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זהר שביט  -פינת הספרים  -לקראת
החנוכה  -ספרים לגיל הרך' :ספר דני '-

רון נשיאל  :זוהר שביט ,שלום.
זהר שביט  :שלום ,שלום.
רון נשיאל  :פינת הספרים והפעם ,אנחנו לא מדברים על ספר
אחד ,אלא ממליצים על כמה ספרים לגיל הרך ,שאפשר וכדאי,
לקנות כמתנות לקראת חנוכה.
זהר שביט  :בדיוק כך .חג החנוכה מתקרב ובא ,העלה בי את
הרעיון שאולי כדאי במקום לקנות בדמי חנוכה איזה משחק
מחשב ,או עוד איזה צעצוע דיגיטלי ,שווה לחזור למנהג היפה של
קניית ספרי קריאה ,כמתנות לילדים והיום אני הייתי רוצה לדבר
על ספרים לגיל הרך ,מכמה סיבות.
רון נשיאל  :זאת אומרת ,ספרים שהורים מקריאים לילדים.
זהר שביט  :קוראים ,בדיוק כך ,בדיוק .קודם כל ,בגלל שאני
חושבת שזה הדבר שמשותף לכולנו ,לכולנו הכוונה לישראלים
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שילדותם הייתה במדינת ישראל ,אנחנו גדלנו על הספרים האלה
ואחר כך ,אנחנו המשכנו להנחיל אותם .אני קראתי לילדים שלי
את הספרים שאימא שלי קראה לי ואבא שלי ואחר כך ,הילדים
שלי קוראים לילדים שלהם את אותם ספרים וזה ,אני חושבת
הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו ואגב ,עולים
חדשים ,הרבה פעמים מתלוננים על המחסור בחוויות הילדות
המשותפות לישראלים .אז ,אני פשוט חושבת שכדאי לחזק את
העניין הזה של העברה וההנחלה הדורית הזאת .עכשיו ,לפני כמה
זמן ,מורה בתכנית שלנו ,באוניברסיטה ,התכנית למחקר תרבות
הילד והנוער ילדה ,והיא ביקשה מאיתנו כמתנה ,שנקנה לה את
אוסף הספרים האולטימטיבי לילדים בגיל הרך וישבנו והכנו
רשימה והיום אני רוצה לחלוק אותה עם מאזינינו הנאמנים.
רון נשיאל  :בבקשה.
זהר שביט  :אז כמובן ,קודם כל ,מדובר בספרים המובנים
מאליהם ובהם ספר דני ,עם השיר האלמותי שמצייר באופן כל כך
נוגע ללב את צערו של הילד  -אינני בוכה אף פעם ,גיבור אני,
אף פעם לא בכיין ,אך למה זה ,אימא ,למה בוכות הדמעות
מעצמן?
רון נשיאל  :כן .מרים ילן שטקליס.
זהר שביט  :מרים ילן שטקליס ,נכון .או ארץ יצורי הפרא של
סנדק ,שנותן דרור לדמיון ומביא את המפלצות לחדר הילדים
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ובמידה רבה עוסק בזכות להיות ילד רע ,אבל גם לדעת לחזור
משם.
רון נשיאל  :כן.
זהר שביט  :וכמובן ספרה הנפלא של לאה גולדברג  -דירה
להשכיר ,שמתאר כל כך יפה את מה שכל כך נחוץ לנו עכשיו,
היכולת להכיר באחר ולהכיל אותו .כמובן ישנם הספרים הקלסיים
שכולם מכירים ,כמו מעשה בחמישה בלונים ,מיץ פטל ,בוא אליי
פרפר נחמד ,תירס חם ,הביצה שהתחפשה ,שמוליק קיפוד ,אצו-רצו
גמדים ועוד ועוד ,אבל הייתי רוצה להתעכב עכשיו על כמה
ספרים נפלאים ,שגם הם היו ברשימה ,ואולי קצת פחות מוכרים
ומדובר בספרים שלכאורה ,הם מאוד -מאוד פשוטים
ומינימליסטיים ,אבל בדרכם ,הם מאוד עשירים ,גם מפני שיש
להם אמנם מסר אבל לא מוסר השכל ,זאת אומרת ,הם לא
מוסרניים ,ומה שחשוב בכל כך היום ,זה שאלה טקסטים פשוטים,
שלמרות הפשטות שלהם ,הם מצליחים להציג מורכבות והיכולת
לקרוא קריאה מורכבת ,היא באמת דבר שאני חושבת שאנחנו
הולכים ומאבדים אותו והמורכבות היא לא רק בטקסט ,אלא גם
באיורים וזה אגב ,דבר שצריך להגיד על ספרים לגיל הרך ,שיש
בהם תמיד שני טקסטים ,הטקסט של המילים והטקסט של
האיורים .אז הספר הראשון ,זה ספר לכאורה קטן ,שנקרא -
אהרון והעיפרון הסגול ,מאת קרוקט ג'ונסון והוא מתאר במעט
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מאוד טקסט ,מסע גדול של ילד קטן ,שלפני השינה יוצא
להרפתקה או להרפתקאות ,בעזרת העיפרון והוא יוצר עולם שלם
וסיפור שלם בעזרת העיפרון .המלצה נוספת היא  -הדלעת
המופלאה ,של לנרט הלסינג ,שגם כאן ,הדימיון הוא בלתי ..אין לו
גבולות .מדובר בשני דובים ,דוב ודובון שלאחד יש מגפיים כסופים
ולאחר מגפיים מוזהבים והם מגלים יום אחד ,כשהם אוכלים ביצי
נמלים בדבש ,גרעין ואז הדוב מכה על הדובון בוא נטמון אותו
באדמה ולראות מה יקרה ולהפתעתם גדלה ממנו דלעת ענקית,
שהולכת ונעשית גדולה יותר ויותר והיא מוחצת את הבית שלהם
ואז מתוך ההתאמה לנסיבות ,הם עוברים לגור בדלעת ואחר כך,
כשהדלעת ..קר בדלעת כי הם מגיעים איתה לארצות הקור ,הם
מדליקים בה את האח ואז הדלעת מתחממת והם מפליגים איתה
כמו בכדור פורח ועולים לאוויר ורואים את העולם מהאוויר ושוב,
זה ספר שהוא שיר תהילה לדימיון ,שהוא נשמע לגמרי הגיוני
והוא נשמע לגמרי הגיוני ,מפני שהוא באמת מהלל את הסקרנות
ואת התעוזה ואת הגמישות וההתאמה לנסיבות והכל באמצעות
דלעת אחת פשוטה .ואולי ההמלצה האחרונה שלנו ,לסיום ,תהיה
לספר נפלא של לפני השינה ,שנקרא  -לילה טוב ירח ,מאת
מרגרט וייז בראון .ספר גם מאוד קטן ,ולכאורה מאוד פשוט,
שעוסק בטקס השינה של ארנבון ילד ,שנפרד מן היום והוא נפרד
מהם על ידי כך שהוא מברך את כל החפצים בחדר ,בברכת לילה
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טוב ואנחנו עוברים יחד עם העיניים שלו ,אנחנו מלווים את
העיניים שלו ,שנפרדות מתמונה ועוד תמונה בחדר ועוד פרט בחדר
והסיפור שהוא סיפור עם מעט מאוד מילים ,ועם איורים מאוד-
מאוד יפים ,מתאר את האופן שבו הזמן חולף כי מעמוד לעמוד,
גם רואים בשעון שעבר הזמן ,וגם ההחשכה של החדר ,עד שבסוף,
כשכל החדר מחשיך ,אפשר לראות שבית הבובות מואר והילד
הולך לישון ומה שכל כך נפלא בו ,זה באמת הטקס הזה של
ההרדמה שיש בו ילד אחד וגברת ישושה שלוחשת  ...והם כולם
לאט-לאט ,נכנסים לתוך החשכה ומגיעים ללילה הטוב ,בצורה
מאוד-מאוד נעימה .אני חושבת שאין דרך יפה יותר ,להרדים ילד
לפני השינה ,מאשר באמצעות הספר הזה.
רון נשיאל  :יפה .אהרון והעיפרון הסגול ,הדלעת המופלאה ולילה
טוב ירח ,אלו ההמלצות שלנו הפעם לילדים .זוהר שביט ,תודה
רבה.
זהר שביט  :תודה וחג חנוכה שמח.
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