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פרופ' זהר שביט ,ראשת התוכנית למחקר
התרבות הילד והנוער באונ' ת"א -

רון נשיאל :

פינת הספרים .פרופ' זוהר שביט ,שלום.

פרופ' זוהר שביט :
רון נשיאל :

שלום שלום ,שבת שלום.

אוניברסיטת תל אביב .ראשת התוכנית למחקר

ותרבות הילד והנוער .זוהר ,שנת הלימודים החלה ואנחנו רוצים
להמליץ לקוראים הצעירים על כמה ספרים שכבר הפכו לקלסיקה.
קודם כל על 'ילדי המסילה של אדית נסביט שהופיע בתרגום
מחדש לעברית של שוהם סמית ואמנון כץ בהוצאת מודן .סיפור
על שלושה ילדים אנגלים ,רבי תושיה שפותרים את תעלמות
היעלמו של אביהם .זה ספר ,זוהר ,שיצא לאור לפני  110שנים
ועדיין לא נס ליחו ,כמו שאומרים.
פרופ' זוהר שביט :

בדיוק כך .קודם כל  ,רון' ,שלום כיתה א''

,נכון שהמשפט הזה הוא משפט שכל שנה מרגש אותנו מחדש? זה
באמת הזדמנות גם לעסוק בספר שמתאר את החוויה של כיתה
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א' וגם ילדי המסילה .עכשיו צריך לומר ,שילדי המסילה במישרין
אינו עוסק בשאלת החינוך ,אבל עולה ממנו סיפור מאד מעניין על
ילדים ,בגלל שהמשפחה יורדת מנכסיה ,הם בעצם מוגלים מחוץ
ללונדון לאיזה איזור מאד זול ,המשפחה לא יכולה להרשות
לעצמה לשלוח אותם לבית הספר .הם מתחילים להנות ממה
שהיינו מכנים היום 'הום סקולים' .אמא שלהם מלמדת אותם קצת
והם בעיקר מסתובבים בחוץ ולומדים להכיר את העולם.
כשקוראים את הספר הזה ,אני לפחות שאלתי את עצמי כמה
שאלות שנוגעות לחינוך של הילדים שלנו :עד כמה אנחנו בחינוך
היום מכינים את הילדים לכישורי החיים .עד כמה אנחנו נותנים
להם הזדמנויות לפגוע את הסביבה ,לפגוש דמויות אחרות בסביבה.
להכיר עולם שאיננו העולם שלהם ,עד כמה אנחנו נותנים להם
הזדמנות להכיר את הטבע והצומח .מה שעולה מכל הסיפור הזה
הוא שלפעמים שאתה עוזב ילדים לנפשם ,בתנאי שהם קיבלו
חינוך טוב קודם ,הם מגלים בעצמם את העולם והם עושים את
זה עם המון חוכמה ,עם המון סקרנות והתוצאה היא ,ילדים
שזוכים לחינוך בעיני הרבה יותר פורה .אחר כך הם יחזרו שהכל
יחזור לקדמותו והאב שמתברר ,לא נעשה ספויילר נכון?
רון נשיאל :

כן ,לא ,אל תעשי ספויילרים ,בטח.

פרופ' זוהר שביט  :האב  ,הם חוזרים בחזרה לאב ,הם יחזרו
ללמוד לטינית ויוונית וחשבון ואולי ספרות גם ,אבל החוויה הזו
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שהם זכו לה בגלל המצוקה תהיה לדעתי חוויה מכוננת בחיים
שלהם וזה באמת העלה דווקא עכשיו בפתיחת שנת הלימודים,
העלה בעיני ביתר תוקף את השאלה :עד כמה אנחנו משאירים
מקום לילדים לזמן שהם מבלים בו בעצמם .החיים של היום של
ילדים כל כך מאורגנים במשבצות ,הם או בבית ספר ,או בחוגים,
הם כל הזמן במסגרות .אפילו החוויה שאני זוכרת אותה מאד
לטובה מהילדות שלי של שעות אחרי הצהרים חופשיות לגמרי,
חוויה הזאת נעלמה ,כי כל יום הילד לומד משהו אחר .מה
שעולה מהספר הנפלא הזה ,אגב ,הוא נהדר ,הוא באמת יותר
ממאה שנים אבל הוא מאד מרגש .הוא כתוב מאד יפה ומה שיש
בו  -יש בו אהבת האדם .אני חושבת שבית הספר כל כך מתאר
אהבת אדם וחמלה ונדיבות שזה מה שמשאיר אותו לספר שגם
היום כיף לקרוא אותו וגם מאד משובב לב.
רון נשיאל  :כן .אז אם הזכרנו את פתיחת שנת הלימודים יש לא
מעט ספרים שעוסקים בקשיי ההסתגלות של ילדים לבית הספר.
פרופ' זוהר שביט  :כן.
רון נשיאל :

יש זמן להזכיר ממש במשפט אחד..

פרופ' זוהר שביט  :הייתי מזכירה את 'רמונה הולכת לכיתה א' '
של בברלי קלירי שעכשיו מלאו לה  100שנים והיא עדיין בחיים
ועוד ידה נטויה .זה ספר פשוט נפלא שמתאר..
רון נשיאל :

ספר שמתאר בראשית קריאה של כתר נאמר.
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פרופ' זוהר שביט :

כן .במבע משולב עם רמונה ,ילדה מאד

סקרנית ומלאת דמיון שמאד קשה לה להסתגל למסגרת .היא כל
דבר רוצה לעשות בדרכה ואיך לאט לאט היא לומדת להסתדר
בבית הספר גם עם מורה שלא מתלהבת מילדים שרוצים לפעול
מחוץ למסגרת .הוא חביב ביותר .ואני מאד

מאד ממליצה את

זה לתת לקריאה לילדים .אני חושבת שהם יוכלו לקרוא את זה
בסוף כיתה א' והם מאד יוכלו להזדהות עם הדמות של רמונה.
פרופ' זוהר שביט :

אז רמונה הולכת לכיתה א' .מילה ,זוהר,

לסיום על התוצאות העגומות בספרות והבעה .קראנו אתמול שאילו
המקצועות שבהם היו הציונים הנמוכים ביותר במבחני הבגרות בכל
הארץ .מה הפתרון?
פרופ' זוהר שביט :

הפתרון הוא ששר החינוך יקח את זה

כפרוייקט שלו ,כמו שהוא לקח את הענין של המתמטיקה וייתנו
מקום הולם ללימודי הבעה בספרות.ה מקצוע שנקרא ספרות קוצץ
בצורה בלתי רגילה .הילדים ,התלמידים נדרשים להכיר מעט מאד
יצירות ,לא מלמדים אותם להביע את עצמם .אנחנו רואים את
התוצאות האלה כל הזמן בכל אחד ממישורי החיים .בכל  ,הייתי
אומרת ,בכל השכבות החברתיות .הישראלים לא לומדים הבעה
ולכן הם מאד

מתקשים בלהביע את עצמם באופן מדוייק  ..נתק

בשידור ..עם אדם מאד בכיר שרצה להגיד משהו שלא ידע איך
להגיד אותו וגרם לסערה פוליטית..
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רון נשיאל  :את מדברת על מפכ"ל המשטרה.
פרופ' זוהר שביט :

אתה אמרת .זו דוגמא לחוסר יכולת בהבעה

שמתחילה מכך שאנחנו לא מלמדים את הקישור הזה של הבעה,
לא בגיל צעיר ולא בגיל מבוגר ועם אחד הליקויים החמורים
ביותר בחינוך של מערכת החינוך הישראלית ,נתק בשידור..
רון נשיאל :

וזה מתחיל בלקרוא ספרים.

פרופ' זוהר שביט  :זה מתחיל בלקרוא ,אז קודם כל מה שאנחנו
יכולים לעשות בתור הורים זה לדאוג שיהיו בבית ספרים ושיקראו
הרבה .כי ילדים שקוראים תמיד יודעים להביע את עצמם יותר
טוב מילדים שלא קוראים.
רון נשיאל :

פרופ' זוהר שביט תודה רבה.

פרופ' זוהר שביט  :תודה ,שבת שלום.
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