מבט לרחוב :הרחוב באיור הישראלי בספרי תמונה לילדים
ערגה הלר

האיורים בספרי הילדים להתפתחותם .הוא היה מהראשונים שהצביעו
על השלכות חשיפתו של הילד לחוויה ולאסתטיקה של הטקסט החזותי.
אמנם שורץ היה הראשון להבחין בין ספרים מאוירים ,שבהם המלל מובן
גם ללא האיור ,לבין ספרי תמונה ,אבל כיום מקובל לחדד ולבחון את מידת
האוטונומיה של האיורים בספרי התמונה לעומת המלל ואף לעומת עצמם
( .)Nikolajeva & Scott, 2013, pp. 6-8במחקריו מהשליש האחרון של המאה
ה 20-הדגיש שורץ את חשיבות ה ּכֵנות והדיוק במערכת היחסים שבין המאייר
האידיאלי לילד הקורא האידיאלי ,היבט שהיה לחלק מהותי בתפיסתו
החדשנית לתקופתה .תפיסה זו משקפת את תרומתם הגדולה של הדפוסים
הקבועים הנוהגים באיור בספרי התמונה ליכולות המנטליות המתפתחות
של הילד ולהכנתו לשלבי ההתפתחות הבאים – הקוגניטיביים ,המוסריים,
היצירתיים או השפתיים (שורץ ,1974 ,עמ’  .)94יסודות אלה מצויים עד היום
במחקר איור ספרי הילדים ,ומשמעות הדברים לענייננו היא הציפייה שרחוב
עירוני המאויר בספר תמונה אכן יוצג כרחוב עירוני המוכר לנו מהממשות ,שיש
לו מאפיינים של רחוב ,כך שהקורא יוכל לזהותו בנקל ,להסתקרן לבקר בו,
להתמצא על פי המוצג באיור גם ברחוב ממשי ,ולצד אלה גם לחוות את האיור
כמופע אסתטי ולא רק כאמצעי מידע .איור לילדים ,כפי שאנו תופסים אותו
כיום ,פונה אל הילד בשפה חזותית ,ומציע לו ערוץ מוצהר של קריאה והנאה
וערוץ מקביל ,סמוי או גלוי ,של למידה וחקירה ,התואם את התפתחותו .ואכן
משנות ה 70-של המאה ה 20-החלו מחקרים בחינוך ובפסיכולוגיה שהאירו
את חשיבות האיור בספרי תמונה ואת תרומתו להתפתחות הילד (סקירה
מוערת שלהם מצויה אצל .)Pike et al., 2010, pp. 244-245
גם פרי נודלמן הוא מראשוני התיאורטיקנים של ספרי התמונה ,אבל
הוא הגיע לנושא זה ממחקר הספרות .בספרו Words about pictures:
 The narrative art of children’s picture books (Nodleman, 1988)vטען
נודלמן ,שמעצם טבעם של ספרי התמונה ,התקשורת החזותית בהם על פי
רוב מפותחת מזו המילולית ,בהתאם למסוגלות התקשורתית של ילדים
בגילים הצעירים .עם זאת ספרי תמונה לילדים אינם מקשה אחת ,והשינויים
שחלו בהם מהמאה ה 19-עד כתיבת ספרו מוכיחים זאת .השוני אינו בהבנה
של הילדים את האיורים ,שכן זוהי יכולת התפתחות אנושית-אוניברסלית
שאינה תלוית תרבות או זמן ,אלא בציפיות הפדגוגיות מהילד ,וכמובן השוני
באופנות אמנותיות (שם ,עמ’  .)8ספרי התמונה מייצגים ,לטענתו של נודלמן,
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הקדמה
עם ההתפתחות הטכנולוגית במאה ה 19-והאפשרות להדפיס ליטוגרפיות
צבעוניות ,החלה להתגבש צורה חדשה של ספרי ילדים :ספרי תמונה
( .)Salisbury & Style, 2012, p. 16ייחודם של ספרי התמונה הוא שנפח
החומרים החזותיים שבהם עולה על זה של המלל; כלומר :היחס בין
התמונות למילים מוטה לטובת התמונות .התמונות עצמן הן מארג
מורכב של סימנים נושאי משמעות שהילד נדרש לפענח ,במקביל לטקסט
המילולי או בנפרד ממנו ( .)Nikolajeva & Scott, 2013, p. 1מאפיין חזותי
זה הוא יתרונם של ספרי התמונה המיועדים לגילים שבהם רוב רובם של
הילדים אינם קוראים לבדם; הוא מבטל לכאורה את הצורך בתיווך של
מבוגר שיקרא לפניהם את הטקסט הכתוב .הבנת האיורים ,שהם ציורים
נושאי מסר ,נתפסת כפעולה אנושית אוטומטית שאינה דורשת ידע
קודם ,ולכן ילדים יכולים לבצעה בקלות (.)Nodelman, 1988, p. 5
כדי להבין את התמורות שחלו לאורך השנים בספרי התמונה ,עלינו
לדעת שבתחילת הדרך איירו את ספרי הילדים ציירים ודַ ּפָסים מומחים,
ורק במחצית השנייה של המאה ה 20-החלו אָ מנים חזותיים להכשיר
את עצמם כמאיירי ספרים בכלל וכמאיירים לילדים בפרט .המאיירים
לילדים נדרשים להיות מודעים ליכולות התפיסה שלהם ולחשיבות השפה
החזותית .איורים לילדים בגיל הרך בספרים כתובים עברית מצויים אמנם
כבר מסוף המאה ה( 19-גורדון ,)2005 ,אבל זהו מענה מאוחר מעט לתופעה
שנהגה בספרות הילדים עוד קודם לכן .בראשיתו נוצר רוב האיור העברי,
לא בארץ ישראל ,אלא ברוסיה ,בפולין ובגרמניה ,והכיל ייצוגים רבים
של חזות "אירופית" ,בכללם נופים ונופים עירוניים שהיו מוכרים לרוב
הקוראים הצעירים.
בשנות ה 70-של המאה ה 20-החל יוסף שורץ (,)Schwarcz, 1982, 1991
חוקר חינוך ישראלי ,לקדם את תפיסת החשיבות הסמיוטית והתרומה של
 1המחקר נערך בתמיכת הוועדה לעידוד פעילות מחקרית ,רשות המחקר ,המכללה האקדמית
לחינוך ע"ש קיי ,באר שבע.
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את מהות האיור הספרותי – ריבוי אפשרויות קריאה וריבוי פרשנויות –
ולכך אין מצפים ,במפתיע ,כשפונים לקוראים צעירים מאוד .למעשה הצביע
נודלמן על מגוון פרשנויות רחב הנמצא באיור ,לעומת מיעוט הפרשנויות,
אם בכלל ,שמאפשר המלל ( .)Nodelman, 2008, p. 11; 2012, p. 438הודות
לנקודות המוצא ההפוכות של החוקרים ,אין גישתו סותרת את זו של שורץ,
אלא משלימה אותה .החשיבות של שניהם היא בהפנותם את תשומת הלב
של המחקר לתהליך הקריאה החזותי של הילד ולתרומת האיור ומרכיביו
להבנת העלילה .ברוח זו בוחן המאמר את ההתייחסות לרחוב ולעירוניות
באיור הישראלי.
חשוב לציין עוד גישה למחקר האיור – הגישה ההתפתחותית ,המשמשת
פסיכולוגים בעיקר .גישה זו גורסת שהאיורים תורמים לבניית הקונצפטים
הקוגניטיביים ,ואף מעצבת את הרגשות הנלווים לאותם הקונצפטים
( ,)Kümmerling-Meibauer, 2014ומכאן שאיורים המכילים דימויים של
רחוב ועיר מאפשרים לקוראים הצעירים ללמוד ולחקור את סביבתם לאור
העצמי ועולם המושגים המתפתח שלהם .גישה זו מספקת את הבסיס
לראיית ספרי התמונה לגיל הרך כאמצעי לטיפוח קטגוריזציה ואוריינות.
ספרי תמונה מכוננים אצל הילד ,עוד טרם גיל הקריאה ,את הכרת מערכות
הסימנים החזותיות המצויות בעולם ,ותורמים מאוד לטיפוח האוריינות
החזותית שלו (תובל וגוברמן ,2013 ,עמ’ O’Neil, 2011, p. 222; Zbaracki ;46
 .)& Geringer, 2014, p. 285לכן אין זה מפתיע שספרי ילדים רבים עוסקים
בגיבורים ובדמויות החיים בעיר ובדרך זו מציגים את הקטגוריות שלה .מגמה
זו מתגברת בעשורים האחרונים בכלל ,וגם בספרי התמונה בעברית.

לגיל הרך כְתמה בספרות הילדים העולמית ,ובכלל זה לא ניתן לבטל את
השפעתן של מגמות בין־לאומיות על המאיירים הישראלים ,למרות עיצוב
ייצוגים מקומיים (הלר .)2004 ,בשנות ה 30-וה 40-של המאה ה – 20-שנות
פריצתן של סדרות ספרותיות כמו בבר מאת ז’ן דה ברונוף והמומינים מאת
טוּבֶה יאנסון – הודפסו ספרי התמונה לילדים בצבעים ,והציגו מראות נוף
למכביר .היו אלה הנופים העירוניים אצל דה ברונוף או הכפרים שלצידי
הפיורדים אצל יאנסון .כך או כך היו אלה נופי הילדות של הילדים הקוראים.
גם אם הצבעוניות של ספרי הילדים האירופים של המחצית הראשונה של
המאה ה 20-הייתה עזה בהשוואה לספרי הילדים ולספרי התמונה של המאה
ה ,19-עדיין היא נראתה חיוורת למדי לעומת הצבעוניות במחצית השנייה
של המאה ה ,20-אז נכנסו גרפיקאים ומעצבים לתחום איור ספרי הילדים
והביאו לשכלול טכנולוגיות הדפוס .האיור הפך מתחום שבו שימשו בעבר
ציירים בלבד ,דוגמת דה ברונוף ויאנסון (,)Salisbury & Styles, 2012, p. 29
לתחום של מעצבים ,ביניהם למשל ליאו ליאוני ,2ומגמה זו נמשכת עד היום
הזה .אך דווקא בתקופה של "דור הפרחים" היה זה הנוף העירוני שפרח בספרי
התמונה ( .)Salisbury & Styles, 2012, pp. 34-39למעשה ,כבר במאה ה19-
היו סיפורי ילדים על ערים פופולריים מאוד באירופה ובצפון אמריקה ,שכן
הם שיקפו את מגמת העיור העולמית .העיר שביצירות לילדים נתפסת כמרחב
גיאוגרפי .מאופן ייצוגה ניתן לשחזר את ההבנה המצופה מילדים בתקופות
שונות ,בכללה התפסה של עירוניות ,הכרת הרחוב העירוני ,דרכי התנועה
בעיר ועוד ( .)Bavidge, 2006, pp. 320-321מובן שגם בהקשר של התפסה יש
להבחין בין עלילות המתרחשות בעיר ,שבהן ההוויה העירונית היא מרחב
הפעולה (למשל :עמליה רוצה חיה ,איכילוב 2014 ,או מחכים לניסים ,גפן
וקרת ,)2020 ,לבין עלילות על ערים ,שבהן הערים הן מושא העלילה (למשל
ברחוב ירמיהו ,דאון.)2008 ,

על מקומו של איור העיר בספרות הילדים
המאמר שלפנינו ,המבוסס על ניתוח טקסטואלי ,מציג חתך של ייצוגי רחוב
בספרי תמונה לגיל הרך שפורסמו בעברית בישראל .הוא בוחן ,לאור מסורת
האיור העברית ,את המשותף ואת השונה בין איורי רחוב ועיר ,ומציע קריאה
היסטורית-תרבותית של האיורים כשלעצמם ושל הקשרם הטקסטואלי.
קורפוס היצירות שהמאמר מתמקד בו מתבסס על מאפייני הדימויים
המאוירים ,ולא על זהות היוצרים ,ומשתרע על פני שמונה עשורים.
אף שהמאמר מתמקד בזירה המקומית ,הישראלית ,עלינו להבין שלא
ניתן להתעלם מחשיבותן של ההתפסה וטיפוח האוריינות העירונית ביצירה

 2המגמה של החלפת ציירים במאיירים מקצועיים באיור ספרי התמונה מאפיינת לא רק את
ספרות הילדים הכתובה אנגלית ,אלא גם את ספרות הילדים העברית .דור מאיירי ספרות הילדים
של שנות המדינה הראשונות כולל בין השאר ציירים כמו נחום גוטמן ,דוד גלבוע או אילזה קנטור,
שרכשו את כל הכשרתם המקצועית או חלק ממנה מחוץ לארץ ישראל ,על פי רוב באקדמיות גרמניות
או צרפתיות ,ואילו המאיירים של שנות ה 70-של המאה ה 20-ואילך הם ברובם כאלה שהתמחו
מלכתחילה בעיצוב גרפי ובאיור ,דוגמת דני קרמן ,יוסי אבולעפיה ,ליאורה גרוסמן ,לנה גוברמן
ועוד רבים.
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בספרות הילדים העברית נשמר המרחב העירוני כמרחב מחייב שכלליו
ברורים .כך גם ביצירות עם רמיזות פנטסטיות ,למשל בנינה בורחת (זרחי,
 ,)2015המיועד לפעוטות ,שבו נינה הפעוטה יוצאת בגפה לרחוב ונתקלת
בדמויות צבעוניות על רקע רחוב אפרפר ומנוכר המשדר לקורא הצעיר
ריחוק וסכנה ,או להבדיל בסיפור אבא עושה בושות (שלו ,)1988 ,המיועד
לקוראים בגילי גן עד ראשית קריאה ,שבו הרחוב והנוף העירוני מוצגים
כך שהילד אפרים יכול לשאוב ביטחון מהמראות המוכרים והבטוחים של
הסביבה העירונית ,בעודו נדרש להתמודד עם ההפתעות והמבוכה שמסב
לו אביו .באיוריו של יוסי אבולעפיה לסיפורו של מאיר שלו ,אבא של
אפרים רוכב איתו על אופניו ברחוב הראשי ,וחולף על פני נוף עירוני ואנושי
מוכר – כביש ,מדרכות ,מעבר חציה ,בניין דירות שבו דיירת אוספת דואר
מתיבת הדואר ,אנשים מטיילים בגינה הציבורית – "אבל ברחוב הראשי,
כמו תמיד ,הוא התחיל לשיר בקולי קולות" (שלו ,1988 ,לא ממוספר).

נוף עירוני .המתבוננים בני התקופה תפסו נופים אלה כטבעיים ,כמייצגים
את סביבת חייהם ,כפי שמעידה סבינה שביד ( ,2008עמ’  )38בריאיון עם
המאיירת תרצה" :באיוריה [ ]...מצאנו את עצמנו ואת שכונתנו ".על רקע
ייצוגי העיר הדלים ניתן לראות באיורים המיועדים לגיל הרך מגוון מופעים
של נוף כפרי ,ואלה רק מבחר מהם:
איוריה של תרצה ( )2009-1920לתמר והסביונים (זאב ,)1943 ,שהודפסו
בלוחות של שני צבעים ,שחור למתאר וירוק למילוי משטחים ,ובהם
השדות הירוקים תופסים את רוב הקומפוזיציה;
איוריה של אילזה קנטור ( )2000-1911לבוא אלי פרפר נחמד (ברגשטיין,
 ,)1945שבהם האיור קטוע בתבנית אובלית ,נטול כל רקע אחורי;
איוריה של איזה הרשקוביץ ( )1997-1907לגן גני (קיפניס ושטרנוביץ,)1947 ,
חלקם בשחור-לבן נטולי רקע לחלוטין ,וחלקם ,צבעוניים ומרובעים ,מציגים
נוף כפרי או קיבוצי – מגדלי מים ,גגות אדומים ושדות חקלאיים באופק.

על מקומו של איור העיר העברית לגיל הרך בהקשר הלאומי
למעשה ,כפי שהעידו מחקרים קודמים ,הנוף המאויר בספרות העברית
לילדים לפני הקמת המדינה ואחריה הוא חלק מהתפיסה הלאומית
שמבקשים להקנות לילד העברי הציוני (גונן ;2008 ,שורץ ,)1995 ,ומשום כך
האיורים מייצגים את התפיסה של המרחב הגיאוגרפי המתבקשת מהילד
העברי .לכאורה כולל הנוף ,אותו מרחב גיאוגרפי ,גם ייצוגים של נוף עירוני.
3
אך מלבד העיר הנוכחת במתכוון באיוריו של פרץ רושקביץ ()1967-1901
(עפרת ,2004 ,עמ’  ;292פלדמן ,2018 ,עמ’  )18או במעט האיורים המוקדשים
לתיאור סיפורי או שירי של חיי העיר אצל אחרים (למשל באיוריו של גלבוע
אצל גולדברג ,)1944 ,נדמה שאצל המאיירים לילדים היא נפקדה כמעט
לחלוטין כנושא הראשי של האיור .4מאיוריהם ניבטים לרוב מראות גנריים
של חיי עמל בקיבוצים ובמושבים ,גינות ירק ושדות חקלאיים ,הנקטעים
בגבול הנוף הירוק ונמזגים בקו אופק תכול ,נטול מאפיינים מובהקים של

מגמה זו ,כפי שנראה בהמשך ,מתהפכת בראשית המאה ה .21-אך היעדרו
של נוף עירוני מהרוב המוחלט של האיורים בספרות הילדים העברית של
5
טרום המדינה מעיד על מרכזיותו של הנוף החקלאי ,שנתפס אז כנוף המועדף.
הירוק הצומח מסמל ערך של לבלוב וצמיחה ,והצבעוניות הירוקה אינה
רק צבעוניות שבסיסה צבע "נעים" או "ניטרלי" באיור לילדים ,אלא
ויזואליזציה מפורשת של הצמחת השממה (על ניתוח איורה של אילזה
קנטור להאוטו שלנו גדול וירוק כמבטא את התרבות החזותית של המרחב
הציוני ,ראו חכם ,2017 ,עמ’  .)527בשנות ה 30-וה 40-של המאה ה20-
מופיעים ייצוגים של מגדלי מים ,לאחר שכבר הופיעו בתרבות החזותית
ובאָ ָּמנו ּת הארץ-ישראלית (עומר ,1994 ,עמ’  .)42הם מופיעים גם בתרבות
הילדים העברית ,באיורים לספרים ולמשחקים ,לצד גגות הרעפים האדומים
 5הנוף העירוני נעדר גם ממשחקי הקופסה לילדים ,דוגמת משחק הדומינו של קק"ל שהופק
בשנות ה 40-של המאה ה ,20-ועיקרו מעקב אחר התרומה ב"קופסה הכחולה" בשורה של עבודות
חקלאיות בעיקר ,אך גם עבודות ציוניות-התיישבותיות אחרות לאורך מהלך המשחק (פיקל-צברי,
 ,2011כריכה קדמית וכריכה פנימית) .גם לוחות המשחקים בהפקתו של בנימין ברלוי ,שלוו בחלקם
בספרים פרי עטם של הסופרים הבולטים באותם הימים ,ובהם המשחקים טיול מים אל ים ,ארצנו,
דגלנו ,ביתנו ואנו בונים את ארץ ישראל ,הציגו נוף כפרי חקלאי שעליו חלש כסממן חזותי מגדל
המים (טרטקובר ,1998 ,עמ’  .)80-74בתרבות שבה רווחו משחקי חצר וכדור עודדו את הילדים לשחק
במשחקי הקופסה כאמצעי לעיצוב תפיסתם הציונית (פיקל-צברי ,2011 ,עמ’ .)20

 3מעניין לציין שבשונה מהמגמה העולמית והמקומית באיור ספרי הילדים באותן השנים ,פרץ
רושקביץ הוא מעצב בהכשרתו ,ולא צייר.
 4מובן שאחד המאיירים החשובים של תל אביב ואחד המספרים החשובים על אודותיה לילדים
היה נחום גוטמן ( .)1980-1898אבל גוטמן הפנה את רוב יצירתו לילדים בגיל הקריאה ,ולכן איני דנה
בו במאמר זה העוסק בספרי תמונה המיועדים בעיקר לגיל הרך.
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מבט לרחוב

של הבתים צמודי הקרקע כאנטיתזה לנוף העירוני האירופי (טרטקובר,
6
 ,1994עמ’ .)63
גם בספרות המגויסת ,למשל באיורים של דוד גלבוע ()1976-1906
לחרוזיה של לאה גולדברג בספר הילדים נשמור על ארצנו (גולדברג,)1944 ,
בולט הנוף הכפרי והירוק שבשוליו בתים צמודי קרקע עם גגות אדומים
המשיקים לשמי התכלת .אך לצד האיורים האלה הופיעו בו גם איורים
עירוניים יותר ,שבהם בתים עם גגות שטוחים ,הנישאים לגובה שתיים או
שלוש קומות ,שליוו שירים העוסקים בשיטור ובאבטחה ,כמו לכבות את
האור! או שוטר תנועה ,שהמישור האחורי בו מציג חמישה בתי מגורים
עירוניים מאחורי חולות צהובים ודרך סלולה .מוקד האיור הוא צומת
שאליו מגיעים מכל ארבעת עבריו ילדים הולכי רגל ,כלב מתרוצץ ועגלה
רתומה לסוס .בלב הצומת ,על מעגל תנועה ננסי ,ניצב שוטר או ילד-שוטר,
ומכוון את התנועה .לוח הצבעים המשמש את גלבוע בציור זה הוא כחול-
צהוב ,והוא המזוהה ביותר ביצירתו עם איור נוף עירוני ,בדומה ללוח
הצבעים המשמש אותו באותו הספר בשירים המתארים שיטור ימי (משמר
החוף) ושיטור שכונתי (לכבות את האור!).
אלא שמחוץ לאיור הכפרי הדומיננטי בספרי הילדים ,בשנות ה 40-של
המאה ה ,20-היה בניין הארץ אצל רוב האוכלוסייה בגדר רעיון .אף שהכול
ראו ביישוב הארץ ובעבודה החקלאית ערך לאומי ,הרי הרוב התגוררו
בערים ,וכך גם היום (למ"ס ,2019 ,עמ’  .)43אף שההתיישבות הכפרית היא
זו שהתקבעה כדימוי התרבותי של היישוב העברי הצומח ,למעשה הקמת
העיר העברית ותופעת העיור בישראל הן תופעות ההתיישבות הגיאוגרפיות
ששינו את פני הארץ (על מרכזיות העיור ראו אפרת ,2006 ,עמ’  .)20מחקרים
בתרבות העברית ובספרות הילדים העברית שעסקו בייצוגי נוף בכלל ונוף
עירוני בפרט כבר עמדו על תרומת הנוף בספרות לעיצוב הזהות הלאומית
וציינו שאלה טקסטים מגויסים (אגם דאלי ;2010 ,גונן2008 ,א; דנינו-יונה,
 ;2017שורץ ;1995 ,שילה-כהן.)2010 ,

חלק מההתפסה הלאומית נדרש להיבט האמביוולנטי שנבע מהפער בין
ציווי אורח החיים הכפרי למציאות העירונית ,והמאיירים הם שהציעו לו
פתרונות .אף שביישובים החקלאיים התגוררה רק כחמישית מהאוכלוסייה
היהודית של המדינה ,היו כאמור בניין הארץ והקמת הערים – באיור לילדים,
בדיוק כמו במציאות החיים בארץ ישראל – במעמד נחות לעומת "הצמחת
השממה" ,תהליך רכישת קרקעות והכשרתן כיישובים חקלאיים עד קום
המדינה ב .1948-כלומר :העיור בישראל הצעירה נוצק בתבנית התפיסה
הציונית האנטי-עירונית (יעקובי ופנסטר ,2006 ,עמ’  ;11-9אפרת ,2006 ,עמ’
 ,)22והייצוגים החזותיים בספרות הילדים העברית שיקפו זאת.
בשונה מציירים-מאיירים שאיירו יצירות שכתבו סופרים ובשונה
ממאיירים שהקדישו את איוריהם לרעיונות של הצמחת השממה ,עסק המעצב-
המאייר פרץ רושקביץ – אף יותר מהצייר-המאייר דוד גלבוע – בייצוגים
של בניין הארץ ועריה ,וקידם את אידיאל הילדות העירונית ,כפי שרווח
בתרבות הילדים האירופית באותה התקופה .רושקביץ עמל על הפיכת הרעיון
האירופי למושג תרבותי מקומי תוך חיבור הטבע לעיר (אתקין ,2016 ,עמ’
 .)12הוא הגה את יצירותיו וחיפש סופרים ומשוררים לילדים שיחברו להן
טקסטים מילוליים .כדי לאייר ולפאר את נופי ארץ ישראל לילדים ,ובראשם
הערים הארץ ישראליות ,הוא הקים בשנת  1939בביתו שברחוב ארנון  1בתל
אביב – רחוב שנשוב ונפגוש במאמר זה – את הוצאת רושקביץ .כך כתב בלוח
שנה לילדים תש"ז" :יהא נא הלוח הזה תלוי בחדרך משנה לשנה ,ויהא
כעין קשר בינך ובין המולדת העברית ,על עריהּ ,כפריהּ ,הריהּ ושדותיהּ,
ועל הכל – יהודיהּ .מתוכו נשקפת עבודת גדולים וחדוות ילדים" (רושקביץ,
 .)1946רושקביץ גייס את מיטב הכותבים לילדים של אותם הימים ,כמו
אנדה פינקרפלד ,שמשון מלצר ולאה גולדברג ,ויצר איתם ספרים המכילים
שירים ואיורים .אך בה בעת – ובכך ייחודו כמאייר לילדים – הוא יצר למען
ילדים בגיל הרך וטרום קריאה גם איורים נטולי מלל נרטיבי וכרך אותם
באוגדנים ,בחוברות ובספרים; למשל :חוברת העבודה ּבְנו את תל אביב
(רושקביץ ,)1941 ,שבעזרתה ניתן היה לבנות דגמים של אתרים עירוניים כמו
תחנת הרכבת ,או לוח שנה לילדים תש"ז (רושקביץ )1946 ,ולוח שנה לילדים
תש"ח (רושקביץ ,)1947 ,שבהם לכל שבועיים הוקדש איור נפרד המציג את נופי
הארץ .בלוחות השנה של רושקביץ זוכה בניין הארץ להתייחסויות חזותיות
ומילוליות מפורשות .באיור של ניסן תש"ז ,למשל ,מוצגת בחזית הקדמית

 6מעניין עד כמה חזקה אחיזתו של דימוי מגדל המים בייצוג הנוף הכפרי עד היום .המאיירת
ליאורה גרוסמן כוללת אותו כמאפיין של הסביבה הלא-עירונית בסמוך לבתים אדומי הגגות בספר
תמונה עכשווי ,מחזיק השמים (טפר .)2018 ,המגדל אינו מופע חד פעמי; הוא נוכח גם באיורים
אחרים לילדים ,דוגמת איוריו של מנחם הלברשטט למדינה של ילדי הגן מאת אמונה אלון (.)2012
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ערגה הלר

הגבוה והבית הנמוך (זרחי )2019 ,ילדה עוברת עם משפחתה לפרק זמן מסוים
מדירתם שבבניין גבוה בלב הסואן של העיר לבית צמוד קרקע בקצה השקט
של העיר ,קרוב לטבע .תחילה סבורה הגיבורה שאין מה לעשות בסביבתה
החדשה ,אך בעידוד אימהּ היא מתחברת לחיות הבר ומתקשה להיפרד מהן,
כשמגיע הזמן לשוב לדירה שבבניין .היא שואפת להפוך ל"ילדת בר" ,אלא
שחיות הבר הן אלה המשכנעות את הילדה שהיא "ילדת בית" .כך מבחינה
זרחי בין העירוני לפראי שבקצות העיר .הבית הגבוה והבית הנמוך הוא דוגמה
גם לנושא עירוני אחר העולה בספרות הילדים החל בסוף המאה ה – 20-העיר
הופכת מרחב של נדודים משפחתיים ,עקב אילוצים כמו מעבר דירה או שינוי
התא המשפחתי.
ספרות הילדים בשלהי המאה ה 20-נדרשה להיבטים של ִחברו ּת,
שייכות ,לאומיות ורב-תרבותיות ,והציבה את הילדים המשוטטים בעיר
הגדולה בתפקיד של חוקרי סביבתם
( ,)Wojcik, 2016, p. 5כפי שהציגה
נורית זרחי בנינה בורחת (,)2015
ובכלל זה כמגלי הטבע העירוני
( ,)Bavidge, 2006, p. 325בספרה
של זרחי ( )2019הבית הגבוה והבית
הנמוך .אמנם חלק מיצירות הספרות
לילדים עוסקות בעיר כמקום כללי,
ֶג ּנֶרי ,שבו החקירה כללית ,או כזירת
התרחשויות עצומה ומפתיעה,
אבל אחרות מציגות ערים ,שכונות
ורחובות שתושביהם ,ובכללם
הקוראים הצעירים ,מכירים ומזהים
אותם בקלות .בדומה לייצוגי תל
אביב וירושלים אצל רושקביץ כך
הם איורי תל אביב של נחום גוטמן
( ,)1958 ,1946 ,1944המתעדים את
איור  :1איורה של מיכל בוננו לספרה
תולדות העיר ,או איוריה של מיכל
של שהם סמיט ( )2012באדיבות
בוננו לילד עיר (סמיט( )2012 ,איור
המאיירת והסופרת וההוצאה לאור
כנרת ,זמורה-ביתן.
 1להלן) .נראה שגם ספרי תמונה

משפחה החוגגת את ליל הסדר ,במישור האמצעי נמצא קיר החדר ,ובשמאלו
תמונה ממוסגרת המציגה חולות ודקלים ,ייתכן שאלה חולות תל אביב.
בצידו הימני של הקיר מצוי חלון ,ודרכו נשקף הרקע האחורי .זהו
נוף עירוני ובו בתי קומות מוארים בחשמל .גם באיור של תמוז תש"ז
מוצגים מנופים ואתרי בנייה של בניינים בני כשלוש קומות לצד כותרת
8
"אנו נבנה את חורבות ירושלים!" וברקע חומות העיר ומגדל דוד.
עוד הציג רושקביץ את תרבות הפנאי של הילדים העברים ,למשל את
ההמונים הגודשים את חוף הים באיור של אלול תש"ז .בשונה ממאיירים
אחרים מאותה התקופה נמצא נוף עירוני גם ברקע איוריו המציגים נופים
חקלאיים .למשל :באיור לתשרי תש"ח (רושקביץ )1947 ,נראים בנוף הכפרי
ילד וילדה המצפים לאיגרות שנה טובה מידי הדוור ,כשברקע עיר .מניתוח
קורפוס האיורים בשנים של טרום המדינה וסמוך להקמתה עולה שהמאיירים
ביקשו לחזק את האידיאל הציוני של בניין הארץ בדימויים מפורשים של
עיור ,תוך שימוש במראות מוכרים .לא בהכרח ולא בראש ובראשונה נבע
השימוש במוכר מחשיבה על התפתחות הילד ,אלא מהתגייסות ספרות הילדים
לתעמולה הלאומית.
7

על הנוף העירוני בספרות ילדים עברית לסוגיה
אך כמו ערים ממשיות המשנות את פניהן בחלוף הזמן ,כך גם הספרות
העברית לילדים מגיבה לשינויים אלה .במחצית השנייה של המאה ה20-
החלה ספרות הילדים העולמית לבחון את השילוב בין תפיסת העירוניות
והחופש שהיא מציעה לילד לבין שאלת מקומו של הילד הצעיר המשוטט
בעיר הגדולה והסכנות והסיכונים האורבים לו בשיטוטיו (Wojcik, 2016,p.
 .)3בספרות הילדים העברית אנו פוגשים ילדים החוקרים את הטבע במרחב
העירוני ,בגבולות הבטוחים להם השומרים על ביטחונם .למשל בסיפור הבית
 7ייתכן שאיוריו של רושקביץ הם שקיבעו את הדקל כעץ הרחוב העברי ,בדומה לברוש שהתקבע
כחלק מייצוג הנוף הכפרי (על הברוש כחלק מהנוף הכפרי ראו עוד אצל טרטקובר.)1994 ,
 8ירושלים נבדלה מתל אביב בזכות החומה ומגדליה ההיסטוריים המזוהים איתה ,שניצבו על פי
רוב ברקע האיורים .רוב אלה שהציגו את ירושלים באיורים לילדים היו אנשי בצלאל ,דוגמת זאב רבן
( )1970-1890ומאיר גור-אריה ( ,)1951-1891שסגנונם האוריינטלי הושפע מהאר-נובו (שילה-כהן,
 ,2010עמ’  .)12בשונה מחומת ירושלים ,היו סמליה של תל אביב ,הנודעת בכינויה "העיר העברית
הראשונה" ,החולות ,חוף הים והנמל – תחילה נמל יפו ובהמשך נמל תל אביב – בדומה לחיפה .אלא
שתל אביב שייצגה במובהק את הביטוי של מימוש החזון של בניין הארץ רווחה באיורים.
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רבים ,המיועדים לילדים
לפני גיל קריאה ,ילדים
שאין מצפים מהם שיזהו
מבנים היסטוריים או
סגנונות בנייה ,מציגים
מראות מוכרים של נוף
עירוני; למשל :מסע
על קורקינט (כרמי
וחבקין )2003 ,בין בתיה
העתיקים של תל אביב
או ברחוב ירמיהו (דאון
וגוברמן ,)2008 ,סיפור
לגיל הרך על מאבק
(אמיתי) של תושבי
הרחוב התל אביבי למען
גינה שכונתית (איור 2
להלן).

מעוררת אצל הילד הקורא משיכה אל המסתורין וסקרנות לשוטט בהנאה
בסביבת מגוריו ( .)Tribunella, 2010, p. 64ייצוג של חקירה עירונית בספר
תמונה תורם להיבט התפתחותי זה ,כמו למשל בספר התמונה העיר שלנו
(רושקביץ )1955 ,המציג באופן חזותי וברור מתחמים עירוניים שונים –
מכולת ,זגג ,בית ספר ,חנות ספרים .כל אחד מהם מוצג גם בנפרד ,באופן
המלמד על תפקידו במרקם העירוני ,וגם בהקשר של התנועה וההתמצאות
במרחב העירוני ,אם כהולכי רגל ואם כנוסעים בתחבורה ממונעת.
דוגמה מאוחרת לתרומת ספרי התמונה להתמצאות במרחב היא הספר
יעל מציצה לרחוב (טפר ,)2004 ,שבו הילדה יעל משקיפה מחלון הבית
על הנעשה ברחוב ,עד שאביה לוקח אותה לסיבוב ברחוב עצמו .בשונה
משוטטות עצמאית ,ההליכה המשותפת מקדמת את הבנת הסכנות שבדרך,
ומפרטת אחדים מהפיתויים המפריעים להליכה או לשוטטות בטוחה בעיר.
האיורים מעמתים את הקורא הצעיר עם נקודות המבט השונות על הרחוב;
זו של הדירה הגבוהה מאפשרת מבט-על ,וזו של ההליכה ברחוב מציגה
את העולם דרך עיניו של ילד .כך נוצרת הקבלה בין שני העולמות ,המבנה
את התפיסה המרחבית כתגובה לסקרנות .ניתן לראות הבדל בולט בין
סיפורים שעיקרם התמצאות עירונית מתקופת קום המדינה לסיפורים
עכשוויים על אותו הנושא – נקודת המבט ,הגובה שממנו מתוארת העיר
ומיוצג הרחוב.
בדומה לנקודת המבט הגבוהה של יעל ,גם גלי ,הגיבורה של בועות
הסבון של גלי (גולן ,)2006 ,משחקת בבועות סבון המתעופפות מעלה
ומתבוננת בעיר דרכן .במעופן הן מציעות נקודות מבט מגוונות ,המעשירות
את המבט המוגבל לגובה עיני ילד .על איורים אלה זכתה לנה גוברמן
בפרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים בשנת תשס"ח ,ובנימוקי השופטים
נכתב" :התיאורים המקומיים והמדויקים מאוד נותנים ייצוג משכנע וכובש
לסביבה העירונית התל-אביבית העכשווית ]...[ .התיאור של היחיד במרחב
העירוני מודגש" (שילה-כהן ,2008 ,לא ממוספר) .גוברמן מציגה באיורים
אלה ,לא רק את המסע הפנטסטי של גלי על בועת סבון ,אלא גם את מערך
הסימנים העירוניים המוסכמים ,כמו סימוני החנָיה העירוניים ,מעברי
חציה ,תמרורים ורמזורים ,סוגי פחי האשפה ,ובכך מקדמת את האוריינות
החזותית של הילד ותורמת לשליטתו במרחב הציבורי .גישה דומה נקטה
גוברמן גם אצל דאון ( .)2008בפתח המאה ה 21-הופכים סימני דרך וייצוגי

איור  :2איורה של לנה גוברמן לספרה של לבי
דאון ( ,)2008באדיבות המאיירת וההוצאה לאור
כנרת ,זמורה-ביתן.
איורי הספר זכו בציון לשבח בתחרות פרס מוזיאון
ישראל לאיור ע"ש בן יצחק לשנת תש"ע.2010 ,

על תפקידו של הרחוב העירוני בספרי תמונה לגיל הרך כמקדם
התפתחות ושייכות
המחקר מלמד שלייצוג החזותי של רחובות ערים וסביבות עירוניות בספרים
בעברית לגיל הרך יש שלוש מטרות :אוניברסלית-התפתחותית ,מקומית-
לאומית ותרבותית-היסטורית.
המטרה הראשונה ,האוניברסלית-ההתפתחותית ,אינה קשורה
בתרבות העברית או בתרבות הילד העברי דווקא ,אלא בהתפתחות הילד
בכלל (.)Kümmerling-Meibauer, 2014; Pike, Barnes, & Barron, 2010
חקירת הרחוב הממשי היא ביטוי של חקירה של סביבת החיים של הילד
הצעיר ,בין אם היא גיאוגרפית ,היסטורית או בחינה של הטבע העירוני .היא
נעשית כחלק מחקירת מעגלי חייו ,ולכן היא חלק מהתפתחותו החברתית
ומהתפתחות החשיבה המרחבית שלו (גרדנר ,1995 ,עמ’  .)198חקירה כזו
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רותו מודן ,קרוב רחוק ( 9.)2008כל אלה מעידים על ייצוג ההופך לסמל,
בדומה לתפקיד מגדל המים בתיאור היישוב הכפרי.

רחוב כאלה רווחים באיור העברי לילדים ,ומופיעים עוד אצל מאיירים
רבים ,ובהם מישל קישקה (גולדברג ,)2015 ,הילה חבקין (זרחי,2015 ,
 ,)2019גיל-לי אלון-קוריאל (טפר ,)2018 ,ענת פרי-טל (כהן-אסיף,)2017 ,
ליאורה גרוסמן (כוכבי ,)2013 ,רוני פחימה (סמיט.)2019 ,
במחקרים נמצא שמלבד קידום התפתחותם של ילדים ,תיאורי הנוף
המופיעים בספרות ילדים מהמאה ה 20-ואילך – ובמיוחד תיאורים של
ערים – קשורים בעבותות בסוגיית הלאומיות וביחסן של קבוצות אוכלוסייה
שונות להיבטים של זהות לאומית (.)Foster, Finnis, & Nimon, 2005, p. ix
ממצא זה מוביל למטרה השנייה של הכללת הנוף העירוני באיור לגיל הרך
– הצגת ההיבט של בניין העיר העברית בהקשר של החזון הציוני והקמת
המדינה ,כפי שהוצג קודם לכן בהרחבה.
המטרה האחרונה ,השלישית ,של הופעת הרחוב באיורי ספרות
הילדים העברית היא תרבותית-היסטורית – ייצוג תמונת העיר הישראלית
בהקשרה בזמן הנתון באופן המותאם לתפיסה של גיל רך .כלומר :המניע
לייצוג זה אינו התפתחותי ולא בא לחזק את הפרט; לחלופין זהו מניע
תרבותי הפונה לכלל ולמשותף .לכן הרחוב ומראה העיר המוצגים בספרי
התמונה מציגים על פי רוב את תמונת ההווה ,כלומר את המראות שהילד
נחשף אליהם במפגשו הממשי עם העיר .ראוי להעיר שיש ערים שמאפייניהן
נקבעים באיור כסימנים מזהים ,וייצוגה של תל אביב עולה על זה של ערים
אחרות בספרי התמונה בעבר ובהווה .למשל :בעבר בספר התמונה העיר
שלנו (רושקביץ )1955 ,הצטיירה העיר בבתים דו-קומתיים עם גג שטוח ,על
פי רוב ,וגינות נוי בחזיתם ,הניצבים לאורך שדרות עירוניות ,ובהן עצים
מסוגים שונים ,בכללם הדקלים .דימוי חזותי זה נקשר בתל אביב בשל סוג
המבנים ,היחס שבין האזורים הבנויים לציבוריים ,ובעיקר הודות ללוח
הצבעים הכחול-צהוב המזוהה עם העיר העברית הראשונה ,למשל בספר
התמונה שאייר דוד גלבוע (גולדברג .)1944 ,הצגת תל אביב בצבעוניות
צהובה-כחולה בספרי ילדים ניכרת ,כפי שכבר ראינו ,גם במכלול יצירתו
של גוטמן לילדים ולמבוגרים .גוטמן עצמו ראה בצהוב ביטוי של התחלה
חדשה ,רעיון המתיישב היטב עם תולדות העיר וחזונה הציוני (בן עזר,2010 ,
עמ’  .)22הבניינים הזהובים של תל אביב דבקו בדימוי העירוני הישראלי גם
באיור העכשווי לילדים ,אצל ליאורה גרוסמן (כוכבי )2013 ,ורוני פחימה
(סמיט )2019 ,למשל ,כמו גם באיור למבוגרים ,למשל ברומן הגרפי של

מבחר דוגמאות לביטוי החזותי של העירוניות החדשה באיור העברי בן
זמננו לגיל הרך
א .בין מגדלים לשיכונים – המבט המוארך
ראינו שבמחצית הראשונה של המאה ה 20-הציור האופייני של הרחוב
העברי הוא בתים דו-קומתיים עם גג שטוח ,הפרוסים בנוף מדברי או צחיח.
כך גם באיורו של גוטמן לפיכמן ,המלווה את הסיפור המאויר לילדים,
בונים סוכה (פיכמן ,1934 ,עמ’ כט) ,נראים בתים דו-קומתיים עם חלונות
גדולים הניצבים לאורך הרחוב הרחב ,שבו מספר ילדים סוחבים חומרי
בנייה .מראה הרחוב באיור זה של גוטמן שונה מהאיורים המופיעים
בספרים שחיבר בעצמו ,הממחישים ממעוף הציפור כביכול את התמורות
ההיסטוריות שהתחוללו בעיר .המבט מלמעלה – על פי רוב צפייה ברחוב
מקומה גבוהה – רווח מאוד באיורים בספרי תמונה במאה ה ,21-ונמצא
לדוגמה אצל לנה גוברמן באיוריה למחברים שונים (למשל :גולן;2006 ,
דאון )2008 ,ואצל גיל-לי אלון קוריאל (טפר .)2004 ,אך באיורים לסיפורו
של פיכמן ,מתקופה שבה לא היו בתי קומות ,גוטמן מציג תבנית סכמטית
של רחוב במבט רחב ,כביכול מבט של מי שנמצא בנקודה דמיונית ממול.
ייצוג סכמטי זה המופיע באיור העברי לילדים מאז ראשיתו – כפי שמודגם
 9מעניין לציין את ההבדל בין איוריו של יחזקאל קמחי ( – )1994-1918המוצגים במקור כציורים –
לספרה של לאה גולדברג נסים ונפלאות ( )1954לאלה של מישל קישקה במהדורה המחודשת של .2015
קמחי צייר את העיר המוכרת ,ואילו קישקה נעזר בתצלומים כלליים של תל אביב מאותה התקופה
כדי להעביר באיוריו את רוח הזמן ואת סגנונה .ראו את התגובית של המאייר מישל קישקה בעמוד
הבלוג שלו מיום ./https://he.kichka.com/2015/04/26/lea-goldberg-nissim-ve-niflaot 17.6.2015
בעוד מהדורתו הראשונה של הספר פורסמה בהקשר של קליטת עלייה ,הספר המחודש מציג את
ההיסטוריה העירונית של תל אביב ונקרא אחרת .אמנם בשתי המהדורות האיורים הפנימיים אינם
צבעוניים ,וגם על כריכת הספר הם מודפסים במונוכרום ,אבל ההבדלים בעיצוב הכריכות נקשרים
לדיוננו בנושא הצבעוניות הצהובה-הכחולה .בשעה שהמהדורה המקורית עם איוריו של קמחי
מודפסת על רקע צהוב-חלמון ,כשבבסיס השער מודפס איור של מעברה בלבן ,הכריכה של המהדורה
המאוחרת מודפסת בכחול על רקע לבן ,ואת נוף המעברה – המוכר לקורא הצעיר בשנות ה 50-של
המאה ה 20-והזר לחלוטין לקורא הצעיר כיום – תופסות דמויות ילדים ,בראשן הגיבורים והקוף,
בתבנית המזכירה קרקס .על ראשי הגיבורים כובעים המקופלים מנייר עיתון ,ובגדיהם המפוארים
לכאורה עשויים מגיליונות של העיתון דבר.
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אצל גורדון ( – )2005ועד בכלל ( ,)2020הוא שטוח ונטול פרספקטיבה.
הדוגמה המובהקת ביותר של תיאור סכמטי ושטוח של הרחוב הישראלי
נמצאת באיורו הנודע של דני קרמן – שזכה בין השאר בפרס אנדרסן לספרות
ילדים ובפרס נחום גוטמן לאיור – לספר המאויר והילד הזה הוא אני
מאת יהודה אטלס ( )1977ובספרי ההמשך שלו .באיוריו שם משתמש קרמן
בתבנית חוזרת של בניין מגורים בן ארבע קומות .תחימת השיר באיור
המשמש לו מסגרת מתכתבת עם התפיסה האסתטית של איור לילדים
בסגנון ה ּפ ְֶרה-רפאליטי ,הניכרת היטב בעבודותיו של המאייר האנגלי בן
10
המאה ה 19-וולטר קריין (.)Bodmer, 2003, p. 124; Hutton, 2010, p. 27
בדומה לקריין גם קרמן מציג קומפוזיציות מוארכות; כלומר :אין הוא
משתמש בכפולות עמודים היוצרות קומפוזיציה רוחבית וארוכה ,אלא
בעמודים בודדים ,המאפשרים קומפוזיציה גבוהה ,הדומה בצורתה הכללית
לבית שיכון בן מספר קומות .אך בניגוד מוחלט לאָ מנים הפרה-רפאליטיים,
סגנונו הנקי של קרמן לא רק הולם ותקין פוליטית מבחינת הפנייה לילדי
ישראל של סוף המאה ה ,20-אלא אף מתכתב עם שיכוני המגורים העממיים
שמילאו את ישראל באותה התקופה בתבנית אחידה ,שטוחה וחוזרת על
עצמה במראה ,של שיכונים שלמים בערים שונות ורחוקות .אף שקרמן
קורץ לקוראיו ומוסיף לתבנית החוזרת את הדינמיות של פתיחת-סגירת
החלונות ושל מספר דמויות החוזרות לאורך האיורים ופועלות בהתאם
לנרטיב חזותי הנפרד מהנרטיב השירי הכללי ,הוא מקפיד על מראה השיכון
המונוטוני .מבחינות רבות חלונותיו של קרמן המשקפים את המציאות
ממשיכים את התבנית של הציירים שנרתמו לאייר את ספרי הילדים
העבריים הראשונים ,אלא שהמציאות הנשקפת מהתבנית החוזרת של
קרמן אינה אידיאולוגית כבעבר .בנייניו של קרמן מציגים את הווייתן של
הערים הצומחות במהירות כדי לאכלס את כל תושביהן.
איוריו של קרמן לשיריו של אטלס ,המיועדים לילדים קוראים,
נתפסים אפוא כנקודת מפנה בייצוג הרחוב העירוני באיור העברי ,וניתן

להבין את חשיבותם ,אם נתבונן במה שקדם להם ובהשפעתם על האיור
לילדים בגיל הרך בהמשך .הגישה המוארכת של קרמן מתאימה לסוג
מסוים של יצירות המתמקדות במתרחש בבתי קומות .קרמן אינו ממציא
דגם חדש ,שכן איור סיפורי מגדלים הוא על פי רוב איור "גבוה"; למשל
דירה להשכיר של גולדברג שמתואר בו מגדל בן חמש קומות ,שנחשב בזמן
הפרסום המקורי מבנה גבוה למדי .בכל ההפקות שזכה להן הטקסט
של גולדברג ,בכללן איוריו הנודעים של שמואל כץ (גולדברג,)1970 ,
11
האיורים מתמקדים בהיבט האלגורי ואינם מעמיקים בייצוג מקומי.
כלומר :די בתפיסה הצורנית של בניין גבוה .לעומת זאת ספר התמונה
המוארך ,השכנים של עינת צרפתי ( ,)2017מציג בניין בן שבע קומות
שכל דירה בו נמצאת לכאורה בקומה נפרדת ,והגיבורה מתרוצצת ביניהן
בחדר המדרגות לפי מפתח צבעים שנקבע בהתאמה בין צבעי תיבות הדואר
לדלתות הדירות .כשהגיבורה פותחת דלת ומציצה (בדמיונה) לבית שכניה,
הכפולה המאוירת נפתחת בתבנית מלבנית ,המבוססת על שני עמודים
מוארכים ,ויוצרת מראה המזכיר תרשים טיפוסי של דירה (אך תכולתה
פנטסטית ומבוססת על הדמיון הילדי של הגיבורה) .כאשר ברור שדירה
להשכיר מציג דימוי אלגורי ,ונכתב בתקופה של מחסור בדירות ,שבה חלקו
מספר משפחות עולים דירה אחת ,השכנים נכתב בעשור השני של המאה
ה 21-ומתייחס לתל אביב ,שבה לבניינים טיפוסיים בני שבע קומות יש
מעלית ,ולעיתים המגע בין הדיירים הוא מזערי עד אפסי .זהו כמובן רמז
מטרים ,הפונה בעיקר לקורא המבוגר של הספר ,המבין שהמתואר הוא
למעשה בניין בן שלוש קומות וחצי ,שבו בקצה כל גרם מדרגות בן חצי
קומה מצויה דירה ,כמו בבניין תל אביבי טיפוסי משנות ה 50-של המאה
 11דירה להשכיר של גולדברג זכה במהלך השנים לשלוש גרסאות שונות ,אויר בידי מאיירים שונים
וראה אור בצורות ובהוצאות שונות – יעל דר ( )2017סקרה את ההבדלים ביניהן – אך הגרסה הקנונית
ביותר שלו היא זו הכוללת את איוריו של שמואל כץ כחלק מהספר דירה להשכיר משנת  .1970אף
שמדובר בטקסט שירי העוסק בעת ובעונה אחת בקליטת עלייה ,נושא שהעסיק את גולדברג ביצירתה
לילדים ,וביישוב מחדש של הארץ (דר ,2017 ,עמ’  ,)184שני היבטים אלה אינם ניכרים באיורים של
כל המאיירים לעלילה זו ,והשימוש במגדל דמיוני במיקום דמיוני ובדיירים שהם בעלי חיים מרחיק
את הייצוג מהמציאות הישראלית ,ועוד יותר מכך מתפיסת העיור הישראלית .כך גם באיורים
הפופולריים של כץ ,החורג מהמאפיינים המילוליים שמקנה גולדברג לבניין ומציגו לטעמי כמעין
ארמון מעולם המעשיות או כבית רחב ,כפי שרואה אותו יעל דר ( ,2017עמ’  .)192אולם דווקא ההצצה
שנותן כץ לפנים הדירות ,החורגת מהתיאור המילולי ,היא המקרבת את הבניין המשונה להוויית
העיור הישראלית ,למשל בדימוי המטבח הדל ,המורכב מכיור רחב ועמוק ,ארונית נמוכה ותנור-
כיריים (גולדברג ,1970 ,עמ’ )10

 10במאה ה 19-רווח מאוד השימוש במסגרת איור מדוגמת או במסגרת המכילה אזכורים לתוכני
היצירה .הסיבה לכך הייתה טכנית בעיקרה .הטקסט המילולי הודפס מגלופות על גבי עמודים שכללו
גם איורים .שיבוץ הטקסט במקום קבוע בעמוד שבו גבולות האיור היו מוגדרים וקבועים סייע מאוד
ל ַּד ּפָסים שעסקו במלאכה באופן ידני ,ואף אפשר שילוב של הדפסות טקסט מגלופות בהדפסות צבע
מלוחות אבן (ליתוגרפיות) ,מה שנחשב אז לא רק לספר ילדים מאויר באופן יוצא דופן אלא גם לשיא
טכנולוגי.
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ה .20-כך העולם החזותי המיוצג בשכנים מוגבל מתוך ידיעתה והבנתה
של הגיבורה הצעירה ,אולי כמענה להנעה של המאיירת שהיא חיקוי ,כפי
12
שהעידה ,של חקירת הסביבה שילד יוצא אליה מתוך גירוי וסקרנות.
בדומה להצגת הממשות מעיני הילד בעולמו של אטלס ,כך נרתם ייצוג
הבניין אצל צרפתי.

שמצפים לה בספר ילדים :כלב המלווה אותו בתפקיד השומר והמגן.
המעבר החזותי לרחוב הדרגתי – דרך השביל בחצר הבית ,דרך השער המפריד
בין הבניין לרחוב ודרך בתי הרחוב .בכל איור גדל מספר האנשים במרחב
המוצג .כריכת הספר מציגה בקדמת הקומפוזיציה מימין בית דו-קומתי
שממנו יוצא המספר-הגיבור ,ומאחוריו משמאל שורה של בתים חד ודו-
קומתיים ,הצמודים זה לזה ,כשבתווך שביל ,מרחב דשא ועצים .השינוי
במעבר מהבית לרחוב מתבטא גם בשינוי הצבעוניות הירקרקה-צהבהבה
לצבעוניות צהובה-כחולה המזוהה עם העיר העברית .כך גם גובה הבניינים.
לקראת שיאו של המסע – ההגעה לביתה של סבתא – המאיירת מציגה לעיני
הקורא את הרחוב פרוס לכל רוחבו כמראה פנורמי של הדרך ,ובדומה
לייצוגה הסכמטי ביישומוני ניווט.
מעניינת מאוד גישתה של המאיירת הילה חבקין בספר התמונה
הבית הגבוה והבית הנמוך (זרחי .)2018 ,ספר זה מבוסס על תבנית מלבנית
רחבה ולא גבוהה ,המזוהה עם ציורי נוף פתוח ונוף ימי והמשרתת את
התהליך הפנימי של הגיבורה ,העוברת מדירה בבית קומות לבית צמוד
קרקע בפאתי העיר ומגלה את קסמי הטבע .הפורמט של הספר ,המנוגד
לפורמט המצוי בספרי תמונה על מגדלים ,תורם למסר של התקרבות
לטבע ויציאה משיכוני מגדלים .כבר באיור שבכריכה נקטם הבניין הגבוה
ביותר בקומפוזיציה החתוכה .באיורי הספר ,שבהם שיכון המגדלים מוצג
מטושטש בקצה האופק ,מתמקד מבטו של הקורא בטבע הקרוב לגיבורה
בהתאמה להתכווננות החדשה שלה בעולם הסובב אותה.
דוגמה עכשווית לתפיסה פנורמית מצויה באיורים של עובדיה בנישו
למחכים לניסים (גפן וקרת .)2020 ,בנישו הוא מאייר צעיר ,ומחכים
לניסים הוא ספר התמונה הראשון שאייר .הסיפור עוקב אחר הילד לב
המחכה ברחוב לחברו ניסים ,ובמהלך ההמתנה מתבונן סביבו .הכפולות
המאוירות מציגות תמונה רחבה של רחוב עירוני עם בתי שיכון אפורים.
חיתוך התמונה משקף שדה ראייה של ילד ,השונה משל מבוגר ,מה שמייצר
13

ב .בין שיכונים לשכונות – המבט הפנורמי
מול הגישה המוארכת ההולמת סיפורים על בניינים רווחת גישה רחבה,
פנורמית ,המציגה באופן סכמטי רחוב לאורכו – מספר בניינים ,שחזיתותיהם
פונות אל הקורא והם ,עוקבים זה אחר זה לרוחב הקומפוזיציה .הודות
להיותה תפיסה סכמטית ותיקה ואוניברסלית המשמשת גם ביישומוני
ניווט ( ,)Fairbairn, 20, p. 518זוהי הגישה המצויה ברוב רובם של ספרי
התמונה .אנו מוצאים אותה כבר בספרות הילדים העברית המאוירת
של שנות ה 30-וה 40-של המאה ה 20-וגם בהווה; למשל באיוריו של יוסי
אבולעפיה לאבא עושה בושות מאת מאיר שלו ( ,)1988במאחורי הדלת יש
שביל של גיל-לי אלון קוריאל ( )2012ובתיאורי שכונות מגדלים והקניונים
שבאיוריה של גרוסמן לעמליה רוצה חיה (איכילוב.)2014 ,
במאחורי הדלת יש שביל (אלון קוריאל  )2012אנו נתקלים בטקסט
העונה קודם כול על הצורך ההתפתחותי של התוודעות לעולם הסובב ,ומשום
כך כנראה כולל גם מפה (בצורת לב) המציגה את הדרך מנקודת המוצא,
שהיא נקודת הפתיחה של העלילה ,אל נקודת היעד ,שהיא סיום העלילה;
חיקוי ,אם תרצו ,למפות ביישומוני ניווט ,שגם אם הקורא הצעיר אינו
משתמש בהם ,הוא חשוף אליהם .במאחורי הדלת יש שביל הגיבור פותח
את דלת הבית ויוצא דרך השביל לרחוב עד לביתה של סבתא .אף שבסיפור
הילד הגיבור צועד לבדו ברחוב ,האיורים ,ורק הם ,מספקים לו את ההגנה

 12צרפתי ,מאיירת מנוסה ,שזהו ספרה הראשון כמחברת ,זכתה עליו ב 2018-בפרס רמת גן לספרות
ילדים מאוירת .בריאיון שערך איתה יובל סער לכתב העת הדיגיטלי פורטפוליו ( 10ביוני  )2018אמרה
ש"לא יצא לי תמיד לגור בבניינים שבהם מכירים את השכנים; יש לתופעה הילה מסקרנת .באופן
כללי אנשים הם דלתות :תמיד יש דברים שלא יודעים" ( .)prtfl.co.il/archives/103829אחד הדברים
הנסתרים כביכול ,משום שאינו נמסר מפורשות בעלילה הראשית ,הוא חיפוש אוגר שאבד לשכנים,
ונוכח בכל עמודי הספר.

 13נחדד שתכולת איור לא בהכרח חופפת את המוצג בטקסט המילולי ,והיחסים שבין האיור למלל
הם יחסים מורכבים המתנהלים בכמה רמות .בספרי תמונה ,המיועדים לגילאי טרום קריאה או
ראשית קריאה ,לטקסט החזותי אמנם שמור מעמד ותפקיד מרכזי בהעברת העלילה ,והוא יכול לשמש
במקביל לעלילה המילולית ,כמבאר ,משלים או מעשיר אותה ,אבל הוא עשוי גם להציג משמעות שונה
בערוץ תקשורת נפרד שהוא יוצר לעצמו (הלר ,2018 ,עמ’ .)34
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תֵ מה הפוכה ,המערערת על היציבות העירונית והמשולבת במפתיע גם
בעלילות לקוראים צעירים במיוחד אלה; במפתיע ,משום שבספרות לגיל
הרך ערעור היציבות אינו ערך מקובל .דוגמאות אחרות של ספרי תמונה
מעידות על שינוי המגמה הזה .בעוד מנופי הבנייה ,הניכרים היטב באיורי
בניין ירושלים של רושקביץ ( ,)1947הם סימן לתקומה ,הרי באיוריה של
הילה חבקין לבית הגבוה והבית הנמוך הם מאיימים על הטבע (זרחי,
 .)2018ככלל ,אותם סמלים שייצגו את הגשמת בניין הארץ במאה שעברה
הופכים כעת לסמלי איום והרס .אך בין ספרי הילדים בני זמננו נמנים
גם יוצאים מהכלל המחלצים מהנשייה את התמה הציונית ,שבלטה אצל
רושקביץ ובני דורו; למשל :בספר התמונה המדינה של ילדי הגן (אלון,
 ,)2012שביקש בגלוי ובמפורש לחנך לאהבת הארץ ,מוצגים ילדי גן הבונים
בקוביות ומשחזרים במשחקם את הקמת המדינה ואת קליטת גלי העלייה.
המאייר ,מנחם הלברשטט ,מעביר את הקוראים מהסביבה של גן הילדים
לתמונה פנורמית בכפולה רחבה המערבת בין עבר להווה ,בין החזון
ההיסטורי לעולמם של הקוראים בני זמננו .באחד האיורים האחרונים
בעלילה עובר קו אלכסוני מדומה בין צידה הימני של הכפולה ,המציג את
העבר בצבעי צהוב-ירוק-כחול של העיר העברית בראשית המאה ה ,20-לבין
הצד השמאלי האפרפר המציג את ההווה .אמנם השמים הכחולים מאחדים
את שני צידי הקומפוזיציה ,אך בצד ימין שמייצג את בניין הארץ ,הצבע
הכחול רווי יותר ,והשמים מאירים יותר .שם יש גם שפע פעילות .ילדי
הגן (אותם מזהים מאיורים קודמים) עסוקים בבניין הארץ .הם בונים
מגדל שמירה ,שותלים ונוטעים בעבודת כפיים ,חורשים ובונים בעזרת
כלים מכניים מתקדמים ,כשברקע על רום הגבעה ניצב הדימוי הקלאסי של
ההתיישבות הכפרית :שני בתים עם גגות רעפים אדומים בינות לברושים
ולעצים ובתווך מגדל מים .בין מגדל השמירה למגדל המים נמשך עוד קו
אלכסוני ,ניצב לאלכסון המרכזי וקצר ממנו .נקודת החיתוך בין האלכסון
המרכזי ,המייצג את ציר הזמן הישראלי ,לבין האלכסון הקצר יותר ,השייך
להתיישבות ,ממקמת את נקודת המגוז המדומה של האיור מעט מעל השול
העליון של הכפולה .אל אותה הנקודה נמשך עוד אלכסון מדומה ,המקביל
לאלכסון המרכזי .הוא יוצא מהמגדל הגבוה ביותר בנוף העירוני האפור,
רווי הבטון ,ומושך את עיני המתבונן מעלה .את הנוף העירוני העכשווי בחר
המאייר להציג בהטיה ימינה ,כאילו הוא נופל מטה .סביר להניח שהעיר

לעיתים קומפוזיציה קטועה בקו גובה נמוך מהמצופה .דוגמה לכך מצויה
כבר בפתח הספר .במישור הקדמי של תמונת השער נראים קצה כביש ,אדני
מדרכה המסומנים בכחול-לבן ו"ברזלים" – מעקה בטיחות לבן-כתום –
שעליהם יושב לב ,ומאחוריו בית שיכון טובל בדשא .אלא שדמותו של לב
קטועה ,והקורא רואה רק את נעליו ,את רגליו ,את מכנסיו ,חלק מידיו
וחלק מחולצתו.
ג .הארעיות של הנוף העירוני – הממד הטמפורלי
האופי הדינמי של הנוף העירוני בספרות הילדים מקנה לו מבחינות
מסוימות איכות של ארעיות .הארעיות נקשרת לחיי הילדים .אין זה היבט
חדש ,והוא רווח בספרות העברית לילדים בכללה ,ולאו דווקא בספרות
לגיל הרך .למשל :כבר בשנות ה 30-של המאה ה 20-אנו מוצאים בספר
הילדים המאויר אל הים את תיאוריו של יעקב פיכמן:
במרתף גילה אוצר של חומר לבניין :תיבות גדולות וקטנות,
מוטות וקרשים ,ואפילו רעפים ולבנים שנשארו מן הזמן שבנו
את הבית .אפילו סוכה לגדולים אפשר היה להקים (שם,1934 ,
עמ’ כט).

אצל פיכמן הבנייה היא האידיאל העירוני ,ואילו בראשית המאה ה 21-חורבות
והרס הם אלה הנקשרים לדינמיות של העיר ,כפי שמציגה שהם סמיט:
הבוקר ,לפני שהלכתי לבית הספר ,אבא הזכיר לי" :עמוס ,צא
למרפסת ותגיד שלום לבניין הנטוש ,כי כשתחזור בצהריים
הוא כבר לא יהיה פה".
"ואם ,משום מה ,תחליט לחזור בעוד שנתיים ",אימא אמרה,
"תגלה שבנו פה מלון".
ובאמת ,בשתיים ורבע ,כשחזרתי ,הבניין כבר לא היה .במקומו
עמדה גבעת גושי בטון וברזלים ורעפים שבורים ,ומרצפות.
בראש הגבעה עמד הדחפור שעשה את כל זה .הוא נראה קצת כמו
מפלצת שהכניעה מפלצת אחרת (מתוך פרק  6בספר בכתובים,
ילד עיר .)2

כשבספרות של ראשית המאה ה 20-נכרכה הארעיות במפעל בניין הארץ
שנמצא בעיצומו ,הרי בספרות הילדים העכשווית הארעיות משרתת
16

ערגה הלר

האפורה של הלברשטט היא תל אביב .אוטוסטרדה רחבה חוצה אותה,
ותחנת רכבת מקורה ניצבת בליבה ,בדומה לתחנות הרכבת שבנתיבי איילון
החוצים את תל אביב .בין גורדי השחקים פזורים גם מנופים אדירים .כיסוי
ֶטון וָמֶ לֶט" אפורה ומונוטונית
הנוף העירוני שמציג הלברשטט ב" ַֹשלְמַ ת ּב ֹ
רחוק ממלאכת הייפוי של נתן אלתרמן בשירו המגויס ,שיר בוקר ,שהפך
חלק בלתי נפרד מסרט התעמולה הציוני לחיים חדשים :הארץ המובטחת
(אלתרמן וסמבורסקי בתוך להמן.)1935 ,
כפי שנראה ,הדים רחוקים של שלמת הבטון האלתרמנית באיור לגיל
הרך לא בהכרח קשורים באתוס הציוני ,ויכולים לבטא בנייה עירונית
ותו לא .בשונה מהלברשטט ,בספר התמונה רחוב ירמיהו (דאון)2008 ,
מלבישה לנה גוברמן את תל אביב פשוטו כמשמעו בבדים צבעוניים בדיגום
עשיר (איור  3להלן) .חומרי הגלם שלה שונים מאלה של בוני הסוכה אצל
פיכמן ,ונתפסים כנשיים ורכים יותר .אך עקב הבחירה בבדים ,גוברמן
מבססת את ההתכתבות התרבותית עם השמלה האלתרמנית-הציונית.
העיר תל אביב של גוברמן מתרעננת לא רק בבניינה ,אלא מתעתדת גם
להתקשט בגינה השכונתית ,נקודת סיום העלילה ("ונפרוש לך מרבדי
גנים" ,אלתרמן .)1935 ,התוצאה מובילה את גוברמן להציג "אווירה

עירונית מקומית ומובהקת של שכונה תל אביבית רוחשת חיים" (שילה-
כהן2010 ,א) ,ומאפשרת לקורא "לקרוא" פשוטו כמשמעו את ההמולה
העירונית ,הרקומה באותיות בבדי האיור .גם ה"בלגן" והבתים שעומדים
"על העוקם" באיור הולמים את הסיפור ומשקפים את המולת העיר.
לעומת חבקין ,הלברשטט או גוברמן ,במחכים לניסים (גפן וקרת,
 )2020מתמודד המאייר עובדיה בנישו עם זמן שנתפס כעומד מלכת בעיני
לב ,הגיבור שמחכה לחברו .השימוש של בנישו באפור-בטון של השיכונים
הישראלים מתכתב עם המקום והזמן ,ואת מעבר הזמן מייצג שינוי
הצבעוניות ,עם התחזקות הכתום המזוהה עם השמש המקומית והתפוגגות
האפור המזוהה עם בנייני הבטון והמונוטוניות השיכונית.
ד .חלון לים התיכון – שכנים ושלל מציצים
אחד המרכיבים החשובים בתיאור רחוב הוא חלונות הבניינים .מעבר
להיותו מרכיב אדריכלי המזוהה עם בניינים ,החלון הוא מסגרת לעיר
ודימוי של פתח המאפשר בחינה
מחודשת של יחסי פנים-חוץ (סאבין
בן-שושן ,2012 ,עמ’  .)67-66לכאורה
ספרי תמונה לגיל הרך אמורים להציג
את החלון כמרכיב אדריכלי ,כחלק
מזיהוי עירוני וכתרומה לטיפוח
אוריינות עירונית .אלא שהחלונות
משמשים באיור לגיל הרך כמסגרת
התרחשות תרתי משמע ,כרמז
להתקדמות העלילה וכמטאפורה
למציאות שונה ,כפי שנוכל לקרוא
מייד .החלונות מאפשרים למאיירים
לספק הצצה למרחב שונה ,למשל
מהבית הפרטי למרחב העירוני
וההפך ,ומגמה זו מתחזקת ברבע
האחרון של המאה ה .20-באיורה
איור  :4איורה של רוני פחימה (,)2019
של גוברמן לרחוב ירמיהו (איור 4
באדיבות המאיירת וההוצאה לאור
להלן) אנו רואים דמויות שעומדות
כנרת ,זמורה-ביתן.

איור  :3איורה של לנה גוברמן לספרה של לבי דאון רחוב ירמיהו ( ,)2008באדיבות
המאיירת וההוצאה לאור כנרת ,זמורה-ביתן .איורי הספר זכו בציון לשבח בתחרות
פרס מוזיאון ישראל לאיור ע"ש בן יצחק לשנת תש"ע.2010 ,
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המרחק בין החברות הולך ומצטמצם עד לקרבה אינטימית במסגרת החלון
(איור  5להלן).
שימוש דומה בחלונות נמצא גם באיורים החדשים של ירמי פינקוס
לקלסיקה העברית מר גוזמאי הבדאי (גולדברג .)2013 ,ספר התמונה
באיוריו של פינקוס הוא מהדורה חדשה .הקודמת ראתה אור בשנת 1977
באיוריו של אריה נבון ,שחתם עליהם בכינויו "גור הנבון" (גולדברג,
 ,)1977ואף כללה טקסטים ישנים .בשונה מנבון השתמש פינקוס ,בכל
אחת משלוש היצירות הכלולות בספר ,בחלון להרחבה חזותית של העלילה
המילולית .באיור לשורות "ועכשיו אני נוסע בשמחה מחוץ לעיר" ,למשל,
נמצא הבדאי בחדר מדרגות עם חלונות עצומים שמבעדם נשקף נוף עירוני,
המשלב שני סגנונות המזוהים עם מסורת ההתיישבות ובניין העיר העברית:
בתי דירות דו-קומתיים ובתים עם גגות אדומים .14החלונות מלווים
את מסעו של הבדאי ומאפשרים הצצה לחלל פנימי או למרחב חיצוני.
בנסיעתו ברכבת ("נסעתי") נשקף לפניו מהחלון הענק נוף זר ,מעין נוף
אלפיני ,שבבירור אינו ישראלי כשם שאינו עירוני .יש בו הרים משוננים,
אגם וגם בית עם גג אדום מוארך שסגנונם שונה מייצוגי היישוב העברי.15
כך הטקסט החזותי מרחיב את העלילה המילולית .בדומה ,בספר התמונה
טלי מתחת לשולחן (וייס-גבאי ,)2020 ,שאיירה הציירת זויה צ’רקסקי-
נאדי ,משמש החלון בסלון דווקא ליצירת ניגוד בין המשפחה השונה
למציאות הרגילה .גיבורת הסיפור היא טלי ,ילדה שחרחורת ,בת לזוג
מעורב (אימא לבנה ,אבא שחור) ,בדומה למשפחתה של צ’רקסקי-נאדי
המופיעה בציוריה האוטוביוגרפיים .גם ההתייחסות לנוף העירוני מזכירה
את ציוריה וממקמת את ההתרחשות בישראל של  .2020בספר התמונה של
וייס-גבאי טלי נכנסת בכעס לבית הסבים (מצד האם) ,שבו נמצאים אף בני
דודיה ,אחרי שרבה עם הוריה .הסיפור מגולל את ההתרחשות המשפחתית
מנקודת מבטה הסוערת של טלי .איורי הספר אינם אלימים וכואבים

איור  :5איורה של רוני פחימה מתוך יקינתון – סיפור על חברות ושיר (סמיט,
 ,)2019באדיבות המאיירת וההוצאה לאור כנרת ,זמורה-ביתן.

במרפסות או צופות ברחוב מהחלונות .באיור של יוסי אבולעפיה המתאר
את הרכיבה לגן באבא עושה בושות (שלו )1988 ,אנו יכולים להציץ לתוך
הדירה בקומה הראשונה ולהבחין בכביסה התלויה לייבוש בתוך הבית.
אך כאמור החלון לא רק מייצג את הנוף העירוני ,אלא גם ממסגר
אותו ומשתמש בו לצורכי העלילה .כך בספר התמונה שאיירה רוני
פחימה ,יקינתון – סיפור על חברות ושיר (סמיט ,)2019 ,המספר על
החברות ההיסטורית שבין לאה גולדברג למלחינה רבקה גוילי ,החלון
מלווה את סיפור החברות לאורך התגבשותו .כבר באיור על שער
הספר (איור  )4החלונות המוגפים ,עטורי הווילונות האדומים ,אינם
מאפשרים להתבונן פנימה ,ובכך הם לוכדים את תשומת לב הקורא .בעוד
החלונות פונים אל הקורא ,שתי הגיבורות פונות זו אל זו בפרופיל מבעד
מרפסות פתוחות ומרוחקות .ואכן ,בספר ,בתיאור התהוות הקשר החברי,

 14איוריו של פינקוס למר גוזמאי הבדאי זכו בציון לשבח בפרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים
תשע"ד .השופטים בתחרות ציינו שהמאייר מתייחס באיוריו לאיורי העבר (גרנות.)2014 ,
 15בדומה ,האיורים בספרי התמונה שמפרסמת הוצאת הספרים קדימה ,המתמחה בתרגום
קלסיקות רוסיות לעברית ,משדרים זרות ומתכתבים על פי רוב עם סגנונות מדיאבליים ופולקלור
אירופי ,לא רק בעבודת מאיירים שאינם ילידי ישראל ,אלא אף בעבודת מאיירים מקומיים ,דוגמת
בתיה קולטון .זהו מטבע הדברים נושא למחקר אחר.
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ה .מרחוב ארנון לסמטת חתול – אוריינות עירונית בבידיון ובממשות
ספרי תמונה מציגים נוף עירוני הנע בין המוכר לזר .המוכר הוא בעל
המורשת ההיסטורית והתרבותית; למשל :גן החיות של תל אביב ,שעד
שנות ה 70-של המאה ה 20-זכה להופיע בספרי ילדים רבים (אתקין,
 ,)2016או רחוב ארנון  15מסיפוריה של לאה גולדברג ,שמאז פרסום
17
ידידי מרחוב ארנון בשנות ה ,50-זוכה שוב ושוב להתייחסות חזותית.
גם מבני ציבור מוכרים מופיעים בספרי הילדים ,כמו בניין תיאטרון הבימה
שהופיע אצל רושקביץ כחלק מתיאורי העיר העברית המכוונים שלו ,בלוחות
השנה ,בחוברות הדגמים או בספריו ,ומופיע מחדש בהקשרים מתאימים
גם בספרי תמונה עכשוויים ,כמו יקינתון – סיפור על חברות ושיר (סמיט,
 )2019באיורה המרובע של רוני פחימה (איור  6להלן).

כציוריה של האמנית ,אך כמותם הם מציבים את הסיפור בזירה עירונית.16
צ’רקסקי-נאדי מציגה את הנוף העירוני מבעד לחלונות בית הסבים :אלה
הם אותם שיכונים צהבהבים נמוכי קומה עם דודי השמש על הגגות ברקע
הדקלים הים תיכוניים ,המופיעים בציוריה ,כשם שהם מופיעי באיורים של
אחרים .כפי שהברושים מסמלים את ההתיישבות הכפרית באיור הסכמטי
של ראשית המאה ה ,20-הדקלים מאפיינים את השיכון במאה ה.21-
מעבר לקישור שבין החלל הפרטי לעירוני ולביסוס ההקשר הישראלי
החזותי-התרבותי נועד לחלונות עוד תפקיד – לעורר אצל הקורא סקרנות,
בין אם כלפי מה שמצוי בבית ובין אם כלפי מה שמצוי ברחוב .סקרנות
זו תואמת את הסקרנות הטבעית של הילד בגיל הקורא .למשל :האיור
של גיל-לי אלון קוריאל בכריכת הספר יעל מציצה לרחוב (טפר)2004 ,
מציג את הילדה יעל עומדת בין התריסים הפתוחים של החלונות למרפסת
ומציצה מטה לרחוב כדי לגלות מה קורה בו .גופה הקטן מסתיר מעט מפנים
הבית ,אבל העיקר – הרחוב – נסתר מהעין .אך לא רק בספרי התמונה יש
מציצים לרחוב .בדומה ליעל מיעל מציצה לרחוב (טפר ,)2004 ,באיורים
של מישל קישקה למהדורה החדשה של ניסים ונפלאות מאת לאה גולדברג
( ,)2015המספרת" ,דודה של שום איש" ,בת דמותה של היוצרת ,מביטה אל
הרחוב מבעד לתריס גלילה נפתח ,מאפיין של הבנייה התל אביבית בשנות
ה 50-של המאה ה .20-האיור המקדים את הפרק הראשון (לא ממוספר)
מציג קומפוזיציה קטועה ,שניתן להסיק ממנה שמדובר במבנה בן שתי
קומות לפחות (ומתכתב עם הטקסט מראשית הפרק הראשון" :אני הנני זו
הגרה בקומה השלישית מימין") .החלון העליון פתוח ,וצילו מוטל על קיר
הבית .בגג מעל תלויה כביסה לייבוש .השמש מטילה את צילו של הדקל
הסמוך על קיר הבית .על אדן החלון בחדר ,מתחת לתריס הפונה לרחוב,
שורת קקטוסים בעציצים ,ומאחוריהם נסתרת המספרת כשסיגריה בשולי
שפתיה .בקומפוזיציה זו מצליח קישקה להעביר את עיקרי הרחוב התל
אביבי ,אותו רחוב ארנון שהזכרנו.

איור  :6תיאטרון הבימה (משבצת ימנית תחתונה) ,איורה של רוני פחימה מתוך
יקינתון – סיפור על חברות ושיר (סמיט ,)2019 ,באדיבות המאיירת וההוצאה
לאור כנרת ,זמורה-ביתן.
 17על מעמדו של רחוב ארנון כרחוב ספרותי ניתן ללמוד גם מהאיור רחוב ארנון של רונית ש’ דינצמן.
האיור הוצג בתערוכה של אגודת המאיירים בישראל ,מתגלגל ברחובות (אצרו מיכל דלווה ונגה
שימל) ,שהוצגה בספטמבר  2015במגדל שלום בתל אביב כחלק משבוע האיור .דינצמן יצרה בטכניקה
מעורבת של רישום וצילום עמוד קומיקס שבו סוכן נדל"ן מנסה לשווק נכס ברחוב הידוע ,והולך
עם רוכשים פוטנציאלים מהבית הכחול אל בית מספר  15כמחווה לגולדברג .הסוכן מציג את הנכס
ואומר" :מספר  ,15הגענו .נחצה את הכביש .דירה שמורה ,חדרים גדולים ,תקרות גבוהות ".דינצמן
איירה את הרחוב ובנייניו בני שתיים ושלוש הקומות ואת הדקלים הנטועים ביניהם בתבנית הדומה
לתיאורי תל אביב בספרי התמונה.

 16גם השיכון הישראלי המוכר מאיור ספרות הילדים העברית מופיע אצל צ’רקסקי-נאדי ,למשל
בדיפטיך " 1991באוקראינה – שישי בשיכון" שהוצג בתערוכה פרבדה במוזיאון ישראל (ראו עוד אצל
מנדלסון .)2018 ,שם מעומתים אלה מול אלה השיכונים האוקראיניים רבי הקומות ,חלקם עדיין
בבנייה ,ושיכוני הדיור הציבורי שבעיירת פיתוח מדברית בישראל על רקע דקלים מוזנחים .משני צידי
הדיפטיך מורגשים האלימות ,העוני והדלות ,ותפיסה זו חיונית להבנת מהות השיכון בעיני האמנית.
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גם אצל גילי-לי אלון קוריאל במאחורי הדלת יש שביל ( )2012נעשה
שימוש בשלטי רחוב .הגיבור הולך ברחוב האורן ,שם רחוב גנרי בישראל,
אבל בניגוד לנוהג המקומי ,ולפיו בצד אחד של הרחוב מספרי הבתים זוגיים
ובצידו האחר אי-זוגיים ,אצל אלון קוריאל מספרי הבתים מופיעים ברצף,
המעודד את הילד לספור מאחת עד עשר .אלא שאלון קוריאל מתחכמת
והספירה הרציפה באיורים היא לא של בתי המגורים ,אלא של החנויות
שבתווך .המספרים על הבתים זוגיים ,ושלטי החנויות משלימים את
הרצף ונושאים מספרים אי-זוגיים; למשל :חנות החיות ברחוב אורן 4
היא הולכים על ארבע ,ובסמוך אליה השעון שבחזית חנות השעונים מראה
את השעה חמש ,וחנות האופטיקה ברחוב אורן  6היא  6/6אופטיקה,
ואליה סמוכה אלי  7מספרת נשים וכולי .באיוריה של ליאורה גרוסמן
ההומור עולה מדרגה .למשל :איורה סמטת חתול (איור  7להלן) ,בספר
יום שמש בהיר מאת טלי כוכבי ( ,)2013מציג רחוב גדוש בחתולים ,כשם
שהוא גדוש במאפיינים החזותיים של העיר העברית :בתים צהבהבים שטוחי
גגות ,בני שתיים או שלוש קומות ,תריסי גלילה ומרפסות פתוחות ,דודי
שמש על הגגות ,קקטוסים בחלונות ועוד .הקצנה זו של ריבוי החתולים
כנגד הסכֵמה העירונית הישראלית היא שיוצרת את האפקט הקומי .נראה
שספרי התמונה של השנים האחרונות מעזים לראשונה להציג בהומור את
העיר ,יותר מאשר את דמויותיה.

יותר מכל רכיב אחר ,הרכיבים העירוניים המתחפשים למוכָרים הם
שמכילים הומור רב בספרי התמונה על הרחוב העברי; ייצוג שלטי הרחוב
למשל .שלטי רחוב הם חלק מהתפיסה הסכמטית של עיר (,Fairbairn, 2005
 .)p. 518ספרה של שלומית כהן אסיף ,רחוב בלי שם ( ,)2017שאיירה ענת
פרי-טל ,עוסק בשמות רחובות ובשלטיהם ,כשילדי הרחוב מבקשים מראש
העיר לקבוע שם לרחוב מגוריהם ,ומציעים שמות מבדחים ,הנתפסים
בעיניהם כהולמים.

סיכום
מאמר זה סקר והציג את המאפיינים המרכזיים של הרחוב והעיר באיור
העברי לילדים בעת האחרונה על רקע האיור העברי בעבר ,ובכך חיבר
בין מקטעים שונים של דיון שהתנהלו בעבר ,כמעט ללא קשר ביניהם,
במספר מחקרי איור ,ספרות ילדים ותרבות עברית .תהינו על הקשר
שבין הקוראים הצעירים של ספרי התמונה ,בני  ,8-3לאיורים העירוניים
שבספרים .ראינו שהתפסה סכמטית אוניברסלית ,המתכתבת בהדרגה
עם ייצוגים של עירוניות במדיה הדיגיטלית ,עונה על צורכי התפתחות
ותקשורת בעידן העכשווי; גילינו שהמודעות לאידיאל הציוני ולזהות
מקומית-לאומית עודנה נוכחת באיורים ,לא רק ביצירות שבהן זהות זו
ניצבת בחזית (למשל באיוריו של הלברשטט אצל אלון ,)2012 ,אלא אף באלה
שבהן היא "תפאורת רקע" ,כמו באיוריו של ירמי פינקוס (גולדברג;)2015 ,

איור  :7פרט מתוך איורה של ליאורה גרוסמן בספר ביום שמש בהיר (כוכבי,)2013 ,
באדיבות המאיירת וההוצאה לאור כנרת ,זמורה-ביתן.
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באשר לייצוג העיר העברית בהקשר התרבותי-ההיסטורי ,מטרה זו מושגת
במלואה בטקסטים העוסקים בכך מפורשות ,ואיוריהם מציגים דימויים
מוכרים (למשל סמיט ,)2019 ,אבל מעניין לגלות שהודות להתקבעות
המאפיינים העירוניים ,הזיקה התרבותית מצויה בכל האיורים של נוף
עירוני לילדים ,המתייחסים לנופי הארץ.
בסקירתנו ראינו כיצד התקבעו מאפיינים מרכזיים על יסוד הניגוד
שבין ההתיישבות הכפרית-החקלאית לבין העיור; ההבדלים בין סגנונות
הבתים למשל .בייצוגים שרווחו בין שנות ה 30-לשנות ה 50-של המאה
ה 20-ניתן לראות הבדלים בין בתים אדומי גגות ,המזוהים עם אידיאל
ההתיישבות הכפרית ,לבין בתים בני שתיים-שלוש קומות בעיר העברית.
משנות ה 70-ואילך ייצוג ההתיישבות הכפרית מתקבע כסמל ,ואילו ההבדל
בין הבתים הצהובים בני שלוש הקומות ,המזוהים עם העיר הסכמטית,
לבין גורדי שחקים הולך ומתחדד .מצאנו הבדלים גם בייצוג הצמחייה
העירונית ,והבולט שבהם הוא הכללת דקלים כחלק מהנוף העירוני כיום,
בחירה שניתן להסבירה רק כנגד דפוס הייצוג של ההתיישבות הכפרית –
בתים אדומי גגות ,מגדלי מים וברושים.
התבוננות בשינויים המתחוללים לאורך ייצוג הרחוב בספרי
התמונה מלמדת על ההתקבעות של מאפיינים מסוימים דוגמת סגנון
הבתים ,לוח הצבעים ,פריסת הקומפוזיציה ועוד .אלה הם מאפיינים
חזותיים .אם נתבונן לעומק הדברים ,למשמעות התרבותית הרחבה שלהם,
נוכל לטעון בוודאות שדימויה של העיר העברית הוטבע בשפה החזותית של
ספרות הילדים העברית .ומכיוון שהוטבע ,ניתן כבר להתבונן בו ולייצגו
בדרכים ישנות ומתחדשות ,כפי שרואים בספרי תמונה רבים מראשית
המאה ה.21-

מקורות ראשוניים
אטלס ,י’ (מחבר) וקרמן ,ד’ (מאייר) ( .)1977והילד הזה הוא אני .ירושלים :כתר.
איכילוב ,י’ (מחברת) וגרוסמן ,ל’ (מאיירת) ( .)2014עמליה רוצה חיה .תל
אביב :עם עובד.
אלון ,א’ (מחברת) והלברשטט ,מ’ (מאייר) ( .)2012המדינה של ילדי הגן.
קרית גת :קוראים.
אלון קוריאל ,ג’ ל’ ( .)2012מאחורי הדלת יש שביל .בני ברק :הקיבוץ המאוחד.
אלתרמן ,נ’ (משורר) וסמבורסקי ,ד’ (מלחין) ( .)1935שיר בוקר ,מתוך :יהודה
להמן (במאי) וקרן היסוד (מפיקים) ,לחיים חדשים :הארץ המובטחת
[סרט קולנוע] ,פלשתינה-א"י.
ברגשטיין ,פ’ (מחברת) וקנטור ,א’ (מאיירת) ( .)1945בוא אלי פרפר נחמד.
עין חרוד :הקיבוץ המאוחד.
גוטמן ,נ’ ( .)1944הרפתקאות חמור שכלו תכלת .תל אביב :ספרית פועלים.
 .)1946( .---החופש הגדול או תעלומת הארגזים .תל אביב :עם עובד. .)1958( .---שביל קליפות התפוזים :הרפתקאות מראשית ימי תל-אביב .תלאביב :יבנה.
גולדברג ,ל’ (מחברת) ולו ִּאזַדַ א ר’ (מאייר) ( .)1943ידידיי מרחוב ארנון.
מרחביה :ספרית פועלים ,אנקורים.
גולדברג ,ל’ (מחברת) וגלבוע ,ד’ (מאייר) ( .)1944נשמור על ארצנו .תל אביב:
דפוס קופסיה [ללא ציון שם המו"ל].
גולדברג ,ל’ (מחברת) וקמחי ,י’ (מאייר) ( .)1954נסים ונפלאות .בני ברק:
ספריית הפועלים.
גולדברג ,ל’ (מחברת) וגור הנבון [נבון ,אריה] (מאייר) ( .)1977מר גוזמאי
הבדאי .תל אביב :ספרית הפועלים.
גולדברג ,ל’ (מחברת) וכץ ,ש’ (מאייר) ( .)1970דירה להשכיר ,בתוך :דירה
להשכיר (עמודים לא ממוספרים) .מרחביה :ספריית הפועלים.
גולדברג ,ל’ (מחברת) ופינקוס ,י’ (מאייר) ( .)2013מר גוזמאי הבדאי .בני
ברק :ספרית הפועלים וספרית נוח.
גולדברג ,ל’ (מחברת) וקישקה ,מ’ (מאייר) ( .)2015נסים ונפלאות .בני ברק:
ספריית הפועלים.

תודות
תודה למאיירות ולסופרות האלה על המידע שסיפקו אודות תהליכי היצירה
והחלטותיהן ועל הרשות להציג את איוריהן ואת יצירתן :מיכל בוננו ,לנה
גוברמן ,ליאורה גרוסמן ,רונית ש’ דינצמן ,שהם סמיט ורוני פחימה .תודה
גם ללבנה אבן חיים וליעל גובר מהוצאת כנרת זמורה דביר.
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רושקביץ ,פ’ ( .)1941בנו את תל אביב .תל אביב :הוצאת רושקביץ ודפוס
לוין אפשטיין.
תש"ז
לילדים
שנה
 .)1946( .---לוח .תל אביב :הוצאת רושקביץ ודפוס לוין
אפשטיין.
 .)1947( .---לוח שנה לילדים תש"ח .תל אביב :הוצאת רושקביץ ודפוס לויןאפשטיין.
רושקביץ ,פ’ (מאייר) ( .)1955העיר שלנו .תל-אביב :לוין-אפשטין[ .את הטקסט
חיבר מ’ יחיאל]
שלו ,מ’ (מחבר) ואבולעפיה ,י’ (מאייר) ( .)1988אבא עושה בושות .כתר :ירושלים.

גולן ,א’ (מחברת) וגוברמן ,ל’ (מאיירת) ( .)2006בועות הסבון של גלי .אור
יהודה :כנרת זמורה ביתן.
גפן ,ש’ וקרת ,א’ (מחברים) ,ובנישו ,ע’ (מאייר) ( .)2020מחכים לניסים.
מודיעין :כנרת ,זמורה דביר.
דאון ,ל’ (מחברת) וגוברמן ,ל’ (מאיירת) ( .)2008ברחוב ירמיהו .אור יהודה:
כנרת זמורה ביתן.
וייס-גבאי ,ת’ (מחברת) וצ’רקסקי-נאדי ,ז’ (מאיירת) ( .)2020טלי מתחת
לשולחן .חבל מודיעין :כנרת זמורה ביתן.
זאב [אהרן זאב ויינטראוב] (מחבר) ותרצה [תרצה טנאי] (מאיירת) (.)1943
תמר והסביונים .תל אביב :עם עובד.
זרחי ,נ’ (מחברת) וחבקין ,ה’ (מאיירת) ( .)2015נינה בורחת .בני ברק :הקיבוץ
המאוחד.
זרחי ,נ’ (מחברת) וחבקין ,ה’ (מאיירת) ( .)2019הבית הגבוה והבית הנמוך.
בני ברק :הקיבוץ המאוחד.
טפר ,י’ (מחברת) ואלון-קוריאל ג’ ל’ (מאיירת) ( .)2004יעל מציצה לרחוב.
בני ברק :הקיבוץ המאוחד.
טפר ,י’ (מחברת) וגרוסמן ,ל’ (מאיירת) ( .)2018מחזיק השמים .בני ברק:
ספריית הפועלים.
כהן-אסיף ,ש’ (מחברת) ופרי-טל ,ע’ (מאיירת) ( .)2017רחוב בלי שם .בני
ברק :ספריית הפועלים.
כוכבי ,ט’ (מחברת) וגרוסמן ,ל’ (מאיירת) ( .)2013ביום שמש בהיר .חבל
מודיעין :כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר.
כרמי ,ד (מחברת) ,חבקין ,ה’ (מאיירת) ( .)2003מסע על קורקינט .תל אביב:
הקיבוץ המאוחד.
מודן ,ר’ ( .)2008קרוב רחוק .תל אביב :עם עובד[ .רומן גרפי]
סמיט ,ש’ (מחברת) ובוננו ,מ’ (מאיירת) ( .)2012ילד עיר .אור יהודה :כנרת.
סמיט ,ש’ (מחברת) ופחימה ,ר’ (מאיירת) ( .)2019יקינתון :סיפור על חברות
ושיר .חבל מודיעין :כנרת.
פיכמן ,י’ (מחבר) וגוטמן ,נ’ (מאייר) ( .)1934אל הים .תל אביב :שטיבל.
צרפתי ,ע’ ( .)2017השכנים .ירושלים :כתר.
קיפניס ,ל’ וטשרנוביץ ,י’ (מחברים) ואיזה [הרשקוביץ] (מאיירת) ( .)1947גן
גני .תל אביב :נ’ טברסקי.

מקורות שניוניים
אגם דאלי ,א’ ( .)2000מחוזות חפץ :נופי פרסומת בישראל .תל אביב :רסלינג.
אתקין ,א’ (" .)2016מהר הילדים מחכים" :גן החיות בתל אביב בראשית
ימיו ויצירת ילדות עירונית אידילית בארץ ישראל .חיות וחברה:55 ,
בעלי חיים בתרבות.15-6 ,
אפרת ,א’ ( .)2006פרולוג :היכן העיר הישראלית? בתוך ט’ פנסטר וח’ יעקובי
(עורכים) ,עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של זהות ,משמעות ויחסי
כוחות (עמ’  .)32-20ירושלים ותל אביב :מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
בן עזר ,א’ ( .)2010נחום גוטמן" :גם במילים אני מצייר" .בתוך :עדינה בר-
אל (עורכת) ,מסד מאסף לענייני ספרות והוראתה  :8הטקסט ,האיור
ומה שביניהם (עמ’ [ .)23-20ללא ציון מקום ההוצאה] :אחוה – המכללה
האקדמית לחינוך.
גונן ,ת"ר (2008א) .נוף ילדות [תערוכה] .ירושלים :מוזיאון המדע ע"ש
ברנרד בלומפילד.
2008( .---ב) .תרבות הארץ לתקופותיה כפי שהיא משתקפת בספרות הילדיםהמאוירת הישראלית .הד הגן.99-90 ,2 ,
גורדון ,א’ ( .)2005איורים עבריים :הספר העברי המאויר לילדים ,העידן
הבינלאומי  .1900-1925תל אביב :מוזיאון נחום גוטמן.
גרדנר ,ה’ ( .)1995מוח ,חשיבה ,יצירתיות .תל אביב :ספריית פועלים.
גרנות ,א’ ( .)2014פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים על שם בן יצחק
לשנת תשע"ד .ירושלים :מוזיאון ישראל.

22

ערגה הלר

פנסטר ,ט’ ויעקבי ,ח’ ( .)2006על ישראליות ועירוניות .בתוך ט’ פנסטר וח’
יעקובי (עורכים) ,עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של זהות ,משמעות
ויחסי כוחות (עמ’  .)19-7ירושלים ותל אביב :מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
קלוש ,ר’ ( .)2006העיר הישראלית :המקום של היומיום והלאום .בתוך ט’
פנסטר וח’ יעקובי (עורכים) ,עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של
זהות ,משמעות ויחסי כוחות (עמ’  .)244-216ירושלים ותל אביב :מכון
ון ליר והקיבוץ המאוחד.
שביד ,ס’ ( .)2008המאיירת תרצה – איור ספרי הילדים כמסמך היסטורי.
ספרות ילדים ונוער34( 28 ,ב).39-25 ,
שורץ ,ח’ ( .)1995נופים עירוניים ונופים כפריים בספרי תמונות .מעגלי קריאה,
.236-227 ,24-23
שורץ ,י’ ( .)1974על הקיטש באיור – ניסיון לאבחנה אסתטית וחינוכית .עיונים
בחינוך :כתב עת למחקר בחינוך.98-79 ,3 ,
שילה-כהן ,נ’ ( .)2008פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים תשס"ח (קטלוג
תערוכה) .ירושלים :מוזיאון ישראל.
2010( .---א) 100 .שנות איור של ספרי ילדים בעברית .בתוך ע’ בר-אל(עורכת) ,מסד מאסף לענייני ספרות והוראתה  :8הטקסט ,האיור ומה
שביניהם (עמ’ [ .)19-9ללא ציון מקום ההוצאה] :אחוה – המכללה
האקדמית לחינוך.
2010( .---ב) .פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים תש"ע (קטלוג תערוכה).ירושלים :מוזיאון ישראל.
תובל ,ח’ וגוברמן ,ע’ ( .)2013טקסטים גרפיים :כלים לטיפוח האוריינות של
ילדי הגן .תל אביב :מכון מופ"ת.

דנינו-יונה ,ג’ ( .)2017נרטיבים ודימויי נוף :הדים לסכסוך הישראלי-פלסטיני
בשלושה ספרי ילדים .ילדות.98-82 ,2 ,
דר ,י’ ( .)2017שיפוצים בבניין בן חמש הקומות :שלוש קריאות תקופתיות
ב"דירה להשכיר" מאת לאה גולדברג .עיונים בתקומת ישראל :מאסף
לבעיות הציונות ,הישוב ומדינת ישראל.196-174 ,27 ,
הלר ,ע’ ( .)2004איור לוקלי וציור אוניברסלי :מבט שונה על ספרי ילדים
מאוירים .קשר אמנותי.12-8 ,6 ,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( .)2019פני החברה בישראל ,דוח  ,11פערים
בין מרכז לפריפריה .ירושלים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
חכם ,מ’ ( .)2017האוטו ירוק ,החלב מבריא והביצה עברית :קולוניזציה
ו"הלבנה" של מרחב וזהות בכרזות תנובה .בתוך ס’ רג‘ואן שטאנג ונ’ חזן
(עורכות) ,תרבות חזותית בישראל (עמ’  .)577-526בני ברק :הקיבוץ המאוחד.
טרטקובר ,ד’ ( .)1994מגדל המים בגראפיקה השימושית הארץ-ישראלית .בתוך
מ’ עומר (עורך) מגדלי מים בישראל( 1993-1891 ,קטלוג תערוכה) (עמ’
 .)75-63תל אביב :הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר,
אוניברסיטת תל אביב.
 .)1998( .---טיול בארץ :משחקים מחנותו של מר ברלוי (קטלוג תערוכה).תל אביב :מוזיאון ארץ ישראל.
מנדלסון ,א’ ( .)2018זויה צ’רקסקי :פרבדה (קטלוג תערוכה) .ירושלים:
מוזיאון ישראל.
סאבין-בן-שושן ,ל’ ( .)2018חלון .מפתח :כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית,
.68-61 ,13
עומר ,מ’ ( .)1994מגדלי מים באמנות ובספרות הישראלית ,בתוך מ’ עומר
(עורך) מגדלי מים בישראל( 1993-1891 ,קטלוג תערוכה) (עמ’  .)57-42תל
אביב :הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר ,אוניברסיטת
תל אביב.
עפרת ,ג’ ( .)2004בהקשר מקומי .תל אביב :הקיבוץ המאוחד.
פיקל-צברי ,א’ ( .)2011מ’יבנה’ לירושלים (קטלוג תערוכה) .ירושלים :מוזיאון
חצר היישוב הישן ע"ש יצחק קפלן.
פלדמן ,נ’ ( .)2018פרץ רושקביץ :המאייר הייקה מבית הכלבו בוירצבורג
לבן יהודה שטראסה .עת-מול :עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל,
.19-16 ,258

Bavidge, J. (2006). Stories in space: The geographies of children's
literature. Children's Geographies, 4(3), 319-330.
Bodmer, G. (2003). Arthur Hughes, Walter Crane, and Maurice Sendak:
The picture as literary fairy tale. Marvels & Tales, 17(1), 120-137.
Fairbairn, D. (2005). Geovisualization issues in public transport
applications. In J. Dykes, A. M. MacEachren, & M. J. Kraak
(Eds.), Exploring geovisualization (pp. 513-522). Amsterdam:
Elsevier.
23

מבט לרחוב

Schwarcz, J. H. & Schwarcz, C. (1991). The picture book comes of
age. Chicago: American Library Association.
Wojcik Robertson, P. (2016). Fantasies of neglect: Imagining the
urban child in American film and fiction. New Brunswick, New
Jersey: Rutgers UP.
Zbaracki, M. & Geringer, J. (2014). Blurred vision: The divergence
and intersection of illustrations in children’s books. Journal of
Graphic Novels and Comics, 5(3), 284-296.

Foster, J., Finnis, E., & Nimon, M. (2005). Bush, city, cyberspace:
The development of Australian children’s literature into the
21st Century. Wagga Wagga, New South Wales: Center for
Information Studies, Charles Sturt University.
Hutton, J. (2010). Walter Crane and the decorative illustration of
books. Children’s Literature, 38(1), 27-43.
Kümmerling-Meibauer, B. (2014). What goes on in strangers’ minds?
How reading children’s books affects emotional development?
Narrative Works, 4(2), 64-85.
https://doi.org/10.7202/1062100ar
Nikolajeva, M. & Scott, C. (2013). How Picturebooks Work? New
York and London: Routledge.
Nodelman, P. (1988). Words about pictures: The narrative art of
children’s picture books. Athens and London: University of
Georgia Press.
-----.(2008). The hidden adult: Defining children’s literature.
Baltimore: The John Hopkins University Press.
-----.(2012). Picture book Guy Looks at Comics: Structural differences
in two Kinds of visual narrative. Children’s Literature Association
Quarterly, 37(4), 436-444. https://doi.org/10.1353/chq.2012.0049
O’Neil, K. (2011). Reading pictures: Developing visual literacy for
greater comprehension. Reading Teacher, 65(3), 214-223.
Pike, M. M., Barnes, M. A., & Barron, R. W. (2010). The role of
illustrations in children’s inferential comprehension. Journal of
Experimental Child Psychology, 105(3), 243-255.
https://doi.org/10.1016/j.jecp.2009.10.006
Tribunella, E. L. (2010). Children’s literature and the child flâneur.
Children’s Literature, 38, 64-91.
Salisbury, M. & Styles, M. (2012). Children’s picturebooks: The art
of visual storytelling. London: Laurence King Publishing.
Schwarcz, J. H. (1982). Ways of the Illustrator: Visual communication
in children’s literature. Chicago: American Library Association.
24

