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:ודבורים פרפרים פרחים,
ישראל בארץ ולנוער לילדים מיני ךוחינ
דוגמאות שתי

גוברין נורית

נצחי רגיש נושא .א

 לחברה רהבמח תומשתנ תוהתשוב יר.הצע רולד מיני חינוך להקנות ךיוא אם בשאלה מתלבטת חברה כל
 םימתא וניא אחת פהותק שהולם ומה לאחרת מתאים ננויא אחת לחברה שמתאים מה .פהולתק פהוומתק

 םליישו הנממ להעתיק ה,תלזו של תונובניסי להשתמש הלשיכו אחת חברה שאין כמעט אחריה. שבאה לזו
 בין ןלתמר ,ילדיהל יהראו יהמינ ךוהחינ תלשא את עצמה תובכוח לפתור צריכה חברה כל ה.ימסקנות את

 יכ הוא יצפו אך יה.חי רחוולא מחשבתה להלך ה,פתולתק ולהתאימה בתוכה, תרותווהס השונות המגמות
 ודעת על שתתקבל הצעה וכל ים,שוק עזים זו הינועד רגישה בשאלה הדעות חילוקי יהיו החברות במרבית

1.בתוכה אחרים פלגים ידי על דחהיי בחברה אחד פלג של

 השוויצרי של הפופולרי ספרו רק יוזכר כאן המצומצמת כמסגרת .אייתשכ נולן למשל, ראו, החסר. ר□ שעדיין כמדומה אבל מעט, לא נכתב וה בנושא .1
וער.נה על והתחבב ברבים מאד התפרסם ,11946 ,1951) פעמיים לעברית שתורגם (,1905 )מינכן, המינית' השאלה• (1951-1848) פורל סטואוג

 גזרמב מיני בחינוך צועיתקהמ ההדרכה היעדר על ;51־26 סיע ,6.1.2006 מעריב', סופשבוע.' ,לה"בהשכ "חור :לט־ק ורד של כתבתה לאחרונה ראו .2
הדתי.

 תילוקה ןבי יהשונ אף על לל.כ זה בנושא פומביים םיחוכיו נהלותה לא המסורתית היהודית בחברה
 היה לא יטתישו רישי ־,גלוי ינימ ךוחינ .ינימ לחינוך כולן על מקובלת אחת דרך הייתה השונות ישראל

 בעיקר בו דנו ישה,בא שיא דרך בנושא תוהקשור הסוגיות מן מסקנות הסיקו הישיבה בחורי ל.כל נהוג
 םיהמאורס ים,הרווק הבחורים בין לאוזן מפה בלחישה שעברו השמועות מן ולמדו עצמם, לבין בינם

 דיתפק את עצמה על שלקחה יממ או המשפחה, מנשות מאחת "הדרכה" לעתים קבלו הנשים והנשואים.
 מתבקש מהו תולצפ למה וידע לא כלל חלקן .עצמה החתונה לפני קצר וזמן האירוסין לאחר ”"המדריכה

 םיהיחס עלו ,ושקרא רומנים על שהתבססו ספרותיים תודמיונ של בעולם חיו שביניהן המשכילות מהן.
2.שם שנרמזו לנשים גברים בין

הדוגמאות על .ב

ער.וולנ לילדים זה נושא בהנחלת תוההתלבט להמחשת בלבד דוגמאות שתי תובאנה זו מצומצמת במסגרת
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- ודבורים פרפרים פרחים,
ערוולנ לילדים מיני חינוך
ישראל בארץ

 היגלו תובהתמודד הגדול יהקוש את מבליטה הראשונה ת.וריונד עלומות הן ת,ושונ מתקופות ת,והדוגמא שתי
 על הונבראשו בראש תומעיד תוהדוגמא שתי .ועמ להתמודד הדרכים אחת על מלמדת והשנייה הנושא עם

 תוהתגבש פניל ,בפועל, תוהמציא את ממחישות שתיהן ת.ינוהחיל בחברה כעיקר ועתה, אז בין הגדול המרחק
 תופתרונ שופיח והכתיב היום־יום תוכשמצוק ,יהמינ החינוך בתחום והשיטתית העקרונית נוכיתיהח ההלכה

 וספר א.שוהנ עם תולהתמודד שונות דרכים שתי אלה תודוגמא תומבליט בזמן בו .שונים בכיוונים יםימעש
 ,בשעתה שנכשלה ירה,שיה ה,ונהראש לגישה דוגמה הוא ,ט(תרס״ ,)ירושלים למינהו!' 'הזרע זוטא, ח״א של

 ׳אמא מונטרה־שטראוס גירמן פרתוהס של ספרה ,היהשני הדוגמה ;לךדרך־המ להיות לימים וחזרה הושתקה
 שהצליחה ,תרחא שהיג על מלמדת ,ד(תש״ ,יב)תל־אב פלאום שלומית של מצרפתית בתרגומה ...׳,יל הגידי

ות.ולבדיח ללעג רומק נעשתה ואף לימים נדחתה אך ,דמא בלתומק הייתה בשעתה,
 התפתחות של היההיסטור בדבר ףיומק יסודי למחקר נדבך ףילהוס כדי יש אלה תומוקדמ בדוגמאות

 זה נושא של הירולהיסט ל.ישרא תינובמד ישראל בארץ העברית החינוך כמערכת לנוער המיני החינוך
 תסדהממו החינוך תכבמער הישומיי בתחום; תיוהעקרונ השיטתית המחשבה התפתחות אגפים: שלושה

 למדריכים ,כןילהור לנוער,ו לילדים בספרי־ההדרכה היגילוי השונים; הזרמים של החינוך ובמוסדות
 יפר תהיהי עהפר של ידו בהישג שהיא זו, לספרות ההיחשפות .בנושא שנכתבה היפה ובספרות ולמחנכים,

.תישפחת־מתישיא החלטה

3ישראל בארץ לנוער המיני החינוך חלוץ - זוטא ח״א ג.

ראו: עליו לפרטים .1939תרצ"ט/ בשנת בירושלים ונפטר 1903ד/”תרס בשנת ישראל לארץ עלה הוא ;1869תרכ"ט/ כשנת בקובנה נולד זוטא ח״א .3
 הוא בלכסיקונים אבל יב,ל חיים ר:מכלו .ל ח. הם: החוברת על החתומים יםיהפרט תיוושמ .חיתשני הרמתי ;256 עמי תשמ״ו, אופק ;1965 קרסל
כאן. גם ייקרא וכך אריה, חיי□ העבריים: תיוובשם מופיע

 בשנת ןלציו ןבראשו ושראשית ל,ישרא בארץ העברי הספר בית כימי ימיו ערולנ המיני החינוך על ויכוחוה
 לפרסם ןהראשו "הניסיון על לקוראיו פריס שהוחרמה", ברתו"הח מתויברש הרמתי, שלמה (.1887) תרמ״ז
 א,זוט אריה חיים פרווהס המורה ועל (,1909) תרס״ט בשנת בירושלים, הנוער" לבני תימינ הדרכה בכתב
 )הרמתי זה" בנושא תורתו את שיישמו זכה "לא אבל דורו" את ו״הקדים המיני" החינוך "חלוץ שהיה

 הראשונה העולם חמתלמ שלפני בשנים וכיהן העבריים המורים מראשוני היה זוטא אריה חיים .תשנ״ח(
 ,העדונ ’הנעורים( ילבנ תימדע )שיחה למינהו! 'הזרע שכתב ברתוהח .בירושלים "למל" ספר בית כמנהל
 יהדת ברגש עולפג "שלא ,יהרמת שלמה כדברי ,ידהקפ כשעה בה הנוער. לבני מהימן" ידע להקנות” ,וכדברי

 ץיהמלו רים"והיצ כל של תולמיני רוכמק הבורא "את תיאר הוא .הנוער" בני וגם המחנכים ההורים, של
 ומתפתח מחוצ האדם ףוג ...מהוהח פהי"ה שבארצנו מוקיבנ ",25-20 לגילים המין חיי "מועד דחיית על
 .(יז ׳עמ ט,תרס״ )זוטא וכדמותו" בצלמו וללדת דילהול האדם יוכל שאז שנים, ם־וחמשיעשר - עשרים עד

 בגופם םיהבריא םישאנהו" ת:ימולא הנמקה גם המליץ שעליה תיהמינ להתאפקות ניתנה ימים אותם ברוח
 מבוכה רק "לא י,הרמת שלמה שכתב כפי עוררה, זו חוברת (.חי עמי )שם, היא" כולו העם תותקו ובנפשם

 היתקועו חרמהוה רתובשהח אלא ,ינירצ ענייני לדיון זכה לא שהנושא רק לא ,ןולכ בהלה, אפילו אלא
(.תשנ״ח )הרמתי נגנזו"

67



גוברין נורית

 אות□ והביא חינוך, ועסקני מורים הנראה ככל שהיו קוראיה, את כך כל שהפחיד זו בחוברת היה מה
 ואם פרוטוקול נרשם אם החוברת, דבר על מסודרים דיונים נערכו אכן אם לדעת שאין מכיוון להחרימה?

 מינית הסברה של בנושא העיסוק שעצם לשער יש בלבד. השערות בגדר תישארנה התשובות כל הרי נשמר,
 עצם מפני חשש התעורר כי נראה בעקיפין. בו הובא אם וגם בטקסט להסוואה זכה אם נם הרתיע, לנוער

 בקרב גם אלא והחילוני, הדתי הציבור בין רק לא מחלוקות לעורר עלול שהיה זה, רגיש נושא העלאת
 בפני במיוחד עליהם, לדבר שאסור דברי□ יש כי וההרגשה רבה הייתה השמרנות עצמו. החילוני הציבור
ככיפה. שלטה עדיין צעירים,

 "מעשה את יום־יומית בעברית לתאר זוטא ח״א ניסה שבה הדרך את לראות ניתן בחוברת מעיון
 לתיאור ישיר תיאור בין הכותב של התלבטותו בולטת עבריים, מונחים של לחסרונם מעבר ,הבריאה".

 זוטא ישיר. להסבר ניתנת בלתי זו שסוגיה הרגשתו לבין וחיונית חשובה סוגיה להסביר רצונו בין עקיף,
 המציאות את לתאר עקיפין; בדרכי הישירות חובת ידי לצאת אפשרי: הבלתי את לעשות כיצד מתלבט

 מדעית. אבל "נקייה" בלשון האסור" "הדבר את לומר והמחנכים; ההורים ברגשות לפגוע ולא שהיא כפי
 אפולוגטית נימה לחוברת המציאות. מן רחוקים מתיאוריו מעט ולא מדעי, איננו זה ש"מדע" לציין למותר
 נפלאות את להראות מטרתה בה. המובאות לדוגמאות ונשנית החוזרת ב״הצדקה" במיוחד הניכרת חזקה,
 "כוח על מעיד עלינו!" והמאוס לנו הבזוי הדק, "הרמש גם הבריות: שבכל החשיבות את ולגלות הבורא

 הלקח בקהל. לבוא החוברת את "להכשיר" שמטרתו במוסר־השכל, דוגמה כל מסתיימת זו מסיבה החיים".
 שהן מכיוון וקניהן", הצפרים ביצי את תשחיתו נא אל שובבים, נא "אל הוא הצפרים של בדוגמה החינוכי
 הראויות מהירקות החפושיות את הפרי, מעצי הרמשים את שתבערנה לצפרים "והיו לבני־האדם; מועילות

 הכול אז: של ובהנמקה ימינו, בלשון האקולוגי, המאזן את להפר אסור ט(. עמי תרס״ט, )זוטא לאכילה״ לנו
הבריאה. נזר שהוא האד□ לתועלת ומכוון נברא

 בני־ "לנעו־י כמובן: בלבד, בנים הנמענים, אל הפונה מנוקדת הקדשה שבו מיוחד בדף פותחת החוברת
 אני וללמוד היא "תורה המנוקד: המוטו הופיע ההסבר לפני בנפש□". והטהורים בגופם הבריאים ישראל,
 הגדול, אל הקטן מן החי, ומן הצומח מן ומדורגות: ממוספרות דוגמאות תשע מונה המדעי ההסבר צריך!"

 הזבובים, השושנה, התפוח, החיטה, גרגר הצעירים: לקוראי□ היטב מוכרות כולן 5 4המורכב. אל הפשוט מן
 נועז ויותר יותר נעשה ההסבר היצורים". "בחיר האדם, - ולבסוף הפרה, הכלבים, התרנגולים, הסנונית,

"האדם". תיאור של השיא לקראת ארבע, על ההולכים תיאור ע□

 על וייזר רפי לידידי תודה נלכד. צילום במהדורת בירושלים והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בבית ונמצאת מאד, נדירה כצפוי היא זו חוברת .4
 מסחר בתי ובכל כירושלים, זוטא ל. ח. אצל להמבר "נמצא בסופה: שנרשם וכפי בירושלים, עזריאל כדפוס הופיעה החוברת בשבילי. צילומה

ירושלים. של שמה עם יחד לועזיות באותיות שמו נם נמצא זוטא של העברי שמו לצד ׳.’הספרים
.6 בספרה האחרונה, הדוגמה מספר על המורה ,9 הספרה בדפוס הוחלפה בטעות .5

 המהלך כמדריך הוא המספר הקורא. אל ישירה פנייה של ובצורה רבים, ראשון בגוף כתובים ההסברים
 בארכו לשני□ החטה גרגיר את "חצו רואים: הם מה להם ומסביר שונות הוראות להם נותן תלמידיו, ע□

 בפיהם כביכול, שמושמות, שאלות, של כסדרה כתובה המדע" "שיחת שנתיבש". אבק באמצע וראיתי□
להם. מספק שהמורה־המדריך תשובות ושל והבריאה, החיי□ סודות על התוהים הסקרנים, המודרכים של
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- ודבורים פרפרים פרחים,
ערוולנ לילדים מיני חינוך
ישראל בארץ

 למכ הדרכה יבספר השנים כל מתיומתקי מהיוהתקי ,ןמיוי עתיקת היא ותשובות שאלות של זו מתכונת

הסוגים.
 ובכלל ם,יבעלי־החי הזדווגות הצמחים, התרבות את הסביר שבעזרתם ״מונחי־יסוד״ כמה פיתח טאוז

 מאד" דקיק "אבק שנתיבש"; "אבק תולרא אפשר החטה גרגיר בתוך "."האבק הוא: הראשון האדם. של זה
 דיהמול האבק הותהי ךי"א :חוהתפ של בדוגמה ההסבר הוא השני השלב החטה!". של המוליד האבק "הוא
 ".דיהמול "האבק הוא ",הצהב "האבק :יףנוס מושג באמצעות התפוח אל עובר ההסבר ."יוליד? ןאיך

 חוהתפ בפרח תוהנמצא ת"וקטנטנ תוסו"כ אל אותו תוומביא הצהב" "באבק בכנפיהן נוגעות הדבורים
 תונזכר רבהס כדי תוך ול.גד כוח שלו התפוח", "גרעין צומח בנקב", "האבק "מתלכד" שראוכ פנימה,

 של כחו ה"ז ות:התפעל תובמיל ההסבר םוסי התפוח". זרע "אבק הפרחים"; ׳כיסי' "נקבים"; המילים:
רותיא עם נלמד ףוסנ חונמ ".הזרע הוא [--------] הזה הדק ״האבק הפרח!...״ כוס את במלאו הצהב האבק

 את טלהקו הנהק פי רנסג" ןמכ חראלו ,״ה״אבק נופל שאליהם ת",והכוס - תוחיושלפ "נקבי השושנה:
דק". שושנה גבעול ויצא מה זמן ואחרי הצהב, הזרע

 בהסבר יותר. רישיו זוענ ש,חד חומינ ףסנו פעם בכל ת.והנוספ הדוגמאות בהסברי חוזרים אלה מונחים
 ;תירגש הטעון אל בייהאובייקט מן ב;והקר אל הרחוק מן המורכב; אל הפשוט מן ההדרגתיות: עקרון פועל
ס.פולמו ררוהמע אל במחלוקת שנוי שאינו ממה

 עקיפים םירולתיא זוטא משתמש שבהן המילים .ןהלשו מגלה לטשטש הכותב שמנסה מה אבל
 תוחימכר ןה ובר.מד בדיוק במה אז, של לקורא ובוודאי ת,ומרמז ת,וגוההזדו ושל ההפריה של ים"ינוו״צמח

 ןלבי ים,החי בעליו הדבורים ,הפרחים אצל הרבייה ואברי הרבייה מעשי בין ואהוההש את לערוך אותו
 זה יאול ובר.מד בדיוק במה ראולק המגלה ם,והי לומר שמקובל כפי "חתרנית", לשון זוהי .האדם של אלה

ימה.העלול ברתוהח את זולגנ להן וגרם כיות"וניהח תו"הסמכוי את שהפחיד הדבר בעיקר
 האבק את הגרגרים, את תשחיתו "אל הגבר: של הזרע על השושנה של בדוגמה הניסוח מרמז למשל כך

 מאד עבה זרמ ,בן,וכמ וא,ה תשחיתו" "אל הנחמדות". השושנים של הזרע הוא מאד: יקר ערכו - הזה! הדק
 את תבוהכ הכניס ,"תי"חתרנ בדרך ,ךכ ."זרעך תשחת לא” :וב נתקל מתבגר נער שכל המפורש, רולאיס

 של "הזרע" ןבי הקבלה תולעש אותו חיוהכר רא,והק של תוהאסוציאצי לאוצר האחורית בדלת "המין"
 תוכנגרו תופיהמת ",תועו"הצנ השושנים "לבוא": במינוח נמצא נוסף "חתרני" תיאור האדם. לזרע הפרחים

 כאחד ה"/יל"בע ופירוש "ביאה" שגוהמ ,ועדיכ ב,ווש אליהן". לבוא המזמזמות הפרפרות "המון את ופיויב
 בוהכת אל וגנבוה נוספים מונחים ׳(.א ,א )קידושין ובביאה" בשטר ,סף"בכ נקנית: שהיהא שבהם משלושה

 םישדומ םיקטנ םי"זבוב :ם":יחי "זבובים םייוצא שמהן אליהן", "הבאות וה״פרפרות" השושנה תיאור אגב
".הזרע את שקלטה הביצים, דתולולי הזכר למולידם
 תוך ו,"בקרב ים:הזבוב של תיהרביע בדוגמה כשהמדובר "אבר", במילה: השימוש מהווה נוסף שלב

 םיצאוי ןשמה ים,ביצ דיהמול ,יהנוזל האבק הזרע, - באבר - ובו המוליד אבר לו יש שם הקטנה, בטנו
 הילתח יה,ההפר ךיתהל היגלוו רהייש בצורה מתואר למעשה, מכאן/ . .."!.מםצלוכ מולידם כדמות ביםוזב

 ,[ נ.ג רבמקו תוההדגש ]כל הנקבה ,ראח זבוב על הזכר הזבוב יעלה "אז הזבובים: אצל מתרחש שהוא כפי
.הנקבר; הזבוב של ההולדה אבר נקב אל - הנוזלי האבק - הזרע הוא מטיל הדקה מן דקה שפופרת ודרך
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 ,הבנתתרח תוהשלפוחי הנקבה, בבטן שנמצאות הרבות חיותוהשלפ - הנקבים את ימלא הזרע
המילה .".!..יםהחי כח צפון צהיוב ביצה ובכל [--------] הנקבה תמליט אז ם.יביצ לגרגירי והיו תתגלמנה,

 זה בפועל שוהשימ ".הנקבה ר,אח זבוב על הזכר הזבוב יעלה "אז עלה":י" כמובן היא כאן "המסוכנת"
 ל":"ע המילה של הארמי שולפיר גם קשור המתבונן, לעיני ממשי אליוויז תיאור אושה ת,וגוהזדו וןילצ

.יהעממ בשימושו חדר, נכנס,
 כל עם יחד ת,והסנוני אצל הנעשה בתיאור גם חוזר הוא זו, במלה הציורי השימוש שהותר וןיומכ

 ,ינוזל אבק הוא מלא כי המוליד באבר גרוי בהרגישו הזכר, - "הסנונית :והוטמע שכבר הקודמים המושגים
 רע,הז את הנקבה, אל ה,יאל יצק שבבשרו הדקה פרתוובשפ הנקבה, הסנונית על עלה ,החיים רעז

 נזכרו שכבר ,ההנקב אצל תוהנמצא "השלפוחיות" הם הנוספים החוזרים המונחים שני בו". גמל אשר
 "בבשרו" הנמצאת ,""השפופרת ,סףשנו שדהח נחווהמ ת;וביצי נחולמ תומקביל והן הזבובה של בדוגמה

 משמעות אבל ,יהגלו התיאור עוצמת את במקצת לטשטש כדי בה יש נח,והמ של הנקבה צורת הזכר. של
 "מכחול :יןמ ליחסי תיריווצ הינקי כלשון בו השתמשו שחז״ל טוייב זהו דק. צינור ,לחלו קנה היא המילה

.הנקבה שה,יהא את תייצגמו ,ולביבית־ק במשמעות היא ה״שפופרת" שבפיהם אלא ושפופרת",
 התרנגול ימעש את תורב פעמים שראו ם,יהקורא של לעולמם תרוי עוד קרובה ליםגוהתרנ של הדוגמה

 תובדוגמא ןהוכ שכבר המילים רוצא .חד־ובמי זאת שיממח הפעם שנלמד הלקח שמסביבו. לותובתרנג
 ,תלהכרב םדאו הראש גבה "התרנגול פה:יהחש אל נוספת התקדמות תוך הפעם גם משמש ת,והקודמ

תרנגלת על פתאם עולה הנהו שבעוו אכלו ואחרי [---------] .וסביבי כל על וגאוה וגאון בחצר בהתהלכו
 נקב אל שלו ההולדה באבר גרוי ע״י הוא צקוי בו אשר המרבה הזרע את תחתה: שרובצת אחרת או זו

 ת,והתרנגול בבטן אשר הרבות חיותוהשלפ את - זליוהנ האבק - הזרע ומלא ביצים. להזריע התרנגלת
 האלה םיהביצ והיו ,ןתוא טהיוהמל ת,להתרנג בבטן לביצים והיו ומפרר, קשה קרום יותוהשלפח על ועלה

,התרנגולת" ו״נקב "גירוי" ם:יהמיל נוספו כעת להבריאנו". למאכל לנו
 של משעשועיהם ריהמצטי "י"ההוו את ",י"חתרנ כמעשה תומה, לפי מגלה לתיאור המתלווה האזהרה

 םיהמוכר םיהחי בעלי של תוגולהזדו פריעוי שלא ,ומעיושיו־קורא את מזהיר רה־המדריךוהמ .הצעירים
 ם,יהצעיר על מאד הובאה תהיהי ו,ז "הפרעה" .בת־האדםוט של עהוקב בהנמקה ה,ובהקר מסביבתם להם

 ןפ ת,והתרנגול את ם ת ו ר פ ה ב התרנגולים את בנים, תפריעו, "אל מעשה: בשעת החיים בבעלי כשחזו
אכלכם". ימעט

 הכלבים של גמהוהד גם .יצפו הוא ההמלטה ונושא עבאר על הולכי אל והביצים העופות מן המעבר
 בהם נפח מי לה?בא םיחי ןנת י"מ לה:השא אל הקטנים, הכלבלבים הגורים, מן ת:ונמתכ באותה כתובה

 ממשיךו ה,ולסל בדרך הולך כבר רוהתיא פה?"יה גופם את צורה[ נתן עיצב, ]במובן העציב מי הנשמה?
 יב,האב יימ בבואו בר,כ זה ערהז ל מ ג הזכר הכלב של ההולדה "באבר ת:ורישיוה יוליהג של המגמה את

 איביו ה,יעל באיו יה,אחר נכרך שלנו החביבה הכלבה את ובראותו ת,ובהמלו לחיות ההזדוגות" "ימי
 ר.ילמכב - זליוהנ האבק - זרע הזכר פלט הכלבה נקב אל שהכניס שלו ההולדה אבר דרך זרעו. את בה

 על המבוססת הרהזהא רתזחו הפעם גם ..,וגו בבטנה" שהיו חיותוהשלפ את שמלא הזרע, את קלטה הכלבה
עליהם תשליכו אל ,הלבלכ ג ו ד ז מ שהוא בשעה הכלב את שובבים, תפחידו, "אל הנערים: של מעשיהם
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- ודבורים פרפרים פרחים,  
ולנוער לילדים מיני חינוך

ישראל בארץ

 :לאדם תלעוהת בדבר ההנמקה באותה זו אזהרה הומלו הפעם ג□ זה׳'. אחרי זה כרוכים בהיות□ אבנים,
 ןהדי הוא ים.הזאב ימפנ ןהצא עדרי ועל הבית על רוולשמ הילדים, את "לשעשע" הכלבי□ של תפקיד□
 הובהקר בת□ימסב חהולק והיא ,להגדו אל הקטן מן נהושכיו זו הדרגתיות הממשיכה הפרה, של בדוגמה

 :וז מהוזי תוגולהזדו עימסי שהאדם גשהדובה ,קהדיו למען שנוספו בפרטי□ הוא כאן השוני הנערים. של
 ומה,ההו עהוהג הפר וחהשח רפוה ברפת, אשר כוןיהת העמוד אל בקרניה העגלה את קשוריו הרועה "בא
 זרעהונ - פרתנו של דהלההו אבר אל הכניס - האד□ שלו ההולדה אבר את ה.ימאחר עגלתנו על עלה

ה." ונתעבר הפרה
 "אל :"רשו"הד בפר הנערי□ של בתגובת□ ההתבוננות על ,ומודכק הוא אף מבוסס כאן, כיוניהח הלקח

 פתאום הולעו בפרה ך כ ח ת מ ה ו מהווהה הגועה החזק הפר את העיר בעדר בראותכם נערים, תצחקו,
 להריץ ולא ,תוברהמע הפרה את להכות שלא הנערים את מזהיר הוא וכן בפרה!" מזריע הוא זרע - עליה

 ורךהצ של ית:שואנ עהוקב הנמקה תהוא מתוך הכול .שבבטנה" "לחי להזיק שלא כדי תה,וא ערצול אותה
לחך". ונעימה לבנה זבדה”וב בגבינה בחלב,

 גמהולד למעבר הקרקע את מכשירה חדשים, תשעה הנמשכת הפרה, של ההתעברות הזכרת
 תוגומעשי־ההזדו ע□ ההשוואה את נהימזמ שהיהא של וןיההר פתותק ע□ ההשוואה לאדם. - האחרונה

קודם: ארוושת
 ת□וכדמ - תיוהחו תוהבהמו תווהעופ הצמחי□ ככל - מולידים ם,ירוהיצ בחירי האנשים, גם ״כי

 □ישו"ע חשובים אנשי□ שג□ ם,יראוהק את לשכנע כדי ”.ובמזג□ בטבע□ הם,יתוובמד בשכל□ וכצלמם
 הםיבינ ",נולדו ש״ככה בתבל" גדולי□ תרו"הי אנשי□ של שלמה שורה הכותב מזכיר ,”דרך באותה זה את

".בנקבה שנקלט הגבר רעז"מ דרך: תהוכא נולדו כול□ רש״י". הרמב׳ים, [-------] הנביאה דבורה רבנו, ״משה
 ־אבק ןבהמלא בה,הנק של תוהשלפוחי מן "שכל□ ר:יישי והבלתי העמום אל גהינס חלה עצמו בתיאור אבל
 לש םיהגלויו םיהישיר םירווהתיא ,וששימ בו נעשה שכבר המילים רצאו כל ונולדו". יצאו הזכר, של נוזלי

בה.הנק של ול"שלפוחיות" הזכר של ”הנוזלי ל"אבק מקומם את ופינו נעלמו, ההזדווגות־מעשה
 שרכהה את בעזרתם לקבל הוושקי הלקחים אותם אל ,ובעיני העיקר אל המחבר חזר זו, פהיעק לאחר

 תיוהחינוכ תוהאזהר ";הבורא תו"נפלא של רוהתיא הועיל לא יל.הוע לא זה כל אבל ברת.והח לפרסו□
 תוהעופ ,םיהפרח של םיהתיאור ,היפהעקו הנקייה הלשון החיים; לבעלי והצקה התעללות השוללות

 והז תוהפעיל תילדחי שהיהדר ;האדם של תיהמינ הפעילות של רייש והבלתי הוסווהמ רוהתיא ם;יוהיונק
 תוברהח ".האדם נפש את תוכרוע ףוהג את שהי"המחל תומאוננ והאזהרה האדם, של העשרים לשנות

.נגנזה הרגיש, כנושא סוקיהע בעצם קוראיה את שהפחידה
 ובדור םיעצמאי םיחי ול שיו יים,וק חי זכרו שהופיע משעה .ולהעלימ אפשר אי שהופיע שספר אלא

 לא גםו ךוהחינ תותולד על "בחיבורים ,יהרמת כדברי נזכר, לא אולי למינהו!׳ 'הזרע הספר ת.וולדור
 זוטא ח״א על בערך נזכרים וגניזתו הופעתו רופיס אך המיני", החינוך בנושא גרפיותוביבלי מותיברש

 דימ חרםוה וער.הנ ילבנ תינימ הסברה על בעברית הראשון )הספר למינהו׳ הזרע”׳ ל:קרס .ג של ון׳׳לכסיקב
 תולספר פקוא קוןילקסיב הספר פעתוה את מאזכר אופק אוריאל גם (.1965 )קרסל תרס"ט(" הופעתו. ע□

ו(.תשמ״ )הנ״ל ילדים'
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 לכך גרמה זו ועובדה ברנר, םיחי ףוסי של בכתביו זה ספר של זכרו נשאר והועלם שנגנז לפני עוד
 סהונכו רהזחו בזמנה, ברבי□ פורסמה זה ספר על ברנר של תגובתו .יהקולקטיב בזיכרון כלליוי שרודיש

 אי אם ספק אבל ,יוראווק ברנר חוקרי של יד שגיבה תמיד תהיהי זו תגובה כתביו. של השונות במהדורות
ער.ולנ המיני החינוך בנושא הכולל חוהוויכ במסגרת הדעת עליה□ ניתנה פעם

לנוער המיני והחינוך ברנר ד.

 ג□ הגיב ,ודיתהיהו העברית ובספרות בתרבות המתרחש אחר ע,־קבדיך ב,ומקר שעקב ברנר, חיי□ יוסף
 שבט שודבח ישראל לארץ עלייתו לאחר חדשי□ ארבעה זה היה למינהו!׳ ׳הזרע זוטא ח״א של החוברת על

 שבארץ" תונוהעתו "מהספרות תרתוהכ תחת הצעיר׳, ב׳הפועל הקבוע במדורו (.1909 )פברואר תרס״ט
 ,"ץשבאר תו"הספר מן ת"ו"החדש את הקוראים לפני ברנר הביא חבר(, סףוי בחתימתו: תרס״ט, רןיו)ס

 שברנר ,׳!ונהילמ עזר׳ה החוברת נזכרה אלה "חדשות" בראש נות.יעו ובציטטות ציניות בהערות מלוות
 םיעויד ,ספק ללא ,והי שנים שבאותן ם,ימובהק סימנים בו נתן אלא כותבה, שם את במפורש הזכיר לא

 ם"יהמובהק םיהמור ל״חבריו כל םודק הועברה אלא ברבים פורסמה לא שהחוברת הסתבר מדבריו .לכל
 ברנר שכתב בשעה .לפרסום היראו היא האם עמם ובירר דעתם חוות את לשמוע רצה אשר המחבר, של
 תישליל דבר של בסופו תהישהי ם",יהמובהק "המורים של דעתם חוות אליו הגיעה לא יןיעד דבריו את

 םירווהלקט במחשך" הונ"טמ ןעדיי שהחוברת כך על דווקא ברנר לגלג לכך בניגוד החוברת. לגניזת והביאה
:האבמלו ברנר של הערתו וזו ער.ונלו הרחב לקהל המיניים" "הסודות יולימג חוששים

:דרהס על הן ואלה ה!להא בימים חדשות היו שבארץ בספרות
 בשם בני־הנעורים בשביל לאריופופ קונטרס הדפיס שליםוביר עיםוהיד רים־הסופרי□והמ אחד א(

 חבריו של עת□־דתוחו את שישמע עד ברבי□ חיבורו את פירס□ לא אבל הדפיס, למינהו"; "הזרע
 תות־הדעחו .ונלבקה לבוא המיניים ת"וה״סוד לוייבג העוסק ספר ראוי א□ המובהקים, ריםוהמ

 השפה בעל נטרסווהק ם",י"מרכז־המור אורגן של החדש וןיבגל מה משום יןיעד באה לא המקווה
(.354 עמי ג׳, כרך תשמ״ה, )ברנר ...ותשזפנ לא ערן־נועי במחשך טמון יוהרצ וההסבר הנאה

 ו,מהערת מסתבר בעיקר .ןבעניי תהוא קרא והוא ברנר של לידיו הגיעה שהחוברת ניכר, הדברים סוחימנ
 ת"ודושה״ס כדי הרצוי", וההסבר הנאה השפה "בעל הקונטרס את לפרסם מקום היה שלדעתו
 ,זאת עם ,ברמסת החוברת של מגורלה .רעולנ גלויים יהיו - מירכאות בין מכניס הוא שאותם - המיניים

.ברבים פצהוה ולא כאמור נגנזה רתובוהח השפיעה, לא הרבים, לרשות שהובאה ברנר, של זו גלויה שדעה
 שנכתבו םיהראשונ ממכתביו אחד מתוך אחת פיסקה מעידה זמן באותו כרנר של נפשו הלך על

שנים: 28 בן כשהוא (,1.5.1909 ם:ו)מי בלונדון ביילין אשר לידידו ישראל, לארץ הגיעו לאחר מירושלים,

יקרנ תחת ,ןכא וביחוד ח,ומלרת פוסק אינו הדם ומחצה. יםתישנ רק לי גם נשארו השלושים לשנת
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- ודבורים פרפרים פרחים,  
ערוולנ לילדים מיני חינוך
ישראל בארץ

 שאיול החפשית, האהבה של זמנה עוד הגיע לא ש!יאלהתי שצריך ודאי - שמזה אלא השמש,
!ימ את אין - שראליו משה כדת לאשה

 אין כלום אבל - תנאים איזו באשמת ונחנק ההולך והחזק, הגדול הרע יצרי על לי צר לפרקים
6מאלה! אחרות דאגות

 בשאלת ברנר עסק ומפורטת, ארוכה עקרונית, ביקורת ברשימת {,1914)תרע"ד/ מכן לאחר שנים כחמש
 ציבורי חוכיו תוהתעורר תהיהי תיהאקטואל העילה ישראל". בארץ החינוך של יוהרצ "אופיו השאלות:
 ברנר שיהקד מיוחד ףיסע 7."ונותיק ואפשרות תיקונו ,ווקלקולי יתרונותיו נחיצותו, ערכו, היחדר׳, "לשאלת

 שנים ילפנ )נדפס םיעמוד ל״א ,׳תו'אחד דפוס תרעייד, ם,ישלויר ,׳הורוהמ 'המלמד :זוטא .ל .ח של ל"מחברתו
 "הגדול "ההלל עם חדוובמי זה, בחיבור זוטא עישהב הדעות עם התווכח זה בסעיף (".׳חוב׳השיל אחדות

 זוטא ידבר את מהסכהי־א מתוך ציטט ברנר ."יהמינ "החינוך שאלת ועלתה צצה השאר, בין והנה, ל"חדר".
 במעין םיוסי ר",תוכי תווהמגונ הגסות התאוות את לבלום אמצעי בתור נהובאמ המשתמש החינוך "על

 ו.תיתכלו יהרצו החינוך מהות תלבשא עמדתו את ניסח שבו ,יוחינוכ הומניסטי ,יליבראל מאמין" "אני
י":תיאמ דעות פשו"ח של מהותו הגדרת שבראשו בהק,וומ ברור ערכים סולם ברנר העמיד כך בתוך

 ,יהאמית חופש־הדעות זוטא: מר פונה שאליהם הצעירים למורים בסיומא, לומר, חפצתי אחת ורק
 ובעצמ האדם תונאמ מתוך האדם, חיי אל עמוק יחס מתוך הנובעת ת,יהאמית הכפירה לרבות

 יות,פאטריוט תומטר איזו לשם מעושה מדתיות המוסרי במובן הנהו טוב ,ושל ההערכה־תוובזכ
ה.ינשתהי מה המטרות נהיתהי
 םיצריכ יסודותיו ."ריחד׳ה של הדתי החן יסוד על להיבנות צריך אינו שלנו החדש העברי הספר בית
{.1124 עמי ד', כרך תשמ"ה, )ברנו־ ה.דועבו חופש ר,יאוו ת:ולהי

 ר,ברנ בה שעסק תיוערטילא מופשטת משאלה לנוער" המיני "החינוך שאלת הפכה מכן, לאחר כשנה
ת.ונופתר שורוד תוהתמודד התובע בוער לנושא ,וחיי תיויובה ומעשית תיקונקרט לשאלה

תורגההתב בגיל נוער ה.

 "הי"הרצל תיהעבר בגימנסיה לספרות מורה ברנר נעשה נה,והראש העולם מלחמת לפרוץ הראשונה בשנה
 השלטון כשגירש {,1917 )מרץ תרעי׳ז סןיבנ 8.שנה כבן לתינוק ואב נשוי היה כבר זמן באותו {.1915 וליי)

 רימא שבהולמ הםימשפחותו הםימור עם הגימנסיה תלמידי עברו צפונה, תל־אביב יהודי את התורכי
 ,תשנ״א ררנבו )כפכפי םיהלימוד שנת ףוס עד כשפיה בגימנסיה להורות המשיך ברנר ביניהם. וברנר שפיה,

{.11-10 עמי

.435 מס. מכתב ,343 יעמ תשכ״ז, נרנו ראו ר.ובמק ההדגשות כל .6
.1324 - 1111 עמ׳ ,'ד כרך תשמ״ה, ברגר :כונסי .יבר-יוחא :מההחתי תרע״ד; שבט הצעיר', על'הפו הפנקס", "מתוך ז.
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ברין גו נורית

 פר,ווכס כמחנך רה,וכמ שנים, אותן של הארץ־ישראלי הנוער ה,יהגימנס תלמידי עם ברנר של מגעו
 בארץ־ העברי הספר בית תלמידי מהווי הראשון רוהסיפ ,ידאולו קרוב ,וזה "מהתחלה". הסיפור את הוליד

 שניסה בשעה חיקו אל כרנר מץישא בדם, המגואל כתבי־היד בתיק נמצא הסיפור של כתב־היד ישראל.
 ודם,ק חסנו לפי הושלם ם,יעמוד כמה בו וחסרו ,סלדפו עודכן שטרם הסיפור נוסח רוצחיו. מפני לברוח

 ״ז,ט )כרך פה׳ו׳התק העת בכתב ,ומות לאחר לראשונה נדפס רופיהס בתל־אביב. ברנר כתבי בין שנמצא
’.וכתבי של השונות במהדורות מכן ולאחר (,1922תרפ"ב/ וארשה,

 השאר, בין ,ול גילתה הנעורים, בני ,ותלמידי של בחייהם המורה־הסופר כרנר של הקרובה התבוננותו
 - ךוניח של רתומס חסרת רץובא לל,ככ בה נתונים שהמתבגרים המינית והמצוקה הארוטי המתח את

 םיחויכולו הד רופיבס שי זה רקע על .בפרט - תוובנ בנים יחד מתחנכים שבה הראשונה העברית בגימנסיה
 ".תינימ "הדרכה המתבגרים הםילתלמיד תולהקנ וכיצד אם המתחבטים הפדגוגי", ב״וועד המחנכים של
 ת"ימינ "הדרכה רילהעב מסוגלים הם אס וספק ,"מיני ל״חינוך זכו לא עצמם שהמחנכים ספק אין

10 9 8.זה שאוכנ עצמו ברנר של תולהתחבטוי הד מהתחלה"” בסיפור יש בבד בד .המתבגרים לתלמידיהם

 רשוגהת 1920 ביולי ברגר; אורי־ניסן הבן נולד (20.7.1914) תרע״ד בתמוז בכייה ,אברויד חיה את לאישה ברנר נשא (1915 )ספטמבר תרעייג ץיבק .8
.10 יעמ א,תשנ" רנרבו כפכפי ראו .ירוא הילד עס בברלין גננות להשתלמות נסעה וחיה הזוג בני

.492 עמי ד,”תשכ ר,ביוד המאוחד ץיבוהק מהדורת ,א' כרך ,ו"בתנ .י.ח כתבי יכל ,""הערות (.פ.מ )חתום: פוזננסקי חםנמ ראו כך על .9
בקצרה. כך על ארמוז זו במסגרת .10

 רמספרה־הוהמ .בהם ומתחבטים מתייסרים והתלמידים תוהתלמיד שכל ארוטיים מתחים יוור הסיפור
 מבוכתם את תוהמבטא ,ותגילוהע תוהמגומגמ והסמויות, הגלויות שיחותיהם את מוסר בהם המתבונן
 ןמכא יום.ם־וי של תיבעבר אלה םינושא על ה,ונלראש לדבר, הלשוני הקושי את פחות ולא הרגשית

 םיהתלמיד ורה,לכא בלבד. רהוהחב לבני תובנהמ ,ןמי לענייני הרומזת "מחתרתית" לשון של התפתחותה
:"תוגסוי "מדברים הם למעשה אך ה,ירפוגלגיא המורה את מחקים

ר;והשח הים ...םע .״?חתמונ ...לע ...ת?לוטמ ...יןב ״.בלת!גו ...ירופית?הא ...יהתור־כ־ ־
..ידרור מתערב - ת! ב כ ו ש ־
...ם?ע ־
השחור! הים ־
.ןבן־ציו בו גוער עזוב! ־
(.466 עמי ,דתשכ״ רנ)בר .כלום מבין לא אתה לך! ־

 בין ,המתבטא? ם,המתבגרי תלמידיו נתונים שבו הארוטי למתח מודע ,ועצמ ברנר של בן־דמותו רה,והמ
 תומומק של פהותכ פהלובהח ,’דה׳ילתלמ דהיומתלמ לתלמיד מתלמיד קץ בלי תו"פתקא בהעברת השאר

 'ברהמע ן׳זמ על הפדגוגי עדוהו תובישיב תמיד מדבר היוה מאד עד רצין אדם אותו היה ")בכלל ישיבה:
(.470 עמי )שם, ”(יהם.דולימ על לרעה שמשפיע מה - המינית להתעוררות הכוונה - התלמידים שבחיי

 לעסוק דיצוכ אם בשאלה ההוראה סגל של תיהראשונ תוההתלבט על תומה, לפי המלמדת, עדות זוהי
לדברי השעה כל את אז שיהקד "המחנך בכתה תיהארוט ההתרגשות לנוכח הספר. תיבכ המיני בחינוך
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- ודבורים פרפרי□ פרחים.
ערוולנ לילדים מיני חינוך
ישראל כארץ

משמש ,”מוסר י"דבר ףוריהצ .(םש )שם, ’(׳--------] ת,ודלוהי הילדים מושכי בין מחיצה כעין קבע מוסר,
 תואח בהדרכת כלל בדרך ,זה לנושא שעת־המחנך הקדשת .המינית" ב״בעייה לשיעור קוד כשם ברנר את
 תוהראשונ היבשנותו שראלי בארץ הספר בבתי רבות שנים לאורך שהתקיים "מוסד" הייתה הספר, בית
 את אר,הש ןבי ,ארמת הסיפור .תובנלו לבנים בנפרד המינית ההדרכה ניתנה במסגרתו ל.ישרא מדינת של

 רלומכ ,"תוניאבי"הת החדשה" "המשרתת אל נמשך והוא פניו" בעור עולות ש"בועות השש־עשרה בן אביתר
 ....ופיםחש אברים ...יםאבר ,םיאבר רק לו מצטיירים תו"כחלומ כו";ובת "ומתפוצץ ת,יהסקס המושכת,

 שבסיפור המתבגרים בשיחות השכיחה "הגסה" המילה (.473 עמי )שם, אליהם" מהתקרבות ונמק רועד והוא
 של "התפתחותן" מדרגת על תומיני תוזירמ לרבות ,ךרולצ ושלא לצורך משתמשים שבה "התפתחות", היא
 את ים,השיר רימש זה חדובמי י,המקרא הפסוק גם סיפק המתחדשת, השפה עילגות בצד ת.ומימסו בנות

 בסיפור ‘1.(470 ׳עמ ,)שם אין" ושדיים קטנה "אחת הנערה: של "התפתחותה" מצב את להגדיר האפשרות
 "!ןמצוי בגרה ברכ ו"ז :תוכנ על בשיחותיהן ,יההגימנס מתבגרי של קוןיבלכס נוספים ביטויים כרנר מתעד

 השיחים" די על תובליל "התועים הלא כין ומבחין ,ובתלמידי מתבונן המורה ממנה!". למוץ "מצוין וכן
 הללא ",המורים ימדבר דבר לקלוט ובלתי־מוכשרים חיוורים "עיפים, הספר לבית בבוקר למחרת ומגיעים

 לאנשים ללים,מולא עצמם את חושבים ועיפים, חיוורים כך כל ואינם שהיא, סיבה מאיזו אמש, תעו "שלא
(.476 עמי )שם, בתועים" ומתקנאים ,דויהפסיש

 לה תנתוהנ ,ר;יפה הספרות באמצעות גברתומת כסיפור המתוארים המתבגרים של המינית ההתעוררות
 החלאה אבל א,נקר אינו פסןו־מי־דוי"גיא ת:ופבספרי־המ מסוימים תומקומ רק קוראים התלמידים י.טויב

 בספרי זונה", אשה "איזו על טולסטוי של בסיפור וכן (,475 עמי )שם, היסוד" עד מצוצה ה,צמצו ,ווריישבצ
 "הגירוי" תוא ת"והמיני תו"המליצ את להם מספקים אלה ספרים .רוסים ומספרים הפולני שבסקייביפש

(.476 עמי )שם,

 הוא הרי י,הגירו הנער על שקשה שכמה הוא, "האסון :ותלמידי תומצוק עם מזדהה המורה־הסופר
 בקרבם תוהנשמע תוהדעו הציבור" "קברניטי של תוההתחבט את גם חושף הוא בו." לו וניחא בו רוצה

 ו,דעת את עימלהב מהסס וניא זה בעניין ."עויד גיל מעיני עויד מסוג ספרים רי"להסת בצנזורה: הצורך על
 טוהחיט "לריבוי ןהרצו את הצעירים בקרב להגדיל עלול אף הוא ,יאפשר בלתי הוא זה שדבר רק שלא

 'למינהו! 'הזרע ,"רואס רספ" ולאות רמיזה כאן שמהדהדת לשער, אפשר .שם( )שם, האסורים" בספרים
הציבור". "קברניטי כהחלטת שנים כמה לפני שנגנז זוטא, ח״א של

 תיהעבר היבגימנס ךנמתחו החי הנוער של עולמו את כך לתאר העזה של רבה מידה שהייתה ספק אין
 שעד ים,נושא ושףח רופיהס וךניהח מערכת של והיסוסיה המחנכים של מבוכתם ואת בעולם, הראשונה

 תיהעבר השפה תוגלעי ,וערהנ בני בקרב המחשבה דלות את מתאר הוא חלקם. מנת השתיקה הייתה כה
 הגדלים וער,הנ ימבנ ופישצ למה דוגיובנ לרצוי בניגוד זאת הם.יתוותשוק מבוכתם חולשותיהם, שבפיהם,

.ובגופם כנפשם איםיבר המתחדשת, ישראל בארץ ומתחנכים

.תואח וםקבמ אחת וכאן: (.5 חי. ,השירים רי)ש "לה אין ושדים קטנה לנו חותא" :1ובמק .11
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גוברין נורית

החסידה תסמונת .1

 במשך הסיטה !"ול□לע תותינוק באים "איך ם:יילד לשאלת להשיב להכרח באירופה המקובלת דרך־המלך
 ”"להדגמה גם אלא ם,יילד תוהמביא תולחסיד רק לא ומח.והצ החי עולם אל התשובה את רבי□ תודור

 םישהילד ו,פיצ זו בדרך .עבאר על ההולכים □יהחי ובעלי הדבורים הפרפרים, הפרחים, של מעולמם
.שהילא גבר בין הנעשה על מר"ווח "קל ויסיקו האדם, בני של עולמם על "ילמדו" השוני□ בגילאים

 היו שהם הרי כבר, ואם ם,יעירומ אנשים של תמונות כלל בדרך היו לא השונים, הלימוד בספרי
 היה אפשר ,ואברי כל על ,יהאנוש ףוהג של תמונות .םימוסתר היו מינם שאברי או מין, אברי מחוסרי
 לא ת,ווגווההזד ההפריה תהליך על תשובות ,ולכביכ ,ושנתנ ספרי□ באותם גם ם.וניבמוזיא רק לראות
 שרקהו האהבה שלבומ ,תםוא השמיטו בשתיקה, עליהם עברו .ונרמז לא ואפילו במפורש, הדברים נאמרו

 ושאר םיהגוזל ם,יהביצ ים:הצאצא לתיאור תוישיר הספרים הגיעו המשותף, הקן בניית תוך הזוג, בני בין
 של תוהמלטול םיבעלי־החי של תוגולהזדו עדים והיו ,בעבט בכפר, לדוושנ □יילד גם .הנולדים הרכים

.הםיהור חדוובמי האדם בני "שעושים" מה לבין מעולמם, חלק שהיה מה בין קישרו תמיד לא הנקבות,
 ףוהדח הצורך יר".מלהזכ "הס אלה כל היו ת,יהפוריטנ המסורתית תיהיהוד שבחברה לומר, צורך אין

 ,לשראיבארץ־ המעורב החילוני החינוך עם בעיקר ר,וכאמ נולד, חנךלו להדריך להסביר, ה,יאינפורמצ לתת
13.20 12ה־ המאה בראשית

זה. נושא כלל יידון לא זו מצומצמת ניתסבמ .12
 לל,בכ אלה בשנים ישיאל באיץ שהופיעו הילדים ספיי של המדויקות הישימות את לספק יוכלו ישיאל, באיץ העביית הילדים ספיות חוקיי .13

בפיט. ’'נייהמ "החינוך ובנושא

לי" הגידי "אמא .ז

 מלחמת של הרעה שנות - 1944תש׳׳ד/ בשנת בתל־אביב שהופיע לילדים, ייריםוהמצ הספרים אחד
 תייבלוו ,י׳לי הגידי ׳אמא ס:ומונטרה־שטרא רמןיג הצרפתייה פרתוהס של ספרה היה - השנייה העול□
 יצא הספר .םופלא שלומית של לעברית מצרפתית ובתרגום קרפלס, אנדרה הציירת של המרהיבים ציוריה

 בידי היה הראשי "הממכר .ס״מ 22x30 בגודל ממספרים, לא דיםועמ 30 וכלל (Rodin) דין״ו״ר בהוצאת
 ׳הפועל פ׳וקוא ב״דפוס נדפס והוא ״,ןצולשיי ז. בצבעים: ״הגלופות ירושלים־תל־אביב״, מס, ראובן הוצאת
 עמודי .םישלוביר האוניברסיטאי הלאומי הספרים בבית הנדיר הספר מצוי כיום ב".יתל־אב בע״מ, הצעיר׳

 על .ותרוובר תוגדול תוכאותי המנוקד הטקסט לבין ם,ימרהיב צבע ציורי בין לסירוגין נחלקים הספר
 גם זהו .פיה למוצא קשוב וכולו ה,ידב - והוא בצווארו נוגעת היא ,ואמ לרגלי שבוהי ערד־ניל פה:יהעט

הספר. את החותם הציור
 ם,ובתרגו במקור ה,לכא ספרים .רעה שנות אותן ב בהידור הספר את להוציא מיוחד מאמץ שנעשה ניכר

 הבלתי־ תוהמדיני על עויוהצב מאד נדירים היו לא הה,וגב טכנית ברמה הציירים מיטב שותפו שבה□
“ת.לינורמאו בריאה תיתרבות הוירבאו פגע, ללא יגדלו ישראל בארץ שהילדים כדי הכול לעשות כתובה,
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- ודבורים פרפרים פרחים,
ערוולנ לילדים מיני חינוך
ישראל בארץ

 עהוהקב הלהשא ד!.יצכ השונים המינים קיום המשך הבריאה: תוסוד שאלת הספר של במרכזו
 "מאין הלהשא אחר; םיחי לבעל פעם בכל מוסבת - ם?"יבא ״מאין - פרק לכל תרתוככ החוזרת

 םיחתלתולוה" ;"כדניהקט האפרוחיםו" ";ים!הקטנ הדגיםו" ל:א נמשכת הנחמדים?" הפרפרים באים
 םיהיוצא הזחלים את מתארים הראשונים הפרקים ."ים!הקטנ לדיםי"וה - כצפוי - ףוולבס ;,,ים!הקטנ

 ןמ םיהיוצא הדגיגים ואת ",חמודים "לפרפרים שוב להפיכתם עד הםיחי מחזור את הפרפר, ציימב
 "אמא־ של תרוי מפורט רולתיא הדרך קצרה מכאן "אמא־דגה"; שהטילה ה״רבות־רבות" ציםיהב

 נס על תולהעל ובעיקר ת,להתרנגו ביצת לבין והדגה הפרפר ביצי בין להשוות אפשר כעת תרנגלת".
 בשמש לשחק לה תולכוה ביציה את העוזבת "הפרפרה כמו שלא "אמא־תרנגולת", של התנהגותה את
 את ומחממת דוגרת תרנגולת״־״אמא 14.הברכה" תיקרקע על אותן רהיהמשא האדמה הדגה כמו ולא
 חדומי דף .לעצמם לדאוג וכלויש עד להם גולדא ממשיכה היא מהן בוקעים וכשהאפרוחים צים,יהב

 יולתהליכ ,"האפרח "נבט כאן הנקרא העובר, התפתחות לשלבי הביצה", בתוך ל״מתרחש הוקדש
 .היואחר ההמלטה לפני דאגה" ה״מלאה ״אמא־חתולה״ מתוארת דומה באופן .הביצה מן בקיעתו

 היגור את הנושאת ולה,אמא־חת של ההריון לבין הביצים הטלת בין היא הפעם הנערכת ואהוההש
 .עצמם! תוחובכ דולצ ווכליש עד לחתלתוליה גתואד היא גם ונעים". חם להם שיהיה כדי "בבטנה

 אמו ליד שוכב כשהתינוק ה,ידהל לאחר כבר ראשיתו הספר. של תרתוגולת־הכ הוא האחרון הפרק
 ובריאות יו,פוי ".הקטן ילדה את בקרבה נשאה חדשים תשעה "כי ,דעביבד הסבר תוך בעריסתו,
 בהצהרת מו,,וסי ".אמו ללב מתחת גדל שנולד לפני "שהרי בכך: "מוסברים" התינוק של ורעננותו

 אותי תלהאכ אחרי־כן ללבך, מתחת אותי ש״נשאת על לה התודה ובהכרת לאמו הילד של אהבה
 על השכל מוסר מעין נשמע כעת .האם של תפקידה תם לא בכך אבל צרכי." לכל ודאגת מחלבך

 כל את לך לגמל שאוכל כדי וחזק בריא תולהי עזרי־לי אמא, ,ועכשו" הם:יביחס הדרושה ההדדיות
.הגדולה" לאהבתך ראוי ואהיה עמי שעשית הטובות

 .,׳ים?בא ן"מאי :הלשנשא לשאלה ממש של תשובות בו ואין ,ילגמר "סטרילי" ספר שזהו לקבוע תרולמ
 ולא והדגים הפרפרים בין לא ,ם(יזכר בפרקיו נזכרים לא וההזדווגות, הרבייה לתהליכי רמז שום בספר אין
 ;ם;יחי תונותנ םיחי הבוראת היא ,לבדר, האם ,הבהנק .היולתפקיד לאב זכר ואין והחתולים, התרנגולות בין

 רבה הילצאצא האם דאגת כך ,יותר מפותח החיים שבעל ככל .ןהמי קיום להמשך הדואגת היחידה היא
 בהיהמש ואמ לבין השואל דלהי בין חידו־ש כמעין כתוב פרק כל .עצמם ברשות לעמוד שיוכלו עד תר,וי
 דלהי כאחד. פורמציהינהא רוומק החיים רומק היא האם ".החיים תודו"ס את ול,כביכ ,ול ומגלה ,ול

 דהיל גם ישאול לעובדה תוהתייחס כל אין רואה". "אתה זכר: בלשון לו ניתנות והתשובות ל,השוא הוא
.הלא בנושאים תינומעוני מתעניינת
 םיהמלוו ובהסברים בציורים גם הניכר רב, מאמץ בו הושקע .מובהק אינפורמטיבי תפקיד נועד לספר

 להם תנולהק ;ם!יהחי בעלי של השונים המינים של תוההתפתח על שגומ לילדים לתת היה תפקידו .אותם
יפורמטיבינא דיתפק אבל לצאצאיה. האם של הדאגה את לבם לתשומת ולהביא בטבע; החי מחזור על ידע

M תובהפני ילוו לא מתוכו הציטוטים ולכן ממוספרים, אינם הספר עמודי.
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 ןתובאו אד,מ רך בגיל םיילד רק בו. חסר שהעיקר לומר שאפשר כמעט בלבד; חלקי באופן ,ןכמוב שג,וה זה
 תריו םיגדול םילדי של תםוסקרנ את לספק כזה ספר היה יכול לא ,זא כבר בו. להסתפק היו יכולים שנים,

 בעשורים .’"ולםלע ילדים באים ךי"א ולשאלה ,רהזכ דילתפק ,ןלמי הקשור בכל תהיותיהם על ולענות
 בשל דווקא ךחומג ףוא תמיםו תם נראה הוא רת,והתקש אמצעי לכל ילדים חשופים שבהם האחרונים,

 ים,רומנטי ,"םימתוק” ם,יתמימ מתיאורים הילדים ספרות שעברה הארוכה הדרך על להעיד כדי בו יש כך
 תוהמסקרנ תוהשאל על ",ו״מדעית חושפנית רה,ייש בצורה לענות המנסה לספרות ם,יומסתיר מכסים

 של רהישיה האהבה הצהרת את לקרוא םוכי אפשר שאי כמעט .ןלמי רוהקש בכל הילדים את והמרגשות
 של ןהאחרו דובעמו פהיהעט על רייהמצו שהילד גם מה .ני.יצ ואף אירוני בטון אלא כפשוטה, לאמו הילד

 ערך בעיקר לספר יש היום 16 15.הונשבע־שמ כבן מגודל ילד אלא בשנים, רך אינו ,ואמ לפני ברך הכורע הספר,
 אתו לל,בכ פהולתק פהומתק שחל הגדול השינוי את מדגים שהוא בכך ו(,תונדיר בשל רק )לא היסטורי

.בפרט המין בנושא הילדים שאלות על ת,והספר תובאמצע לענות, יש שבה הדרך

ו.ז מתצמצומ ממסגרת חורג זה נכבד נושא גם .15
.אלה נעלמים על פרטים לי להמציא מוזמנים הקוראים .16
.תרצ״ה פלאום ר:ובמק ראו .117 - 116 'עס ,אתשנ" רנרונ כפכפי אצל כונסו ','באח לי דואג "ברגר תרת:והכ תחת ברגר, על ויכרונותיה .17

הספר מתרגמת - במלאכה העושות ח.

 על לא וגם וס,נטרה־שטראומ גירמן הצרפתיה פרתוהס המחברת, על פרטים למצוא הצלחתי לא ,ילצער
 המתרגמת, של גורלה 14ה.יעקבות ואבדו הנשייה בתהום שקעה ״רודין״ הוצאת גם .קרפלס אנדרה רתיהצי

 הילתח יה,תועקב אחר תולהתחק ררהושהתע סקרנותי לולי דומה תולהי יכול היה פלאום, פרידה שלומית
 17.עצמה בזכות מהרה ועד (,1914-1911 )בשנים בירושלים ברנר, חיים סףוי פרוהס עם קשריה בעקבות
 והבלתי המרתקים היחי על גרפיהובי לפרסום דבר של בסופו הביא ת,ואחד שנים שנמשך הבלשי מחקרי

 בהוצאת 2005 בשנת עישהופ ,'ויצירה םיחי ם:ופלא תישלומ - תיאלמונ 'נוסעת המתרגמת: של יםישגרת
 בארץ בשדה־החינוך נתנכג לעבודתה הקשורים גרפיהובי פרטי אותם בעיקר יובאו זו במסגרת כרמל.

.ישראל
 בתחילת לארץ עלתה (,18.3.1893) תרנ״ג בפורים שבליטא קובנה כעיר נולדה פלאום פרידה שלומית

 בשנים במותה. תהיהי 70 בת (.2.1.1963) תשכ״ג בטבת בוי בירושלים ונפטרה (1911 ברו)אוקט תרע״ב
 ה־ונשמ בת זו. בעיר חינוך תובמוסד דהימול בפרנקפורט לגננות נריבסמ פלאום תישלומ למדה 1911-1909

 פלאום .םיבירושל העתיקה בעיר םיילד גן הלהיונ "עזרה", חברה הזמנת לפי ,לישרא לארץ עלתה עשרה
 רבל־פ־וצפסטאל של משנתם לפי בארץ, הילדים לגני תומודרני חינוך שיטות הכניסו הגננות, וחברותיה

 ב״מלחמת (1913) תרע״ג בשנת פלאום השתתפה זה רקע על .בעברית" תי"עבר מלמדות כשהן ,ירוומונטס
 שדרשה כפי ,ץבאר ךוהחינ במוסדות הגרמנית בשפה ההוראה כנגד ישראל, בארץ שהתנהלה השפות"

 תיב בארגון הייעוס םיילד גני שני בדמשק ניהלה היא ה,ונהראש העולם מלחמת לאחר "עזרה". חברת
ידי על שנקטעו לה,א תומסע העולם. ברחבי מסעותיה החלו (1919) תרע״ט משנת החל זו. בעיר היתומים
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- ודבורים פרפרים פרחים.
ולנוער לילדים מיני חינוך
ישראל בארץ

 רלהיט תיעלי שלאחר בברלין שהותקפה לאחר (,1934) תרצ״ד בשנת נפסקו ,לישרא לארץ קצרות גיחות
 דרום־ )מקסיקו, שוב התחדשו מסעותיה לישרא לארץ לחזור הרהיומ פשהנוב בגופה נפצעה לשלטון,
 פהיהוס העולם, ברחבי כמסעותיה (.1939) השניה העולם מלחמת פרוץ ערב ונפסקו ארה״ב( אפריקה,

 וכמ יורק.בניו־ היבולומק טתירסוניבובא היבאיטל מונטסורי מריה אצל ,וךהחינ בתחום והשתלמה פלאום
 יה"מ כל עם נפגשה היא יה.קוסלוכבצ׳כו היויצרובש ה,יבאנגל בצרפת, שונים חינוכיים במוסדות ביקרה כן

.כגברים נשים ,םינאיומד אמנים ,פריםוס ,מחנכים ם,יפופילוס ביניהם העולם, ברחבי ומי"
 (,192^^*1922) תרפ״ב־תרפ״ד בשנים בהודו שהותה תהיהי פלאום שלומית מסעות של הכותרת גולת

 רבינדרא״נת ררוהמש עם דדהיהתי היא .שנייה" דתלל״מו לה שנעשתה שנים, באותן ״ארץ־לא־נודעת״
 פעמים כמה פהובאיר עמו נפגשה ,ובקשת לפי .שם מדהיול למדה ,ושל באשראם במחיצתו שעבדה טאגור,

 בתל־ פלאום ניהלה (1928-1925) תרפ״ה־תרפ״ח בשנים ו.מות יום עד נמשכה ביניהם המכתבים פתיוחל
 שילוב תוך ,יוהאמריקנ האירופאי המודרני החינוך תושיט על המבוסס ,יעצמא ,יפרט ילדים גן אביב

 ונפגש "שבה ה,רתדכהג ""מעבדה ןמעי פתוח", םי"גן־ילד זה היה טאגור. רבינדרא־נת של החינוכית משנתו
 פתרון היזא בפתרם יחד שמחוו ים,שונ ועניינים בעיות צרכים, עם הקטנים התלמידים עם יחד המורים

 )פלאום בביה״ס" חזקה תהיה תיהחברת ההרגשה .קשה מעשה זהיא ובבצעם תגלית אינו בגלותם ח,למוצ
 מודל של המבשר את זה ילדים בגן לראות שאפשר יתכן (.201-200 עמי תשס״ה, גוברין ;261 עמי תרצ״ה,

 זה בגן .ןזמנ את שהקדימו ת,וזועונ חדשניות לימוד שיטות בו הנהיגה פלאום שכן הפתוח", הספר "בית
 הארץ אהבת תייוהקנ חברתי ךוחינ לצד עה,בוה רוצי ,די מלאכת תיאטרון, בהם מגוונים, תועומקצ למדו

 ירהשא ולא ימים האריך לא ,וזמנ את שהקדים זה, נועז חינוכי ניסיון השונים. הלימוד תומקצוע באמצעות
(.203-202 עמי )שם, ישראל בארץ החינוך מפת על עקבות

 וןיחז (,1935) נודדת׳ ישראל ׳בת :סעספר־מ גם שהיא רפיהגויבואוט אחריה השאירה פלאום שלומית
 ראתה שהתה בו מקום בכל (.1946) טאגור רבינדרא־נת של רפיהיוגוב בעברית, במינו יחיד ואולי נדיר
 של חםופיולק הוא באשר האדם לסבל רגישה תהיהי בבד בד ל.ישרא מארץ יהודיה שהיכא עצמה את

 את מצאה לא שראלי נתיבמד מכן חרלאו ישראל כארץ .הםיתוזכוי על שנלחמה ,דחובמי וילדים נשים
 הודו על הירוסיפ ה.רבהח ילשול ונדחקה החינוך בתחום היתכניות את להגשים הצליחה לא היא .מקומה

 תודמ של שם לה הוציאו ןהדופ יוצאי ובגדיה ובזלזול בתמיהה התקבלו גדולי־עולם עם שותיהיפג ועל
 שכחהונ זמנה את שהקדימה שהיהא .ורמחסו יחול ,סבל, רבות היו תוהאחרונ שנותיה ת.יותמהונ אכזוטית

בביתה. תיוקבצנ בצאתה מלכה תהיהי בחייה עוד
 ומה.על תרהונ וז שאלה לי׳! יהגיד ,'אמאן לספר התרגום עבודת את פלאום תישלומ קבלה וממי כיצד

 בשנים בפרנסתה, עילסי הידימיד אחד של מכובדת דרך זו תהישהי או הספר את לתרגם בחרה האם
 אם ,יפתומ היה לא יהעבר הונסגנ אך צרפתית ידעה אמנם היא יה!יהשנ העולם מלחמת של הקשות
 לל,כ בדרך חולהק ה,בתרגומ ת.צנמר עריכה תרגומה את לערוך צורך שהיה ספק אין .המעטה לשון לנקוט

 .תיעזוהל הללמי תונא ףיתחל מצאה שלא בשעה ,יהעבר המינוח בקשיי שלה, הצעיר הקורא את שיתפה
 פנתהו ,”ןלדר"ק ת:יעזוהל המילה את רהיהשא ,ושל ההתגלמות בתהליך הזחל שטווה הפקעת את כשתארה

.כן?(" לא מצחיק, ")שם :בסוגריים קוראה אל
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 בינו הקשר על לעמוד גם קשה זה, ספר לתרגום אותה שהביאו הנסיבות על פרטים שחסרים מכיוון
 לתרגם עצמה על מקבלת היתה לא הפרנסה, קשיי אף שעל לשער, יש בשעה בה החינוכית. משנתה לבין
החינוכיות. השקפותיה עם אחד בקנה עלה שלא לילדים ספר

מעניין" לא "הוא - ההתקבלות ט.

 ההתעלמות תגובה. לכל מגעת, שידיעתי כמה עד זכו, לא שהיו, ככל מרתקים פלאום, שלומית של ספריה שני
 שספרי מכיוון במיוחד שתרגמה, הילדים לספר גם נועד דומה שגורל אפוא, מפתיע, לא חלקם. מנת הייתה
 נותרה כן פי על אף העת. ובכתבי בעיתונות שוטפת לביקורת רבות שנים במשך זכו לא בכלל ילדים
 הילדים אחד של עדותו זוהי זה. ילדים ספר של להתקבלותו - ״ספרותית״ כי אם - נדירה עדות בידינו

עצמה. פלאום שלומית מידי הספר את שקבלו "הספרותיים"
 ביקוריה ואת דמותה את זכר והוא קנז, יהושע הסופר של אמו של בת־דודה הייתה פלאום שלומית

 בת־ היא עצים", שלושה עם "נוף בסיפורו הגיבורות אחת תמרה, 18והחמישים. הארבעים בשנות אצלם
 כל עם בן־גילו, גם יותר או ופחות המחבר, של בן־דמותו הוא בסיפור הילד פלאום; שלומית של דמותה

1’ספרותית. לדמות המציאות מן דמות של מ״העברה" המתחייבים השינויים

לידיעתי. שהביאו הולצמן, רנלאב מודה ואני עליה, ספרי הופעת לאחר לי נודע זה פרט .18
 בראשית שבע כבן שהיה פרסשב בן־דמותו הילד של גילו את בערך תואמות אלה עובדות .1937ז/״תרצ בשנת תקווה בפתח נולד קנז יהושע .19

הסיפור.
.273 יעמ (,1988) ה, כרך העברית, פורתיהס’ הנ״ל, ראו .ולגיבורי קנז יהושע של יחסו את שקד גרשון הגדיר אלה במילים .20

 התבגרותו מתבטאת שבעזרתו האמצעים אחד הוא אמו, של ״דודניתה״ מידי הילד שקיבל הספר,
 הסיפור של בסופו בו. קורא הוא ואין אותו, מעניין אינו אבל לגילו מתאים הספר הסיפור בראשית בסיפור.
 שבמציאות כמובן, ייתכן, לקטנים. מתאים הספר ואילו גדול, כבר שהילד ל״דודניתה", אמו אפילו אומרת

 "התאכזרות של יחס לאותו בהמשך זאת בו. מתעניין אינו הספרותי בן־דמותו ורק הספר את "הילד" אהב
 לספר הילד של הערכתו תהיה 20בסיפור. "הדודנית" תמרה של דמותה את גם תאר שבו ומרוחקת" קרה
 בזיכרונו; רישומה את והשאירה עזה, הייתה המחברת מידי קבלתו של החוויה שעצם לשער יש תהיה, אשר
הסיפור. של הגלם מחומרי לאחד לימים נעשתה לכן

 של אמו בקי אצל מירושלים "הדודנית" תמרה של בביקורה החנוכה, בחופשת הסיפור של ראשיתו
 של בשערותיו לומר, האם שמתעקשת כפי הכינים" "ביצי על או הכינים, על נסבה הפותחת השיחה הילד.
 לשערות הגיעו האלה הביצים "ואיך לי׳: הגידי ׳אמא, הספר שאלות מהדהדות תמרה של בשאלותיה הילד.
 "ולא והליכותיה: קולה את מתאר הילד (.206 עמי תשס״ב, )קנז שם?״ אותן הביא ״מי תמרה אומרת שלו?״

 אולי באהבה:, כמעט לפעוטות, סיפור המספרת כגננת רך, בקול אלא זאת, שואלת היא התנצחות בנעימת
 עליה:, אהובים שביקום בעלי־החיים כל כי לאיש(, נישאה ולא ילדה לא עצמה )היא האמהות הערצת מתוך

שם(. )שם, שבהם." והמאוסים הזעירים גם
 כותבת שהיא הילדים ספרי את גם ממלאת זו "אהבה הספר: על רבים, בלשון אמנם מספר, ההמשך

פלאום שלומית תרגמה במציאות, ודבורים". פרפרים עלים, עתירי פרחים כלל בדרך בציוריה, מעטרת ואף
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- ודבורים פרפרים פרחים,
ולנוער לילדים מיני חינוך

ישראל בארץ

 ךיממש ילדה ים.גרולמב האחרים ספריה בשני שולבו היציור ל,אב ,ואות רהיצי ולא אחד, ילדים ספר רק
 הינא שמו )שאת ׳שלכם ׳לילד מתנה מספריה אחד תמיד מביאה היא "בביקוריה זה: ספרה על בעדותו

 מנת,מ בלישק פרסה את לקרוא מאשר בה להתבונן ףימעד שהילד אלא .שם( )שם, לזכור(" מצליחה
 קראת רב׳כ בו. היטומב לספר מעל עיניה את זוקפת בה, מתבונן שהילד חשה "היא קריאתו: את ודוחה

 של לבו שאין חשה תמרה (.208 עמ׳ )שם, השינה"׳ לפני במיטה, אותו קורא ׳אני לך?׳ שהבאתי הספר את
 ת:זא בכל וב שיקרא כדי ,ותוא משחדת"ו" במתנות אותו מפתה והיא בספרה הקריאה אחר הולך הילד

 דוע ובאזני תקרא נה,במת לו שהביאה ספרה, את לקרוא שיגמור לאחר כי לילד תמרה הבטיחה "הפעם
(.209-208 עמ׳ )שם, טאגור" של מסיפוריו אחד

 ןכיוו ",שלכם דילל טוב דבר זהיא תו"לקנ הרוצה לתמרה, בקי, האם, שבין בשיחה שוב נזכר הספר
 :האב( בהימג כך על ש.ממ של מתנה בגדר ואינו בעיניו חן מוצאת אינו לו שהעניקה שספרה מרגישה אישה

 מ׳ע ם,)ש פה"י יהכ המתנה זאת שלך, ספר לו והבאת ול.הכ לו יש דבר. שום לקנות צריכה לא את אבל״
 בוט רתיו "לא מרת:ואו השכנים אצל מדי תרוי מבקר שהוא כך על הילד את האם חהימוכ בהמשך (.218

 כך על ן".מעניי לא "הוא :היריש הילד של תשובתו תמרה"; של הספר את גמרת לא היום עד ספרי לקרוא
 ם,)ש "יהל תגיד מה פר,הס על תךוא תשאל היא לירושלים וכשניסע ר.צק כל־כך הוא "אבל האם: מגיבה

 ספרה לע שוב לה תולהוד אמו תומצו את הילד שכח "לא הפסח, בחופשת בירושלים, קוריבב (.242 עמי
 של ספרה (.250 עמ׳ ,)שם בה"ומר הנאה ממנו ונהנה אותו קרא כי לה מרוול ולשקר לו, שהביאה היפה

 םיהעשוי תוהמנור "אהילי ורואה: תמרה, של חברתה זהבה, של בדירתה מבקר כשהילד שוב נזכר תמרה
 םיהדומ יצות,מצו םיפוריוצ םיסווטו ועלים פרחים של צורות התקרה על מטיל רןווא נחושת של כתחרה
(.252 עמי )שם, תמרה" של בספריה לציורים
 פרהסמ החיים" תודו"ס את ללמוד במקום בגללו. לשקר' ונאלץ הספר את דוחה בסיפור הילד ר,וכאמ

 על רולשמ יכד ותה,א לשמח כדי לה לשקר עליו ת:ואחר חיים" "עובדות הילד לומד תמרה, של יירוהמצ
 ים.רופיס לו רולספ מתנות עליו ףילהרע ותמשיך אותו שתעריך וכדי המשפחה בני בין הטובים חסיםיה

 י"אנ ותל:הכ על האמת את אותו ולסובבים לאביו באומץ אומר הוא לתמרה, מרוא שהוא השקר לעומת
 האמת לבין לומר שאולץ השקר בין בירושלים, הילד התבגר כך (.256 עמי )שם, הזה" המקום את סובל לא

לומר. שהעז
 הביאה שוב לבקרם. תמרה "באה ,וה(פתח־תקו )היא שבה"ו"למ המשפחה כששבה המלחמה, לאחר

 .ם!יפרפרו םידבורו פרחים עיטורי עם תוומנוקד תוגדול תובאותי מודפס עטה, מפרי חדש ספר שלכם׳ 'לילד
 ,)שם לגדולים׳" גם מתאים ׳זה אמרה, ותמרה ׳ל.גדו דלי כבר ׳הוא לבה: לתשומת והביאה לה הודתה אמו
 לא גם הוא ה,תמר של ספרה את קרא שלא רק לא שהפעם בכך, ביטוי לידי באה תווהתבגר (.273 עמ׳

 "הירהר זאת במקום .ורטאג של סיפורו מתוך וחרישי" נרגש בקול תיהאיט "לקריאתה כבעבר הקשיב
 ליהחי ר־העתיקיישצ ,טרמברנד של התמונה בתוך האפל" ובסודם השיחים בסתר החבוי האוהבים בזוג
 רוישצ םיהבוהא גוז ",האמיתי "הדבר אל נמשך לבו כי ממחישה ינותוניהתע .ולאמ במתנה והעניק טייהבר

 על בשתיקה עבר למעשה אבל ים"יהח תודול"ס הסבר להביא שהתיימר ,יהסטריל הספר אל ולא בתמונה,
(.276 עמ׳ )שם, האוהבים" "זוג של האפל" דםו"ס ד:להי את יןיענ שבאמת מה
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ביאליק. ומוסד
 כ״ג. כרך שבא. שלמה בעריכת ישראל. ועם ישראל ארץ לתולדות עתון עת״מול. שהוחרמה״. ״החוברת .1998תשנ״ח/ שלמה, הרמתי,

.10-9 עמי אלול/ספטמבר. ,6 גלי
עזריאל. דפוס ירושלים: למינהו! הזרע תרס״ט. )ליב(, אריה חיים, זוטא,

המאוחד. הקיבוץ הוצאת תל־אביב: ברנד על זכרונות עוד .1991תשנ״א/ )עורכים(, אורי וברנר, יצחק כפכפי,
 רודין. הוצאת תל־אביב: קרפלס. אנדרה ציורים: פלאום. שלומית מצרפתית: לי... הגידי אמא תש״ד. גירמן, מונטרה־שטראוס,

מאיר". "ל. ספרים מסחר בית הוצאת ירושלים: פגישות. מסעות, זנרונות, נודדת. ישראל בת .1935תרצ״ה/ שלומית, פרידה פלאום,
המחברת[. של ציורים שולבו ]בספר

נירמן. מונטרה־שטראוס, ראו: )מתרגמת(. שלומית פרידה פלאום,
 והנוסע המרצה הצייר, הקומפוזיטור, המחנך, הסופר, הפילוסוף, המשורר, טאגור. רבינדרא־נת .1946תש״ו/ שלומית, פרידה פלאום,

"שנטי". הוצאת ירושלים: המחברת. מאת וציורים ואנגלית סנסקריט מבנגלית, תרגומים בצירוף
.279-205 עם׳ עובד, עם הוצאת תל־אביב: עצים. שלושה עם נוף עצים״. שלושה עם ״נוף .2002תשס״כ/ יהושע, קנו,

כרכים[. ]שני פועלים ספריית הוצאת מרחביה: האחרונים בדורות העברית הספרות לכסיקון .1967 ,1965 ג, קרסל,
 המאוחד הקיבוץ הוצאת תל־אביב: צדדיות". בכניסות אשנבים "בהרבה הי: כרך .1980-1880 העברית הסיפורת .1998 גרשון, שקד,

וכתר.
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