבההדרןבתיאורמצויהסיפורשלהדגשובעקשנות.בקושי
שלהרגשיהפתרוןהואהזההדיאלוגצ'רלי.עםהדיאלוגבזכותאפשריותלהיות

לשחקשאפשרגזולאחשישטובכמהשיניים,לצחצחקשהאם-הסיפורים
שלהעולםאללהיכנסיכולבוגרת)דמותכללסמל(שיכולהגזולהאח .אתו

אותהוללוותהשיניים,מברשתאתלהשאכלהאריהעל!;זתהלפטפטלולה,
הבנה,קשר,בושמגולמיםהדיאלוג,השנואות.המטלותאתמבצעתכשהיא
לקונפליקט.התשובההואודמיוןהומור

לעשותעצמהעלמקבלתלולהשבוהרגעהנכון,לרגעמחכהגםה"בוגר"צ'רלי
והשליטההבחירהאתמשאירהואבכןתעשה.לאשלעולםשהצהירהמהאת

המחליטה,שהיאתחושהלהונותןהקטנההאחותאתמחזקהזההמהלךבידיה.
הקובעת.היא

משאמנהלתהווכחניתשלולהבזמןלישון.ללכתמתקשהלולה,כמועמליה,גם
אומרתהתמהעמליההשינה,לפנילבצעשישמהמטלותאחתכלעלומתן

גלויבאופןמוצגוהפגיעהחשוףהרגשרע.חלוםלחלוםפוחזתשהיאבפשטות
האיוריםהמגן,האחמיכאלשלדמותויחדשיוצריםוהבטוחההתומכתבאווירה

החייםמפניעמליהשלהפחדשלה.והשקולהרגועבטוןוהמספרתהמחבקים
 ..לב.זללכת ..החוצהלבז"לצאתוגלויה:ישירהבצורההואגםמנוסחהבוגרים
חוששתהיאאותה,מטרידותוהמטלותהאחריותגםבעולם",לבזלהיות

מצדפתרונות.כמהמציעהסיפורהצעצועים.ואתהמיטהאתלסדרשתצטרך

החוויותהעצמאות,שבגדילה:היתרונותאתעמליהבפנימצייןמיכאלאח,ז
חפץזובי-נמש,אתלמסע!;זתהלקחתלהמאפשרהואאחרמצדהחדשות.
השלישיהפתרוןביטחון.שלתחושהלהויעניקאותהשילווהשלה,המעבר
במיטה,אימאעםלהתכרבל .הקונפליקטאתלהשהותהואהסיפורשמציע

אימא:שאומרתכמומעניקים.שהגזוליםמהביטחוןוליהנותלדאוגלאובינתיים
להתחילעמליהבשבילמזימוקדםוגםבבוקר,מוקדםגםמוקדם",נורא"עוז

כשתגדל.יהיהמהלדאוג

למיכאלהרע.מהחלוםמפחדתעמליהשארזם"לפנינחמדמשהולי"ספרבספר
תחלמילאואזנחמדמשהועל"תחשביתמיד:שעובד"פטנט"חד-משמעי,פתרון
לאקסיומה.הזוהאמירהאתהופכתבסיפורלמיכאלשישהסמכותיותרע".חלום

כמהלעמליהמראהמיכאלהסיפור,כלבמהלןכ,ןאחרעליה.לערעראפשראי
אומרתהיאתיאורכלאחריאתו.מסכימהעמליהאותם.מקיפיםנחמדיםזכרים
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לומדים(והשומעים)הקוראיםנעימה.מהשבהשזומאשרתהיאנחמד"זה"יופי.

מחשבותשלסוגאיזהוהנעימים,הטוביםהדבריםהםאלועמליהשלמהאישור
הגדולאחיההואיוזעת,עמליהביותר,הנחמדהזבדדע.חלוםלגרשיכול

לה.לעזורשלוההירתמותשלה,לצרכיםשלוההיענותבעצמו:

אותםמריםואזעמליה,שלהפחדיםאל(והשומעים)הקוראיםאתמקרבהסיפור

הרגוע,הטוןעמליה.אתמריםשמיכאלכמוהפתרון,אלאותסולוקחהידייםעל
הסיפורים.שמציעיםהרגשימהפתרוןחלקהואבעצמווהבטוחהאטי

והקשרהדיאלוגעלמבוססהצעירההאחותשלהקונפליקטפתרוןהסדרותבשתי
שהפתרוןלומרניתןאחרת.מאופיינתהקשראיכותסדרהבכלאןהאחים,שבין

לחשובבמקרםקוגניטיבית:אוריינטציהבעלפתרוןהואולולהצ'רלישמציעים
הקוראיםאתמלמזיםהםהמטלות,בביצועלולהאתומעכבשמטרידמהעל

מחשבותלחגיגה,הבעיהאתשהופכותומשעשעותמצחיקותמחשבותלחשוב
ועמליהמיכאלשלהפתרוןהמטלות.שללביצועלעשייה,מכרוןהפתרוןחיוביות.

עמליהבעבודיוצריםוהמאיידתהמספרתמיכאל,רגשית.אוריינטציהבעלהוא
הפגיעותאתלבטאשלה,הפחדיםעללזבדיכולההיאשבוומוגןבטוחמקום
והיענות.הקשבהאמפתיה,שמגלהבוגדתדמותמייצגמיכאלשלה.

החינוכיההיבט

יודעכבדצ'דלישכן).(רטובמאודסמריולולהצ'דליסיפורישלהחינוכיהמסד
שיניים,ולצחצחלהתקלחולשתות,לאכולצריךהשינהלפנילולה:גםועכשיו
מועבדהזההמסדודגים.ירקותלאכולחובהלמיטה.ולהיכנספיג'מהללבוש
שניביןרחםאינטימיוקשרדמיוןמשחקיידיעלשאפשר,מהנההכיבצודה

החובותשלהזההעולםלתוךהקטנהאחותואת"חונן"הגדולהאחהאחים.
-הואנהפוךהתנגדות,וללאמאמץללאמתרחשתה"חניכה"לבצע.שמוכרחים

שלפעולותלבצעבידםוישמסייעמשחדר,שהדמיוןהילדיםאתמלמדתהיא
ההודים.עםודיניםויכוחיםללאבהנאה,פוגעתשלאבצודה"גזולים"

מזמרתעזרהלבקשתמידשכדאיהואועמליהמיכאלמסיפורישעולההמסר
ובטוחה.מוגנתמדגישההיאנשכרת,ויוצאתנעזרתעמליהואוהבת.קרובה

אוזןמוצאיםהחששותשבועולםואוהב,הרמונימתוק,עולםיוצריםהסיפורים
האםשלהדמותהקטנה.האחותבעבורכמתווןמשמשהגדולהאחשבוקשבת,

לי"ספרבספרבטקסטנמצאתאיננהכשהיאגםוהגנה.ביטחוןמציעההיאגם

ומאשרתמהדלת,האחיםשניעלבאיורמציצההיאשארזם",לפנינחמדמשהו
ביניהם.הקשראת
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ביןקנאהלביטוימקוםהנותניםהמודרניים,הילדיםמספרילרביםבניגוד
שלפנינוהספריםארבעתהגדול,האחשלהתוקפנייםלדחפיםובייחודהאחים,
להזדהותמודללשמששיכולהאחיםביןחםוקשרטוביםיחסיםמתארים
המקבלגדול,אחשלחיוביתדמותמצייריםהספריםארבעתהצעירים.לקוראים
ומצליחכבוגרמתפקד"גדול":שהואמוכיחהגזולהאחארתה.ומממשאחריות
לחיזוקתורמתהגזולהאחזמרתעםהזדהותלבעיות.מקורייםפתרונותלמצוא
הצעירים.הקוראיםשלהאגו

ביבליוגרפיתרשימה

ילדיםספרי
 . 2001מעריב-שבא,ספריית :יהודהאורגדול,להיותזהאידליספר ·ויס 1גדבבך,
 . 1999מעריב-שבא,ספרייתיהודה:אורשאודם/לפנינחמדמשהוליספרג•ויס.דבבו,

 . 2005דיברהדניאלהלישון,הולכתלאואניעיפהלאבכלל.אנילווןצווולה
 . 2005דיברהדניאלהעגבנית,יאכללאאניבחייםפעם.אףלווןצ'יילה

מחקריתספרות

מופ''ת.כ{כרן :ירושלים ,ילדיםבספרותהומור(תשנ"ג)מירי Iברוך
עמל.מפ"ט ,אביבתלחו,ןלג•לבספרותז'אנרים ) 2001 (מיריברו,ן

האמנותיתהערכית,הקוגניטיבית,הפונקציות :לאיורפניםארבע 11 } 2004 (רות-תור ,גונן
 . 111-140 1ע , 2גליוןקטן,עולםהעכשווי",הילדיםבספרהאיורשלוהפסיכולוגית

איוריםעלמאמריםילדים",ספריבאיורוציטוטהפלסטיתאמנות"השתקפות } 1997 (רותגונן,
יסעור.:חוהעורכתילדים,בספרות
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ערכיםעם "\'"באמ"כפר,כןב"בריזבל,שלרמזתז

יובל""הרפתקאותזוירי:צבישלספרועל

יונאושלומית

ממייסדיאחזאומרטל,רןשלהשמש""ילדיבסרט
ושזוף,שריריצעיר,גברהואבעיניושהצברהקיבוץ,

צבישליובלחשוף.העליוןגופוכשפלגסרסעלרוכב
זוירי,צבימאתספורים",ועוזיובלר'הרפתקאותזרירי
זה.תיאורעלעונה ) 2007הביטחון,משרז

בהמשכים,סיפורלילדים"ב"דברהתפרסם 1948בשנת

שלאיוריםעם!ויריצבימאתיובל""הרפתקאותבשם
בספראורהסיפוריםראו 1958בשנתגוטמן.נחום

 ) 1912 (גרודנהילידזוירי,צביהמחברלמדן.בפרסשזכה

שלחדשהמהזורהאורראתהאלהבימיםהשחרור.במלחמתלטורןבקרבנהרג
ביזמתהביטחון,משרזשללאורבהוצאהנוספים",וסיפוריםיובל"הרפתקאות

במלחמה.נפלכשאביהשנתייםבתחיתהזניתבר.זניתזוירי,צבישלבתו

לנוףחזקוקשרכפרחייזה.חיננימספרעולהפעםשלישראלארץניחוח
ולטבע.

אופףהספרמתחילתכברוחרוץ.נבוןטבע,ילדצבר,בגליל.מושבבןהואיובל
ואפילובו,מקנאיםונעריםעליוחולמותנערותמסתורין.שלזרקדמותואת

שתקןמצחו,עלתלתלעםתמירנערכבוז.לורוחשיםהמבוגרים
באירופהחבורות,סיפוריבעיקרהיוהנוערספריבהםבימיםואינזיביזואליסט.

ימימה(ספריובארץ,קסטנר),אריושלוהתאומים""אמילוהבלשים",ר'אמיל
הצועדרומנטיגיבורהואיובלמשלנו"),ר"אחדאחז"בעקבות"שמונהטשרנוביץ:

לב.זתמיד

גזול".ו"ראשאחריותמהייוזעחרוץ,ילדיובל

אתלוכדהואשכן.שלאוומשפחתו,הוריושלבעיות,דומהבמסירותפותרהוא

איילותומבריחבנחשנאבקהירק,בגןהמחבליםאתאוללול,הפורציםהטורפים
קורהמעשה.לאחרגםלספרבלילעתיםבביצוע,ולאבתכנוןלאאישלשתףבלי

להודיע.אורשותלבקשבלייומיים,אוליוםמהביתנעלםשהוא

להכותו.רצהכאילורתח,אביו"רק
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הנער.שלהפתאומיממבטוונרתעהאבשאל "?היית"היכן

 .) 33עמ'יוב'ל',ר'הרפתקאותיותר."מפיושמעולאמלהאףיובל.ענה"בהרים"

עושההואמהשדה,ירקומביאמאכילןהפרות,אתחולבבמשק,עובדכשהואגם
שירוגיבוריאתלפעמיםלימזכירהואלהוריו.לגלותבליכהפתעה,לעתיםזאת
דרךלבנות,ביתהכל.יודעיםשלנו"הבחוריםשלנו":"הבחוריםזאב,אהרןשל

 .) 50עמ'בר",ר'פרחיגלג'ל'לתקןלנהוג,אוטולסלול,

תלתן.ולזרועהשדהאתלחרושפרות,לחלובפראית,סוסהלאלףיוזע:יובלגם

הואגיורא,השומרשלהאגדיתסוסתועללרכבמנתעלשובבות.נעזרלאהוא
אזולאלפה.עליהלרכבמצליחוהואאותהללכודשיוכלעזלברוח,לסוסהגורם
מאזלונותןגיוראהכפר).צעיריכל(ובהערצתגיורא,בהערכתגםזוכההוא
 ...בעיניכםקלהדבריהיהואלהסוסה,עללרכב

אתמתקןהואמהביתנעזרכשאביויובל.שלבחיקונופלותהצלחותרקלא
כלזר"."גוףפרה.שללמוותגורםזהירותבחוסרבמקוםשנשארמסמרהרפת,

הפרותפחות,לאוחמורזר.גוףבשלהווטרינרביקוראתזוכרבכפרשגזלמי

 ....מתופרותשתייובל.להםשנתןרטובתלתןאכילתבשלהתנפחו

היאהריידיעה"ואיאשם.עצמואתהרגיש"יובל
חשב.חטא"

מקרה.אלאזה"איוהרופא.אמריוב'ל'כי,"לא
ותזהר".תדעולהבא

יצאווהכליובל,שלפניועלהתפשטעצובחיוך
 .) 61ע'(שם,הרפת."מן

בלהבותהעולההאימוןביתבלול,השריפהתיאור

שובכפר.לבנייותרהרבהואומרומרגש,מעציב

צהוביאפרוחיםשלהמתוקהריחבאפיעלה
 ...נסורתפלומה,

לו.חסריםשהםנראהלאחברים,ליובלאין

יובלשלהאישיקסמוחבר.כלעלעדיףוהואדרדר,כלבועםלוישמיוחדקשר
דוביםלצידאותוהמצרףעבזאללההשירכוללכולם,אתמרשימיםליבוואומץ
בלבנון.

קשרהמושבות,מהווימרגשיםתיאוריםואיננה.שחיתהתקופהסממניבספר

וערכים.תמימותמילה.רקאינהחלוציותולמרחבים.לטבעואהבהלאדמהחזק
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דמותובתיאוררומנטיקהמשמץיותרישהערבים.לשכניםהיחסמעניין
שלהחמודותובגדיומקושטותהעדויותסוסותיועבדאללה,השירשלהצבעונית

בשלום.לחיותשעדיףלהשתכנעמוכניםהערביםהשכניםאנשיו.

אחת.פעםולובספרמוזכראיננוהספרבית

אחיזת"סודבספרושלו,מאירשמספרבמהנזכרתייובל"ב"הרפתקאותבקראי
משקפיים.להרכיבשעליוולהוריו,לונודעבוונמהרמריוםאותועלהעיניים",

לאודסה.חוזרהיהנגמרה,הציונותכייודעהיהשליסבאאםאומר,הוא

למשקפיים.נזקקלאודאייובלבנהלל.השנייההעלייהמבניהיהמאירשלסבא

לגביגםהענייןשכןבטוחהאינניפעם,שללילדים""דברלקוראינהדרספר
היום.הקוראיםהילדים
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בכוריםמלתמילים:מל.י

היםאתהזיזכשההד

פרנקלפנינה

המזוודותעםכשהגענואימא,לוהודיעהסילבי",עםביחדלמטהכאןתשני"את
האנייה.לדופןצמודהשהייתהקומות,שלושמיטתמולעצרנוהאחרונה.לשודה

רטנתי.משלי"מיטהליגםתהיהשלאלמההזאת,התינוקתעםלישוןרוצה"לא
עלוהתרווחהסולםעלעלהואבאשמעלי,המיטהעלחפציהאתהניחהאימא

גרנוימיםהדנהבמקומו.שםלהיותכןכלרציתיואניהעליונה.שבקומההמיטה

דחוס.היההגדולהאולםהאנייה.שלהגדולההבטןנתוןהמיטותביןשם
אותישידאופחדתיהאלה.הזריםהאנשיםכלעםשםלישוןרציתילאבתחילה
שלי.הארוכותהצמותאתמסרקתכשאניבישיציצואובגדים,מחליפהכשאני
הצועקות.ולאמהותהמתרוצציםלילדיםולהמולה,לרעשהתרגלתיאטאטאבל,
וכללבכותשהתחיליל,דשלראשועלפתאוםנפלהכרית .שםשמחדיהיה

פרצוכולםכ,ךאחדרגעסיבה.ללאאחדירבבכיפרצוהחדרקצותמכלהילדים
המהודרוהחלוקהסטןכפכפיעםשלנוהשכנהפומדנץכשגברתגדול,בצחוק

הסיפוןעלהיוםדובולהתרוצץללמודללכתלאכיףהיההרצפה.עלהחליקה
הילדים.כלעםהרחב

היהז'קלמטה.אמועםישןיונתןהתינוקבנים.דקהיומולנושישנהבמשפחה
מאדהעליונה.המיטהעלישןשהואכןעלבוקינאתיכמהבשנה.ממניגדול

ולאכמעטהואאבלעושה,אנימהאותישישאלמחכהאלי,לבשישיםרציתי
במיטהאביועםישןהואממני.צעירהיהסודילשלי.לכיווןדיברולאהסתכל

אהבתיאבלבשבילי,תינוקשהואחשבתיבתחילההפסק.בליודיברהאמצעית
לאהריחות,אתהדחתילאבסביבההיהכשסודילשלו.הסיפוריםאתלשמוע
בהםכשהתרוצצנורחבים,לינראוהצדיםהמעבדיםואפילוהלכלוךאתדאיתי

ו"במחבואים".ב"תופסת"משחקים

אח.דיוםהציעשבתיבה",החיותהןכאןאלהוכלואשתונוחשאנחנו"נגיד

המסוכנים".הנמריםהם"אלהשלנו.החיותלכלוביהמיטותהפכורגעמאותו
התרנגולהואשלידהוהקטןהתרנגולתהיאהשמנה"זולידנו.הישניםעלהצביע
הזוניםאני.קבעתיהקוף".הואשמעליווהקטןהג'ירפההואההואהגבוהשלה,

קבענו.העליונות,במיטותיישנווהקופיםלמטהיישנוהנבזים
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בידרוםהחמשבתאחותיאתהשמן,המלחיוסי,הריםלסיפון,כשעלינובבוקר,
היאגםאזתווכה,שאימאכיווןהבנתי.שלאבשפהמשהוואמרשלו,החזקות
כזאתנחמדהלהיותמנסההיאתמידשמחה.היאכאילווברגליהבידיהנופפה

היםרקהיהסביבנשיקות.להויתנוממנהיתפעלושאנשיםכדיומתחנפת
יום,באותואבלוהעננים.השמשכיורןלפיצבעיםמשנהמבריק,רגוע,הכחול
צ,דמכלהגבוהיםהגליםעלולאטלאטמא.זהשתנההיםשעות,מספרלאחר
ואספוהפינותלכלוהתפשטונשפכוהםלהשתולל.והתחילוהסיפון,עלזפקו
ונעלם.היםלתוךונשפךשטהכלהסיפון.עלשהיהמהכלאיתם

מהבכללאחוזוניסרהחליקונפלו,זה,אתזהדחפובבהלה,התרוצצואנשים
אותי,-כולנואתודחףאותנואסףשליאבאובקירות.בעמודיםבחבלים,שניתן:

ורועדים,צפופיםשםישבנוהסיפון.שבצדיריקארגזלתוךאימאואתאחותיאת
הים.מעמקילתוךאותנולקחתשיבואהזהלדברממתינים

להתרוצץ.חזרובמקומם,והסתתרוקפאושקודםהאנשיםשקט.היהכךאחר

שרבהחלהיםשקט,שלדקותמספראחרישלנו.הארגזבתוךנשארנואנחנואבל
שנעשובגליםבכעס,לרקועהתחילכךאחרלאט,תחילהצ.דאלמצדלהתנדנד
ענק,גלראיתישבארגזלחריץמבעדלרגע.מרגעויותריותרומפחידיםגבוהים

הקטנההאגרוהאתלטרוףכזילבנותשיגרוםשלףוכאילולמעלהפתאוםשעלה
והתחזק.הלךשלווהרעשאלינוהתקרבהגלבה.המסתתריםהאנשיםכלואת
למעלה,מתמתחהואוהנההאגרוה.עלשחורצלוהטילהשמשאתהסתירהוא

אותר.לנצחשירכלמיאיןשעכשיובטוח

ואתאותיומכסיםמחבקיםמעלי,כפופיםואימאכשאבאהאחרון,ברגעממש ...ואז

סביב,אותומלפפיםהדוקיםשחוטיםצמרשלכדררכמוחנוקהואניצ,דמכלאחותי
הואעוזאחת.בבתביםושקענפלוהחזקהענקהגזול,הגלסיבה,כלללאפתאום,
ואיננו.היםבתוךנעלםהואוהנהשלנו,האנייהדופןאתוללטףלזחולמנסה

הסיפון,בפינותומכורבליםצמודיםבשקט.לשבתהאנשיםהמשיכויוםאותוכל
עלוהתהלכוכולםקמרלאטלאט .היםמפלצתאתמחדשלעוררשלאכזי

בעיברוםלפגוששלאנזהריםלרצפה,מכוונותעיניהםוחזור,הלוךכפופים,הסיפון
שהואלנווסימןההואהגלהשתקףכולנושלשבאישוניםהיהנזמהאחרים.של
פעםמזיובחבלים.בקירותואוחזיםצמודיםבזהירות,הסתובבנויחזור.עוז

ערשהנוסףגלאולילבדוק,רחוקהרחוקהלנקודהומביטהראשאתמריםמישהו
שלנו.האגרוהעלולהתנפלולחזורמהמחבואלצאתהכנותשם

נראההחזרהאגרוה.לתוךוירדנומהארגזבזהירותאנחנוגםיצאנונרגע,כשהכול
וכלים.בגזיםצפרמסביבהמים.בתוךשםוטבעשקעהכולגזולה.אמבטיהכמו
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זרךלעצמםלפלסניסואנשיםזו.גביעלזוונפלוהתמוטטומהמיטותחלק
שהתפזרו.מזוודותוחיפשוהסתובבוואחדים

וראשוהמיטהעלשרועסוריל,אתממולולראותשלנולמיטהלהתקרבהספקתי
ובקושיחיוורנראההואמצחו.מעלבלטדםכתםשלבש.הלבנהבחולצהקשור

ולגדודלהרחיקמיהרהאמאאבלחייך.והואאליוניגשתיסביב.לנעשההגיב

 "?אותםלקחו"לאןריקות.היושלהםהמיטותכשחזרנוהסיפון.אלמשםאותנו

ויחזור."יבריאסורילתדאגיאל'בחזר-החולים.'נמצאים"הםשאלתי.

הקולותאתלשמועהמשכתילילהמאותואבלשוב.לבליהלךההואהגבוההגל
באמצעלפעמים .לישוןלינתנולאהם .יוםיוםשלוהמראותאתולראותשלו

משמיכתעוזנפרדהלאאחותימשנתי.אותיוהעידוהופיעוהקולותהלילה,
שאלתי. "?אותהצריכהאתמה"בשבילמהבית.איתהשהביאההקטנה,הצמר
הואבפנים,כאן"הואבלחש.ליהסבירההשמיכה"בתוךהגלאתשומרת"אני

אלילהיצמדלהנתתיארוכה.שעהאותהוליטפתיחיבקתיעלי."לשמורהבטיח

אני.גםנרדמתישנרדמה,לאחררקגופה.חוםאתוהרגשתי

לישוןסוףסוףזכיתיואניהתפנו.מולנוהמיטותחזרו.לאמשפחתוובניסודיל

והפניםלבזלישוןפוחזתשהיאאחותישלהמחאותעזרולאמשלי.במיטה
במיטהלמעלהלישוןכשהתעקשתילצדיהיהאבאאפילואימא,שלהמודאגות
מרחפתמתחתיי.הישניםעלמגבוהצופהשם,לישכבתיגזולבחיוךהעליונה.

ודחוקים.קטניםשנראובאנשיםומתבוננתענןכמו

שליאבאגםהסיפון.בקצהונדחקורצותאניה,בטןמתוךכולםעלואחזבוקר

אתלראותיכולתיואניהכתפייםעלגבוהאותיהדיםהואאחריו.אותיוסחברץ

מזיזההר"אימא,דחוק.התבוננווכולנובזרועותיהבאחותיאחזהאימאכולם.
אדמהלראותשמחתיואניבבהלה.אחותיצעקהאחורה"אותוודוחףהיםאת

לקראתנו.שמתקרביםלבניםובתים

קופציםמתחבקים,מתנשקים,וגועשים.רועשיםהחלוהאנייה,שעלהאנשים
אף !שרשליאבאאפילויח.דושריםזקופיםעומדיםכולםופתאום .ורוקדים

גזולהחבילהנראתההמדרכהעלמרחוקלשיר.יכולשלישאבאידעתילאפעם
ועםמטפחותעםאנשים,הרבהאנשים.שםהיואלינו.שמנופפותידייםשל

למטה.ונופפובשמותקראוהאנייה,שעלהאנשיםגםדגלים.

אדומים,פניהוחזור:הלוךאחותיעםרצהאימאגםהסיפון,לאורךאיתירץאבא

ומבוהלת,אדומהציפורכמווהיאברוח,מתנופףתמי,דאסוףשהיהשערה
פתאוםולכאן.לכאןחבילה,כמואחותיאתסוחבתלה.שאבדמשהושמחפשת

ושני '.'!!החמששמחה!!שייע!"שייע!נורא:בקולזועקתאמאאתשומעתאני
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הםאלינו,ולנופףלקפוץמתחיליםשלנוהאנייהלידלמטהשעמדוקטניםאנשים
אתומרימהעלימצביעהאמאבשמחה.ביחדורוקדיםבידייםנשיקותלנושולחים
בשוק.גדולזגלמכורשמנסההדגים,מוכרכמובהומנופפתאותה,ומראהאחותי

 ?אבניםלמעלהאלינוזורקהידוקהכובעעםהאישלמה ?כאןקודהמה ?זהמה
כמעט,מגיעהוהיאאבןעודלעבדנווזורקידומניףהואלים.נופלתראשונהאבן
בתנופה,וזורקמעטמתרחקהואהשלישיתבפעם .חמיםלתוךשובנופלתאבל

שלהחבליםמעקהאתעוברתלעננים,מגיעהמעלה,מעלהמתרוממתוהאבן
לדגלי.ונופלתהסיפון

העטופההמרובעת,החבילהאתהרימהאימאאבללאחור.ונרתעתילרגענבהלתי
אנישבפנים,המבריקהכסףנייראתוכשקיפלהאותהפתחהאדום,בצבעבעטיפה

ולועסתטועמתואניולאחותי.ליהושיטהלשניים,אותהחילקההיאידעתי.כבר
פניהמולי,צוחקתאחותיוהדך.המתוקהטעםמדימהרלייתבזבזשלאלאט,לאט

מאחורושומעתהאצבעותאתמלקקתאנירחב.חיוךעולהפנייעלוגםמרוחות
הביתה!"הגענו"הגענו,בדמעות:מתחבקיםואבאאמאאת

החמיםהשוקולדכמוומלטפים,רכיםלרגענשמעיםהענקהגלשלוהקולות
פי.בתוךונעלםשנמס

הסיפור:בעקבותולפעילותלשאלותדוגמאות

e האנייהעלעלוהםולמהלהגיערוצההמשפחהלדעתךלאן? 

e בביתהחייםמןהאנייהעלהחייםשוניםבמה? 

e אתםהייתםמיטהבאיזו ?העליונהבמיטהלישוןרצתההילדהמדוע
 ?לישוןבוחרים

e בים.הסערהאתציירו

G אותוודוחףהיםאתמזיזחזהש"ההךחושבתהקטנההאחותלמה
 ?אחודה"

 ?האנייהסיפוןשעלהאנשיםשריםלדעתךשידאיזה 0

G החוף?אתךואיםהםכאשךמתרגשיםהאנשיםלמה

 ?מלמטההמנופפיםהאנשיםהםמי 0

e שמחהבסיפורהילדהמתי-ורשמומתחילתוהסיפוראתשובקראו
 ?למההסבירועצובה.היאומתי

ויידרויגיעוכשהםשלהולמשפחהלילדהיקרהמה-לסיפורחמשךספרו •
 .לחוףלמטח
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~DD 
 תooיר--.--

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.

103 



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
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 .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

117 




