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לא על,הוהיבוו .לכרו
אל המדף ,המךולדל למר' ,של ספר'"עור על ספרות"
'לך'ס בעבר'ת התווסף לאחרונה ספר חרש".מעשה
ילר~ת  IIשמו ,ובכותרת המישנה" :מבוא לפואטיקה של
ספרות ילד ".,סי הוצאה משותפת טל האוניברסיטה

הפתוחה ועם"עובר .הספר ,פר' עבורה שלשגות"מחקר
ארובות ,נכתב על"'ר' פרופ' והר שב,ט" מחו'ק ב" 450
עמור'ס ,מאו"ר בנר'בות בא'ור'ם רלוונט"ס מתוך ספר'"
ה'לך'ס הנובר'ס ,בנו' באפראט מרע' ימב'ל טקסט'ס
רביס ,מקורות ,ביבליוגרפיה ונספחים.
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א'ור' ג'וו טנ"ל ,להצלחהאר'רה  -בקרב המבוגר'ס  -שב

א'ןר של ג'ון טנייל ל  ..על'סה בארץ הפלאות" של לואיס קרול

"ספרות הילרים" ,אומרת פריפ' שביט" ,מתאפיינת
וסובלת ~ בכל שנות ק'ומה מרואל'ות :מצר אחר ה'א
אמורה להיות ספרות ,ומצד שני מצפים שתטרת את
מערכת-החינוך :הנמענים שלה הם לכאורה ילריס ,אבל

-

למעשה ר,יא מכוונת ,בהרבה מקריס ,אל מכוגרדם ,שהם-
הם רוכשי-מאשרי )ומו  I1לי( הספרים; מצד אחר יש מגמה

לתת ל'לר'ס את המ'טב.,בכל התחומ'ס ,ומצר שנ' רווקא
הספרות שבז כוונת אל'הס מוולזלת למר' :מבאן 'ש ממנה
ציפיןר Jמרחיקות-לכת ,בתחומי הקניית תרבות ןחינוך
לערכ'ס ולטעס אמנות' ,ומכאן ,רווקא מפנ' שה'א
ימגוייסת' למטרות אלה ,המיקום הבמור שלה כהיררכיה
הספרותית-אמנותית .איזה אבסורר!" מטיחה פרופ' שביט,

"אותה ספרות"ילרים ,שהיא תופעה מרכזית בחיינו,
שאמורה ל'צור את תמונת"עולמס ואת סרר"עולמס של
רודות שלמיס טל ילויס ,רווקא היא סוכלת מרימוי עצמי
וציבורי נמוך ונשארה לדשרש כטוליים • I1
ספרוה מנסה לתרוס את חלקו לת'קון העוול ,להעלאת
קרנה של ספרות"ה'לד'ס כספרות לכל'רבר ולח'לוצה מן
המסגרת הפדגוג.ית הצרה ,שבה היא נירונה בררר"כלל.

'ועיבר אותו קרול לילרים ,בשם "אליס של חרר-הילדים".
בספר וה שב הטון הפטרונ' ועומעמו ער נעלמו הסאט'רה,
הפילוסופיה והלוגיקה" .זהו ספד שדומה יותד לעיבוך של
וולט ריסני" ,אומרת שביט .מה שמוכיח ,אולי ,שאלה
שנחשבים לערית של סופרד-הילדים לא נתגו ,לאמיתו
של רבר ,ייתד מרי קדריט לילידם .הם ריכדו אל הילד
שנמצא בתוך מבוגר תבונ' זלא ב'ברו במ'וחר את
האינטליגנציה של הילר.

עור בספר על פ'קוח ועל צנוורה על ספך' 'לר'ס ,על

תרגוס ספר' 'לר'ס לעבר'ת ועל ספרות פופולר'ת
לילרים ,דוגמת החמישיות והשביעית של אניר כלייטון
האנגלית ו"חסמבה  I1של יגאל מוסנזון שלנו .בשני אלה
נבחנים כמיוחר יחסי ילריס~מבוגרים .השתתפה בכתיבה

גס בשמת אבן"ווהר.
"סבלת' סכל נורא" ,אומרת שב'ט" ,כשלצורך המחקר
ה'ה על' לקרוא עשרות ספר'ס של אנ'ר בל"טון .במה

חברת יות,

•••

דמוגרפיות ,תרבותיות,

הואב במיטת סבתא .איור של יוסף שארל ל"כיפה אדומה"

ואחרות'

ומספר על הולרתו והתפתחותו שלה'לר המוררנ'
וה'ווצרות הטקסט'ס עבורו ,במ'קרה"מ'בחן נברק'ס
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בנ'גור לספרות המבוגר'ס ,שלרבר'ה מסתגרת ,מועלת
לעת'ס"קרובות באמון הקורא ומבוונת את כותר'ה אל
סופריס ,אל מבקרים ואל מפריסי-פרסים ,ספרות -חילרים

.

שלנו ער"ן מופב'ת אל קהל קורא'ס רחב ושומרת על
הג'נות; על פת'חות ועל א'נטגר'ט' ,גס מעמרר,
ספרות"ה'לר'ס ,בארץ ככעולס ,משתפר והולך ,ספרות
ה'לר'ס חדרה בבר לאונ'ברס'טאות ,במסגרת ב,א ,בלל'
באונ'ברס'טת תל'אב'ב מוב'לה שב'ט הקבץ בספרות"
ילויס .בחמז ·?tהשנים האחרונות מאפשרים למתקרמים,
תלמ'ר' מ,א>:ורוקטורט.,להתמחות בתחוס וה,

של .

'ד"",
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פרופ' טביס tt ,ם לטלושה ,היא מרצה וחוקרת ,טנמנית
על קבוצת המחקר של אונ'ברס'טת תל"אב'ב ,ה'א חובשת
שב' בובע'ס אקרמ"ם :מחקר סוצ'ולוג' וה'סטור'של
התרבות העברית )הרוקטורט טלה היה על החיים
הספרות"ס בארץ"'שראל( וספרות"'לד'ס .ה'א משתתפת
בפרוייקט-מחקך ,שנעשה

כשיתוף

עם

ארניברסיטת

פרנקפורט וקרי גרמנ'ה"'שראל ,על ספרות ל'לר'ס
יהודים בארצית הדוברות גרמנית ),,הצלחבו לשחזר 2430
ספרים ,שיצאו מסוף המאה ח  16-ער  "(. 1945המחקר ייצא
בקרוב כספר כפול בגרמנ'ה,
ה'א גם 'ו"ר וערת ספרות"'לר'ס של 'אמנות לעס'. ,
טבמסגרתה יזמה והזיזה ,להפתעת כל המפקפקים,
פרוייקט עירור-קריאה ארצי בשם "ספד בכל בית",
בשיתוף משרד החינוך .ההנחה שעמדה בבסיס הפרריקט

היא  Jשבטיפול ,כטיפוח ובי'צידת מוטיבציה בכרנים ב·יתו
ליצור אצל ילרים תבניות-קריאה ,כתהליך בלתי-הפיך.

"הסיכוי שילר לא קורא יהפוך למבוגר קורא הוא אפסי.
לעומת זאת, ,לר קורא 'ש ס'כו' ש'וכש'ך לה'ות מבוגר
קורא ,וכ'וון שאנו משוכנע'ם שלווורא' ספר'ס 'ש עד'פות
בתרומה לחברה ובקבלה ממנח ,המטרה היא להגדיל את
מספר ה'לד'ס שקורא'ס .על'ייר' תמר'צ'ס ,תגמול וט'פול
נבון קשרנו את כל הקצוות והפכנו את הספר למרכו של

הרי גם מגוגרים היוס קוראים הרבה פחות.

הספר פותח בר'ון על התפתחות מושג ה'לר בתרבות
המערב'ת והשתקפותו באמנות ובספרות .הוא מצב'ע על
קווי"ההקבלה גין התמורות בנושא זה לבין תמוררת
חיגוכירת ,בריאותיות

יוצאים ,כאן כ 5 '- 3-ספרי-ילרים טוביס מאוך ,וזה הרבה.

המפעל  99כ'תות ,ככל רחב' הארץ ,שרכשו ,אגב ,בשת'
שנות הפע'לות 30 ,אלף ספר'ס במח'ר'ס מסובסר'ס.
הור'ס התח'לו ללכת עם 'לר'הס לחנו'ות ספר'ס .בת"
ספר  -זה היה תנאי  -הקימו ספירות .הספר הפך לחגיגה,
למרכז ולמקור יוקרה ,כחברת הילריס ,כקהילה".
ומהי ,אנחנו שואליס את פרופ' שכיט ,הרכותא בקריאת
ספריס .למה זה ,כעצם ,כל-כר חשוכן ונניח שילרינו,
כגלל העומס ,העיסוקים האחריס וערוצי·המירע
החלרפייס ,אינס י1ןדאיס .למח זה ,בעצם ,כל-כך נוראז

כהתפתחות מושג הילר ,ובורק את המנגנונים ואת
האילוצים העומדים כיסודס של יצירות ,תופעות,
ז'אנרים.

כותבים
סיפורים
האחוזים
משלנו;
מסרבת,

לילדים סטריות ,וכרי הכל ,סיפוריס שאינם
וסירים שאיגס סיריס .אכל ,מקרב עסרת
הטוביס "יש לנו כמה-וכמה כריסטינה נסטלינגר
סופרד,-לרים כרמת בינלאזמית ממש" .היא
במובן ,לנקוב בשמות ,אך טוענת שמר' שנה

פעילות בכית ,בבית-ספר ,במתנ"ס .הטנה כבר מקיף

הוא חוקר ספרות וו כצומת וכנקורת"מ'פגש ב'ן מערכות
שונית,

מודפסים ,פרופ' שביט די אופטימית .בכרו ,רביס עדיין

-

כמיירה מיבחן לסוגה זי מיבאה שביט את "עליסה" של
לוא'ס קרול ,שנכתב"הוענק תח'לה כספר"ש' פרט' ל'לרה
מסו"מת ,עס א'ור'המחבר ,ועובראחר"בך ,לקראת צאתו
לאור כספר ,לס'פור מתוחבס ,מנתץ בלל'ס מקובל'ס
בכת'בה ל'לר'ם ,מערבב ·ב'ן מצ'אות לפנטז'הומלא
בריחות-מוות ,רמזים' חברתייס אי Iטואליים ,הגיגיס
פילוסופיים ומשחקי תיגיון ואיגיון .אחרי שזכת הספר ,עם

כתרבות,

למרזת שהיא מורה ,שמכל ספרי-חילדים שיוצאים
בארץ אול' רק עשרה אחוו'ס ראו"ס לב"ר שעל'ו הם

מלכת חי לה כספר'"מבוגר'ס והפבו ,בשל א'וה קסס
שהוקרן מהס ,לספרי ילריס אהוביס ומוכרים .יהום כבר
כמעט

בהיסטוריה,

להכין את הכוחוזו' הפועלים ,המשפיעים והמסנים
ש.מתחת לכל המערכת":

שנבתבו

ונקרא'ס בשק'קה  -אדורק בע'בוך שלהס ל'לר'ס
)רוב'נזון קרווו ,גול'בר( .בפרק אחר נ'רונ'ס הטקסט'ס
האמב'וולנט"ס :קבזצה לא"גרולה של ספר'ס. ,
ש'מתחפש'ס' לספר'"'לר'סאבל פונ'ס ,בעצס,
למבוגר'ס~ הכוונה לספר' "על'סה" של לוא'ס קרול,
ל"נס'ך הקטן" מאת סבט אקו'פר' ·,ל"פ'טר פאן" מאת
באר ,לספר' טולק'ן· וק.ס· ,לוא'ס.לספר'ס אלה גורל
מוור :בגלל תחבומס א'נס 'בול'ס לה'קלט על"'ר' 'לר'ס
כמית-שהם וזקוקים לעיגוד; יחד עם זה. ,ורווקא םאותה
סיכה ,חם נכנטו, ',כנוסח_,ה~,זזיר,. ,,~,לפנתיאןן של ספרי-

בתמורות

שהם ;nזריס על עצמם .מצר שני ,זכרתי כמה נהניתי מהם
בשהייתי ילךה .יש טענה ,שספר ילריס טוב הוא ספר שגם
מכוגרזם נהביס ממכי ,זוהי ,כעיקר ,טענה של מבוגריס .לא
בטוח סילדים יאסרו אותה .הם נהניס מדברזם אחריס .זו
הסיבה שלא עסקתי בספר בהדרכה ןבגירוי איןה ספר
לאהוב ואיזה"ךא I ,איזה מתארם ליל ,ואיזה לא .ניסיתי

ספרות"ה'לךיס לעומת מה שבחשב לספרות"פה ,מספר
על קיפוחה כתקציביס ,בביקורת ,בכי בוריס ובהכרה
צ'בור'ת ,ותומךתמונת"מצב זו בבח'נה מרוקרקת של שת'
הג'רסאות ל"רנ' אלוף העולס" ,מאת רואלר ראל ,ספר וה,
שספג ח'צ' ב'קורת מושחו'ס בשל העוברה שהוא מעורר
בב'כול השגת"גבול עבר"ב'ת ,גנ'בה ושוחר ,נכתב
תח'לה כס'פור למבוגר'ס ורק מאוחר 'ותר עובךהורחב
על"'ר' ךאל לרומן ל'לר'ס )לא במקרה ,הוא תורגס
לעבר'ת על"'ר' והר שב'ט(,
במקוס
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על ילדים ספרים ואנשים

גלגולי המעשריה "כיפה ארומה  ,I1מאז הנוסח הכתוב
הראשון של חבר האקךמ'ה הצרפת 'ת שארל ~רר ,בסוף

המאה· ה 7-ן ,ררך גירסתם של האחיס הגרמנים יעקב
וו'להלם גר'ס ,בראש'ת המאה ה"  , 19וער לארבע

ומתוחבמת 'ותר .אס ;ותר ל' להשתמש ,לרגע ,בשפת

ג'רסאות שונות של תרגוס'ע'בור לעבר'ת ,א'ך הפך

ס'פור אלגור' ,שנגמר רע )ב'פה ארומה נטרפח על"'ר'

משתמש' המחשב אומר ,שמ' שקורא 'ש לו בראש ר'סק

של ' 600ולא של  .20נכון  ,IIהיא מציינת" ,ילריס היום

הואב וזהו( ,עס גוון א'רוט' מובהק ,שמטרתו )כך במוסר"

ההשכל המחורו ,בסוף( להזה'ר נערות תמ'מות מפנ'
מחור'ס"זאב'ס בלע' בוונות מפוקפקות ,לס'פור ח'נוב'
"נקי" ,מתוק למרי ,עם האפד-אנו ,ואיך תותאם לערכיס

שולטים 'במחשביס ,משתתפים בחוגי העשרה ,אפילו
נוסע'ס לחוץ"לארץ ,אבל ,מה שווה ט'ול ללונרון אס א'נך
מב'ר את ספרי שרלוק הולמס ואת כתב' ר'קנסן מ' ש'ש
לו שלושה בת'ס 'בול ל גור רק באחר מהס .מ' ש'ש לו

החינוכיים כארצנו.

להלן רן הספר בא'לוצ'ס ובס'כות למעמרה הנמוך של

שב'ט" :לאנש'ס קורא'ס 'ש ער'פות ברורה ,מובחת
במחקר'ס ,על לא"קורא'ס .יש להס עולס מושג' רחב
יותר ,יכולת המטגה ,קוגניציה טובה יותר ,יכולת חוויה
עמוקה 'ותר' ,בולת טובה 'ותר לה'ות עס עצמס ולתקשר
עס אחר'ס ,קר'אה בונה עולס ,בונה עולמות ,ומקשרת ב'ן
העולמות הטובים .לעומת ההנאות מסרט ,מטלוויזיה,
אפ'לו מס'"ר'"רוס ,ספר א'"אפשר לקרוא באופן פאס'ב'.
כשאתה קורא ספר אתה חייב להפעיל מחשבה ,דמיון,
מעברה לשונ'ת ,קר'אה מעש'רה את השפה ומאפשרת לנו
להביע רעיונות ,חוויות ,את עצמנן ,בצורח מעניינת

איור של שמואל כץ ל"הסמבה" של 'גאל מוטנווו

בראש אלפ"ס ספר'ס ' -כול לגור בבולס:

