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ח גינת הספר הראשונה שלי היתה לפני

המון שנים .יחר עם כל ילרי כיתה א'
שלישית ,הסתכלת; על המורה שלי
בלה ,שהיתה יפה יותך מתמיד ,וחיכיתי לרגע
שתקרא לי לקבל את הספר" :חברי '''.א
לחגיגות ספר נוספות היה אחראי אבא שלי,
שנהג להוציא םתוך ארון הספרים הגרול כל
פעם ספר אחר ,ולוםר לי בקול חשוב" :זהו אחר
הספרים הטובים שקראתי .כראי לך "...
אחראי חגיגות אחר היה הספרן הענק של
ספריית "מירה" ,ליד ניבר דיונגוף ,ששנים
חשכתי שהוא גוליבר או לפחות אחר םבני
םשפחתו .רא,נשים הוטביס האלה כבר םזםן לא
איתי ,אך לתחושת החג והשםחה שספר יכול
לתת  -הם אחראים .מאז ,קראתי הרבה ספרים.
חלקם טובים יותר ,חלקם פחות .ככל שעברו
השנים ,גם לגבי ספרים שארבתי ועור אוהבת,
איברתי משהו מאותה תחושה של "חגיגת
הספר ".והנה עבשיו,בשנפנשתי עם הספר

היפה הןה" ,מעשה ילרות" ,חןרה אלי הרגשת
החג.
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בכתיבה

כשמת

האוניברסיטה

הפתוחה. ,מהדורת עם עובד( ,איננו בריוק

ספד קריאה .זהו ספרשעניינו ספרות ילדים.
כהקרםה כותבת המחכרת" :ספר זה עוסק

בשאלות יסוד הנוגעות לספרות הילרים,
התפתחותה

.

וררכי

מחקר זה לספר קריאה מהנה לכל חובבי
הספד ככלל ,ולספד חוכה ,לדעת,י לכל םי
שעוסק באופן ישיר בכל הקשור בילדים

התנהגותה.

ספרות

הילרים נרונ.ה כאן במסגרת תורת הספרות
.של הפרגוגיה
)פואטיקה(~';לא מזווית

אינה מאיימת בגורש שבה ,והיא םאפשרת

שיתוף פעולה בי! זכרונו ויריעתו המוקרמת
של הקורא ,לבין העמרות החרשות המוצגוך,
בפניו.

ובתרבותם.
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ך,ספר יפה .מכחינת רועיצןב והעדינה ,זדוו

ספר יפה ביותר .את הספר עדכה לילי פרי,
יועץ לחלק האמנותי :אליק מישודי .גרפיקה
ועטיפה :רותי שלם.
החלק הוויזואלי םשמעותי  .הוא גם זה
שהופך את העיון כו מעיון בסתם ספר לטיול
בתרכות .הציורים הםלווים את הספר הם לא
סתם איורים .לכל אחר מהם הוקרשה מחשבה,
בך שהם םהווים תוספת אינפורמציה לבתוכ.
ישנה הזנה הררית בין התםונה לכין הטקסט.
במיוחד בולט הרבר בפרק הראשון  -סקירה
מאלפת של צמיחת םושג הילר בתרבות
המערב.
הטקסט

"מעשה ילדות" מאת זהר שביט )השתתפה
אבן-זהר,

לנאורה ,ספר מחקר' למעוניינים בלבר.
אבל ,כםה גורםים חכרו יחר והפכו ספר

ררך הרצאה שכןאת היא ררך מאפשרת .היא

מספד

את

הסיפור הזה כדרכו,

והתמונה ממחישה את משמעות היות ילד
כררכה :שילוב של המלה והתמונה יוצרים זווית
דאייה עשירה ורחכה יותר.

כך גם בשאר חלקי הספד ,בהדגשות
הםיוחרות ,ברישוםים הקטנים ,בשערי הספר

-

הכל םוקפר ונבחד כדייקנות.
ספר חכם .מטכעו של נוש!( מחקר העוסק
בספר,Iח' ניתן היה לצפות ל גודש דוגמאות
וםקורות ,כםקוכל כספרי מחקר .א,ך המחברת
כחרה להתמקד כחמישה ספרי ילדים
ניתן ללמוד על הכלל.

ספר מתחשב .כחלק םהרצאת Iזרברים,
םתייחסת זהר שביט לתפיסות תיאורטיות
נוספות ,שתומכות או מחןקות את עיקרי

הרברים .היא ,אטנם ,מביאה רעות ועםרות

תיאורטיות במהלך הצגת הנושא ,אך אינה
םפרטת מעבר לצורך לתמוך או להרגים
עיקרון .כך שרצף הקריאה אינו םופרע .עיקרי

התיאוריות

מוצגים בנספח ,במאמרים

מתורגמים של אותם תיאורטיקנים .זו מעין
הצעת הגשה .הקורא אינו חייב לקרוא חומר
נוסף ,אך ניתנת לו האפשרות.
זו התחשבות אמיתית בקורא ,תוך מתן

לגיטימציה לתבונתו .םעין שותפות לתורה בין
םרצה הרברים לבין מקבל האינפורםציה.
ספר םובן .שפת הספר בהירה .פרופ' שביט
אינה עושה עניין םהעוברה כי הספר הוא תוצר

של מחקר.
ספר מחרש .לםרות שכבר הופיעו בשפה
העברית לא מעט ספרים שעוסקים כספרות
ילרים ,הרי ררך הצגת הנושא ,השאלות
שמעלה פרופ  Iשביט ,הדייו בהקשךים
תרכות"ם נר Iזנים  -לכ אלה הופנים את חספר
הזה לשונה ואחר םםפרי הריון כנושא.
כםו כל ספר קריאה טוב ,משאיר הספר הוה

טעם של עור .ניתן לחזור ;לקרוא כו שנית.' ,
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