
דרכופיעללנערחנוך

שנירמיריקהילדיםוסופרתהמשוררתעםמשוחחתשנירלאה

ואחכה,למידהוילדים,מבוגריםסיפור,שעתחשוכים,הנמעניםלילדים,כתיבה :על

הוראתרך.לגילתנ"ךמולודובסקי.קריהוהקריאה,הדיבוררכישתמוות,אלימות,חינוך.
 .ועודשנייח,כשפחעברית

צפרדע/עלסיפור- 11הסיפור?מה/עלגמור,בסדר- 11סיפור.ליספר- "

מתחילאיך /ירוקה.קטנהצפרדעעלסיפור /גמורבסדר- 11ירוקה.קטנה

- 11לא.- 11 ?זהו- / /ירוקה.קטנהצפרדעהייתהאחתפעם- 11 ?הסיפור

צפרדעהייתהאחתפעם :הבנתי- / .גדולכחולבאגם- 11 ?היהזהאיפה

באה /אחדיום / !לא- 11 ?הכולוזה / .גדולכחולבאגםירוקה;קטנה

- / !אדוםמקורעם / •ושחורהלבנהחסידהכן- 11 1חסידה- / / !חסידה

- / ?החסידהואכלה- //הכחול.האגםידעל /נעמדה,סתם- 11 ?והחסידה
חזקות,דפיקות /במקורדפקה- 11 1איך- 11סעודה."להלחפשהתחילההיא

צפרדעים- 11 ! ?ירוקותצפרדעים- 11 !ירוקותצפרדעים /לאכולרצתה /

 11 •הכולליספר / •כן •כן- 11 1לא •לאכולאוהבותשחסידותמהזה / !ירוקות

 /נבהלההצפרדעכי- // ?יודעאתהאיך- /צפרדע.שום /מצאהלאהיא-
הסיפור?)מהעלהספר:(מתוךצללה.""במים !ובלופ

בסיפוירך?מספותמחאתעלאפתח:בכךהסיפור?מהעלנקרא:מספריךאחדשניר:לאח

מה"על •הילדשלהבקשהמןכנראהנובעתשליהכתיבה :שנירמייוק

שסביבי,מהילדיםהעולהאמיתימצורךכלומר,סיפור".לי"ספר-הסיפור?"

שסיפורמצאתירבים,לילדיםהקשבהשלרבותשניםבמשךשבי.ומהילדה

רקלאמשמעות,בעלותחייםבשאלותלטפללישמתאימההדרךהואילדים,

להביאסיפור,שמבקשהילדאתשולחלאהזה,שבסיפורהמבוגרילדים.עבור

אלאסיפור,לוממציאלאואפילוספר,עבורובוחרלאגםהמדף.מןספר

האישיהסיפוראתלספרלילדגורםהואובהקשבתו,בשאלותיורבה,ברגישות

קטנהצפרדעמביאהילדכאשרעולמו.אלצוהרלמבוגרהילדפותחבכךשלו.

רך.קטן.הוא:גםהצפרדעכמועצמו.אתלסיפורמביאהואבעצםלסיפור,

שלהעולמות:בשנילהסתדרשצריךדו-חי,בעולם,ירוקחמקן.פחדן.פגיע,

שהילדהחסידההיאומיומציאות.דמיוןשלותרבות,טבעשלוגדולים,קטנים

הענקהפהעםהגדולים,-אנחנושהיאנודהנתחסד,לאאםהסיפור?אלמביא

אסור :הכלליםאתהקובעצפרדעים,לבלועהמאייםהרף.ללאהמדברהאדום,

גםכמובןהיאהחסידה,החסידה).(כצבעילבן-שחורטוב,-רעמותר,-
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הגדולים.בנותלויהכולהחסד,אתגםמכילהשהיאלשכוחולאמביאת-הילדים,

ילדיםביןלחסידה,הצפרדעביןבעימותשעוסקהסיפור?"מה"עלהסיפור

 !קווה !קווה !קווהתקוהבוישאךקלה,לאמציאותמציגאכןומבוגדים,
הילדאתמזמיןהזההמנוגדההקשבה. :היאוהתקרה ...הצפרדעים)(בלשון

מספרתאניכךשעללומדאפשרלו.ומאזיןשלו,פשוטהלאהסיפוראתלספר

עולםביןמתקיימתאשדוהפגיעההסבוכההיחסיםמעדנתעל :סיפורייבדוב

הבנות,ואיהקשבותאיתכופותלעיתיםעמוסהזוהמנוגדים.ועולםהילדים

האנושיתהחברהעלהמשפיעיםנפיצים,לחומדיםלהפוךעלולותהזמןעםאשד

גדולים,ואנשיםקטניםילדיםביןשנמצאה'שום-דבד'עלכותבתאניכולה.

נסתר.הואפעםלאהמנוגדמעיניאבלהעיקר,הואהילדשעבוד

 / ?הדברשםמה /ולקח /רבד /הדרךעלמצא / •הלךהביתאל /אחד"ילד
 / :קבעהדםובקול /בקדקודקרבה //צפרדע. /שםבמקדהעבדה / ?יודעמי

קווה-קווה-קווה."" :כמובן / •לרבד'קוראים

שום /רבדשום /אין /שלךביד / •אמד /ילד!'חי / .בדדךאיש"."עבד
לקח".והביתהשום-רבד/חיבקוהלך/השיבלאאחד/ דלי//'!רבד

הרריםשלקהלבפניומוצהאיתי.מדברתאתשעליהםהדבריםכלעלהאםל.ש:

שלךהכתיבהכמהעד ?היצירהבתהליךחושבתאת •שלךבאתווהמופיעיםומחנכים,

 ?בההחינוכיוחמסוההשכלמוסושלמקומרומחרמתוכננת,

ועד •הראשוןהגרעיןנזרעבומרגע •סיפורשלכתיבתותהליך :שנירמיריק

בתהליךמתעצבהוארבות.שניםרובפיעלאצלינמשך •אורדואהשהספד

רב,רוחובאורךההברות,לאחרונתעדהמדייקחיפוש,שלממושךאינטואיטיבי

כספרלפנימונחהואאור,רואההספדכאשראךאיתר.לגדולליהמאפשר

המסריםאתלחשוףאותו,להביןלעומקו,לרדתמעזהאניאזרקהחתום.

במתכווןלהכניסצררךאין •מניסיוניאנשים.עםעליוולרבדעבוריבוהחבויים

כלפיענפיםשולחהנכון.הסיפורצומחבטבעיותהסיפורים.לתוךהשכלמוסר

נדיחבמראהו,ומפתיעלתלפיות,בנויועמוק,גברהלמטה,ושורשיםמעלה

פנימה,התבוננותהיאעבוריהכתיבהעצמו.היוצראתאףפידותיוובטעםפרחיו

חשובה-שכתבתיהסיפורהבנתכןעלהתפתחות,תהליך •עצמיעלעבודה

היאסיפוריםיצירתבי.החבוייםמחוזותאלהתוודעותהיאכילי,כלקודם

דוגמא.לךאתןמהגדרה.חומקלתפישה,קשהממני,חזקלצורךהענותכנראה

/הבלוןכך. ...פר ...פר /".רפפר." /".רפ ".רפ"הזה:הזעירהטקסטאתכשכתבתי
סברתי ,"!!!ףרפ/ !/עוף !/עוף !/עוףהחלון.מןבלון/עוףמנופח.כבר

מדועעצמי,אתלשאולהתחלתיכךאחדבלון.עלזעירשיר-סיפורשכתבתי

מבהילכךכלשלווהפיצוץ •אותנומדגשכךכלבלוןשלוהגדילההניפוחתהליך

זאת.לחסכיוצריךלאלילדיםהחיים.עלקטןסיפורשכתבתיוהבנתיומבאס,
 .כןלמבוגרים
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 /ליחורק /חול / ./בחולבחול /יושבאני //כחולכחול /יפה"הים
 /בתוך /חול /לאצבעות. /כדבקחול/ /לעיניים. /ליכככס /חול /בשיניים.
/כימשכה,/לאלי/אבל/בישבן.לי/משפשף/בקורקבן./מדגדגהשערות.

בוכה".ארמון /אני

יצירותיך?בכלהשזוראחדמוטיבישהאםמאו,דרביםספריםכתבתל.ש:

עלממשלהלהשיבממכישביקשהממורה,דוא"לקיבלתיאחדיום :שבידמידיק

ביעלהשהתחלתי,מרגעאךדעתי,אתכךעלנתתילאפעםאףשאלה.אותה

בראשי,סיפוראחרסיפורהעבדתידרכו".פיעללבעד"חנוךהמשפט:והתעקש

נרשהואהמשפטאתשונים,באופניםאומדיםשכולםרבהבהתרגשותוגיליתי

ענייןשהבהירההשאלה,עללהוהודיתימסקנתיאתמודהלאותהכתבתילרגליי.

ייצגההיאהקודםשבמכתבהלי,כתבההיאהבאבדוא"לעבורי.משמעותיכה

הגיעוהןיחד .זולשאלהונדרשהסיפורייאתשבחכהמורות,שלקבוצה

לילהציגהחליטוואזיצירותיי,בכלנמצאדרכו"פיעללנערש"חנוךלמסקנה,

אותן.לרגשהצלחתיאניגםכךתשובתי.תהיהמהלהיווכחכדישאלה,אותה

להןנקשיבבואיהכול.המחזיקות-דרכו"פיעללנער"חנוך :מיליםארבע
אחת.אחת,

שלהמשמעותזוחדש.דברחונכיםאנחנולחנוך,המילהמן-חנוןמהו

ולהתחיל,לסכםלהקשיב,פתח, ryללהתקדש,לשמוח,רגע,בכללהתחדשחינוך:

בהשראה.להתמלאליצור,לנהור,לזרום,

בטלטלה,בהתנערות,נמצאהחיים,אלשנעדרמיהואנער-בעדמהו

שמריועללשקוטיכוללאשמחנךהסיבהזובהתפתחות.מתמדת,שתנות ryב

אכןמחנכתהייתיבהןבתקופותהפתעות.ורבפוסקבלתיחניכהלתהליךוכדרש
חג".יוםיוםלי"יששלהיאמכליותרליהזכורההתחושהאבלקשה,עבדתי

חנךולאבקל(חנוךלנער""חכוךאלאהנער",את"חכךכתובשלאלבשימי

מולך.שעומדוהמיוחדהאחדהנער,למעןכלומר-"לכער"בפיעל),

"מפי :ככתובהילד'שלפיולמוצאלהקשיבנתבעהמחנך-פיעלמהו

זהמשפטשמייחסבחשיבותלהגזיםאפשראיעוז".ייסדתויונקיםעוללים

בשפתנו:אלינומדבריםלאשעדייןלאלולהקשבהשלנו,המקורותמןהלקוח

היסודותכבניםאליהם,ההקשבהאיאוההקשבהעלכיויונקים",ל"עוללים

העתיד.דורהםשהריחברתנו,שלהרעועיםלחילופיך,אוהעזים-חזקים,

כןועלרוחו,עלהעולהככל-דרכו"פיב"עלהשומעיםיש-דרכומהו

 :משולשתעבוריהמשמעות ?מישלדרכו :לשאולגםוצריךמסתייגים.
הישר.דרךשהיא-המקוםשלדרכופיעלא.

 .להדריךויכולחייםניסיוןבעלשהוא-המבוגרשלדרכופיעלב.
וזקוקההזה,לעולםשהגיעההחד-פעמיתהאישיות-הנערשלדרכופיעלג.

ייחודה.ולטיפוחלהתחשבות
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אנושייםרעיונותפיעללחכךצריךשאמכםשומעתאניזהממצהבמשפט

וניסיוןהתרבותאתהמביאהמבוגרפיעלרגםהאלוהות,מייצגתאותםכשגבים

בכלהמתחשבתבדרךזאתלעשרתהואביותרהמשמעותיהאתגראךהחיים,

אתמציבאשרכביר,חיכוכיאידיאלהואדרכו"פיעללכער"חכרךוחכיכה.חכיך

לו,להקשיבהמבוגרמןתרבעהחינוכי,המעשהבמרכזילד,כלהילד,אישיות

עליויכפרלארעיון,שרםבשםחברה,רשוםאישששרםלהבטיחכדיעליו,להגן

דרכם.את

פך./כככסתיפךכככסתי,/לשלוליתפךכך./יצאתיכךיצאתי,/לטיול"כך

/פך/פךפך/כך/כך/כך/טרח./החלקתי/טרחהחלקתי,הבוץעלטרח

נח". /כאןאניעכשיו / !טרח /טרח /טרח

 .ביצירתךדובר",פיעללנער"חכרךשלהספרותילביטויגמאדרלתתהתרכלי :של.

מריםלמהים.זהמהלדעתרוצהמריםוהים","מריםבסיפור :שביומיויק

יכולטבעילמידהשתהליך •כךעלמרמזמר-ים, :שלההשם ?ביםמתעניינת

אפשרממכה.חלקכברבעצםשהואמדברעבורה,משמערתימענייןרקלככרע

חומרהרבהכךכל("ישהממושךהלמידהתהליךאתלמריםלחסוךהיה

ים,זהמהמידיודעתמריםהייתהכךלים.במכוניתארתהולקחתלהעביר.""),
לחפש,לתשובות,להקשיבשאלות,לשאולההזדמנותאתמפסידה:הייתהאבל

מונעהיהוהדרךהזמןקיצורוים.כהרכריכה,שלולית,לחורתלגלות,לטעות,

בהתתחזקשבזכותודרכה,פיעלבעצמה,שלםלמידהתהליךלעשרתממרים

היאהנפלאותהתגליותאחתבעיני,עצמה.אהבתבהותבכהליכולותיה,ההערכה

שחטוזלמןהרבאצלראשיתה.אלאהלמידה,סוףאיכםהכישלון,שהטעות,

הלכה,דברעלעומדאדם"אין :לציטוטבעיניישראוימשפטלאחרונהקראתי

למריםלים,ארתהשמביאיםמריםביןההבדלתחילה".ברככשלכןאםאלא

בסוףעצמהלגבימריםשלבהרגשההואדרכה,פיעלהיםאתשלומדת

מירםאהבה.אראכזבהערצמה.ארחולשהעצמאות.ארתלותתחושתהתהליך.

מלמידתהנבדלתאמת,בלמידתשיעוריםרעודערדאותימלמדתשלי,הסיפורמן

במבחנים,כמדדתאיכנהאמתלמידתחומר"."העברת-מדרמהלמידה-סרק

אמר:איינשטייןלתמיד.אותרמשכההתלמיד,מןלחלקההופכתלמידהזוהי

תיאוריה".רקהואהשארכל-ההתכסותהוא"הידע

ברק· / !ברק-ברק-ברק /הכרס.אלמבקבוקשרפך /עמוס.באמבטיה"יושב

 / .כש-פךקצת / !פך /לבקבוק.הכרסמן /ועכשיו / !ברק-ברק-ברק / !ברק-ברק
 !ברק-ברק-ברק /הכרס.אלמבקבוקשרפך /עמוס.באמבטיהיושב /הפעם.ערד

יושב /הפעם.ערד / .כש-פךקצת / !פך /לבקבוק.הכרסמן /ועכשיו /

לבקבוקהכרסמן /ועכשיו / !ברק /הכרס.אלמבקבוקשרפך /עמוס.באמבטיה
אלמבקבוקשרפך /עמוס.באמבטיהיושב /הפעם.ערד / .כש-פךקצת / !פך /

הבקבוק".ריקכבר, /ברק.-אין / !ארי /הכרס.
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ארתךשאלתיכבוכלכ.דלילדיםמכרוניםשאינםמסויםישהסיפורים,עלכדבריך :ל.ש

 ?נמעניךחםמי ?סיפורייךאתמספותאתלמישואלתאניעכשיומספות.אתמחעל

הנקראתבמינהיחידהספררתהיאילדים','ספררתהמכונההספרות :שנירמיריק

הכותבסופריחדיר.ארתהקוראיםוילדיםמבוגריםנמענים,שניידיעלזמניתבר

בעתמזה,זהמארדשוניםנמעניםשלצורכיהםאתלספקנדרשילדים,ספררת

והסובבעצמםבהבנתהטרודיםבעולם,החדשיםהילדיםשל-אחת:רבעונה

נאמניםמלוויםלהיותומבקשיםהילדות,מןשדחקוהמבוגרים,ושלאותם,

אבליודעת,כבראניהילדיםבאים"מאיפה :פעםאמרהאחתילדהלילדיהם.

יהיהשאפרוחהסתםמןיודעתילדהארתההמבוגרים?".באיםמאיפה

פעםהיובכל,ממנההשוניםשהמבוגריםלעצמהלתארלהקשהאבללתרנגולת,

האחריותכמוהם.מבוגרתפעםותהיהכךכלתשתנהשהיאארכמרה,ילדים

ילד,פעםהיהמבוגרשכלמפניהמבוגר,עלנופלתהעולמותביןהפערלגישור

וילדיםהרריםמזמנתראויהילדיםספררתמבוגר.פעםהיהלאילדששרםבערד

לאלו.אלוולהקשיבלהיפגשוזמןמקרםזהרעצמם.עללזהזהלספר

רבוילדים,עםחביבהשעהלהעבירנחמדהדרךילדים,בסיפורהרואיםיש

רךלגילהכותבסרפד .לחנךגםוכמרבןבתרבות,בידע,בשפה, :אותםלקדםבזמן

סביבבמפגשרואהאנילכןגיל,בכלאדם,כלאלהפרנהייחודית,ספררתירצד

שבהם.לילדשלהםהילדביןלהיכרותמבוגריםעבורוהזדמנותדרךילדיםסיפור

ישילדישלאותנטייםנפשוהלכימחשבותלבטאמצליחילדיםסיפורכאשר

להתקרב,להזדהות,לויסייעובכךשבמבוגר,הילדאתגםיעוררשהואסינרי

חושביםשבסיפורהילדים"מה,כך:אמראחדילדשלו.בילדיותרלהתחשב

הך.היינוהםבעינייומציאות,סיפוראמר:ובכךסיפור?",ואנחנואמתשהם

שאינייכךכדיעדהסיפורעםמזדההאני .אותימבטאהילדיםסיפור :גםואמר

עלי,משפיעיםהםאותי,מבטאיםהםממני,חלקהםגיבוריו.לביןבינימבדיל

 .זכויותייעלמגיביםהם
כהצב /בשמחה, /אמרתי /'ברא' /צב.מצאתישם /אביבביום /"בחורשה

 /נעצב /אמרתי /'לך' /צב.הנחתישם /אביבביום /בחורשה /נעצב.
הצב".והלך /וזנב /רגליים /ראש /גב.וליטפתי

ואיזההצעיר?כגילומבוגריםילדיםכיןשמתקייםהמילוליהקשואתוראהאתאיךל.ש:

 ?כיצירתךלכךישביטוי

ילדיםביןפשוטההלאבתקשורתעוסקיםמסיפורייאחדים :שנירמיריק

מהאיתי,שרוקבזרת,קטןמעשהדוב,לילהאמרה,אחתילדהכמר:ומבוגרים,

משלו,אישיתבשפהמדברילדכלהרך,שבגילסבורהאנירעוד.היום?עשית

לפירושעימה,שצברהחייםלניסיוןמילה,כלברשמעלהלאסוציאציותהקשורה

מנסיםולאכפשוטםהילדיםדבריאתמפרשיםהמבוגרים,מנגד,לה.נותןשהוא
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לאנשמעתוגדולים,קטניםביןהתקשרותכןעלהאישית.משמערתםאתלהבין

לתקצרות.מתקשרותקורנותלעיתיםוהופכתשרנות,בשפותכדר-שיחפעם

מקסיםלקטלכתיבתי.אכזבלאהשואהמקרוהיאולאמירותיהםלילדיםהקשבה

ארושואהקטנים,לשונותשנקראבספונמצאילדים,אמירותשלומחכים

לאסוףמריםהחלהלפניידרוז"ל.דרתלמריםשהקדשתיבמהדורהבשנית,

אתשניםלפנילארדהוצאנוביחד .להןלהקשיבמחנכיםוללמדילדיםאמירות

 :להגידמהילדיםביקשההמטפלת :משםאחתטעימההנההזה.המיוחדהספר
ישאת.כמרלהגידיכוליםלא"אנחנו :מהםאחדלהאמורה.-נ-מר-לי

ללמדשניסההחשובהשיעוראתולמדההקשיבההמטפלתהאםקטן".פהלנר

התקשרותילקצונוספתדרגמאאותר.ולצטטכלצחוקהסתפקהארהילד,ארתה

אשיבשאלה'!ארתהעלושרבשרבחוזריםילדיםמדועהחוזרות.השאלותהן

הייתיהתשובה.אתליוהבהירהלהשזכיתינשכחתבלתיחוריהשלבתיאור

נהגתילטיול,יצאנוברקוכלבערך.ארבעבניפעוטות,קבוצתשלמטפלת

דשאמשטחבאמצענעצורשליהפעוטותברקונאותרהילדים.בעקבותלצעוד

מעבוהצצתישם.השתווהמרותדממתמשהר.סביבבעיגולונקבצוגדול

אתלשברויכולתימתה.ציפורמונחתהייתההמעגלבאמצעהקטנות.לכתפיים

ומברכתנוהילדיםמברכתעללחפותנטייהלנרישהויואשרנה.ולדברהשתיקה

החינוכיניסיוניאךמרות.עםילדיםשלבמפגשוכמהכמהאחתרעלמלל'בעזות

הזה.במעמדהפעוטותאתמעסיקמהללמודכדיולהקשיב,לשתוקליאמו

עללהסביריכולתימתה?"הציפור"למה :ראמופיראתמהםאחדפתחלבסוף'
שאלותחבריותשבדבריוחשדתיאבללמותר,האפשריותהסיבותרעלהזרזיר

אלהילדשאלתאתהחזותי :זאתלנוומארדמומלצתבטכניקהנקטתיאחוות.

היא"כי :מידענהמהםאחדמתה?"הציפור"למהאמרתי'"ילדים", :הקבוצה

אלאמתה'!הציפורמדועהשאלהעלהשיבלאשהואבורו "!לעוףיכולהלא
נדהםשהואללמוד,יכולתימדבריוהמתה.הציפורלנוכחאותר,שהטרידמהעל

תמידמעופפות,ארמנתרותציפוריםרקראההיוםעדתנועה.ללאציפורלפגוש

שהמרות,הבנתיזזה.שאיננהציפורלרגליוהדשאעלמונחתכעתממנו.זריזות

מארדשעסוקפעלתניילדזהרהסתםמןהתנועה.הפסקתהואילד,אותרעברו

אסרו"כי :כךמתה?"הציפור"למה :שאלתיעלאחדירהשיבשניילדבתנועה.

אתשמעסיקלמהעדרתאלאלשאלה,צפריהתשרנהאינהזראףבה!"לגעתלנר

האםמתה'!בציפורלגעתמושיםהאם :הציפורעםבמפגשהזההמסריםהילד

גםהנהרגיםובכלליםרמותו'באסרושעסוקילדכנראההואמסרכן'!מדבק'!זה

-מתה'!"הציפור"למה :השאלהעלילדהליענתהאחרונהאחרים.בתחומים
ליגילתהאלאהמרות,סיבתאתהסבירהלאהיאגם "!עצוביםאנחנו"כי

מהלבור,כנראהרצתההיאהמרות.עםהמפגששלהרגשיהפןמעסיקשארתה

הילדשאלתעלעניתיאילומרות.מולמתה.ציפורמוללהרגישממנהמצפים

המרותוסיברתהמתהזרזירעללילדיםוהסברתיכפשוטה,מתה?"הציפור"למה
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למה'אבל :השאלהאתלימחזיריםהיוילדיםשלרשהלפחותהאפשריות,

כלשהטרידההאישית,לשאלהתשרנהממנימקבליםהיולאכימתה?'הציפור

אנחנוכאשדהשאלות,אתלנרמחזיריםילדיםכלומד,זה.במעמדמהםאחד

שאלו.באמתמהמבדדיםולאשאלו,שהםחושביםשאנחנומהעלעונים

מי /'חיים, :לילרחשוהדג /זהוב-אדום-כחול,דג /בחול,השאיר"מישהו

למים?'".אותייחזיר

עלחרך,בגילוגדולים,קטניםביןהתקשורתיהקצרשלההשלכותלדעתךמחןל.ש:

שלנר?החברה

אםמקופחות,שזכויותיומיעוטלעולםיהירדניםוילדיםתינוקות :שנירמיריק

להפגיןייצאולאפעםאףהםבשפתם.לנראומריםשהםמהלשמוענלמדלא

שלוהיונקיםהעולליםלמצבם.הציבוריתהלבתשומתאתלהסבכדיברחובות

המחנכים,המרדים,ההררים,הנהגים,האנשים,החיילים,הנערים,הםהיום,

ההקשבהאילקריה.תקשורתשלמרכיבישאלימותבכלהמחר.שלהמנהיגים

בנפשנוגואה.האלימותדלה,שפחשלכדררואלים.אילםדורמגדלתמשתיקח.
אדםבנישלנר,החינוךרבבתישלנרבבתיםשתצמיחדדך.ולמצואלחפשהיא

לקבלה,שרכשו:השפהבכישורישמשתמשיםאנשיםולזולתם,לעצמםקשובים

באמצעותלהשיגאפשראיזרתכליתאנושיים.מסריםשלויצירההעבדה,

יצירות:עםמינקות,החלמתמידבמפגשאלאמגריסים,-חינוכיים-טקסטים

לב.בכלהנרגעותאמינות,אנושיות,

החמשבתרתמהרע?"נהיהרעאיש"איך :אימראתשאלחמשבןאופק

 ?להםנשיבמהרעים?"אנשיםישלמהאז ?טוביםהתינוקותשכל"נכרן :תמהה
אותרשמעמי !יפה(כמהליבו"אלאדוני"ויאמרכתוב:המבול,לאחר

דעהאדםלביצרכיהאדםבעבודהאדמהאתערדלקללאוסיף"לא : ) ! ?אומד

בעוזשצוטטובדבריו,עשיתי".כאשדחיכלאתלהכרתערדאוסיףולאמנעוריו,

שמקללמחנךשהיהאלוהיםמרדההמקראי,הסיפורמחבריידיעלעצרםדוח

(אלאמדלאאלוהיםהמבול.אתוהביאעדןמגןגירש :היהכזהואכן !ומכה

ומיוםבריאתו,מטבעדעהאדםלבשיצרלשמוע,נטייהלנרשישכפילבר),

נערהואמילנער.""ב"חנרךהנער,אתפגשנוכבדמבערריו"."דעאלאלידתו,

רתדאהר"ותפתח-מיונקהואשנערימצאקונקורדנציה,שיפתחמי ?במקררות

הנערים"ישחקו-בחרדרעדבתיבה)משה(זהרברכה".נערוהנההילד,את

כלזהרבערריםאחת,גילתקופתאינהבעררים :כלומדלרחמים).(אלולפנינו".

נוקשהחינוךשלשהתוצאהנוכח,אלוהיםוההתעצבות.ההתחנכותתהליך

משפיעהשההכאהבמסקנתו'אותנומשתףאלוהיםשציפה.כפיאיננהומעניש

שמעתהמצהיראלוהיםהמתגבשת.הצעידההאישיותשלהלביצרעללדעה

לאשהואיודעיםאנחנוהלאה,גםבתנ"ךשקראנומאחדאךדרכיו,אתישנה

אותרשערשהמהזהאנושי.כךכל ...לעשרתהבלינושגמדבהחלטהעומדממש
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עלושובשובהחוזריםהתמותהבניעבורנו'ומשמעותיקרובמבין'אבהי'לאל
בקופגםזהאין ?רענעשהרעאישאיךאזלאט.לאט,מהןולומדיםשגיאותינו

אתנביןשפתםאתנקלוטאםאדם.ידימעשהזהוהאל-הטבע,שלהיצור

לעולם,שהביאוהתמיםהלביצרשלנו'הנעריםשלדרכםאתונכבדצרכיהם

רע.ליצרלהתעוותולאליצירה,להתפתחעשוי

מיתר /לשיםכדאיאולי / ?לשיםבםליכדאימה /כיסים,עםבגדלי שי"."

כיסים,/עםבגדלי//יששיר.איזהלי/אפרוטעצוב,אהיה/שאםזעיר,אחד

פהיתחילשאם /היום,יונהנוצת /לשיםכדאיאולי / ?שיםבםליכדאימה

 / ?לשיםבםליכדאימה /כיסים,עםבגדלייש //שלום.אשכיןאני /ריב,
 " ...ואדמייןאשכב /כזה,ארצהשאם /שאין.אחדדבר /לשים,כדאיאולי

 ?נחלנצחביכולתמאמינהאתהאםבאלימות,''מלחמהעלהכרזנו :של.

בערני','מלחמה :בעיהכלעלמלחמההמכריזלוחםעםאנחנו :שנירמיריק

'מלחמהדרכים',בתאונות'מלחמהבבערות','מלחמהבאלימות','מלחמה

מנסהשאלוהיםהמסרזהובאלימות,אלימותלנצחניתןלאבאינפלציה.'"

~לבולראותכאחד,וחילונייםדתייםשלנו,ההתעקשותלצערילנו.להעביר

ללאהחשובהשיעוראתלקלוטמאיתנומונעתטועה,אינושלעולםכזהמושלם,

כועסתכךביןכבר"אתשלו:לגננתאמרילדאותנו.ללמדמתאמץשהואשיעור

להצחיקניסהלאהואאבלצוחקים,אנחנולה?"להרביץלימותראזגילת,על

אותה,לנסחמתאמץהיהלאשהואבהנחהלשאלתו,ברצינותנקשיבאותנו.

שמילה-מניסיונויודעהרךהשואלמנוחתו.אתהטרידמארדחשובמשהולולא

נמצאהילדמיליםהמטיחההגננתמולממכה.פחותלאופוגעתכואבת-קשה

היאכאילובכעסה,להכות,מותראומרת:אינהשהגננתפיעלאף :בדילמה

המבוגריםבהשפעתרךבגילמתגבשתאדםשלהעולםתפישתזאת.מתירה

עושים.שהםמהאלאאומרים,שהםמהבהשפעתלארובפיעלולרע.לטוב

ישכאלהסתירותמאוד.הקטניםאתמבלבלתנו jpלמעדיבורנוביןסתירה

היאמלחמה,באלימות'.'"מלחמהעלמכריזיםכשאנחנוקורהכךלמכביר.

אתסותריםאנואיןהאם ?ממלחמהיותראליםמהמלחמה.היאמלחמה,

ללמדבשביל"זה :וצועקלבנושסוטראבכאותונוהגבאלימות,הלוחם ?עצמנו

מהידהילדילמדהמכריעהשיעורשאתברורבבית!"פהמרביציםשלאאותך

שלו.מהפהולאהאבאשל

טוב.לילה / ?בטוחהיותראתעכשיו /מנוחה,ליל'חומד' / :חיבקאבא "'.'
 1בדיחה.""סתם / !חה-חה-חה / !דובלילה /

אבא,לי'היה /'בגללך //רטוב. /רטוב /התפרץהבכי /אחתבבת /!יוא"."
ודב)לילה :הספר(מתוך ", !טובלילה /לא !דובלילה /

 ?שלנרזהגםחרי ?בנר"שונאשנטר"חרסךנביןואיך :.של
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ראוישכךבהנחהמקיימים'ואףכפשוטו'זאתהשומעיםיש :שנירמיריק

שומעתאניאותה.למנועואףבעיניהםרצויהשאינההתנהגותעללהגיב

חינוכו,במשמעות-שבטובתכלית.שונהאמירהבנו"שונאשבטוב"חוסך

במוסדותמשפחה.שבט-ענף,מקורותיו,במשמעותהשבט,מסורתבמשמעות

-שברוחבעודבכלים,-בחומרלהשקיענטייהישרביםובבתיםהחינוך
אותו,מקצריםהחינוכי,התהליךאתמייעלים ?איךחוסכים.דווקאבתכנים

הדורשלבחינוכוהחוסךהוא-שבטוחוסךאותו.מאחידיםאותו,מזרזים

בתהליךלהשקיעהרוחאורךבושאיןמילמטרה,להגיעהממהרהצעיר,

מינקותהמתמשךהזמןבכלובקשב,ברגישותחניך.כלשלאישיבליוויהחינוכי,

בתקופתמרוחוהמונעבנו"."שונאלידילהביאעלולשבטו""חוסךבגרות.עד

חינוכו.פריאתאוהבלאהתוצאה,מןומאוכזבנבוךשהואסופוהחינוך,

המחנךאתלדחוףעלוליםהחינוך,מתוצאותוהאכזבההתסכולהמבוכה,

-בנואתשונאלידי:ולהביאמוסדותיו,אתלהדקחניכו,עםיותרעודלהחמיר
 .אותובנושונא :לידיוגם

פני~תביהייתהתמידשלי,והעבודותוהיוזמותהעיסוקיםאין-ספורבתוך

רביםדבריםעלמוותרתשאניהחלטהעםבאהגדולה,במשפחההבחירהלילדיי.

שהצליחוואמימאביזאתלמדתימהם.חשובההשקעהאיןכיגידולם,בתקופת

תמידשלהם.והעבודותהתפקידיםכללביןילדיםתריסרביןזמנםאתלחלק

ומשאביםזמןבהקדשתמאיתנואחדכלשלעשייהלכליצטרפושהםידענו

אתמתרציםרביםהוריםנפשי.מצבבכללצידנוויהיורבה,ובהתלהבות

אתלממןהמשפחה,אתלפרנסשעליהםבכךשלהם,בעבודההעצומהההשקעה

ולביתלחתונהגבוהים,ללימודיםעבורםלחסוךולהתחילהילדים,פעילויות

שללעתידרבהמשמעותובעלתחשובההשקעהשאיןסבורהאניבעתיד.

בהצהרהלאבגרות.עדמינקותעצמובילדמההשקעהיותרושלנוהילרים

קביעתכמולכך,יומיזמןבהקצאתאלאליום,מיוםשנדחיתבלבדובכוונה

 .שלנווהחייםהזמניםבסדרלתורהעיתים
בספריםישוקבוצותיחידיםשללמידהתהליכירוחבאורךהמלוויםמבוגרים

ואחרים.גזרעוגתחול,ארמוןהיום?,עשיתמהבמה,עלסיפורבמסמרים,מעשה

בנועםעוברהואשבטו,חוסךשאינואבמתוארגלגלים,שליהראשוןבספר

שלב.אחרשלבופיזי,רוחניבנייהתהליך

אמר:/אבאקטן./אוטומאבא,/ביקשתיבגן./כשהייתימזמן.ליקרה"זה

 /אוטו.'לךנבנהוביחד /הכלים,ארגזאתאוציאאני /גלגלים,תמצא'אם /
 !/'אבאבצד./מונחאחד/גלגלומצאתי,חיפשתי/שםיצאתי,החצראלמיד

'גלגלאוטו.'/לינרכיב/בואוקל,פשוטיהיה/עכשיוגלגל,/הבאתיצעקתי,

לייש /בינתיים,אך /עוד,לנונחוץאוטו/בשבילאמנם /מאד,יפהאחד,/

מריצהויצאהמאוחרת/שעהעד /קשהעבדנו /מריצה.'ממנו/נרכיב /עצה,

בגלגלים)מעשההספר(מתוךלתפארת.""
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~םאת •וכיםילדיםעםגםועבדתבכיתרתלימדת •במקצועךמיוחדלחינוךמרוחאת :.של

 ?למידהעלונכדייךמילדייך •מתלמידייך •ממלמדייךלמדתמחוסבתא.לתשעה

מגיחיםשהםמרגע .ללמודשחשוברכיםלילדיםלהגידצררךאין :שנירמיריק

פיעלאותרלומדיםהעולם,אתבאינטנסיביותלומדיםהםקודם,רעודהרחם,מן

 ?ובתגובותינובהתנהגותנולהםמשדריםאנחנוהזאתללמידהיחסאיזהדרכם.
 ?ובחוץבביתדברכלהברדק •הסקרן •החקרןהילדמאיתנומקבלמשרבאיזה
צפוייםתגובותלאילוארתה'!מדכאארשלו,הלמידהאתהמעודדמשרב

במטבח,המגירותאתהמדרגות,אתשלנר,העציץאתבדרכםהלומדיםהפעוטות

פעולהכאלללמידהלהתייחסנטייהיששלנרלחברהבחצר."השלוליות

הצמודה,ובהנחייתנוכךלשםשעוצבומיוחדיםבמוסדרתבעיקרשמתרחשת

יותרנחשבתשלוהלמידהיותרמבוגרשהאדםככלבדרבוננו.לומרשלא

ביניים.וחטיבתמיסודייותרתיכוןוהגן.מהמעוןיותרחשובהא'כיתהבעינינו.

נמדדאיננושלהםשהידעכירוןבעולמנו,משתעשעיםרקופעוטותתינוקותהאם

 •בהמשךשמתגליםהלמידהמקשיימשמערתישחלקלחשובנוטהאניבתעודות'!
והבלבולהספקותמתחבריםשאליההלמידה,ובדרךבעיתוילהחמצהקשורים

מאוחרבגיללמידה •רךבגילהמתרחשתללמידהעררךאין .החינוךבתחוםשלנר

דינקרתא".לגירסאמינא"נפקאכתוב:מאוחרת.גםאלאאחרתרקלאהיא

אצלשינייםבקיעתאםגדולים.שלמלמידהמהותיתשרנהקטניםשללמידה

עםראשונותהתנסויותלקראתשלו,הפיזיתהמערכתהבשלתעלמבשרתתינוק

בפנינומציבהרך.בגיללשיאושמגיעהשפה,שכישרוןהרימוצק,ארכלקליטת

חומריםאותר'!מעכביםאראותר'!מפתחיםאנחנוהאם :קלהלאשאלה

לפילעצמו,ילדכליבנהעימםגלםחומריהםרךלגילאיכותייםספרותיים

כישוריאתיפתחבעזרתושלו.האישיהסולםאתשלו,ובקצבצרכיולפינטיותיו,

בכוחסולםלעצמושבנהאבינו,כיעקבשלו,החייםכישורישארואתהשפה,

זהוהרילהגשמתה.שאיפהלמציאות,חלוםלארץ.שמיםהמחברסולםהרוח,

בסולםשלב,אחרשלבאותנומעלההיא-השפתיתהיכולתלנרשערשהמה

הגננתוברחו.השעראתפתחוהגןילדישלנר?בחינוךשררהרוחאיזוהזה.

העיפה"הרוח :אמנוןלההשיבהחוצה?"יצאתםלמה !"ילדים :אחריהםצעקה

עצמואתללמדילדכלשמדרבנתהרוחהיאהילדים,אתשהעיפההרוחאותנו!"

שלנרהילדיםשלנו,הלמידהובחומריבמעשינו,תשרהלאזררוחאםבדרכו.

וברוחם.בנפשם,בגרפם,יברחו,

 !/מאר-מן-מוםשנגמרעד/לעסהמסופר,/שעליההכפר,פרתאחד,/"."יום
 / ! ! !שיע-מן-מן-מן-מן-מרם / ! ! !כלו-מן-מן-מר-מן-מן-מום // .נשארלא /

שיהקה //מארס. /מארס, /ומארס, /לעוס,כברהאוכלכל /האבוס.לגמריריק

ופתאום //סביב,סביב, /הסתכלה /בהיסוס.הרימהראש /נימוס,שוםבלי /
לאט- /מולה.עופף /כנףקל /נפלאפרפר /רף-רף-רף // !אביב / :גילתה

שתי /פרה.מארדהתרגשה // !ריחאיזה / !יופיאיזהפרח,על /לאט-נחת
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אוכלהלוואי / !נמאסליזבל'ריח :נסקצתבקולנאנחה /סגרהאטעיניים

 /'אחת / :ספרהרק /העיניים,אתפקחהלא //מתק-צוף'.ולגמוע /לעוף
פרפרה)פרההספר:(מתוךלפרפרה."" /נהפכה /הפרה,ובן-רגע /ושתיים.'

לא'אני :הצירוףאתלשמועמתחיליםאנחנוללמו,דמתחילשילדאחריובלאזמן :.של

 ?ללמידהיחסםאתמשניםשילדיםלכךגווםמהללמוד.'שונא'אניואפילוללמוד'אוהב

ביניהןההפרדה .בזוזוכרוכותלעולםהגיעוואהבהלמידה :שנירמיריק

ספר,בביתללמודשונאילדאםקשות.ותוצאותיהטרגיתהיאהחינוךבמוסדות

בביתלומדהואספר,בביתללמודאוהבילדאםלשנוא.ספרבביתלומדהוא

עוצמהמתמלאעצמו,בכוחותכלשהודברלעשותשמצליחילדלאהוב.ספר

למידה .זולתואתגםמכךוכתוצאהעצמואתלאהובלומדהואעצמית,והערכה

ואהבתאמתלמידתמולידביניהןהמיזוגלזו.זוזקוקותלזו,זוקשורותואהבה

אחתגננתואהבה.למידה :כפולהשמשמעותהמילהרעת. :הןשביחדאמת
היאכתובות.במיליםרבההתעניינותגילהארבע,כבןשלה,שהילדליסיפרה

גננתהיאשהרימסודר,באופןאותותלמדאםישמחשבנהמשוכנעתהייתה

הלכהאותוללמדשהחלהרגעמאותוהפתעתה,למרבהלכך.שהוכשרה

אתראתהזמן.לאחרולכתוב.לקרואלנסותלגמרישחדלעדופחתה,התעניינותו

ממניביקשההנבוכההאם-הגננתבאנגלית."אותיותבכתיבתכוחואתמנסהבנה

חשובההכתיבהאוהקריאהשרכישתלי,"נראהלהאמרתיקרה.מהלהלהסביר

בעצמו".דבריםלעשותיכולשהואולהוכיח,להיווכחהרצוןמןפחותלבנך

כךכלשבשלבמפניאולי ?לקרואאוהביםלאהםלמהשואלים,אנחנוכךואחר

ואהבתעצמםאהבתבין-בנפשםלסתירהגרמנואישיותםבעיצובמשמעותי

רצהעופר :ילדמפימשכנעהסברהנהלאהבהלמידהביןהקשרעלהקריאה.

ענתה"למה?" :עופרשאלאותך".אלווה"אני :אמאלואמרה .הגןאלללכת

ללכתורוצהאותיאוהבאני"גם :עופראמראותך".אוהבתאני"כי :אמא

כתוצאהמתפתחתאיננהוהמבורך.העמוקבמובנהעצמיתאהבהבעצמי".

הלמידהדרךמכיבודאלאאותך',אוהב'אני :ואמירתונשיקותמחיבוקים

בהדרגהבוובונההצלחה,לחוותלושגורםבאופןילד,כלשלהאישית

הקיר,על!?'ונטהילדהעצמו.ואהבתעצמוהערכתעצמו,הכרתאתובהתמדה

השיבההיא "!הקיראתשלכלכתעצמךעללכעוסצריכה"את :להאמרו

אנחנואותי?"אוהבתכךכלכשאני •עצמיעללכעוסיכולהאני"איך :בביטחון

עצמם.אתשאוהביםילדיםאלאעצמם,עלשכועסיםילדיםלגדלמעונייניםלא

כמוך".-לרעך"ואהבתכתוב:כךהןכולה,החברהעלשתאצילאהבהזוהי

מעשה"סוף :ככהפשוטזהאתאומרתשליחברהתליא".בהא"האמשמע,

תחילה".באהבה
 / ?נוראכךכלזאבהאם /חושב,אניעכשיו,אבל /זאב,אותיהפחיד"תמיד

/כואב./בוכה,/פוחד,/עצוב,לב;ישלי,כמולזאב,/אורע?הואזאבהאם
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אוהב".אותיזאב, /הלב,בתרךעמוקאולי /

ולמידה.אהבהביןהמיזוגאתשמדגיםסיפורלילספרתרכליהאםל.ש:

השניםבמהלךאהבה.לבטאשליהדרךכנראהזוסיפורים,לספר :שנירמיריק

אהבהעלמרגישה,שאנימהמתמצתלאהסבתאוהתמיםהקטןשהסיפורגיליתי

חתולים /חתולים.מאה /מאה."להישלאה,"סבתא :אותרלךאספרולמידה.
עוגיות.//מאהמאה."להישלאה,//סבתאנתלים./בחיקהלאהסבתאשל

מאה /מאה."להישלאה,סבתא //לפיות.עונג /לאהסבתאשלעוגיות

שמורים".בלבי /לאהסבתאשלסיפורים /סיפורים.

והילדיםבחיקהחתוליםמאההטבע.יציריכלאלאהבהשופעתלאהסבתא

מאהעוגיות,מאהלאה,לסבתאישמתכוניםשפעאליה.נמשכיםלטבעהקרובים

לפיות"."עונגהיאשגםמתנגנת,שפהכמרביתה.אלקטניםלמשוךפיתוידרכי

מאהעבורם,שהכינהמהלהםומגישהואנשים,ילדיםאליהמקרבתלאהסבתא

שהיאהאהבהמסרכןעלמעשיה,בכלאהבהמגשימהלאהסבתאסיפורים.

דישלאיודעתלאה,סבתאלתמיד.בוונשמרללבעמוקנכנסבסיפוריה,מעבירה

חשובההנקרא,אהבתאךהנקרא.אהבתאתלהשיגלשאוףצריךהנקרא,נחנכת

האדם.אהבת :להנחילנפלאהדרךאלאלעצמה,מטרהאינהשתהיה,ככל

נפנפו,ריחפו,/ /עופפו,הבר./בשדהנפגשופרפר/ובתפרפר"בן-אהבה

 /נרדמוהתעטפו, /הצטנפו, /עייפו.השניים /שקעה,השמש /רפרפו, /
הבר.""בשדהעלה/עלפרפרביצתנותרהרקנעלמו.//שניהםזרחההשמש

עליהםהיכןלמידה,בתהליךנמצאיםהמבוגריםגםובהשפעתם,לילדיםבמקבילל.ש:

 ?כסביםובחמשךכמחנכים,כחורים,בחםשערלותחרבותלשאלותתשובותלחפש

בעליספרים,מחקרים,על :אובייקטיבימידעעללסמוךהתרגלנו :שנירמיריק

הקולעל(האינטואיציה),הלבבינתעלעצמנו,עללסמוךחדלנווכמעטמקצוע,

מהם:לומדתהזמןרכללילדים,מאודקשובהאנישבנר.הילדעלשלנו,הפנימי

אתבשפתהמבטאתשהיאליברורבידיים",פצעררנייםלי"ישאומרתכשילדה

ובחרכמתבמקוררת,רברוחניסיועמוצאתאניציפורניים.מנטילתשלההחרדה

מעדיפהאניגםכן,בדרכי.להלהקשיבלעצמיומתירהבהם,שהצטברההדורות

כליכאללילדיםלהקשבהמתייחסיםבמקוררתרביםבמקומותבדרכי.ללמוד

בן.שלדעתופי"עלכתוב:המחנך.בידישנתרןראשונה,ממדרגהחשיבותבעל

שליוצאפועלומשרנות,שונותלמידהשיטותבהמצאתהתמחינומלמדו".אביו

ילדיםללמדשניתןמצאנוהשוק.וצרכיארפנרתשליותר,וחמורחדשים,מחקרים

עםדבררחצידברלהאיןאםגםעבורם,שנתכנןמלאכותיתשיטהבכלכמעט

מכוונים.אנחנואליהראויה,מטרהעםאוילד,שלהטבעיהלמידהאופן

עקבותמותירולאמשמעותילאוהאיךהעיקרהואשהמהלהאמיןהתפתינו

בטלטלהאותנוומעוררתפנינועלטופחתשהמציאותנראההמתעצבת.באישיות
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 ... " :הואחכמינוכדבריוהאיךהעיקרים.עיקרהואשהאיךלהבין'קיומית,עזה,
רעת.מקניםכךשהלוארעתו"פיעל

 /חלון'חתכנו /דלת,בהפתחנו /קרטון'קופסתמצאנו /עיתוןלקנות"יצאנו
שולחןערכנו /כלים,והבאנו /תמונותציירנו /וילון.תלינו /שטיח,פרשנו

אדומיםפרחיםשתלנו /שבילים.וסימנושלטיםכתבנו /ספסלים.מסביבו

/עמדנופעמון.חרטעלבפתחתלינו /ורימון,תותיםתפרח,קטפנווכחולים./

מלכים".ארוחתבפניםעשינו /אורחים,והזמנובחוץ

עדייןסבוריםרבים ?הדעתעץמשמערתעבורןמחיהדעת.אלחוזרתאתושרבשרב :.של

 .כןבשלוסרבליםנענשיםוכולנוממכר'לטעוםחיהחטאואפילווטעותששטות

עמוק,מסרכנושאאלאכחטא,לאתופשתאניחררהמעשהאת :שנירמיריק

חיכל~םשאמרהמההחקרנית.בדרכהלהמשיךכדיעוזלאזורמאיתנוהתובע

באשרהקשובלמחנךכעצהומלמד'לומדלכלכמתכוןלינשמעהדעתעץעל
 :הדעתעץפריעלהאישהאומרתדבריםשלרשה .הלימודנושאילבחירת

העץ"ונחמדג.לעיניים".הואתאורה"רכיב.למאכל".העץטוב"כיא

להשכיל".

 :ללמדעומדיםשאנחנודברכללבחרןמציעהאניחררהדבריבהשראת
למאכל.טובהואהאם-אמיתיערךלוישאםלהילמד,ראויהואהאםא.

לחיים.משמערתי-לגרףחיוני
הרגשות,היצרים,החרשים,אתמפעילללמידה,אותנומעוררהואהאםב.

דעת.לרכושתאורהמעורר

ערד""שלטעםבנרומותירההשכלה,אתלחמורלנרגררםהואהאםג.

רבתוכשליחותחיוניכתפקידבעינינתפשחררה,שקבלהכביכולהעונשגם

הכוונהאיןבנים".תלדי"בעצב :הבניםמעצבתלהיותנבחרההאשהאחריות.

חדש.אדםשלוהעיצובהגידוללציריאלאבלבד,ההולדהלכאב

עומדת.נמלה /פרוד,מוצאתנמלה /יורדת. /נמלהערלה,/ /ערלה /"נמלה

הר /מ-גל-ג-לת /הלילהעד /הנמלה,מת-א-מ-צת /ערב /צהריים /בוקר /

שלה".לקן /פרוד

איןהדיבור'כרכישתהילדים,רובעבורוטבעיתקלחאינההקריאהמיומנותרכישת :.של

 ?זאתמסבירהאת

ההשתאותמעוררהתהליךאחרעוקביםאנחנוכאשרמתחדדתשאלתך :שמיריק
לדבר,ילדיםמלמדיםאנואיןשלמעשהומגליםהמדוברת,השפהרכישתשל

מתחוללתעינינולנגדמשמע, !דוברפיעל •עצמואתמלמדמהםאחדכלאלא

בשמים אל.""כלומר:דרכו",פיעללנער"חכרךהמשפט:שלמושלמתהגשמה

 :לבשימיאךהשפה,אתללמודכדילכרמקשיביםשפעוטותמאליומרבןהיא!"
לגורמים,השפהאתעבורםמפרקיםלאגםבדיבור,שיעוריםלהםנותניםאיננו
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ורכשמהםאחדכללדבר.אותםללמדכדישרכותמשיטותשיטותממציאיםולא

מיאיך :עצמנואתלשאולעלינואכן .שלוובקצבמשלויבדרךהשפהאת

טבעיותבאותהעצמםאתמלמדיםלאלדבר,ובהבטבעיותעצמםאתשלימדו

איכרמכשולששרםבמיוחדהמוכשריםאתכמרבןלהוציאלכתוב.רגםלקורא

בקריאה,מתענייניםשילדיםנוכחלהםומקשיבבילדיםהמתבונןבדרכם.עומד

בר.ומדפדףכקרואבידיוספומחזיקכבוקטנטןילד .'אכיתהלפכיהרבה

הכתב,סימנילגביוסקרנותםהקריאה,מיומנותאתלרכושילדיםשלהניסיונות

כדי ?שלהםוהתסכוליםהכישלונותסיבתמהיכןאם .עיןלכלגלוייםבהמשך'
לכר.המוכריםסיפרושעתשלההתפתחותשלביאתכשחזובראיכך,עללעמוד

שמים,אנחנוהמירכאות(את"לקורא"מצליחהפעוטהראשוניםהתמוכותבספרי

כאשומושלמת.לאהמיליםהגייתאםגםהטקסט,שלאחוזמאההוא!)לא

מבליבקריאה,להשתתףיכולתואתמקדימההנקראשהבכתנוכחיםאנחנו

יכולההקריאהרכישתמבחינתנוהמהיר.הקצבאתמאמציםאנחנולהתלבט

רצוןבכיורורקהתרשלנושלכר.לקריאהיקשיבהואאזרעדא'לכיתהלחכות

-לערמתווהאירורובהולךהמללבהמשך'לומציעיםשאנחנובספרים .הילד
בחשקשלכר,בזמןשלכר,בקריאהויותר;יותרתלוינהיההפעוטומתמעט.הולך

בהבתקופהקווהזהשכלזכרי,שלכר.בפירוששלכר,בטעםשלכר,בקצבשלכר,

הילדיםורביכולותיו.אתולעולםלעצמולהוכיחורצההואמהכוליותר

התסכולבהםוגואהערלהבמקבילאךהסיפור,משעתליהנותאמכםממשיכים

השערה,להביעמעזהאניהקריאה.מיומנותאתלרכושליכולתםבאשווהחשש

עללוותוורציםשלאאלוהםזה,בגיללספריםהמסרביםהילדיםמןשחלק

להםחשובשהכיאלוברצונם.ההתחשבותאיעלוכועסיםשלהם""הקריאה
 !מצליחיםשהםולעולם,לעצמםלהוכיח
שמהתופשהואפתאוםעולמית:תגליתעלערלההילדאחד,יוםהבא,בשלב

אלאאחת,ילדהשאמרהכמרהילדים",של"האירולאזהלו,קרואיםשאנחנו

לקשולהצליחהילדיםשלהסיכויהזהבשלבהמבוגרים".של"האירו

הנשמע,הצלילבין-הכתובההמילהלביןהמושמעת,המילהביןבספונטניות,

להפליאהנברניםעושיםרמהבדף.המללגודשבשלקלוש,כבוהכתוב,לסימנו

וצריהמלל,מעוטיהספריםאתשםומחפשיםהספריםלמדףממהרים ?האלה

ואנחנואותם.לכרומביאיםואהוביםמוכריםוצרימשמעותיים,וצרימחרוזים,

ורבנוושרב.שרבאותםלהםלקוראמאיתנולבקשמתחיליםכשהםהמרמים

הילדיםורבכןעלהזאת,ה"כסיגה"לנוכחבדאגהואפילוהבכהבאימגיבים

זה"אבלבחכות:ארבגןבספרייה,בבית,מישהו,מפיהזהבשלבלשמועצפויים

 :אכזריתדרכיםפושתעלאותםהעמדנועתהגדול!"כבוראתהלקטניםספו
אלו ?גדוליםלהיחשבאר ?לקוראלהצליחיותר,להםחשובמהלבחרועליהם

שלאלאחריםהקריאה.ניסיונותעלמוותריםגדולים,להיחשביותרלהםשחשוב

כעמודשלאבתנאיעצמם,עלשלקחובמשימהלהצליחובסיכויישויתור,
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הברכייםעלילדלהושיבוחשובנהדרדעת.בליאותםנכשילשלאבדדכם,

לזהותחיוניבמקבילאך !משובחזההדיבכךהמרבהכלסיפורילוולקרוא

מלל,מעוטיספריםגםהזאתהקסומהבשעהולשלבלקרוא,ברצונםולהתחשב

לקרואללמודירכלו:אתם-ספריםלנר.ואףלעצמם,בעצמם,לספרירכלואותם

ריבוד.כריתוךלרבד,שלמררכפיקריאה,כריתוך
 !חהצוחק/אבי/לי-לו,/צוחקאניבמשפחה,/אצלישלי,/"."במשפחה

גי-גרגה-גי /וסבתי / !הרק !הרק /צוחקסבי /אי-אך-אי,צוחקת/אמי / !חה

לצחוק.""מפסיקהלא /

הספר.בביתהזאתהמיומנותאתיוכשרארלקורא,עצמםאתילמדואםההבדלמהל.ש:

 !יקראוחם ?זההתחיהלאהתוצאההאם

וללכת,לעמודבניסיונותיושמתחיללילדאומדיםשהיינותדמייני :שנירמיויק

עדיףרגע,בכלליפולצפריהואכיזאת,שיעשהעכשיולנרומתאיםרצוישלא

ובהליכה."בעמידהשיעודיםלוניתןמסודרבאופןואזיותרמאוחדלגילשיחכה

אנחנוהקריאה.עםקודהדרמהדברמדגיש.היההואאיךבנפשךשעדי

מודעותדילנראיןקריאה.לרכושמרצונם-בכרונהלאאםגם-מתעלמים

החומדמולעושיםשקטניםהמבוזבזיםהלמידהלמאמציהסדק,לניסיונות

תסכוליעללנרידועמהאותם.ומייאשמתחשבלאבאופןלהםשמרגשהמילולי

מקודםאשדוהכתיבה,הקריאהבתחוםא'לכיתהאיתםמביאיםשילדיםהלמידה

איננהשהמטרהלהדגיש,ליחשוב ?הרכיםבגילאיםמצטברותכישלוןבחוויות

ילדשלהטבעיתלהתעניינותלהיענותאלאהקריאה,רכישתגילאתלהקדים

עלקוראלאא'לכיתהשיגיעילדביןעצרםהבדלישהזאת.המיומנותברכישת

ילדלביןספרים","בקריאתחיוביותהתנסויותהמרןעםאבלשלנר,ההגדרהפי

חלקמייחסתאניזהלתסכולקריאה.לפענחמניסיונותיומיואשא'לכיתהשיגיע

 .בהמשךהערלותהבעיותמןמבוטללא
קטנהילדה //ברכה. /ברכה, /ברכה,קטנהוילדה /הלכה,אמא /יהלך"אבא

 !רוצהלא / ?ממתקרוצהאת /קטנה,ילדה / !רוצהלא / ?משחקרוצהאת /

רוצהאת /קטנה,ילדה //טוב.לאהואדוב / ?דוברוצהאת /קטנה,ילדה //

שלי")קטנה"ספריהמהסדרהרוצה(לא "!דנהתרדה / ?ברבה

כאלח,חםמספריךוביםלאינטליגנציה.לעגחראמיליםמעטעםשספוהסבורים:ישל.ש

 ?ומחנכיםלחויוםערכםאתמסבירהאתאיך

ומעבידבספרוהמתנגןהקצרהטקסטאתבמדויקשמדקלםילד :שנירמיויק

בדיוקקורא',עצמואת'ערשהלאבעיניים',עלינו'עובדלאהאיודים,לפידפים
עםוילדרוכב,עצמואתערשהלאעזר,גלגליעםאופנייםעלשרוכבשילדכפי

במיומנויותעצמםאתמאמניםילדיםככה !שוחהעצמואתערשהלאמצרפים,

באחדא'לכיתההגעתישלב.אחדשלבאותןורוכשיםלהם,שחשובותמורכבות
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שלי"קטנה"ספריהמהסדרהמןשליספרעםאליניגשהאחתוילדההספרמבתי

את"אבל :להאמרארתהששמעאחרילדלך".להקריארוצה"אני :ואמרה

כןאניהזה"בספר :ובגאווהבביטחוןמידהשיבההיא "!לקרואיודעתלאבכלל

(כמרבקריאה,להתקדםתצטרךשהיאיודעתגםילדהשארתהמרבןיודעת!"

נהדרכמהאבלבשחייה),להתקדםצריךשהואיודעהמצרפיםעםשהילד

 .הדרךכללאורךארתהמלווההידיעהשתחושת
'למה :כמרהמאיןועמוקהפשוטהשאלהעצמנואתשנשאלמציעהאני

שפה,להקנותחשובלמהנביןאםמפתח.שאלתזרשפה?'מיומנויותלהקנות

רכישתבמהלךהילדיפגושתמליליםאלו .ואיךלהקנותמה :גםנדעממילא

להיותשחייבתמהותיתסוגיהאלאגרידא,טכניתשאלהאינההשפה,מיומנויות

מטרהאינההשפהידיעתהעל.לתכליתשנציב,הסופיתלמטרהומכוונתקשורה

להגשמה.לביטוי,להבנה,לקשר,כליהיאהשפהלעצמה,

לילדיםעבריתללמדלמה .לכךמצוינתדרגמאהיאשנייהכשפהעבריתהוראת

לתרבותאותםלקרבכדילהיותצריכההעיקריתהמטרה ?בחר"ליהודיים

כלואתארתהשמשניאבאופןהעבריתהשפהאתמלמדיםאםולערכיה.היהודית

תהיההעבריתהוראתאםזה,לערמתהפרכה.מטרהמשיגיםמייצגת,שהיאמה

בלתיבאופןדרכו",פיעללנערב"חנרךהמבוטאתהיהודיתהארריינרתבהשראת

משפחותיהםואתאותםויקרבווהמסרים,הערכיםבתלמידיםייספגואמצעי

-בשמהנרמזהעבריתשתפקידמוצאתאניאבותיהם.מסורתאלבעתיד'
בפניתכליתאיננההעברית .העתידלעברהעבר'מןומסריםתכניםלהעביר
עבריתומלמדיםזאת,מביניםבתפוצותמחנכיםויותריותרלאחרונהעצמה.

דינקרתא".כ"גירסאסיפורים,עםחווייתית,בדרךמארד,רךמגיל

את /אור'צובעתבצהוב /רמים.שמיםבכחול /בלבןענן /צובעת"אני

אני /הצבעיםובכל /פרחים.באדום /צמחים.בירוק / .בשחררהלילה

ספר-עבןצובעת(אביהקשת".את /הדףעל /לציירבשביל /משתמשת.

שלי")קטנה"ספריה :בסדרה

כרשאיםמילים,מעטבירתו.רחפשרטחהקלחהיאהרךלגילשכתיבהנדמהפניועלל.ש:

בשלושיםחזההיצירהסרגאתחררהאתאיךדעתן.לאקרואיםקהלקלח,שפחפשוטים,

 ?רךילדשלללבשלוהסיפוראתלבררןמצליחמברגואדםאיך ?שלךהכתיבהשכרת

רגליים.מאהעםללכתמצליחאתהאיך :הרגלייםמרבהאתשאלו :שנירמיריק

כשאניעכשיוואמר,גברעלהתהפךלבסוףוחשב,וחשב,וחשב,נעצרהוא

מתרחששמאחוריושחררמסךישללכת".מצליחלאכבראניכךעלחושב

יכולהאנייתפוגג.הזההקסםשמאאותר,להריםרוצהאינניהכתיבה,שלהפלא

שליהיצירותרובמהשרוול'.לי'יוצאתלאהיאקלה,כתיבהלאשזרלךלומר

הרךלגילהכתיבהמחיקה.שלובעיקרכתיבהשלמארדארוךבתהליךנכתבות

 ?לילדיםלכתובצריךאיךגררקי'כשנשאל .ביותרהתובעניתאולימארד'תובענית
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הילדותסופרתמרלרדרבסקי.קריהטוב".יותראבללמבוגרים,"כמרהשיב:הוא

למעשהקיימתאינהילדיםש"ספררתסברהזרוית,לקרןנדחקתשלצערי •שלי

הרילילד,גםמובנתשהיאכזאתבמדרגהרתוםודמיוןחןבהשישיצירהבעולם.

לכתובשרוצהמיהזהירהשטקליסילךומריםילדים".ספררתממילאנעשיתהיא

 "!בדברייגעאל •ילדותואתזוכראינו"אם :ילדיםספררת

מדוללתמוקטנת,מצטעצעת,מומתקת,מתיילדת,כתיבה :שלבפחלפולקל

אותר,לשעשעמידע,לולהעבירהילד,אתלשנותהמתאמצתכתיבהשפה.

מסרים.נושאמבחירתמתחילהאיננהכתיבתיכיסם.אתאר •הרריולבאתלרכוש

כמחנכת,כהורה,מחיימילדותי.דמיוניתאראמיתיתחוריההואהסיפורגרעין

הפנימיים,הרוחפעמוניאתהמנענעיםענייניםושארוחלומות,מהזיותכסבתא,

המפגשעלוישפיעגילבכלבאנשיםשיגעואיורי.מילוליביטוילקבלומבקשים

המיליםכמרתלפיספריםלפסולארלבחוריחדלושמבוגריםהלוואיביניהם.

ז"ל,רותמריםהילד.עלשלהםלהשפעהלבתשומתיותרויקדישובהם,שיש

עללומדתשהיאלהודות,בגדולתהידעהומחנכת,כסופרתניסיוןרבתשהייתה

לומדיםפתוחיםהרריםגםכךברכיה.עלילדעםחדש,ספרשלהאמיתיערכו

ערךחסרילהםנראוראשוןשבמבטספריםלהעריךמילדיהםהזמןבמשך

לחלוטין.
כי /עזרלאזהאך /עף.והוא / !הת-ע-טש-תי /האף.על /ליעמד"זבוב

 / •מידכףומחאתי •הידעל /ליעמדזבוב // .חזרראלי /סיבובעשה /הזבוב
 •הברךעל /ליעמדזבוב / / .חזרראלי /סיבובעשה /הזבובכי /עזרלאזהאך

 11 •חזרראלי /סיבובעשה /הזבובכי /עזרלאזהאך / •הדרךכלוקפצתי /

עשה /הזבובכי /עזרלאזהאך /עזוב.קצתונשארתי /זבובליהלךלאיבוד

שלי".)קטנה"ספריהבסדרהספרזבוב,ליהלך(לאיבודחזר".ולא /סיבוב

ולחדריךנבוכים''מורחלחיותתוכליהאםילדים.בספריעמוסותוהספריותהחנויות :ל.ש

 ?רמתיאיךבוחרים.מההחוויםאת

הזמןזהרכןעלושירה,אמנותלספרות, :נפתחאדםרךבגיל :שנירמיויק

אמינות, :עלילותעם •במיטבןואמנותספררתשירהעםאותרלהפגישלהתחיל

בה,ענייןלילדיםאיןמילולית,ביצירהוכנרתחייםאיןאםחיות.אותנטיות,

רלוונטיתאיננההיאלקרוא,כלומרארתה,לפענחמאמץישקיעולאגםוממילא

במילים, jמשובחתמוזיקהלהיותצריכההרךלגיליצירהדעתי.לעניותעבורם.

היטב).מונפשתארמומחזתמולחנת,גםהיאבנוסףאם(נהדרבצלילים.בקצב,

אחתחוריההםוהסיפורהאיורהעלילה,מןנפרדבלתיחלקהואהאמנותיהאיור

עושיםשאנחנוהמשותףבתהליךמאיירים.כארבעיםעםכהעדעבדתישלמה.

הילדאתגררתלשאמורים •שליהסיפורעלנוספיםסיפוריםמביאהאיור •יחד

הילדכיהאלה,לסיפוריםיקשיבאםירוויחהקשובהמבוגרבשפתו.אותםלספר

מכילההיאלחיים,נכסהיאהרךלגילאיכותיתיצירהסיפורו.אתבהםלומספר
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האיורהשפה,לאמנויותהרכההנפשחשיפתנזכרתגיל.כלעבורעמוקיםערכים

תרבותשללצרכךבבגרותוגםיהיהשהילדסינרייש •במיטבךוהמוזיקה

איכותית.

לבניםהםלכך /נשפךמכדחלבאולי /ןכךכלהיוםלבנים /השמים"למה

זנח,עדרורועהאולי / .כךכללבניםהםלכך /נפתחצחקמחשקאולי / .כךכל

פרשודוביםאולי /לבנים.הםלכך /פרח,שקדיותהראולי /לבנים.הםלכך /

אולי /שירבט,בגירפעוטאולי /אולי,שלרבות,עפרתיוניםאוליאולי,/פרוות,

אולי". / !ודאי /העננים.בגלל /לבנים,הםואולי /התרפט,התכלת

 ?סיפרושעתלהראותצריכהלדעתןאין :.של

אתלהפוךשלארצויסיפור"."שערתלזהלקרואמעדיפההייתי :שנירמיריק

ונצררות.גדולותמבטיחיםלאעייףוילדעייףהורהלהרדמה.למתברךהסיפור

סיפורבשעתהיחידה.הסיפורשעתלאשזרבתנאי !נהדר-השינהלפניסיפור

והילדסיפורקוראיםאנחנו :ערךבעליוכולםשוניםדבריםלהתרחשיכולים

שעתלהיותריכולההספר,מןדרכופיעלמספרוהילדמקשיביםאנחנומקשיב,

מאיירגםבהמשךוהילדכותביםואנחנוסיפורממציאהילדבהמיוחדתסיפור

שלנר,הילדאתשמעסיקבענייךהנרגעבית,תוצרתספריוצריםאנחנוכךאותר.

עלמארדאהובהנוספת,סיפורשעתהבאות.הסיפורבשערתלספרנרכלאותר

כולך,הסיפורבשערתשלנר.הילדותעללהםמספריםאנחנוכאשרהיאהילדים,

 •איתרשלנרהשיחראשיתזרכי •עצמועלהילדלנרשמגלהלמהקשוביםנהיה
הראוימןהשלכות.רבהואאףההקראה,אופךרבות.שניםערדלהימשךשאמרר

באופךכפרטיטורה,הסיפוראתר"לבצע"המחשבתבמלאכתלפגרםשלא

הפתוחההילדברוחשלמהכיצירהויוטבעשיחרתכךביותר,המושלם

לארגםמבוארות,הלאהיפות,הגבוהות,המיליםמןלפחדצררךאיךוהמתרשמת.

ישקשרת,מילים"איךאמר:ביאליקהילד.אתלבחרךארלהסבירכדישםלעצור

באוצרמצטברותהמיליםאיתר".מילתותיקלטמוכר'המושגאםקשים.מושגים

אופךותתבהר.תלךמשמערתךהזמךבמשךלדרך.כצידההיל,דשלהלשוני

ובמיוחדהילדים,אתלהושיבמציעהאנימשפיע.הואאףסיפור,בשעתהישיבה

ולדעתפניהם,הבערתאתלהחמיץלאכדיאלינו,הפניםעםשבהם,הצעיריםאת

נרכושהזמךבמשך .אותרלהפוךמרנניםכברוהםבדףלהתבונןסיימומתי

ומחורז.קצרכשהמלליותר,קלבוודאיזהמלמעלה,בקריאהטובהמיומנות

לנסות.שררה

 /חדרת.שינייםיש /גילשללכלב /מפחידות.פניםיש /גילשל"לכלב
 / ! ! !חב ! !חב !חבכלעם /שסומרתפרווה /מסובב,זנב /עומדות,אוזניים

רגיל".כבראני /לא, •שלימהכלב / •גילשלמהכלב /מפחדאני

 ?עסוקהאתערדבמהסיפורים,כתיבתמלבד :ל.ש
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שהןוהורים,למחנכיםסיפורשעות :בתוכםמדי.רביםבדבריםשכיד:מידיק

בארץחכמים,ודבריילדיםאמירותסיפורים,בהםשמשולביםהרצאות

 •איתןבשיחהביטוילידיבאהשחלקה •גישתיאתמציגהאניבהןובתפוצות,
עבורהשבועלפרשתכתיבהכמושונותמיוזמותוביוזמותילדים,ספריבתרגום

החייםמצורתמאודנהניתאניבנים,ובניבניםמלאשליהמשפחהבית .גןילדי

הסבתאותתקופתפתיחתעםהחלטתיכךפחותה,כבדהמחויבותאבלהזאת,

וכד.'לנסיעותחברתית,לעשייהלקריאה,להתפנותאפשרותעתהלייששלי.

קריהשלסיפוריהתדגום :הראשוןשניים.עלמעטארחיבעיסוקייהמוןמכל

לאהילדים,ספדילמדףאותהלהחזירמטרהמתוךלעברית,מיידישמולודובסקי

וראויהשלנו,הילדיםשבסופרותהגדולההיאלדעתי,בזכות.אלאבחסד

אתלהפגישספרותית-חווייתיתבדדךשיכולההיחידהשהיאמפנישבעתיים,

החייםואורחתרבותהעלשנכחדההיהודיתהעיירהעםשלנוהרכיםהילדים

יצירתהאתלאורלהוציאהספריםהוצאותאתלשכנעמאודקשהשלה.המיוחד

חזקהבתחושהחיהאניכיבחריפות,זהבענייןדעתיאתמבטאהאניקריה,של

פעולהמשתפיםאנחנוכאלה,סיפוריםשלנולילדיםלספרדדךנמצאלאשאם

 .חייהןוהוויתושביהןעלהעיירותאתוהכחידושמחקואלהעםדעתמבלי
בתפוצותקודמים,בדורותאבותינוחיובהםהמחוזותעםבסיפוריםמפגש

המוותלמחנותשעורכיםהמסעותאתלהקדיםחייב •הרךבגילשיחלהשונות

אושר".גםהוא •חלוםרקאינובחלום"אושר :אמרהקריההמתות.ולעיירות
גםהיאסיפור,רקלאהיאבסיפור,ש"עיירהלשכנעמנסהאניבהשראתה

מוכרים.הפחותקריהמסיפוריימיובערובתרגםז"ל,סגלמרדכיסבי,עיירה".

לביקורותוזכואורראוכברמתורגמיםסיפוריםשניבדרכו.ממשיכותואניאמי

ותמיכהבעידודבדרךשלישיספרמרציפבה.רוצהוחבההפלאיםעוגתנלהבות:

סיפורישלהסדרהאתלהשליםשאזכהמקווהאניהיידיש.לתרבותהרשותשל

שלנו.הילדיםספרימדףעללההראוילמקוםאותהולהחזירקריה,

לגילהתנ"ךהואאור,ראהלאועדייןרבות,שניםבועסוקהשאניהשניהמיזם

ידועהןהמקורי.הטקסטעםהאפשר,ככלרךבגילילדיםלהפגישתכליתוהרך.

המפתחנמצאהרךשבגילמאמינהאנימשתכחת.אינהדינקותא"ש"גירסא

בתהליךנמצאיםאנחנושניםכברהמקרא.ולשפתלתנ"ךביחסשינוילחולל

במפגשעצוםלקושיגורםהדברשלנו,הקודשמשפתהתרחקותשלמואץ

גםהשפעהלכךשישלהניחסבירהמקורות.מןולניכורהתנ"ך,עםמדיהמאוחר

לקייםניתןלשפות,כךכלוהמוכשרהפתוחהרךבגילשלנו.בחברההקיטובעל

יאצילאשר •המקוריבנוסח •התנ"ךסיפוריוביןהרכיםהילדיםביןמוצלח,מפגש

אמיהזהבמפעלגםהחברה.עלגםולהרגשתיהיהודיהספריםלארוןהיחסעל

היהדות,ברוחאוריינותזוהיסגל.מרדכיאבא-סבאשלפועלואתממשיכותואני

הטקסטאת •ביותרהצעירבגילוהתרבות,השפהעםהמפגשבתשתיתהמניחה

בהמשך.תתחוורוהמשמעותנתנסה-ונשמע""נעשהבחינת:משמעותי,הכי
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התגליתבסימןכולועומדרכים,לילדיםהמקראיהטקסטלהגשתש~נו,המסע

אנחנוכאשרצעד.אחרצעדומופלאמרתקבאופןלנוומתבהרתשהולכתהזאת,

שללצרכיהםממשבנוישהואלנומסתברהדף,עלהמקראיהטקסטאתמניחים

דואיןלכתוב.לקרוא,לדבר,בשפה,בעולם,להתענייןשמתחיליםרכיםילדים

מיומנויותשרכישתהאומרתלחיים,שלמהגישהאלא ,השפהלהוראתשיטהעוד

אמצעיאלאלעצמה,תכליתאינםוהכתיבה,הקריאהההקשבה,הדיבור, :השפה

אדם.ערכיעם,ערכילהקניית

כשהיא /שנה.מאהבת /אמא,שלהסבתא /זקנה,סבתאיש /שלי"לאמא

חדשמספר(שירהקמטים."את /להמלטפתאניתותים,/עםידה/גלמלקקת

קטנים)שיריםעםגודלספר :אורלראותשעומד
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