
  

  

  

  
  על טהרת הכוחות המקומיי�

  

  

 

  

  

  
  ועדת תרבות נופית

  2010יוני �מאי



  
  

  :לפני הכל רצינו להודות לכל מי שלקחו חלק במוס� זה
דניאלה , דגנית לוקס, גנית ריכטר, אלו� חילו, אהוד קלפו�, אבי ברו�
, עינב דפנה ועצמונה גלעי�, עוזי אורנ�', מעי� ורונית צינובי�, גליקסמ�

        ....עליזה רווה ורביב מיוחס
  .בלעדיכ  לא היה לנו המוס� הזה

או ( חשק להמשי� �יית מהמוס� וכי הוא וייהנוראי   כי כל הקהתקוואנו 
        ....לכתוב) התחילל
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        2010201020102010שבוע הספר שבוע הספר שבוע הספר שבוע הספר 
  

הכל יש ?  קורא ספרי� היו�, בכלל,מי? לא קצת ארכאי כל השבוע הספר הזה
השאלה א� הגולשי� . (ואינטרנט יש ג� בסלולר אז בכלל. נח, קל, זמי�. באינטרנט

  ...)של היו� מביני� ומכירי� את המילה ארכאי
  

�, שגיאותלכתוב בלי , אי" לחפש באנציקלופדיה, פע� למדנו להשתמש במילו
? כשמעבד התמלילי� מתק� לנו שגיאות אוטומטית, מי צרי" את כל זה? והיו�

מי פה "?  האדומי��לקווי סמתייחמישהו ? מישהו בכלל יודע לבדוק אותו(
 יש פתאו� , כמעט,לכל אחד? אז בשביל מה בכלל לקרוא ספרי�")  ?שולתתתתת

 ובעיתו� מעדיפי� ,"קשה לו"בעיית קשב וריכוז שפוטרת אותו מקריאת ספרי� כי 
  ?אז בשביל מה באמת צרי" את שבוע הספר. את מדור הספורט או הרכילות

  
הרבה יותר קל ". ירוקי�"אני חושבת שמה שקורה היו� זה שנעשינו מפונקי� וג� 

מה שהיה פע� ספר קלטת והיו� , כלומר שמישהו מקריא ל"(לשמוע ספר מוקלט 
קצת כמו שהינו קטני� והקריאו לנו סיפור לפני , זה ג� כי$. מגיע על דיסק

כל הגירויי� סביב מעמידי� את . או לראות עיבוד לסרט שהורדנו במחשב...) השינה
א" העובדה שעדי� ממשיכי� לקיי� , המילה המודפסת על נייר בתחרות מאוד קשה

את המילה אנשי� כ� אוהבי� . את שבוע הספר מוכיחה בעיני כי קסמו לא אבד
ע� זאת לסופרי� היו� יש אתגר גדול ועליה� להיות מאוד יצירתיי� . המודפסת

האריה המכשפה וארו� "ניסית� לקרוא את ( .ועדכניי� כדי להצליח למכור ספרי�
  )?יש פה ילדי� שיודעי� מה היא גזוזטרה? בגרסה המלאה" הבגדי�

  
 ולכ� אני צופה ,יותר" קי�ירו"בעיה נוספת היא הרצו� להג� על כדור האר% ולהיות 

  אזאבל עד, "ירוקה "תדיגיטלי הספרי� המודפסי� ונעבור למדיה וכי אט אט ייעלמ
  .אז בואו נהנה מחגיגות שבוע הספר, עוד חזו� למועד

  
  

�  עצמונה גלעי
 



  ס לאנדס לאנדס לאנדס לאנדוילדע חייעוילדע חייעוילדע חייעוילדע חייע
   

הוא אחד מספרי הילדי� המשמעותיי� , קַדְנשכתב ואייר מוריס ֶס," אר� יצורי הפרא"הספר 

, ב"אחד ממאיירי הספרי� הידועי� בארה, מוריס סנדק. והאהובי� על בני שלוש עד חמש שני�

  .שהפ! באחרונה ג� לסרט מצוי�, זכה לתהילת עול� בזכות הספר המקסי� הזה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יצור " לא הבנתי מדוע מכנה הא� את בנה בסיפור " מאז ומתמיד בבואי לספר לילדי� את הסיפור

מוריס סנדק הוא יהודי  ואימו :  נמצאה התשובה�עיתוניה ובוקר אחד בקוראי באחד ,"פרא

ע� השני�  .כדי לתאר התנהגות פרועה) חיית פרא באידיש" ( א וילדע חייע" השתמשה ביטוי 

   ." יינג 'ויילד ת" הביטוי נטמע ג� בשפה האנגלית וכאשר רוצי� לתאר משהוא פראי אומרי� 

  

  קריאה מהנה
  

�  דניאלה גליקסמ
   
  
  
  

 1חידה ספרותית מספר  �
  שמונה בעקבות אחד, ויהי היום, גולו מלך זולולובנ: את שלושת הספרים

  ביאליק.נ.כתב ח  )א
  אייר אריה נבון  )ב
   עם עובדתהוציאו לאור בהוצא  )ג
 אייר נחום גוטמן  )ד



  ,לתושבי נופית שלו�
  

רומ� , "מות הנזיר",  לשיחה על ספריי2010 ביוני �3במסגרת אירועי שבוע הספר אתארח בנופית ב
רומ� בדיוני המתרחש על רקע העלייה , "אני'אחוזת דג" ו�1840היסטורי על עלילת הד� בדמשק ב

  .�1895ב, הראשונה ביפו
 חלק מהמשתתפי� בהרצאה אכ� קראו מי ואני מקווה שלפחות(מפגש בלתי אמצעי ע� קוראי� 

לא רק משו� שאני מקבל פידבקי� על דברי� שכבר , הוא תמיד אירוע משמח עבורי) מספריי
  .אלא ג� משו� שלעיתי� אני מקבל ג� רעיונות לספרי� שעוד אכתוב, כתבתי

רבי� שואלי� אותי במסגרת המפגשי� הספרותיי� מדוע השתמשתי בשמות של אנשי� אמיתיי� 
אחרי� מתקוממי� על תכני� שה� תופסי� ; שה� רומני� היסטוריי� בדיוניי� לחלוטי�, בספריי

ולעיתי� השיחה מתנהלת על מי ; ")אני'אחוזת דג("ציוניי� � או אנטי") מות הנזיר("כאנטישמיי� 
  .תחקיר לכתיבה וספרות, לנושאי� ברומו של עול� כמו כתיבה, מנוחות

, )www.alonhilu.com(ודש יוני וג� לבקר באתר הבית שלי את� מוזמני� להגיע למפגש בח
שעמד בשנה שעברה במרכז שערוריית , "אני'אחוזת דג"המכר � טעימה קטנה מרב–ובינתיי� 
תורג� מאז לשבע שפות , )הספר זכה בפרס א+ שבוע לאחר ההודעה בוטלה הזכייה(פרס ספיר 

של נער , בנוי כשני יומני� מקבילי�" אני'אחוזת דג. "ל"וזכה לשבחי הביקורת באר, ובחו
 המגיע לאר, הקודש במסגרת העלייה 27ושל אגרונו� יהודי ב� , אני'מוסלמי ערבי בש� צאלח דג

הקטע הבא לקוח מיומנו ". האדונית"הראשונה ונשוי לאישה קרירה מינית אותה הוא מכנה 
  :�19שנכתב בהשראת השפה של סו. המאה ה, הפיקטיבי של האגרונו�

כגו� שהראתה לי , בהליכתנו בחזירה אל הבית נהגה בי האדונית על האורח המשונה
ואת האדמה התופחת מי� , ההולכת ומתעגלת עד אמצע החודש, את הלבנה הרזה

וכל מנהגה של האדונית שלא , ואת בטניה� הנפוחות של העוברי� והשבי�, רבי�
כעלמה פסוחת , לכתכאישה שיכורה היא מה, וכל מעשיה שלא כמעשיה, כהרגלה

  .שומע ואיני מבי�, א+ אני רואה ואיני יודע, דעת
כיבתה , הסיטה את הווילאות, נעלה אחרינו את הדלת, אמות ביתנו' ע� הגיענו אל ד

  .בואה להחדר, את העששית ואמרה לי
  .חשה את כלו�, מ� הדאגה והבהלה אמרתי לה

  .מבקשת אני להתעבר, אמרה
עליוני� עליוני� ותחתוני� ,  מיהרתי והורדתי בגדיי.להט של חו� בא על חזייתי

  .מחיה� א, סגרתי את הדלת אחרינו ובלבי מילה אחת, נכנסתי אל החדר, תחתוני�
  , שלכ�

  הסופר אלו� חילו
  

 במסגרת פסטיבל דר+ הספר בחסות מחלקת 03/06/10הסופר אלו� חילו יתארח בנופית בתארי+ 
  .� באול� הרב תכליתיי� תתקיהרצאה בתשלו. זבולו�. א.התרבות של מ

  

 2חידה ספרותית מספר  �
  :הלל ואייר.  שמחה כתב ע את הספר דודי

  אורי שולביץ  )א
  אורה איל  )ב
  אראלה  )ג
 רות צרפתי  )ד

  



  ירת ספרי� צעירה ימא' ראיו� ע� מעיי� צינובי�
  

מאוד . ראיתי בבית הספר את הספר שאיירת. שלו� מעי�
התרשמתי מהמקצועיות שלו והופתעתי שילדי� כתבו 

האיורי� ש� ה� ברמה גבוהה ונראי� . ו ספר כזהירואי
ודבר ראשו� , עבודה של איש מקצועי ולא של ילדה

  ?  לאייר ספר10לדה בת שרציתי לדעת הוא אי� מגיעה י
� �סבתי קישרה אותי . אז אני אקצר, זה סיפור ארו

דרכה , ע� מישהי שרצתה מאייר לספר ילדי�
, הכרתי את נתנאל סמריק מהוצאת הספרי�

ולאחר שראה את האיורי� שלי הוא פנה אליי 
 . הזהלפרויקטבקשר 

  ?קא על השואהו כתבה דואולי את יודעת למה היא? הא� את מכירה את הילדה שכתבה את הספר
היא  ג� צעירה וגדולה . נו בהוצאה לאוריהכרתי את כותבת הספר במפגש שנער� בינ �

 כשנפגשנו ע� האמהות שלנו כולנו הופתענו . בלבד12כלומר היא בת , ממני בשנתיי�
שמה הוא פז פרויי�  והיא מאוד התחברה לנושא השואה כשלמדה . שאנחנו די דומות
בעידוד המורה  .בתור פרוייקט לנושא החליטה לכתוב על זה סיפורזאת בבית הספר ו

  .שלה ותמיכה של אמא שלה היא החליטה להוציא אותו לאור
  ? אי� הרגשת כשאיירת ספר בנושא קשה כזה

  .זה היה בהחלט קשה אבל זה נת� לי סיפוק וגאווה בסו# �
  ? תמש בה�שבאיזה תוכנות את משתמשת כשאת מאיירת ואיפה למדת לה

ואמא שלי עזרה לי לסרוק אות� ולצבוע אות� ,  כקו שחור–אני ציירתי את הציור ביד  �
  .במחשב בתוכנת פוטושופ

  ? הא� איירת עוד ספרי�
 . יצא לאורטר�איירתי עוד ספר ילדי� ש �

  ? המודפס והכרו�, אי� היתה ההרגשה כאשר ראית לראשונה את הספר המוכ�
� �, י שהוא יצא כמו שציפיתי ע� צביעה טובהראית, כשראיתי לראשונה את הספר הכרו

  .מאוד התרגשתי והייתי גאה, יפה ומושקע, כיתוב נכו�
  ?מה עוד תרצי לספר לנו 

מאוד נהנתי , אני מקווה שאחרי הפרוייקט הזה יהיו לי עוד הזדמנויות לאייר ספרי� �
  .מהתהלי� והתוצאה

 .אני רוצה להודות לסבתי ואימי שעזרו לי ותמכו בי �
  
  

 3ספרותית מספר חידה  �
  :לאה נאור זכתה בעיטור אנדרסן על

  תרגומיה לספרי דוקטור סוס  )א
  הספר זרעים של מסטיק  )ב
  הספר חג לי  )ג
 הספר המשורר  )ד



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    עליזה רווהמאת    הקשר שלי ע� הכתיבההקשר שלי ע� הכתיבההקשר שלי ע� הכתיבההקשר שלי ע� הכתיבה
  

  .לקראת שבוע הספר התבקשתי לספר על הקשר שלי אל הכתיבה והקריאה
  .אני בוחרת להכניס אתכ� אל עול� הכתיבה שלי

: הכתיבה מובילה אותי אל נושאי� כמו. עולמות מגווני�, בעצ�, עול� הכתיבה שלי מכיל בתוכו
חיי היומיו�  נושאהרבה ב ,לעיתי� ממקו� של שמחה, ב ממקו� של עצלעיתי�,  ייחודיתחוויה
 הכתיבה עוזרת . ולרוב בהומורנקודת מבטי האישית על החיי�כתיבה מכסבתא לנכדי� וג� , שלי

,  ומישהו מכעיס אותייומיו�כשקורה משהו ב, לדוגמא, בימי� של כעס. מרגיעה ומאזנת, לי מאוד
 אני מוצאת עצמי מנחמת את עצמי ואומרת בלי ,אותו פנימה" לפמפ�"במקו� להביע את כעסי ו

אני אגיד : כילדה אני זוכרת מילי� דומות...(אני אכתוב עלי�, אתה עוד תראה, אי� דבר: קול
�  .ואותי זה מרגיע ...)אות

עומד לצאת , בחודש הבא. אני רוצה לשת! אתכ� בחוויה משמעותית ביותר בחיי הכתיבה שלי
קטעי הכתיבה נאספו אצלי . הספר ידבר על ואל אמא של חייל...יולמה חלומ. לאור ספרי החלומי

, )כיו� כבר נשוי ואב לשתי בנות(החל משרותו הצבאי של בני האחד , עשרה שני�"במש� כשבע
יו� אחד אמרתי ). ג� הוא כבר נשוי וזה אומר כמה זמ� עבר(המש� בשרותו הצבאי של בני השני 

, לפעמי� חלומות מתגשמי�לפעמי� חלומות מתגשמי�לפעמי� חלומות מתגשמי�לפעמי� חלומות מתגשמי�: ומאחר והמוטו שלי הוא! צרי� להגשי� את החלו�, טוב: לעצמי
  .יצאתי לדר�...חיברתי את החלו� אל החומר שבמגירות ו

כאשר מבקרי�  אצלי נכד או . הפע� אני בוחרת לשת! אתכ� בכתיבתי בנושא הכתיבה לנכדי�
  ...אז כותבת וכותבת הרבה...ובעצ� למה לא לכתיבה...משו� מה תמיד יש חומר למחשבה, נכדה

        
�                                סיו� והחילזו�סיו� והחילזו�סיו� והחילזו�סיו� והחילזו

  סבתא עליזה: הביאה לנכדה וכתבה, מצאה          
  ...החילזו� שוחרר בשלו�...         ולכל הדואגי�        

  היה זה יו� שאחרי יו� גשו�
  כבר אפשר החוצה לצאת 

  סבתא הולכת בשביל המתפתל
  .כמה נעי� לטייל

  לפתע
  נעצרת

  מתכופפת אל האדמה הלחה
   .חילזו� גדול מרימה

                                                        בבית מראה הילדה     
   :את החילזו� לאמא ואומרת                      סבתא שמחה! איזה יופי

  כמה אני מאושרת                                 .את� אותו לנכדה
�  !                   מחמד נהדרת " חיית                סו! סו! יש לי      סבתא מניחה את החילזו

                                            בתו� קופסא אוורירית
�                                       מגישה אותה לנכדה סיו

� 4חידה ספרותית מספר   �                             תוכלי לקחת אותו אל הג
  :היא" זהובת פרווה"הסופרת שיש לה חברה                                                  .היא אומרת

   ימימה טשרנוביץ אבידר)  א                        סיו� לוקחת את הקופסא בידה
  אסתר שטרייט וורצל)  ב           .מסתכלת על החילזו� מאושרת ושמחה

  יעל בן ברוך)                     ג                                           
  דורית אורגד)                                                                ד

  



  :וא� תרצו עוד טעימה
 שמלת פלאי�שמלת פלאי�שמלת פלאי�שמלת פלאי�

  
  לסיו� בת הארבע
  שמלה וורודה

  זו לא סת� שמלה
  .זאת שמלה אהובה

  יו� אחד הביאו אמא וסיו� 
  :את השמלה אל סבתא ואמרו

  אולי תנסי �ת , סבתא
  להוריד את הכתמי� 
  אנחנו ניסינו וניסינו 

  .אבל הכתמי� לא יורדי�
  סבתא הסתכלה על השמלה מקרוב

  מי� של טושי� כחולי�אלו כת
  :חשבה ואמרה בלבה
  .אלו כתמי� עקשניי�

  
  סבתא ראתה 

  כמה סיו� עצובה
  אני בטוחה : והבטיחה

  .שאצליח במשימה
  

  כיבסה סבתא את השמלה 
  ,הוסיפה אבקה, הוסיפה סבו�

  ,שטפה ושוב כיבסה, שפשפה
  .השהייתא� השמלה מוכתמת כפי 

  
  יש לי רעיו�

   אמרה סבתא בלבה
  ת�אקשט כל כ
  .בחוטי רקמה

  פתחה קופסת פח עגולה

  .היו בתוכה חוטי רקמה בכל הצבעי�
   ,חיפשה סבתא בי� החוטי�

  הביטה מקרוב, הזיזה
  !יהיה טוב , יהיה טוב: ואמרה

  לקחה מחט, סבתא לקחה חוט
 .והתחילה לרקו� בנחת

  באפור ובסגול, רקמה בוורוד
  :לפתע הרימה עיניי� אל סיו�
  חסר לי כא� עוד צבע אחד

  .שיהפו� את הרקמה למשהו מיוחד
  

  קראה סיו� ! חוט לב� , חוט לב�
  .וסבתא מיד הסכימה

  זה בדיוק מה שמתאי�
   .אמרה בשמחה והמשיכה
  סיו� חיכתה בסבלנות  

  :עד שפתאו� סבתא קמה ואמרה
  ! השמלה מוכנה , זהו
  

  סיו� הביטה על השמלה והתפלאה 
  אינ�כל הכתמי� הכחולי� 

  במקומ� הופיעו פרפר ופרחי�
  .באפור ובלב� ג�, בוורוד

  
  :סיו� הביטה אל סבתא וחייכה

  אני שמחה, אני כבר לא עצובה
  :לבשה את השמלה ואמרה

  .  שמלת פלאי� וורודהשמלת פלאי� וורודהשמלת פלאי� וורודהשמלת פלאי� וורודהעכשיו יש לי 

  
  

  :רקמה וכתבה בשמחה
  סבתא עליזה

  
  



         לצאת לדר� לצאת לדר� לצאת לדר� לצאת לדר�����כתיבה כתיבה כתיבה כתיבה 
, ספר שירה, זה יכול להיות רומ�. רבי� מאיתנו חולמי� לכתוב ספר או סיפור ולהוציאו לאור

לכל אחד יש חוויות ורעיונות אות� הוא רוצה לשת� ע� . מדרי� טיולי� או כל דבר אחר, ביוגרפיה
ת הרעיונות א� רובנו משאירי� א. לקבל מה� הוקרה או לפחות תגובה, לרגש אות�, האחרי�

א� לאחר לבטי� משאירי� , ישנ� כאלה שמעזי� וכותבי�. והיוזמות חבויי� מעי� כל במגירות מוחנו
  .מחשש שהתוצאה אינה טובה מספיק או מסיבות אחרות, את הטקסט קבור במגירה

מעובד , המסר או הסיפור ולהפו� אותו לחומר כתוב, למה קשה כל כ� לקחת את הרעיו�? ומדוע
  . והיא מאוד אישית, יש לכ� יותר מתשובה אחת? ומלוטש

אבל לעיתי� הדר� . מי שרוצה לכתוב לרוב יש לו כשרו� כתיבה בסיסי ואיננו חושש מהמילה הכתובה
  . שצרי� לעבור מרעיו� או אפילו שלד של סיפור לספר ב� מאות עמודי� ארוכה ומפחידה

  ?שו� תקציר קוד� או שקופצי� ישר למי� הא� צרי� לר?  מהעלילה?הא� מהדמויות, ממה מתחילי�
  

  . ע� הזמ� כל אחד מוצא את צורת הכתיבה המתאימה לו. לשאלות הללו" תשובות בית ספר"אי� 
, , , , יש ראשית לפתח את הרעיו� המרכזי במידה כזויש ראשית לפתח את הרעיו� המרכזי במידה כזויש ראשית לפתח את הרעיו� המרכזי במידה כזויש ראשית לפתח את הרעיו� המרכזי במידה כזו, , , , כדי לכתוב סיפור או רומ�כדי לכתוב סיפור או רומ�כדי לכתוב סיפור או רומ�כדי לכתוב סיפור או רומ�: אבל דבר אחד ברור

  ....שייווצר מספיק חומר עבודה לשלב הכתיבהשייווצר מספיק חומר עבודה לשלב הכתיבהשייווצר מספיק חומר עבודה לשלב הכתיבהשייווצר מספיק חומר עבודה לשלב הכתיבה
 דבר מה גר� לכ� ....מדוע בעצ� הרעיו� שלכ� מעני�מדוע בעצ� הרעיו� שלכ� מעני�מדוע בעצ� הרעיו� שלכ� מעני�מדוע בעצ� הרעיו� שלכ� מעני� לחשוב �אורה פשוט הדבר הראשו� לכ

�הרעיו� עובר מהצד התת, כשמביני� זאת. אבל חיוני שיהיה ברור לכ� למה, להשתעשע ולהתעמק בו
בצד הזה עומדי� לרשותנו הרבה יותר כלי� לפתח את הרעיו� ולעבד . מודע של החשיבה לצד המודע

ודמויות , סיפורי� שקשורי� בו,  על רעיונות נוספי� שמתקשרי� אליואנחנו יכולי� לחשוב. אותו
קחו כמעט כל ספר ותגלו . אבל הוא רק הבסיס להמש�, הוא הציר המרכזי. שעשויות להקשר אליו

ולא , החוכמה היא לספר את הסיפור. שיש בו רעיו� או שניי� מרכזיי� שמחזיקי� את הסיפור כולו
  ...זה ג� הקושי כמוב�. ה שלא משאירה מקו� תמרו�לבטא את הרעיו� בצורה ישיר

אול� רק מתי מעט ניחנו ביכולת . דמויות והתרחשויות,  עלילה–רבי� מנסי� לחשוב על הכל מראש 
חלק גדול מההנאה הכרוכה בכתיבה הוא הגילוי וההתפתחות שנוצרי� תו� כדי חלק גדול מההנאה הכרוכה בכתיבה הוא הגילוי וההתפתחות שנוצרי� תו� כדי חלק גדול מההנאה הכרוכה בכתיבה הוא הגילוי וההתפתחות שנוצרי� תו� כדי חלק גדול מההנאה הכרוכה בכתיבה הוא הגילוי וההתפתחות שנוצרי� תו� כדי . א� בכלל, הזו

אבל לא נית� , או לפחות צמתי� מרכזיי� וסצינות חשובות,  אפשר לתכנ� חלק מהעלילה....התהלי�התהלי�התהלי�התהלי�
אבל א� יש , זה אולי יישמע לכ� קצת מוזר. להרי# בראש תסריט שכולל מאות עמודי� לפרטי פרטי�

  ... ה� כבר יכתבו חלק מהעלילה בעצמ�, לכ� דמויות מפותחות מספיק בראש
ותתחילו להתנהג כמו שה� , הכניסו את עצמכ� לנעליי� שלה�, שימו אות� בסיטואציה מסוימת

היכולת לעבור . חיש מהר תהפכו לשחקני� שמשחקי� את כל הדמויות במקביל. אמורות להתנהג
. ובמיוחד ככל שאת� מכירי� את הדמויות שלכ� יותר מקרוב, מדמות לדמות משתפרת ע� הזמ�

  . י� לחשוב כמות�א, אי� להתבטא כמות�, תלמדו אי� להתנהג כמות�
    שסצנהשסצנהשסצנהשסצנהכדי כדי כדי כדי . תפתח עלילת משנה או תסגור אותה,  שאת� עומדי� לכתוב תקד� את העלילהסצנהכל 

בי� , הוא יכול להיות בי� דמויות.  בי� א� ישיר או מרומז,,,,תהיה מעניינת צרי� להיות בה קונפליקטתהיה מעניינת צרי� להיות בה קונפליקטתהיה מעניינת צרי� להיות בה קונפליקטתהיה מעניינת צרי� להיות בה קונפליקט
 שמוציא את תכונות �העניי הקונפליקט הוא מוקד. וכ� הלאה, בי� דמות לבי� הטבע, דמות לבי� עצמה

ובכ� מקד� את העלילה , מעשי� וקבלת החלטות, שמחייב התמודדות, האופי של הדמויות החוצה
 הקרובה שאת� עומדי� הסצנהבכל פע� שאת� ניגשי� לכתוב חישבו על . ואת ההבנה של הקוראי�

 מהו הקונפליקט ?מה עומד לקרות בה? מה החשיבות שלה ?  מי מופיע בה �בדומה למחזה , לתאר
  ? שיש בה

  . מרתקתסצנהאת� בדר� הנכונה לכתוב , א� יש בידיכ� תשובות טובות לשאלות האלה
אבל ע� . אני מניח שמה שנכתב כא� לא עושה לכ� חיי� קלי� יותר, א� עד כה התלבטת� א� לכתוב

הארוכה למימוש תכנו� מקדי� וכשרו� סיפורי תוכלו לצאת לדר� ולהתמודד ע� הדר� , קורטוב דמיו�
אבל לראות את הספר שלכ� על מד� הספרי� בחנות זו הרגשת התעלות  . קל זה לא יהיה. החלו�

  .שקשה לתאר
  

  ! בהצלחה 
  רביב מיוחס



  עוזי אורנן   /      שיר למולדת
  

  ,ָּבִנים ַלּמֹוֶלֶדת, ָנקּוָמה ֻּכָּלנּו
  ָּכל ָּדת ּומֹוָצא ֻשָּתִפים ָּבְך ַעד ּתֹם                   

  ֶאֶרץ ֶנְחֶמֶדת הֹו, ָיָפה 'ְּת 'ְרֵצנּו
                      .ֶאָחד ַהְּלאֹום, 'ַחת 'ְּת ִאֵּמנּו

  5חידה ספרותית מספר   �                                                                                  
  ְּבֵני ַהּמֹוֶלֶדת, ָנקּום ִנָּשַבע ָלְך

  :כתב" המורה שלנו חברמן"את הספר                                    ַּגם ִאיש ַּגם ִאָּשה ַלְּקִרי.ה ִמְתַיְּצִבים
  נאוה סמל)   א                                                ַית ַהָּשלֹום ַהּנֹוֶלֶדתְראּו ָנא ֶהְמ

  יהודה אטלס)  ב                                                 .ְּבָכבֹוד ְּכָשִויםְּתנּו ָיד ֶזה ָלֶזה 
  ישראל לרמן)  ג                                                                                       

 אפרים סידון) ד                               ַלּטֹוב ְוַגם ָלעֹול - ֲאַנְחנּו ֶאְזָרִחים 
 ָּכבֹוד ְוִשְויֹון ְּבַנְפֵשנּו ַלּכֹול

  ֻחִּקים ְמֵלִאים ְוצֹוְדִקים ְלָכל ְּפָרט
   !עֹוָלה ַעל ָּכל ָּדת , זֹאת ָהֱאֶמת

  

  לֹו ַהָּזר ְּבַקְצֵוי ַהַיֶּבֶשת                   יֹוֵשב 
              !"ָה.ֶרץ ַהּזֹאת ִהיא ֶשִּלי: "ּתֹוֵבַע

                  רֹוֶחֶשת  ְּבַחְרָּתנּו , ָּדת ִמְסַּתֶּגֶרת
  !לֹא ָלנּו ְּתִהי, ַמְפָלה ָּכל שֹוֶנה ָלּה

    

   ַהָּזר ֶשֵּמֵעֶבר ִלְגבּול ַהַּיֶּבֶשת
  ִשְחרּור ְלֻאִּמי ַיְצִמית ָּכל ִניצֹוץ ֶשל

                 - ַיִּטיף ְלִקְנ'ת ָּדת ִעֶּוֶרת ּגֹוֶעֶשת
  ! ִאִּמי, ַּגם הּוא לֹא ַיְסֵטנּו ִמְּדבֹוק ָּבְך

  

  ַלּטֹוב ְוַגם ָלעֹול- ֲאַנְחנּו ֶאְזָרִחים 
 ָּכבֹוד ְוִשְויֹון ִאָּתנּו ַלּכֹול

  ְדִקים ְלָכל ְּפָרטֻחִּקים ְמֵלִאים ְוצֹו
   !עֹוָלה ַעל ָּכל ָּדת , זֹאת ָהֱאֶמת

  6חידה ספרותית מספר   �                                                                        
  'ַחי ַלּמֹוֶלֶדת ִהּכֹונּו ָּכל ֶרַגע

  :היתהו הראשונה של המלך פרדיננד פדהצור פקודת                        מּול ֶרַשע ָוֶקֶצף ָעֵלינּו ִיְנַחת
   לכסות את עין ימיןםחייביכולם ) א                                     ַהְּבִרית ֶשֵּביֵנינּו ֶּתְחַזק ִמָּכל ֶּפַגע
  ותכולם חייבים לדבר בשפתיים סגור)                                    ב.ְשבּוַעת ֱאמּוִנים ְלמֹוֶלֶדת 'ַחת

 םבאוזנייכולם חייבם לשים פקקים )  ג                                                                             
   לקפוץ על רגל אחתםחייביכולם )  ד                                           שּורו 'ְרֵצנּו, ְּבֵני ַהּמֹוֶלֶדת

  ָּגָוןָּבאֶֹפק ֵירֹומּו ָהֵרי ְּתכֹול 
  ַהֶּשֶמש ַּתְפִציַע ִּבְזַהב ַהַקְרַנִים

  .ָשַמִים ָיִאירּו ְּבאֹור 'ְרָּגָמן
 

  ַלּטֹוב ְוַגם ָלעֹול- ֲאַנְחנּו ֶאְזָרִחים 
 ָּכבֹוד ְוִשְויֹון ִאָּתנּו ַלּכֹול

  ֻחִּקים ְמֵלִאים ְוצֹוְדִקים ְלָכל ְּפָרט
   !עֹוָלה ַעל ָּכל ָּדת , זֹאת ָהֱאֶמת



  

וכמו כל , כתושבי ישוב הממוק
 על שביל ישראל אי� ספק כי רבי
 מאיתנו נהני
 מהקרבה לטבע


 מקרב את הטבע אלינו מדי שבוע ולכבוד חג ד קלפו�ד קלפו�ד קלפו�ד קלפו�וווואהאהאהאה. תמיד רוצי
 ממנו עוד�דבר שאוהבי

  :הנוגעי
 באזורנו, סביבה  ואתרי
, הספר העביר אלינו רשימה מגוונת של  ספרי
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  :אוייר על ידי" לשפן יש בית"הספר 
   הילה חבקין)  א
  גיל לי אלון קוריאל)  ב
  אורה אייל)  ג
  בתיה קולטון)  ד

  

  8חידה ספרותית מספר  �
 :הוא, י"ור לבית אבהבכ: פרוש ראשי התיבות בשם הספר

  אני בין יהודים  )א
 אני בן יחיד  )ב
 אליעזר בן יהוד  )ג
  אנחנו בארץ ישראל  )ד

  



   נאמנת ספריה–עינב גלעי� 
 3 ולפעמי� אני קוראת ,אני כל הזמ� קוראת ספרי�". תולעת ספרי�" ואני 10אני בת , שמי עינב

אני אוהבת לקרוא . ליד המיטה שלי יש תמיד ערמות של ספרי� על השידה. ספרי� באותו הזמ�
 ואפילו ספרוני� ,תאני קוראת ג� ספרות ישראלית וג� ספרות מתורגמ. מדע בדיוני והרפתקאות

  .באנגלית
 ,אסתי.  ולשמחתי נבחרתי,ברור שהצבעתי" מי רוצה להיות נאמ� ספריה"כאשר המחנכת שאלה 

 לימדה אותי ואת שאר נאמני הספריה אי! להשתמש בתוכנת אגרו� של הספריה ,מנהלת הספריה
ה לספרית בית בימי חמישי בבוקר ובימי שישי בהפסקה הגדולה אני מגיע. ואי! להיות ספרנית

כאשר מישהו רוצה להחלי" . מדליקה את המחשב וממתינה שיבואו ילדי� להחלי" ספרי�, הספר
א� הוא אחר בהחזרה אני מבקשת שפע� הבאה יחזיר בזמ� את . ספר אני רושמת את זה במחשב

  .א� אי� ילדי� בספריה אני נגשת לעגלת החזרת הספרי� ומסדרת אות� במקו�. הספר
. חיפה ספרית קריאה לילדי�" שמע"השנה פתחו לראשונה ב. ני נאמנת ספריהא" שמע"ג� ב

כאשר ילד רצה להשאיל ספר הוא . אי� מחשב ואת רישו� הספרי� אנחנו עושי� ידנית" שמע"ב
ושומרת בקלסר מיוחד , אני רושמת על כרטיס הספר את הש� שלו ואת מועד ההחזרה, מגיע אלי

יעל אחראית הספריה לא מרשה עדי� להשאיל ספרי� . ספרעד שהוא מחזיר את ה, את הכרטיס
בגלל שהספריה חדשה היא אפילו . מפני שיש מעט ספרי�" שמע"אלא רק לקריאה בתו! , הביתה

אבל אנחנו מקוי� שנקבל תרומות ספרי� חדשי� והספריה , קטנה יותר מספרית בית הספר בנופית
  .תגדל ואז נוכל להרשות לילדי� להשאיל ספרי� הביתה

הוא " שמע" וב,בנופית הוא יושב על כסא ליד שולח�, � מישהו רצה לקרוא ספר בספריהא
  .אני מאוד אוהבת להיות ספרנית ושמחה שאני נאמנת ספריה בשתי הספריות. מתכרבל על פו"

  
        """"הסיפור של טריסי ביקרהסיפור של טריסי ביקרהסיפור של טריסי ביקרהסיפור של טריסי ביקר: ": ": ": "המלצה על ספרהמלצה על ספרהמלצה על ספרהמלצה על ספר

          גקלי� וילסו�: ש� הסופרת
  ניק שרת: � המאיירש

  סיגל גפ�: תרגו� לעברית
  ספרי חמד: הוצאה לאור

  2007יצאה לאור בישראל בשנת 
  

  :תקציר הספר
אני במקומכ� . זה ספר שכולו עלי. קוראי� לי טרייסי ביקר

הכי מטור" , ה הסיפור הכי לא ייאמ�ז. קוראת אותו הייתי
   .בחיי. והכי קורע לב שיש

  
נוגע ללב , טרייסי ביקר הוא סיפור חכ� הסיפור של
אבל  , ילדה בת עשר שחיה בפנימיה לילדי�ומשעשע על

כתבה אותו . הכי בעול� רוצה בית אמיתי ומשפחה משלה
  הילדי� המוערכות והאהובות ביותר בבריטניה מסופרות, קלי� ווילסו�`ג
  

  :יההמלצה של
כאשר מגיע החבר . סיפור זה ריתק אותי מאוד וריגש אותי כי מסופר ב על ילדה  שאמה אלמנה

. ה� אינ� אוהב� זה את זה ואמה של טרייסי נאלצת לזרוק אותה מביתה, ריסישל אמה של ט
  .סטי� ופיטר'ג, טריסי מועברת לפנימיה יחד ע� לואיז

בהמש! הספר יש עוד המו� . לטריסי יש שני חלומות והיא רוצה במיוחד שאחד מה� יתגש�
 .הרפתקאות



  עצמונה גלעי�/ אוס� מילי� 
  

  וכשאני יושבת וחושבת 
  לא יודעת מה
  ,לא יודעת אי�

  .אבל הנה זה זור� לו ומפכפ�
  המילי� נובעות עולות

  .מתגלגלות, מתעגלות
  הד� מתמלא אט אט

  .ופתאו� הכל נראה כמו סלט
  חושבת שכדאי להוסי� לזה רוטב

  .את� יודעי�, בשביל הטע�
  ,לא חמצמ� או עוקצני

  .קצת פיקנטירק 
  ?שהגברת תרי� את שובל שימלתה

  ".מוכרות"נשי� צעירות תמיד . כמו בפרסומת
  .ובכלל לא רציתי למכור

  .אז אי� גברת
  ?רוטב תותי�

  .אולי קצפת ע� איזה דובדב� לקישוט
  בעצ�

  ?מה בעצ� רציתי להגיד כא�
  .כלו� חסר משמעות

  .נובעות מהמקלדת בלי שליטה, רק מילי� שנכתבות מעצמ�
  .פע� קראו לזה שירה צעירה

  .חה חה
  .משוררת נהיתי פתאו�

  
ממלאה את הד� בגבב הזוי , וככה בלי לשי� לב השתרבטו לה� מאה מילי� ועוד היד נטויה

. את� טועי�, וא� נדמה לכ� שאני יודעת" ?מרומה היא מנסה ל: "שאת� כא� קוראי� ותוהי�
? ולמה בי� הדברי� צרי� להיות קשר? ולמה צרי� להיות לכל דבר פשר. ג� את� לא יודעי�. הנה

סת� . רק אוס� מילי� שהתפר� למס�. הרי זו לא ברכה וכבר מזמ� לא שירה? ולש� מה החריזה
לב� זה . מה פתאו� חרדה?  הלב� הזהחרדה מכל החלל? ואולי אני  רק מנסה  למלא את הד�. כ�

  .זה השחור שהוא רע ומפחיד וכל זה? לא. זה מה שלימדו אותנו. נקי וטוב
  .כמה שטויות

   .די
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   :כשאומרים תפוח הפה נהיה

  פתוח  )א
 נפוח  )ב
 מלוח  )ג
 שטוח  )ד



  
  

       ????בחתוליתבחתוליתבחתוליתבחתולית" " " " שבוע הספרשבוע הספרשבוע הספרשבוע הספר""""אי� אומרי אי� אומרי אי� אומרי אי� אומרי 

  

  .בג� תאנה הוא בנושא חתולי�השנה שבוע הספר 

תעלול ועוד חתול , חתול דלעת, תו� החתול הכחול: על המד� מוצגי� ספרי� רבי� בנושא כגו�

  .ספרי אינפורמציה בנושא

וכול� , צילומי החתולי� מוצגי� בג�, כתבו ספרוני� על החתולי� שלה�, שלה� חתולי�,הילדי�

  .נהני� מהעיסוק הלא שיגרתי

  ..........,    מיאו, מיאו, מיאו

    

  בברכה

   אוהבת חתולי� וספרי�–דניאלה גליקסמ� 
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   :י חיים הואלעמאייר שהתמחה בציורים מדעיים של בה
  הילה חבקין  )א
 בתיה קולטון  )ב
 דני קרמן  )ג
 אלונה פרנקל  )ד

 



  

  

  

  :דגנית לוקס
  
 




