"וכמה שמביטים בה יותר":
איורי יְלַדוֹ ת בספרות ילדים ישראלית
שי רודין

ניתוח איורים בספרי ילדים מניב הבחנות שונות :האיור הסכמטי מול
האיור הריאליסטי (גרץ ;)1989 ,איורים שצורתם "סגורה" ,המציעים מידע
מתוחם ומשורטט בבירור ,ואיורים שצורתם "פתוחה" ,שהקומפוזיציה
שלהם מאפשרת למתבונן לייצר אסוציאציות אישיות (;)Schwarcz, 1982
איורים נרטיביים ,כלומר ציורים המלווים טקסט כתוב כדי לתרום להבנתו,
ואיורים מדעיים ,התומכים בהפקת הטקסט המדעי ובהבנתו (תובל
וגוברמן .)2013 ,לצד שיקולי טקסט ושפה בתהליך הביקורת על עומקו
של הטקסט לילדים ,האיור הוא שיקול מפתח .מעבר להיבט האמנותי,
יש לבחון ביצירה את טבע המפגש בין האיור לבין המלל :האם מדובר
בהמחשה ,בהרחבה ,בהתנגדות חתרנית (לבנת וברעם-אשל )2014 ,ואולי
בהשפעות אחרות? מלבד זאת ,המחקר מבחין בין איורים בספרי ילדים
1
מאוירים לבין מקומם המרכזי של איורים בספרי תמונה (.)picture books
בהציגו בחירה בדימוי מסוים של האובייקט ,כל איור הוא הצהרה.
המחקר מבחין בין האיור הראוי לאיור הבלתי רצוי ,כשהמאפיינים של
איורים בלתי רצויים הם אי עקיבות עובדתית (בין אם זו אי התאמה בין
הטקסט לאיור ובין אם אין עקיבות בין איור אחד לאחר) ,העדר אותנטיות
הגורר ייצוג פשטני של אנשים וחיות ,שימת דגש יומרני על קישוטיות,
סטריאוטיפיות ,יופי מופרז ,איורים שאינם מתאימים לרמתם של ילדים,
עירוב סגנוני המרחיק את הקורא מהטקסט .המאייר הראוי ,לעומת זאת,
יקפיד לאפשר לילד לזהות את הגיבור בכל חלקי היצירה באמצעות איור
מובחן וייצוג אינדיבידואלי שלו ,למרות התנאים והרקעים המשתנים של
דמויות ואובייקטים .האיור התורם יוצר דרמטיזציה לאווירה הלירית

הקדמה :האיור בספרות ילדים – מקומו ותפקידו
איורים הם ציורים המייצגים ,מפרשים ומעצימים את המשמעות של
טקסטים ,ובעצם הם משלימים אלה את אלה .לאיור תפקידים שונים:
מסגור הטקסט והכוונת הציפיות של הקוראים; פרשנות של הנמסר בטקסט
והרחבתו; טיפוח חשיבה ביקורתית; העשרת אוצר המילים והמושגים (תובל
וגוברמן .)2013 ,הילד נמשך בראש ובראשונה אל הצד החזותי שבסיפור;
הרשמים החזותיים שהסיפור טובע בו אף חזקים מאלה המילוליים .יתרה
מזאת ,תגובת הילד לאיורים עתידה לקבוע את יחסו לאמנות ואת טעמו
האסתטי (אופק .)1983 ,מאחר שאוצר המילים שלו מצומצם ,האיור עשוי
לשמש אותו כתחליף למורכבות הלשון או להבהרת מונחים הרחוקים
מעולמו (קיטה ואשל.)2006 ,
שורץ ( )Schwarcz, 1982ציין שספר ילדים מאויר הוא אמנות ,מכיוון
שהוא נושא את אותן תכונות המזוהות עם אמנות :הוא מְ תַ קשר בשפה
סימבולית; הוא מבטא את כוונותיו ,כשהוא בונה במילים ובתמונות סדר
אסתטי ,הנושא תוכן ומשמעות; הוא משתמש באמצעים פיגורטיביים,
מטאפוריים וסימבוליים כדי ליצור עולם מתעתע ודמיוני ,והוא אמור
לשאת אותנו לרגע מעבר לגבולות של מה שאנו בדרך כלל תופסים כמציאות
לעולם עמוק ורחב לאין שיעור .הוא גם מנסה להפגיש אותנו ,במודע שלא
במודע ,עם עצמנו.
איורים מופיעים בספרי הילדים כבר מהמאה ה .17-נהוג לציין את
הפדגוג הצ’כי יאן עמוס קומניוס ( )1670-1592כמאייר הראשון לילדים ,שכן
ספרו העולם המצויר ( )1658היה הראשון שעוטר באיורים לאור המחשבה
שספרי ילדים נזקקים לממד חזותי (אופק .)1983 ,עם זאת ,רק במאה ה,19-
כשהפכה ספרות הילדים לתופעה ממוסדת העומדת בפני עצמה (שביט,
 ,)1996החלו להופיע ספרים מאוירים לילדים .רובם נכתבו ואוירו בידי
מחבריהם (אופק .)1983 ,איורים אלה נשאו אופי אסקפיסטי ,מקל ומהנה,
והודגשו בהם ערכן של מראית עין ,חזות חיצונית ומוסכמות חברתיות
נורמטיבית (גונן.)2013 ,

 1איורים מופיעים הן בספרים מאוירים והן בספרי תמונה .בספרי תמונה האיורים דומיננטיים יותר
מהטקסט או חשובים לפחות כמותו ( .)Sutherland & Hearne, 1977לפי גרנות ( ,)2019בעוד בספר
מאויר המלל עומד בזכות עצמו ,וניתן לקראו לילד ,בלי להראות לו את האיורים ,לספרי תמונה אין
קיום ללא האיורים .לא ניתן לספר את הסיפור רק דרך הקראתו .הבנת מלוא המשמעויות תלויה
בהיכרות עם האיורים ,החל בכריכה וכלה בשורת האיורים המרכיבים את היצירה .חלק מהספר
מורכב ממילים ,חלקו מאיורים נטולי מילים ,וחלקו משלב בין מילים לאיורים .להבדיל מקריאה דרך
הטקסט בסיפור מאויר ,בספרי תמונה נוכל למשמע את הסיפור ,גם בלי להכיר את הטקסט המילולי.
נקודה מכרעת היא המסירה הכרונולוגית במתכונת של פריט הנשען על פריט .בעוד בספר מאויר
הכרונולוגיה של המסירה אינה הכרחית ,ספר תמונה נשען על הקשר בין תמונה לתמונה ,והקשר בין
כל חלקיו הדוק ,שכן כל חלק הוא למעשה סימן ,וחיבור הסימנים מוביל לבניית משמעות Marantz
 .)),1977משמועו של ספר התמונה משתנה בהתאם לגילו של הילד ולניסיון שרכש ,והוא מתרחב ,ככל
שהיוצרים מודעים למגוון הבחירות האסתטיות העומדות לרשותם מרגע הגיית הרעיון או התמה ועד
יצירתו של הספר .)Kiefer, 2000
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והופך אותה נגישה יותר לקורא ( .)Schwarcz, 1982יתרה מזאת ,הלר
( )2018טענה ,שהמאייר המוכשר ישבור את תפיסת המציאות הבינארית
לטובת הבניית מציאויות שונות ביצירה .שבירה זו תוביל את הקוראים
לחוות ריבוי של גירויים חזותיים ,המעוררים חקירה במרחב (חקירה
אובייקטיבית ,אסתטית ,הקשרית) וחקירה פנימית (רגשית ,אתית).
כלי מרכזי שעומד לרשות המאייר הוא הרפרור ליצירות אמנות מוכרות,
המעבה את מערך המשמעויות של האיור.
טכניקת האיור היא חלק אינטגרלי מהאמירה הסיפורית ,בין אם
מדובר בצבעי מים המשרים רוך ובין אם בצבעי אקריל הבונים חוזק.
על הדמות המצוירת להלום את זו המתוארת בטקסט .איורים בספרות
ילדים ישראלית כוללים לא אחת האנשה של עצמים ובעלי חיים ,הגזמה
קריקטורית ,פיתוח לא צפוי של רעיון ,המרחיב את המסר המילולי,
המחשות של מצבים מופשטים לצד ריכוך מצבים קשים .בד בבד האיור
נוטל על עצמו תפקידים דידקטיים של לימוד והדגמה (יובל.)2009 ,
לאיור תפקידים שונים :הוא משמש כאמצעי המחשה ,כלומר ממחיש
באופן חזותי פרטים ומצבים שונים שהטקסט מתאר .הוא משמש כאמצעי
הסברה ,כלומר מוסר לילד את צורתם של דברים שאין הוא מכיר או מתקשה
לדמיין .הוא משמש כאמצעי אמנותי ,כלומר מסייע לפתח את טעמו של
הילד ומעניק לו חוויה אסתטית; הוא משמש כאמצעי לאפיון ,כלומר חושף
את אווירתה של היצירה הספרותית ,החל בנופים המקיפים את הדמות
וכלה באפיונים פיזיולוגיים ומעמדיים כגון לבוש הדמויות (אופק.)1983 ,
עם זאת ,כפי שמראה משיח ( ,)2018איור יכול לתפקד גם כאמצעי ממסך
ומסתיר ,כך שאלה שיש בידם הכלים למימוש ולפענוח רבדים הנרמזים
בטקסט (מבוגרים בדרך כלל) יפענחו את טיבו ה"אמיתי" של הסיפור,
ואילו אלה שאין בידם ידע עולם וכלים קוגניטיביים ותרבותיים ,המסייעים
למשמע שדרים ספרותיים (ילדים בדרך כלל) ,יילכו שולל בעקבות איור נאיבי
ולא יידרשו לרבדים הנסתרים של הטקסט .בהקשר זה טוענת גונן (,)2013
שיש להבחין בין איורים בספרות הילדים הקלאסית לאיורים בספרות
הילדים העכשווית :האיורים בספרי הילדים במאה ה 19-מילאו ביתר שאת
תפקיד אסקפיסטי ,משכיח סבל קיומי ,והמאיירים והמוציאים לאור בחרו
להעביר בהם מסר של ילדות מאושרת ועולם אידיאלי .כסוכני תרבות ,הם
תיארו את עולם הילדות של בני השכבות המבוססות באמצעות בחירה

סלקטיבית של נושאים ,סצנות ,סגנון איור ועיצוב דמויות מושלמות .ואילו
האיורים בספרות הילדים של המאה ה 21-מנכיחים את סבלם הפסיכולוגי
של גיבוריהם ,כמו גם חושפים את הנמענים לסבלן של אוכלוסיות שונות
בעולם ,ובכך מסייעים להם לפתח אמפתיה כלפי האחר.
האיור הגיע מאוחר יחסית לספרות הילדים העברית .המאייר הראשון
של ספרי ילדים בארץ ישראל ,שפתח את עידן האסתטיקה בספרות הילדים,
היה נחום גוטמן .את הספר הראשון שאייר ,סיפורים לבני הנעורים
(תרפ"ג) ,כתב אביו ,הסופר ש’ בן ציון .גוטמן ראה באיור אמנות שמביאה
לילד את הנרמז בטקסט ,ולאו דווקא את הנאמר בו במפורש .גוטמן הנכּיח
בספרות הילדים הישראלית את האיור הריאליסטי ,ובעקבותיו הלכו
מאיירים שונים (אופק.)1983 ,
חקר איורים בספרות הישראלית הוא נישה שולית במחקר .שילה-כהן
( )2010תיארה את התפתחותו של האיור בספרות הילדים הישראלית מימי
קום המדינה עד המאה ה .21-מנקודת מבטה שררה בארץ בשנות ה 30-וה40-
של המאה ה 20-רוח של התגייסות לרעיון הסוציאליסטי ולבניין הארץ .בשנות
ה 50-שלטה האידיאולוגיה של ה"אנחנו" ושל עמידה יחדיו מול האויב בהגנה
על גבולות המדינה .בשנות ה 60-התפרסמו ,בהשראת ספריה של הצלמת אנה
ריבקין-בריק על ילדים ברחבי העולם ,ספרי ילדים המלווים בתצלומיהם של
ילדים המציגים את הווי החיים בארץ .בשלהי שנות ה 70-החל בארץ עידן חדש
בספרות הילדים המאוירת .קם דור צעיר של מאיירים שיצרו בסגנונות רבים
ובטכניקות מגוונות והעמידו איור אינדיבידואלי ואקלקטי .מאיירי המאה
ה 21-מאיירים איורים פלורליסטיים ,המאופיינים בריבוי טכניקות ובשילובן
(רישום ,קולאז’ ,צבעי מים ,צילום ,מגזרות ,חפצים ,עיבודי מחשב) ,כמו גם
בריבוי סגנונות – איורים ריאליסטיים ,חופשיים ,מתוחכמים ,הומוריסטיים,
דמויי קומיקס.
עד כה נבחנו איורים בספרות הילדים הישראלית דרך העדשה של
שדרים לאומיים וחברתיים של הטקסטים ,ערכים דוגמת קולקטיביזם מול
אינדיבידואליזם ,אהבת הטבע ,רוחניות ,כבוד המשפחה ,סדר ושמירה על
החוק ,חברות ,הומניזם ,יצירתיות ,רגישות וביקורתיות .לאיור בסיפור
הילדים הישראלי תפקיד חשוב בהתמרת הילד מילד אירופי לילד ציוני
הנטוע במרחב ארצישראלי (גונן ,1995 ,משיח .)2000 ,איורים נבחנו גם לאור
יצירתם של סופרים או מאיירים; למשל :אלקד-להמן ( )2010בחנה איך ניגשו
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מאיירים שונים ,לאורך  85שנה ,לשירי ביאליק לילדים .מחקרה מלמד
שאף שיצירת ביאליק לילדים פתוחה לקריאות מגדריות שונות ,ולעיתים
השירים עצמם מתאפיינים בעמימות מגדרית ,הרי שחלק מהמאיירים
נטו לפרשנויות שוביניסטיות והעדיפו באיוריהם את דמות הבן על פני
הבת .עוד הוא מלמד שאופן התיאור של הבנות (והאימהות) מול הבנים
נוטה לסטריאוטיפיזציה בכל הנוגע לעיסוקן ,להתנהגותן ולהימצאותן
במרחב .חריגים בנוף של מחקרה היו איוריהן של בתיה קולטון ואלונה
פרנקל ,המציגים תמונה שוויונית בין המינים ואף נוטים להעדפה מתקנת
לטובת ייצוגי הבנות .ממחקרה עלה שמאיירים ומאיירות בני תקופתנו
(עד שנת  2010לפחות) ,לאו דווקא בוחרים למשמע את הטקסטים באופן
פמיניסטי ,גם במקומות ש"מזמינים" איור חתרני.

ביאליק (אלקד-להמן )2010 ,ואלתרמן (ימיני ,)2014 ,ועמדו על ההטיות
השוביניסטיות בכתיבתם ועל שמרנותם בכל הנוגע לתפקידי מגדר.
מעטים הם המחקרים שהחילו קריאות פמיניסטיות על קורפוס נרחב
ומסייעים להבין את עמדתה הדומיננטית של ספרות הילדים הישראליות
בתקופות שונות .שחר ,קרקו ובן-ארצי ( )2002בחנו אם בתקופה שבין שנות
ה 50-לשנות ה 90-אימצה ספרות הילדים הישראלית בהדרגה את ערכי השוויון
בין המינים .ממצאיהן מלמדים שמשנות ה 70-ואילך יש בספרות לילדים
יותר סופרות מסופרים ,ובהתאם לכך גם מתגוונות תכונותיהן של ילַדות .אם
בשנות ה 50-נתקלנו בילדות בכייניות ,פחדניות ,עייפות ,תלותיות ,טובות לב,
מנומסות וטיפשות ,בשנות ה 80-התכונות הדומיננטיות שאנחנו פוגשים הן
חכמה ,ותרנות ,טוב לב (עדיין) ,נדיבות ,עדינות ,רשעות ,דאגנות ,בכיינות
(עדיין) ,ניקיון וגנדרנות ,ואילו בשנות ה 90-חלה רגרסיה שוביניסטית בהבניית
הילַדות ,והתכונות הדומיננטיות הן עדינות ,נימוס ,נטייה להרגיע ולייעץ,
ביישנות ,קנאה ועיסוק ברכילות .תכונות הנעדרות כמעט לחלוטין מאפיונן
של ילדות ומצויות לאורך התקופה הנחקרת אצל בנים הן כעסנות ,אומץ,
יושר ,רצינות ,בשנות ה ,50-ואלימות ,עצבנות ,צעקנות ,וכחנות ,התגרות,
חוסר ביטחון ,שמחה ,התלהבות ,חריצות ,ידידותיות ונדיבות ,בשנות ה.90-
מחקרה של דנה קרן-יער ( )2007בחן איך סופרות עבריות וישראליות
מנחילות בספרי הילדים שלהן לאומיות עברית והתחקה אחר השדרים
הכפולים – ההגמוניים והחתרניים – המועברים ביצירות אלה .בדומה
הראתה סלינה משיח ( )2010במחקרה איך הסופרות חמדה בן יהודה,
מרים ילן שטקליס ונורית זרחי מפרקות את מושג הילדות וחותרות בכך
תחת שיח הגברים ההגמוני ששרטט דיוקן ילדות אידילית ,סנטימנטלית
ומאושרת .דנינו-יונה ( )2017בחנה את היחסים בין המינים בספרות
הילדים הישראלית ומצאה שגילויי אלימות מופיעים רק אצל בנים .יתרה
מזאת ,אין הם נדרשים לקבל אחריות על מעשיהם ואינם נענשים .הבנות,
לעומתם ,אינן אלימות ,אלא מפגינות התנהגות נשית סטריאוטיפית
באמצעות ריטואלים כמו בכי ,שתיקה ופסיביו ּת .התוצר הוא שימור
ושעתוק יחסים מגדריים דיכוטומיים .דנינו-יונה אף דנה בשימורו של
מיתוס היופי בטקסטים לילדים ,ולדוגמה בציווי על ילדות שמנות להוריד
ממשקלן על מנת להיות מאושרות .בשונה מממצאי מחקרה של דנינו-יונה,
נדרש מחקרו של רודין ( )2015לייצוגן של ילַדות בספרות ישראלית לילדים

קריאה פמיניסטית של ספרות ילדים עברית
קריאה פמיניסטית מבחינה בין ארבעה סוגי טקסטים :הגמוניים ,חתרניים,
הגמוניים המעמידים פני חתרניים ופמיניסטיים .טקסט הגמוני מעמיד
במרכזו מערכת נורמטיבית הגמונית המדירה לשוליים כל מה שחורג ממנה.
טקסט חתרני נושא מסר כפול :הוא משדר נורמות מקובלות בנוגע למדיום,
לז’אנר ,לסגנון ,לתמות ולאידיאולוגיה ,ובה בעת הוא מעביר בחסותן
מסר אחר ,לעיתים הפוך ,החותר תחת יסודות המרכז ההגמוני ,ומעמיד
לו חלופה מן השוליים המודרים .הטקסט ההגמוני המעמיד פני חתרני
מציג מופע דו-פרצופי – נורמות פמיניסטיות וערעורן כראויות לחיקוי .בכך
למעשה הוא חדל להיות חתרני .מול הטקסט ההגמוני והטקסט החתרני
עומד הטקסט הפמיניסטי; במרכזו מוצבת החוויה הנשית ,ואין הוא שופט
לשלילה ערכים הנחשבים פמיניסטיים .הקורא אינו "נלחם" בו כדי לחלץ
ערכים הפוכים; לחלופין עליו לאתרם ולזהות את זרימתם הטבעית והלא
מאולצת בתוכו (לובין.)2003 ,
חקר ספרות ילדים ישראלית מבעד לעדשה הפמיניסטית מתמקד
בעיקר בכתיבה מונוגרפית ובהתחקות אחר הפואטיקה והתמטיקה של
סופרות ומשוררות לילדים ,בדגש על האופן שבו יצירותיהן נדרשות לסוגיות
פמיניסטיות ופוסט-קולוניאליות (אלמוג ;1995 ,אלקד-להמן ;2006 ,ברעם-
אשל ;2015 ,משיח ;2010 ,קרן-יער ;2007 ,רודין .)2018 ,מחקרים אחרים
ביקשו לאתר תפיסות מגדריות בספריהם של יוצרים קנוניים לילדים ,דוגמת
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בין השנים  ,2015-1990ומצא ארבעה ייצוגים מרכזיים ,שלושה מתוכם
פמיניסטיים – ילדות הנעלות על עולם המבוגרים ,ילדות המחנכות את
הסובבים ,ילדות השוברות סטריאוטיפים ילדיים ומגדריים – ואחד בלבד
שוביניסטי ,של ילדות נחנכות בספרות בעיה ,שאפיונן פלקטי.

ובתפקודן ,שהן המיעוט ,נוכל להבחין בילדות "רעות" ,בילדות החותרות
תחת מיתוס היופי ,בילדות שחומות עור ,בילדות המצטיירות כמנהיגות
ומפגינות נוכחות בזירה הציבורית ועוד כיוצא באלה.
 – 1976-1948קטגוריה ראשונה :מסרים מעורבים
בשנות ה 40-וה 50-למדינה הייתה ספרות ילדים מאוירת בבחינת חיזיון נדיר
(גונן .)2009 ,לכן זכו היצירות המאוירות לתהודה גדולה ולחשיפה חסרת
תקדים .ניתוח איורי ילדות בעשורים הראשונים לקום המדינה מלמד על
מסרים אמביוולנטיים ולא אחת סותרים באשר לדמות הילדה ולתפקידיה.
גם איורים הדרים בכפיפה אחת באותה יצירה ,חלקם מציגים דמות ילדה
מנהיגה ,שותפה לפרויקט הציוני ,נושאת נשק ,דמות המקבצת סביבה ילדים
המקשיבים לדבריה ,וחלקם האחר מציגים ילדות היפר-נשיות ,המשמשות
תפאורה לבנים האקטיביים ,לבושות בשמלות ,ותפקידן לטפל בבובותיהן .כדי
להמחיש זאת ,נציג ניתוח של שלוש אסופות הסיפורים גן-גני ,בעריכתם של
לוין קיפניס וימימה טשרנוביץ (תש"ח ,תש"י) ,שנכחו בכל גן ילדים בתקופה
האמורה והשפעתם הייתה חסרת תקדים (גונן .)1995 ,המאיירת בשלוש
האסופות היא איזה הרשקוביץ ,מהמאיירות החידתיות בספרות הישראלית.
איוריה מלמדים שגם כאשר כולם פרי יצירתה ,אין היא מקדמת אידיאולוגיה
מובנית ,אלא משמיעה קול כפול – קולה של ההגמוניה לצד קול פמיניסטי
חתרני .כאן המקום לציין ,שכותרת המשנה של הספרים היא ספר לאם ולילד,
כותרת הטומנת בחובה הנחת יסוד ,האומרת שמלאכת חינוכם של הילדים
מוטלת על האם ,ואילו האב מופקד על המתחולל בזירה הציבורית .הנחה
זו נוכחת לא רק באסופות אלה ,אלא גם ביצירות רבות לילדים שראו אור
בעשורים הראשונים לקום המדינה ,ושימרו דיכוטומיות בין נשים לגברים,
תוך קיבועם של סטריאוטיפים מיניים.
כבר באסופת הביכורים ,גן גני א (תש"ח) ,נוכל להבחין באיורים
בשתי גישות מנוגדות :גישה אחת מציגה ילדות פסיביות ,נספחות או
מתפקדות כסייעות לבנים ,לבושות באדום (שמלה קצרה או מעיל המזכיר
את שכמייתה של כיפה אדומה) ,שאותן אכנה "נוכחות" ,והגישה האחרת
מציגה ילדות דומיננטיות ופעלתניות ,שאותן אכנה "משתתפות" .שתי
התייחסויות אלה מקדמות שדר ולפיו ילדות מסוימות נוכחות במעשה
הציוני ,בעוד אחרות אינן מסתפקות בנוכחות ומשתתפות במעשה זה באופן

שיטה
במסגרת מחקר זה נערך ניתוח איורים פמיניסטי של ספרות ילדים ישראלית
מאוירת שראתה אור בין השנים  .2019-1948בקורפוס המחקר נכללים 54
ספרים שבהם מופיעה דמות ילדה כדמות מרכזית בטקסט (ראו נספח ,1
קורפוס היצירות) .האיורים שנותחו הם מספרים שפרסמו יוצרים קנוניים,
וניתנה עדיפות ליצירות הנכללות במערכת החינוך 2.נבחרו יצירות מייצגות
מכל אחת משלוש התקופות המרכזיות – פואטית ותמטית – בספרות הילדים
הישראלית 1948 :עד סוף שנות ה 70-של המאה ה ;20-סוף שנות ה 70-עד
שנות ה ;90-שנות האלפיים (ברוך ;1991 ,דה-מלאך.)2017 ,
ממצאים
ממצאי המחקר מצביעים על שלושה אפיקי ייצוג התואמים את שנות פרסום
היצירות .בין השנים  1976-1948ניתן להבחין באיורים סטריאוטיפיים לצד
איורים חתרניים ומכאן בגישה אמביוולנטית כלפי ילדות ותפקידיהן .חלק
מהילדות נוכחות בפרויקט הציוני כתפאורה ותו לא ,וחלקן משתתפות
בפועל .בין השנים  2000-1977ניתן להבחין בנפח הגדל של ילדות בטקסטים,
בייצוגים אנטי-סטריאוטיפיים ובאיורים המקדמים הבנָיה של דמות ילדה
פמיניסטית .בשנים אלה עומדים על טיפוסים שונים של ילדות ,גם מבחינת
אישיותן וגם מבחינת המראה החיצוני שלהן ,וניתן לאתר בהן את ראשיתה
של תפיסה רב-תרבותית של איור .משנות ה 2000-מציגים הטקסטים הן
כוחות פמיניסטיים והן ריאקציונריים .לצד ילדות סטריאוטיפיות במראן
 2קנוניזציה של ספרות ילדים ונוער היא עניין שנוי במחלוקת בכלל ( ,)Hipple, 1993ובמיוחד בישראל,
שבה ספרות ילדים מקורית היא נישה שולית בהשוואה לספרות מקור למבוגרים ,וכך גם מעמדם
של סופרי הילדים והנוער נמוך מזה של הסופרים למבוגרים (שביט .)1996 ,לכן הכלים המשמשים
כיום להגדרת יוצר או יצירה כקנוניים הם הימצאם בתכנית הלימודים הבית ספרית ,כיצירה בודדת
או כיחידה לימודית המוקדשת ליוצר ,זכייה בפרסים ספרותיים כלליים ,קיומו של קורפוס מחקרי
מסוים המוקדש ליצירה או ליוצר או התקבלות חיובית בתקשורת הכתובה וכן הפיכתה של היצירה
ל"יצירת פולחן" ,יצירה הזוכה לעיבודים שונים או לנוכחות יוצאת דופן בשיח התרבותי הישראלי.
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פעיל (למשל בנטיעה או בריקוד מסביב למדורה).
האיור של ההכנות לחג הסוכות ובניית הסוכה (עמ’  )27מציג ילד שטיפס
על סולם לתקרת הסוכה ,ולמרגלותיו ילדה לבושה בשמלה קצרצרה אדומה,
מנוקדת בלבן ,מושיטה לו את ענפי הסכך .שניהם מחייכים .הוא נמצא במרכז
האיור ,ואילו היא בשוליו; אמנם יש לה תפקיד ,אבל תפקיד משנה ,של מסייעת.
כך גם באיור תפוח זהב המתאר קטיף תפוזים (עמ’  .)65הילד מצוי על הסולם
וקוטף תפוזים ,בעוד הילדה מסיעה את העגלה מלאת התפוזים .שוב לפנינו
הבדלי טופוגרפיה המקדמים את התפיסה שרק בנים יכולים לעסוק בעבודה
מסוכנת ,המצריכה טיפוס על סולם ושיווי משקל .הילדה באיור זה מרכינה
את ראשה ,פיה אינו מצויר ,וקשה לפענח את הבעתה; האם היא מביעה עצב,
מורת רוח? בקריאה פמיניסטית ניתן לפרש אותה כתרעומת על התפקיד
שהוקצה לה ,פרשנות המתחדדת לנוכח פניו הצוהלות של הילד .באיורים
המתארים את החורף ניכרת אמביוולנטיות .באיור המתייחס לגשמים (עמ’
 )41הילד אינו זקוק למטרייה והוא משיט סירה בשלולית .הילדה מחזיקה
מטרייה ,ושכמייתה אדומה קצרה .היא מוצגת מהפרופיל ,ואין אנו רואים
את פניה – לא ברור מה אומרות עיניה
ומהי צורת פיה .מול הצגה זו עומד
איור אחר (עמ’  )50בשחור לבן ,המציג
שתי ילדות ההולכות זו אחרי זו בגשם,
שמחות ,ואינן חשות מאוימות .ראשן
זקוף ומבען צוהל .וכאן לפנינו שתי
התנהגויות שונות לחלוטין של ילדות
– אלה הסובלות לנוכח הגשם ואלה
השמחות בו ומתמלאות רוח חיים.
גם האיור עץ נטעתי לט"ו בשבט (עמ’
 )77מקדם שדרים מנוגדים :הוא
מציג ילד נוטע שתיל באדמה ,וילדה
רוכנת ומגישה לו את השתיל הבא.
היא לבושה אדום מכף רגל ועד ראש
– סרט ,שמלה ,גרביים ונעליים .בצידו
איור  :1איור של איזה מתוך גן גני
הימני של האיור שני ילדים צועדים ,בעריכת לוין קיפניס וימימה טשרנוביץ.
הבן אוחז במגרפה והבת אוחזת באת .הוצאת מ.טברסקי.

הילדה לובשת שמלה בצבעי תכלת-לבן .נדמה שבפרויקט הציוני של נטיעות
מיוצגות שתי דמויות שונות של ילדות – אלה הלוקחות חלק פעיל ושווה לזה
של הבנים ,ואף מראן דומה לזה שלהם ,לצד בנות היפר-נשיות שחזותן ניצבת
במרכז דמותן ,והן מסתפקות בסיוע קל לילד ,ומשמרות את תדמית "הילדה
הנקייה והמסודרת" .אותו פיצול ניכר באיור המתאר ילדים רוקדים מסביב
למדורה בל"ג בעומר (עמ’  :)111בעוד ילדה אחת בשמלה אדומה ,סרט אדום
בשערה ,אוחזת בבובתה ,וצופה ברוקדים מבחוץ ,שתיים אחרות משלבות
ידיהן בידי הבנים ורוקדות יחד איתם.
באיור שנושאו מי רוצה לנסוע (גן-גני ב ,תש"ח ,עמ’  ,)27מופיעות
רכבת ,כרכרה שנהגה הוא שפן וילדה המסיעה את בובתה בעגלתה.
האיור פותח את הסיפור נילי רוצה להיות נהגת ,העוסק בבקשתה
של נילי להוביל את אחיה הקטן בעגלה .מעניין לראות שבאיור הצמוד
לטקסט (עמ’  )29מוצג "כביש לקטנים" ובו ילד רוכב על אופניים ,ילד
אחר נוסע בקורקינט ,ילדה המחליקה על סקטים ועוד ילדה הנוהגת את
עגלתו של שפן .בעוד הבנים מוצגים כנוהגים בכלי רכב ,הבנות עוסקות
בנסיעה "נשית" .כאן אנו רואים את תחילתו של הניתוב המגדרי ,המקבע
את ההפרדה הבינארית בין יכולותיהם של בנים לאלה של בנות .עולם
התחבורה שמור לבנים ,ואילו הבנות הרוצות להסיע עושות זאת או כשהן
לבדן ,על סקטים (כלומר מסוגלות להסיע רק את עצמן) ,או באמצן תפקיד
סטריאוטיפי של דמות אם .סטריאוטיפיזציה ומציאות ממוגדרת מוצגות
באיור לעבודה ולמלאכה (גן-גני ב ,תש"ח ,עמ’  )42שבו הבנים עובדים
במלאכת הצביעה ובניית בית המשחק ,בעוד הבת ,הלבושה שמלה ,מוצגת
מגבה ,כשהיא מכבסת את בגדי בובתה ותולה אותם לייבוש.
איור אמביוולנטי הוא נילי שרה ומדקלמת (עמ’  :)25נילי עומדת על
כיסא ,בשמלה אדומה קצרה ,כשכל ילדי הגן עומדים סביבה ומקשיבים
למוצא פיה .במקביל ,הטקסט מציג את אימה של נילי ,כשהיא כותבת את
דקלומי בתה .הילדה מקבלת אשרור לכוחה היצירתי ,הן מקבוצת השווים
והן מאימה ,וכאן לראשונה מעודדים ילדות לעסוק ביצירה ולהבליט כישרון
אישי ,שאין זיקה אוטומטית בינו לבין הקולקטיב.
האיור הפותח את הקובץ גן גני ג (תש"י) מופיע בצמוד לכותרת
יום הולדת המדינה (עמ’  )14ומציג שלושה ילדים הנערכים לחגיגות יום
העצמאות – שני בנים ובת.
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הטופוגרפיה של האיור מסייעת להבין את המגדור המוצג בו .הבנים
מוצבים על שתי מדרגות ורחבה לפניהם .בן אחד עומד על כיסא ,על המדרגה
הראשונה ,אוחז פטיש בידו ותולה את השלט "יום הולדת המדינה" .בן
אחר יושב על המדרגה השנייה וגוזר מגן דוד .ואילו הבת ,נמוכה משניהם,
יושבת על הרחבה שלפני המדרגות ,אוחזת בידה צמח .על פי מראה היא גם
צעירה משניהם .להבדיל מהבנים המאוירים כשפניהם המחייכות פונות אל
הקורא ,הבת מוצגת מהפרופיל שלה והבעת פניה סתומה .בשונה מהבנים
המבצעים תפקיד ברור – תלייה וגזירה – הבת אוחזת בצמח בלי שברור
לצופה מה תפקידה או מה בכוונתה לעשות .השילוב בין מיקומה בתחתית
האיור ,מצידו השמאלי ,יושבת על הרצפה ולא על מדרגה או על כיסא,
משוללת תפקיד בהכנות לחג הלאומי ,הוא שממחיש את שוליותה .בעצם
היא נוכחת נפקדת .אין לה לא תפקיד ,ולא נוכחות ,ואולי בשל כך איירה
המאיירת את פניה ללא חיוך ,כמעין מחאה ומורת רוח על ההתעלמות
ממנה .מכאן ,שייצוג הבת אצל איזה הרשקוביץ נדרש מחד גיסא לכך שאין
לה תפקיד ולא תקשורת עם שני הבנים ,ומאידך גיסא לחווייתה ולהעדר
השמחה שלה ,המנוגד גם לשמחת הבנים וגם לאווירת החג המוצגת באיור.

איור  :2איור של איזה מתוך גן גני ג’
בעריכת לוין קיפניס וימימה טשרנוביץ.
הוצאת מ.טברסקי.

בהיבט הייצוג אנו רואים הנגדה בין בגדי הבנים ,מכנסיים וחולצה ,לבין
השמלה שהבת לובשת.
בדומה ,האיור לחם לאכול (עמ’  )55מתאר ריטואל אפייה .מאוירים
שני ילדים :הבן הוא האופה ,החובש כובע טבחים ,ועסוק בהכנסת
הלחמניות לתנור האפייה ,ואילו הבת ,לבושה שמלה ,עומדת בצד ,אוחזת
במגש לחמניות ומתפקדת כמלצרית .מנח רגליה מצביע על גב כפוף מעט.
עיניה עצומות ,פיה פעור ,ודמותה לא מקרינה שמחה .האיור הוא אריג
של ניגודים בין פעלתנותו של הבן לבין הקיפאון והכפיפות שהבת שרויה
בהם .גם היא ,כמו באיור הקודם ,מביעה מורת רוח גלויה לעין לנוכח
תפקידה חסר המשמעות.
בשונה מאיורים אלה ,באיור ניצחנו (עמ’  )28כלל הילדים לבושים במדים
ומוצגים כחיילי צה"ל .באיור זה משתמשת המאיירת בכוונת מכוון בטכניקה
המעמעמת את הזיהוי המיני של המאוירים ,ומכאן שלהוציא דמות אחת
לבושת חולצה וחצאית ,אין אנו יודעים לבטח מיהם הבנים ומיהן הבנות.
כולם אוחזים בנשק ,וכולם שותפים בלחימה ,בניצחון ובשמחה .חשיבותו
של האיור היא שילובן של נשים ,כבר בעת קום המדינה ,בריטואל הביטחוני,
אבל לא כמאיישות נישות עורף ,אלא
כניצבות במרכז ,אוחזות נשק בידן.
שיירת הילדים מונה שלושה :הילד
השני הוא בן ,והשלישית בשיירה
היא בת ,אבל זהות הצועד/ת בראש
מעומעמת ,כך שלא נוכל לדעת לבטח
מי נמצא בעמדת ההובלה – בן או
בת .הזהות האנדרוגנית של הדמות
המובילה נשמרת לאור נבדלותה :היא
לובשת מכנסיים קצרים (מעין שילוב
בין לבוש החייל ,מכנסיים ארוכים,
ללבוש החיילת ,חצאית קצרה),
גרביה הם מעין חותלות הדומות
לאלה של החיילת ,כובעה שונה (כובע
איור  :4איור של איזה מתוך גן גני ג’
מצחייה מוארך שאינו מאפשר לדעת
בעריכת לוין קיפניס וימימה טשרנוביץ.
הוצאת מ.טברסקי.
אם שערה ארוך או קצר) ונעליה,

איור  :3איור של איזה מתוך גן גני ג’
בעריכת לוין קיפניס וימימה טשרנוביץ.
הוצאת מ.טברסקי.
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בשונה מנעלי שני החיילים האחרים ,כהות .כשהדמות אנדרוגנית ,הקורא
הוא המפרש את השדר שמעביר האיור; למשל :החיילת היא לא רק שותפה,
אלא גם מובילה את השיירה ,אות לכך שבנות יכולות לפקד; או לחלופין:
שני המובילים הם בנים ,והבת הלוחמת היא השלישית ,הנשרכת מאחור.
מעניין לראות ,שברוב האיורים הילדות אמנם לובשות שמלות
וחצאיות ,אבל באיור פינת החי שלי (עמ’  )83מוצגת ילדה עם צמה קצרה
וכפכפים אדומים ,לבושה בפיג’מה – מכנסיים וחולצה מכופתרת .האיור
בולט בשונותו לנוכח חסרונם של בנים .הוא מציב את הבת במרכזו ,מציג
את שמחתה ,בעודה כורכת צעיף סביב צוואר הגדי ,מוקפת בבעלי חיים.
דרך הצבה זו של הדמויות ניתן לייחס לילדה תפקיד של מתרבתת בעלי
החיים .אמנם היא מוקפת בחיות ידידותיות – צב ,צפרדע ,דג ,תוכי ,גדי,
קיפוד וארנב – אבל דווקא היותה יחידה בתוך חבורה של בעלי חיים מדגיש
את אומץ הלב שלה ומעגן אותה באירוע השמור על פי רוב לבנים.
בסמוך לפרסום גן-גני ,יצא לאור ויהי ערב שכתבה פניה ברגשטיין
ואייר חיים האוזמן ( .)1949גיבורת הסיפור – ילדה עם מראה אירופי,
שיער בלונדיני שזור לשתי צמות קשורות בסרט ,חולצה לבנה וחצאית
כחולה – נמצאת במרחב כפרי המרמז על מושב או על קיבוץ .באיורי הסיפור
משמש הירח דמות המבהירה את היחס אל הילדה .בפתיחה היא עוקבת
אחר התרנגולת והאפרוחים ,והירח מתבונן בה בחשדנות .בהמשך ,כשהיא
רודפת אחרי התרנגולת ,הירח ,בעל הפנים האנושיות ,שולח מבט מבועת.
בחלק מהאיורים הילדה משוטטת לבדה בשעת לילה במרחב הציבורי .יש
בכך כדי לערער על המוסכמות ולפיהן ילדים אינם יוצאים מביתם ללא
ליווי מבוגר ,לא כל שכן בלילה .כשהילדה נכנסת ללול ,האיור מדגיש
את שמחתה ,כנגד בהלת התרנגולות הזועמות ופניו הזועמות של הירח.
הנאתה ניכרת לנוכח המהומה שהיא מעוררת.
באיור העוקב האב אוחז ביד בתו ונוזף בה ,ומגבה אותו הירח במבט
כעוס .דווקא התרנגולות המפוחדות שבלול מלמדות על עוצמת הנזיפה
שמצליחה לשתק אותן ,אבל לא את הילדה ,שפניה בפרופיל אינן מסגירות
את רגשותיה ,ומשדרות אטימות .רק באיור שלאחר מכן אנחנו רואים את
הילדה מתייפחת ,משפילה את ראשה ,ואביה כורע אליה כדי לשמוע את
דבריה; הירח מחרה-מחזיק אחריו וכורה אוזנו .האיור החותם מראה את
הסדר השב על כנו .האב נושא את בתו על כפיו ,והיא חובקת את צווארו,

איור :5
איור של
חיים
האוזמן
מתוך
ויהי ערב
מאת פניה
ברגשטיין.
הוצאת
הקיבוץ
המאוחד.

הירח נושק לשערה ,הציפורים שעל העץ שרות ,והתרנגולות רוקדות במעגל.
באיוריו של האוזמן את שיר הערש הנקרא ביותר בתולדות ישראל ,הוא מבנה
דמות אוקסימורונית של ילדה שאין תוכה כברה .חיצוניותה סטריאוטיפית
ומרמזת על ילדה מסודרת ,נקייה וממושטרת .אולם התנהלותה באיורים
מעבירה תמונה החותרת תחת מראיה ,שכן לפנינו ילדה שובבה ,המפירה
שוב ושוב איסורים וחודרת לתחומים אסורים – החוץ ,שעת הלילה ,הלול
– וניכרת בה שמחת הדווקא המתעלמת מהתרנגולות המבועתות .בסופו
של דבר היא בוכה כשהאב נוזף בה ,ואולם המהירות שבה מומר הבכי
להשלמה עם האב מעלה בנמען פקפוק :האומנם היא בכתה או שמא
"עשתה הצגה" לאביה? הכפילות הזו היא שהופכת את דמותה לאריג של
אוקסימורונים ולא לילדה צייתנית והיפר-נשית .גם הבחירה בדמות ילדה
שובבה שמפריעה לתרנגולות ,ומזמינה נזיפה הן מהחיות ,הן מהירח והן
מאביה ,מכניסה בת לזירה שהייתה שמורה לילדים (בנים) רעים ,ומכאן
חלוציותה של היצירה.
צילה בינדר ,שהייתה מאיירת דומיננטית בשלושת העשורים הראשונים
למדינה ,אחראית בזכות טכניקות האיור שלה לייצוג חדש של ילַדות.
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איוריה הלא מתיילדים מציגים
לצד הטקסטים פרשנויות חזותיות-
אמנותיות חתרניות .בציוריה אין היא
נוטעת את דמות הילדה במרחב חברתי
או פיזי כלשהו ,אלא מותירה אותה
בחלל ריק המדגיש את נוכחותה.
חלק מהציורים דקדנטיים וזרים
לחלוטין למלאכת האיור של ספרות
הילדים ,ובמיוחד לפרויקט של איזה
הרשקוביץ בגן גני .בספרים שאיירה
הילדות בעלות הבעות מורכבות,
לעתים הן מביעות דכדוך עמוק ,כמן
באיור לשיר מעשה בילדה בודדה
מאת מרים ילן שטקליס באסופה יש
איור  :6איור של צילה בינדר מתוך
לי סוד ,ב ,תש"ל ,עמ’  3,)20ולעיתים
יש לי סוד ב’ מאת מרים ילן שטקליס.
הן מסגלות לעצמן הבעה משועשעת
הוצאת דביר.
וממזרית ,כפי שמצוירת אותה ילדה,
בהמשך הספר ,כשהיא יושבת על ענף גבוה ,צופה בזאבים וצוחקת .המעבר
מהעצב לצחוק הוא לא רק נפשי ,אלא תורם לדרך שבה הנמען קולט את
הדמות – תחילה היא משלבת ידיים ויושבת מול החלון ,סגורה בחדר ,ובהמשך
אנחנו פוגשים אותה בחוץ ,על עץ ,לבושה בבגדי מלכות ולועגת לכוחם הממית
של הזאבים (שם ,עמ’  .)23-22האיור לשירה של שטקליס ,יש לי סוד (שנתן
לאסופה את שמו) ,מציג ילדה יושבת ,ראשה מורכן ,ידה מכסה את פניה ,וניכר
ניתוקה מכל הקשר פיזי או חברתי .אלה אינם מופיעים כלל בציור .איור זה
הוא ייצוג חדש של ילדה ,שאינה מנסה עוד לרצות את המביט בה .אין היא
מחייכת ואינה נושאת את מבטה לכיוונו של הנמען ,אלא שקועה במחשבות,
מאותתת שילדה מסוגלת להתעמק ולנתק את עצמה מהסובב אותה .ייצוג
זה יתפתח מאוחר יותר ,בשנות ה ,90-בספרים שיעסקו בילדה-אמנית ,אבל
כאן הוצג לראשונה הדגם של ילדה שיודעת "להגיף את התריסים" אל העולם
החיצוני ולהתמסר לחווייתה הפנימית .חלק מהילדות המאוירות של בינדר

מתעתעות ,וניתן לחשוב שהן מבוגרות .איורים אלה הולמים את שיריה של
ילן שטקליס ,שדנים ברגשות המיוחסים על פי רוב למבוגרים .באיור אחר
של הדוברת בשיר יש לי סוד היא מוצגת מהפרופיל ,שולחת ידה אל הירח,
ולאור הטכניקה שבה השמלה מצוירת ,ברישום גס ,קשה לקבוע אם זו ילדה
או אישה .גם כפות ידיה אינן אלה האופייניות לילדות :הרישום הבלתי גמור
שלהן משרה תחושה של פגימות .זה מתחדד בשיר גשם וגשם וגשם (עמ’ ,)40
המלמד על הזהות בין החורף במרחב החיצוני לחורף בחיי הילדה-הדוברת.
האיור הדקדנטי מציג את הילדה אוחזת במטרייה בגשם ,אבל אין זו ילדה
כמו הילדות בגן-גני ,אלא דמות עשויה מקווים ,עיניה גדולות ולא סימטריות,
פיה אלכסוני ,מעילה ארוך ,והיא משדרת תהייה וזרות במרחב .באיוריה
שמה בינדר דגש על המבע הרגשי של ילדות – מהן חופשיות ,רוקדות ושמחות,
ומהן מכונסות בעצמן ,מדוכדכות ,כועסות ואף חולות .יש לציין שייצוג של
ילדה חולה ,כמו בשירה של ילן שטקליס מעשה בילדה מיליק ובדודה פיליק
(עמ’  ,)57הוא נדיר גם במאה ה ,21-ומכאן חשיבותו של איור זה המציג לפני
הנמענים את האפשרות של ילדה חולה ואת המראה של חולי.
מאיירת בולטת אחרת ,שאיירה  300ספרי ילדים ויותר ,היא בינה גבירץ.
הילדות שאיירה גבירץ מסודרות ,על פי רוב לובשות שמלות ,שערן מעוטר
פעמים רבות בסרטים ,ואולם אחד המאפיינים הבולטים שלהן הוא פעלתנותן.
בספר שיחת המתנות מאת בלהה יפה ( )1959מציגים האיורים התנהלות
שוויונית של הבנות והבנים .בשיר מדורת הקטנים שמוקדש לל"ג בעומר שני
בנים ובת מטפלים במדורה (עמ’  ,)49ובשיר יום הולדת (עמ’  )3רואים בת
מקבלת מתנה ,וכן שני ילדים – בן ובת – רצים למסיבת יום ההולדת ,כשהבת
היא המובילה .גם באיורים אלה בולטים הסדר והניקיון של הבנות ,אבל
צורתן החיצונית אינה מונעת את השתתפותן ואת תרומתן ,וגם מראה הבת
הרצה לפני הבן מרמז על יכולות גופניות ,שרוב המאיירים קישרו לבנים.
נחתום קטגוריה זו בהתייחסות לתרומתה של אראלה הורוביץ לייצוגי
ילדות בין השנים  .1995-1960בספרה של נירה הראל ( ,)1973כשאסנת ואני,
מופיעה אסנת ,ילדה אינדיבידואלית ותאבת חיים 4.חשיבותם של האיורים
טמונה באנלוגיות הנבנות בין אסנת לילדות האחרות כמו גם בעיצובה החתרני
של אסנת .באיור המציג את אסנת ואת חברתה תמר (עמ’  ,)35הראשונה

 3ניתן לראות כיצד מאיירות שונות בנות זמננו מושפעות מהטכניקה של בינדר ,למשל אורית ברגמן
בפעם עקב אחרי לויתן ( ,)2018המתאר דיכאון של ילדה.

 4שביד ( )2009כתבה ,שפוצ’ו (ישראל ויסלר) ביקש מהורוביץ ליַפות את איה הג’ינג’ית ,ספרו מ,1960-
ולהסיר חלק מנמשיה ,אבל היא סירבה.
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יושבת על הנדנדה ,והאחרונה עומדת מאחוריה ,מנדנדת אותה .השתיים
שונות בתווי פניהן ובמראן – לאסנת שיער ארוך ,חלק ושחור ,ואילו לתמר
שיער קצר ומתולתל .הבחירה להציג שתי ילדות לבדן ,במרחב הציבורי,
כשהאחת מנדנדת את רעותה ולא מבוגר ,ממחישה גם את הקרבה ביניהן
וגם את עצמאותן .מוטיב זה ,של ילדות שונות זו מזו במראן ואף בהתנהגותן,
מלווה את הספר .כך ניכר ההבדל שבין אסנת לבין טל (עמ’  ;)39האחת לובשת
חולצה מעונבת ,ביישנית וידיה מאחוריה גבה ,ולאחרת ידיים מזמינות ושמלה
קצרה החושפת תחתונים .הטקסט אינו מלמד על השוני בין השתיים ,אבל
האיור מבהיר שלפנינו חברות בין ילדות שונות .הסיפור אסנת במילואים
מתאר את הצטרפותה של אסנת ליום מילואים של אביה .אסנת מאוירת
כשהיא שרועה על מרחב בלתי מצויר (רצפה או מיטה) ,חוסר סדר מסביבה,
כומתה לראשה ,והיא אוחזת במכתב שכתבו לה החיילים ,הנפתח במילים
"לאסנת החיילת הקטנה" (עמ’  .)74איור זה שונה בתכלית מאיוריה של איזה
הרשקוביץ שהציגו ילדות לבושות מדים ואוחזות לעיתים בנשק .יש בו נימה
הומוריסטית ומפויסת – ילדה ישנה בבגדיה ,ולראשה המונח על כרית כומתה
שתקוע בה פרח .אין באיור רמז לסדר ,למשמעת ,להיותה חלק מקולקטיב;
הכומתה שלא הוסרה מראשה
מספרת שהתעייפה כהוגן בסופו
של יום מלא חוויות ,שבו זכתה
בהערכת הסובבים .זוהי הצגה
חתרנית של השירות הצבאי ,כי
היא חותרת תחת הטקסט המספר
שאסנת חדורת מטרה ומעוניינת
ללכת לצבא.
לעיתים נוכל להבחין
בשינויים שעוברים איורי הילדה
מקובץ לקובץ .מקרה מעניין
הוא זה של הקובץ שירים שענת
אוהבת במיוחד ,שכתב יהונתן
גפן ( )1969ואיירה נורית גפן.
איור  :7איור של נורית גפן מתוך שירים
כריכת הספר מציגה את ענת
שענת אוהבת במיוחד מאת יהונתן גפן.
הוצאת דביר.
בגבה .חולצתה שחורה וחצאיתה

האדומה מתנפנפת .זהו מנח לא אופייני לאיורי ילדות בישראל ,כי הוא
מכיל מרכיב מיני השואב עוצמה גם מהשילוב בין האדום לשחור ,שניהם
צבעים דומיננטיים .עמידתה של ענת ליד העץ מזכירה אישה הממתינה
לאהוב המבושש לבוא ,מפקיעה אותה מעולם הילדות ומעבירה אותה
לזירת המבוגרים.
מיניותה של ענת הועלמה בקובץ ההמשך יום אחד – כך מתחילים כל
הסיפורים שענת אוהבת במיוחד ( .)1970בכריכה מופיע ארנב במקומה,
וברוב האיורים היא לובשת חולצה ארוכה כחולה ומכנסיים ארוכים
כתומים ומוצגת כילדת-קריקטורה ,ללא כל אפיון ייחודי.
אם כן ,בשנים  1973-1948ניתן לאתר ילדות היפר נשיות ,המסתפקות
בנוכחות ,לצד ילדות מהורהרות ,רבות מבעים ,שונות זו מזו ,המשתתפות
במעשה הציוני ואינן מצומצמות לנישה שולית .בעשורים אלה תמונת המצב
מאוזנת ומשלבת בין אלה לאלה ,ללא עליונות לייצוג מסוים.
קטגוריה שנייה – 2000-1977 :בית (וסטריאוטיפים) משלהן
לאחר שלושה עשורים שבהם הוצגה דמות הילדה בקווים שונים ,בין אם היא
אוהבת זאת או חווה מורת רוח ,הגיעה יצירה חתרנית שערערה על ייצוגן
של ילדות בספרות הילדים הישראלית – הבית של יעל שכתבה מרים רות
ואיירה אורה איל ( .)1977מאז
פרסומו הוא זכה ל 68-הדפסות
חוזרות ,מספר חסר תקדים
בספרות הישראלית ,המעיד על
נוכחותו לאורך ארבעה עשורים
בבתים ובגני הילדים .כבר
כשמתבוננים בכריכה מתעוררת
בדבר זהות הדמות המאוירת,
שכן רק עיניה וחלק מראשה של
יעל נחשפים לפני הקורא ,ובשלב
זה לא ניתן לקבוע אם מדובר
בילד או בילדה.
הראשון
באיור
כך גם
איור  :8איור של אורה איל מתוך הבית של
יעל מאת מרים רות .הוצאת ספריית פועלים.
המציג את יעל יושבת בתוך הסל
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(עמ’  .)5הטקסט הוא שמצהיר על כך שמדובר בילדה .בעוד שבתחילת
הסיפור האיורים מציגים את יעל בביתה – בסל ומתחת לשולחן – הרי
כשתמה ההצגה הקוראים פוגשים אותה במרחב הציבורי – בחצר ,בקרבת
הארגז שמצאה .אבל מה שבולט לעין הוא שמלבד איור אחד שבו היא
מפצירה בנהג הטרקטור שייתן לה את הארגז ,בכל האיורים שהיא מופיעה
בהם יעל מאוירת לבדה .הדמויות האחרות ,ילדים ובעלי חיים ,מאוירים
באיורים נפרדים .כך מיוצגת ילדה עצמאית ,החותרת תחת מיתוס החברות
הישראלי ומעדיפה להיוותר לבדה .ביצירה זו שבה אין הילדה שואפת
להתחבר לאחרים אלא לשמר את לבדיותה מנותץ ערך הקולקטיביזם
שהכתיב איורי ילדות בחברת ילדים אחרים והורים .האיור החותם מציג את
הארגז שבו יעל יושבת ולא מופיעה בחצר ,ומולו עומדים ילדים .כך נשמרת
ההפרדה בינה לבינם .לאורך הסיפור בגדיה של יעל משקפים אנדרוגניות,
צבעי כחול וורוד ,ופניה מקרינות מורת רוח על אי יכולתה למצוא בית
שיהיה שלה בלבד .בחינת מבעי פניה מלמדת על שבירה נוספת של ייצוגי
ילַדות – יעל אינה מחייכת לאורך הסיפור ולו פעם אחת .בטקסט מסופר
שיעל צועקת על נהג הטרקטור ,אבל האיור אינו מביע את התפרצותה
ומאפיין אותה כילדה מאופקת שאינה מפגינה כל רגש שניתן לתת לו שם.
שנה מאוחר יותר ממשיכות מרים רות ואורה איל את הפרויקט החתרני
שלהן ,והפעם בסיפור תירס חם ( .)1978כריכת הסיפור מציגה לפני הקוראים
ילדים אוכלים תירס .במרכזה בולטת לירון ,ילדה שחומת עור .בכריכה ארבע
בנות ושני בנים ,אחת מהן ,יהב ,מאכילה את הדובי בתירס.
הסיפור שובר סטריאוטיפים ,בהציגו ילדים משוחררים מדיכוטומיות
מגדריות .אופיר מתופף ושר ,אחריו לירון רוכבת על אופניים ,בהמשך יהב
צועדת עם הדובי ,צור מחצצר ,אלית כמו אופיר מתופפת ושרה ,ושחף מסיעה
עגלה שבה בובות וליצנים .הטקסט אמנם מספר שבעגלה יושבים "עשרה
תינוקות" ,אבל באיור איננו רואים תינוקות ,אלא אוסף בובות וחצוצרה
הקשורה על ידית העגלה .בהמשך ,כשמתברר לילדים שלא יקבלו תירס חם
בביתו של אופיר ,מסופר שכולם מפסיקים לשיר וצועקים על אופיר .האיור
מציג את אלית בראש הקבוצה ,לחייה אדומות מכעס ,והיא מרימה את הכף
ואת הסיר לעבר אופיר .יתר הילדים נראים מאוכזבים ,ואופיר מוצג נכלם
ומבויש .הפתרון מגיע דווקא משחף ,המובילה את עגלת הבובות .השיירה
צועדת אחריה לכיוון סבה .מעניין לראות שבאיור המסכם שחף זונחת את

איור  :9איור של אורה איל מתוך תירס חם מאת מרים רות .הוצאת ספריית פועלים.

העגלה בצד ושקועה באכילה ,ואילו יהב מאכילה את הדובי הכחול שלה,
אות לשתי אפשרויות שונות הגלומות בילדה – זו המבכרת את טובתה שלה,
וזו המבכרת את טובת הזולת .מעבר לייצוג החריג של לירון ,ילדה כהת עור
ומקורזלת שיער ,יהב ואלית מאוירות כילדות ג’ינג’יות ,האחת לובשת סרבל
קצר ללא חולצה ,והאחרת גופייה ומכנסיים קצרים .שחף היא בלונדינית
ולובשת שמלה קצרה .האיור משוחרר לחלוטין מ"קוד הלבוש" שאפיין את
איורי שלושת העשורים הראשונים לקום המדינה .הילדים לבושים בבגדי
קיץ ,צור אינו לובש חולצה כלל ,ובכריכה מוצגת שחף יושבת ישיבה מזרחית
החושפת את תחתוניה .זוהי הצגה חדשה של ילדות שאינן טרודות בשלמות
שמלתן ובניקיונה ,ותחושת החופש ממוסכמות מגדריות משליכה גם על הבנים.
המתבונן בכריכה מתקשה בזיהוי המגדרי – פני הבנים רכות ושערם ארוך
יותר מהשיער המופיע באיורי ילדים קודמים; שערו של אופיר ארוך וגולש
עד לצווארו .האיור בתירס חם משדר מסר חתרני ,ולפיו גם בקבוצה ניתן
לשמור על אינדיבידואליות .מכאן מגוון הבגדים ,צבעיהם וסגנונות השיער
השונים של כל אחת מהדמויות.
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מחייכת באושר .סיומו הדידקטי של הטקסט מדווח על כך שטובה מחליטה
להשאיר את הילדה הרעה בראי ,אבל האיור שמציג את טובה כילדה טובה,
ששערה מסודר ,ידיה משולבות ומבטה מושפל ,מצוי מחוץ לסיפור ,על גבי
הכריכה האחורית .כך בעוד הטקסט מציג את היום הרע של טובה כזמני,
כמסיבות לה אושר
ִ
האיורים דווקא מנכיחים את רשעותה ואת אלימותה
ושמחה .הסיפור על טובה הוא יצירה מכוננת ,ועם זאת רק קומץ יצירות
נדרשו בעקבותיה לאפיון ילדה "רעה" ושוברת כללים בהיבט החזותי .כאן
המקום לציין את סדרת אלונה לא שכתבה רמונה די-נור ואייר מישל קישקה
( .)2019 ,2013 ,2010 ,1995קישקה אייר ילדה זועפת ושטנית המאמצת
מניירות כועסות של עולם המבוגרים ובלתי ניתנת לשליטה.
לצד ילדות "רעות" המופיעות בספרות הילדים הישראלית ,ההגירה
מברית המועצות מביאה לתוכה ילדות לא "צבריות" .בסיפור החתרני ניקה
שתיקה ,שכתבה דורית אורגד ( )1995ואיירה נורית צרפתי ,ניקה מסרבת
לדבר עברית ,כל עוד סביבתה מבטלת את תרבותה ואת שפתה ,ולמעשה
היא מחנכת את הגננת ואת הילדים לתפיסה פלורליסטית שאיננה "כור
היתוך" .בחינת האיורים מובילה לייצוג שונה מעט ,שכן ניקה העולה
מברית המועצות מאוירת כמי שמונגדת לשירי הצברית .שירי ילדה חייכנית
וסקרנית ,לובשת אוברול וחולצה ,ואילו ניקה היא ילדה מסודרת ,מופנמת,
לבושה בסגנון אירופי ארכאי ונבדלת מכלל ילדי הגן .האיורים מנכיחים
את תחושת הזרות שלה ,ומקצינים את שונותה לנוכח השימוש בביגוד
היפר-נשי – שמלה ,סינר צחור ,סרטים לבנים בשערה ,צמות מסודרות,
גרביים לבנים ארוכים .בעוד המלל מצביע על שוויון בין הילדה הישראלית
לילדה העולה – שתי התרבויות ושתי השפות מוצגות מתוך כבוד הדדי –
הרי האיור מציג את הילדים הישראלים כמאושרים ,ואת הילדה העולה
כעצובה .כך עד לאיור המסכם (עמ’  ,)22שבו לראשונה ניקה יושבת יחד
עם ילדי הגן ואינה נבדלת מהם .התמונה העולה מהאיור מציגה מסר
כפול :ניקה נותרת ילדה הנאמנה לעצמה ,ועם זאת ,מחירה של הנאמנות
לעצמך בחברה קולקטיבית מוצג כמחיר מורכב שגוזר לעתים נידוי ,לעג
ובדידות .כריכת הסיפור ,שבה מופיעה ניקה ,כשפניה עצובים ,ממסגרת
את הסיפור סביב עצבותה ,ומכאן כי שונותה לא מעניקה לה כוח או מימד
חתרני – כפי שמציג הטקסט המילולי ,אלא דווקא מלנכוליה – כפי שמציג
הטקסט החזותי.

לאחר שנשבר ייצוג הילדה הטובה ,היפה ,המחייכת והמוקפת בילדים,
הופיע ייצוג חדש – הילדה ה"רעה" ,שבשונה מהמתחולל בשלושת העשורים
הראשונים ,היא רעה מבחוץ ומבפנים ,ושוברת את כללי ההתנהגות המקובלים
בנוסח "סיפורת הילדים הרעים" שראתה אור בעולם האנגלוסקסי החל בשנת
 1870עם ספרו של בֵיילי אולדריץ’ ,סיפורו של ילד רע .היצירה המזוהה ביותר
עם סוגה זו היא הרפתקאותיו של האקלברי פין מאת מארק טוויין (.)1884
בספרות הילדים הישראלית בנים מזוהים עם קו התנהגותי זה; למשל הילד
הרע מאת לאה גולדברג או ג’ינג’י שכתבה גלילה רון-פדר-עמית .היום הרע של
טובה שכתבה ואיירה אלונה פרנקל ( )1979מציג כבר בכריכה ילדה שובבה,
חורצת לשון ומניפה ידיים כך שאצבעותיה יוצרות קרניים מעל ראשה .זהו
רפרור לייצוגו של השטן; פרנקל ציירה תמונה הומוריסטית ,השוברת את
תדמית הילדה ה"מאולפת" .בכריכה ובאיורים האחרים שערותיה סתורות,
וליד כל מעשה קונדס היא מאוירת כשמחה על תוצאתו :כשהיא שופכת דיו
על החלוק הצחור של אימה ,עולה על פניה חיוך ערמומי; כשהיא חורצת
לשון לשכנה ,סלה מלא המזון נשמט מידיה מרוב תדהמה לנוכח ההתנהגות
הבלתי צפויה.
טובה אף מצטיירת כאלימה וכחזקה יותר מהבנים .בגן היא שופכת
חול על ראשו של זאב ,שנשאר קפוא על מקומו ,נדהם ,בעוד היא מחייכת
בהנאה .היא הורסת את
מגדל הקוביות של שמחה
ויורם ,שוב ,שני בנים
היושבים על הרצפה בעוד היא
עומדת ,מתנוססת מעליהם,
רגלה חובטת במגדל ,ופניה
משדרות הרהור והיתממות.
ככל שילדי הגן סובלים
יותר ממעשיה ,היא נראית
מאושרת יותר ,וממחיש
זאת האיור שבו היא יושבת
על הנדנדה ומונעת מהילדים
בה.
האחרים את השימוש
איור  :10איור של אלונה פרנקל מתוך ספרה
הילדים בוכים ,ואילו היא
היום הרע של טובה .הוצאת מודן.
35

"וכמה שמביטים בה יותר"

בשנות ה 90-של המאה
ה 20-ניתן להבחין בטקסטים
פמיניסטיים שעוסקים בילדות-
אמניות ,ובהתאמה ,באיורים
המייצגים את צורתה ואת
התנהלותה של הילדה-האמנית.
כך למשל הסיפורים מגדל של
נמלים שכתבה נעמי בן-גור ואיירה
טלי קריבולט ( )1993ואני צובעת
ענן שכתבה מיריק שניר ואיירה
גיל-לי אלון קוריאל (.)1996
איוריה של קריבולט מקשים על
איור  :11איור של טלי קריבולט מתוך
הקורא לזהות את מינה של גן-
מגדל של נמלים מאת נעמי בן גור .הוצאת
יה .הטקסט אמנם מציין שהיא
ידיעות אחרונות והקיבוץ המאוחד.
מתולתלת ,אבל לפי האיורים
שערה קצר ,והיא לובשת מכנסיים כחולים ,אפודה ירוקה ומתחתיה חולצה
בורדו .בסיום הטקסט היא פוסעת לבדה ,לבושה בסרבל .האיור המתייחס
לחדרה של גן-יה מציג את חוסר העניין שלה בצעצועים :העגלה עם הבובה,
סל הבובות והחיות ,הכוננית והקוביות נותרים מיותמים .היא מפנה אליהם
גב ,ומתבוננת בסערה שבחלון.
בהמשך היא יושבת ומציירת על הרצפה ,ולא ליד שולחן ,כנהוג .האיורים
מדגישים את בדידותה ואת עולמה הפנימי העשיר שאינו זקוק לחברה כלשהי.
כדי להראות שגן-יה נבדלת לחלוטין מהמבוגרים ומהאופן שבו הם חווים את
העולם ,הוריה והגננת שלה מוזכרים בטקסט ,אבל אינם מופיעים באיורים.
בסיפור אני צובעת ענן בולטת המילה "אני" .הגיבורה מחוסרת שם ,אבל לא
כדי לשקף משבר זהות ,אלא כדי להציג ילדה-אמנית בטוחה בעצמה ,שבתחילת
הסיפור סינרה לבן ,ובהדרגה הוא מתכסה (מתלכלך?) בצבעים המשמשים
אותה .כל איור נדרש לאופן שבו היא "בוראת" בציורה את העולם – את
השמים והמים ,את השמש ,את הלילה ,את הצמחים והפרחים .בסיומה
של המלאכה היא מתיישבת על הרצפה ומביטה ביצירתה ,מאושרת .בדומה
למגדל של נמלים ,רק הילדה מופיעה באיורים ,וזה מדגיש את כוחה ,את
יצירתה ואת עצמאותה .שדר זה מנוגד להיותה בלונדינית ,ששערה שזור לשתי

צמות עם סרט ,מראה המתעמעם לנוכח לבושה הצבעוני וסינרה המרובב.
שנות ה 90-גם מבשרות על יציאתה של הילדה לאודיסיאה ילדית במרחב.
כך באיוריה של הילה חבקין לסיפור מפרשיות מאת נורית זרחי (,)1993
המוציאים את נגה הגיבורה למסע פנטסטי עד שובה לביתה ,וכך באיוריה של
הילה מעוז לספרה של יהודית קציר הפיקניק של עמליה ( .)1994עמליה נוטלת
על עצמה תפקידים של מבוגרים ,הן בהאכלת החיות והן בהוצאתן לפיקניק.
עם זאת חלות עליה מגבלות מסוימות ,שכן הפיל הוא הנוהג ברכב הוורוד,
ולא היא .בזמן הנסיעה היא אוחזת בסלסלת המזון – אות כפול לאחריותה
ביחס לחיות ולתפקיד הטיפולי והמזין שהיא ממלאה .עמליה לובשת סרבל
כחול ,ומותאם אליו סרט בצורת פפיון המעטר את ראשה .עם זאת שערה
שחור ומקורזל ,ודמותה משדרת קרנבליות .לצד ייצוגים אלה נמשיך לראות
בשנות ה 90-איורים המציגים דמות ילדה שיופייה מופרז ,למשל בתגידי איך
קוראים לך שכתבה נירה הראל ואיירה אלישבע געש ( .)1994תמי ,שזהו יומה
הראשון בגן ,היא ילדה בלונדינית ,מעוטרת בקוקו גבוה ובגומייה שלה שני
חרוזים – ורוד וסגול .עיניה גדולות ותכולות ,והיא אמנם לבושה בסרבל
ירוק-צהוב "מגניב" ובנעליים לבנות ,אבל חזותה משדרת פגיעות וחולשה,
המשקפות את חששה מיומה הראשון בגן .תיקה האדום בולט בין יתר התיקים
התלויים ,שצבעיהם רכים יותר .כך מצטיירת לפנינו תמונה אמביוולנטית:
יפי פניה מול בגדיה המשדרים שובבות; עולמה של הילדה ועולמן של נשים;
רצונה לשדר בגרות לקראת ההליכה
לגן לצד הבעות החשש שעל פניה.
אם כן ,רוב הייצוגים מסוף
שנות ה 70-של המאה ה 20-עד שנת
 2000הם חתרניים .הילדות מקבלות
גישה לזירה הציבורית ,ובהתנהגותן
בולטים אפיונים חדשים ,דוגמת
איפוק ,זעם ואינדיבידואליות .גם
דמויותיהן מגוונות ,ובהן ילדות
שחומות עור ,עולות חדשות ובעלות
פגמים חיצוניים קלים .לצד אלה
איור  :12איור של אלישבע געש מתוך
נמצא ייצוגים סטריאוטיפיים ,אך גם
תגידי איך קוראים לך מאת נירה
הראל .הוצאת הקיבוץ המאוחד.
בהם ניתן לאתר נימה אמביוולנטית.
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 1999ואילך – הפמיניסטית הכי יפה בגן
ההצגה המשולבת של ילדות סטריאוטיפיות לצד ילדות החותרות תחת
הייצוג השוביניסטי נמשכת לתוך שנות ה ,2000-ואולם לנוכח התרחבות
הייצוג ראויות שנים אלה לקטגוריה משלהן; לא עוד ילדות לבנות ,רזות ,עם
מראה נטול רבב ,אלא שילוב בין ילדות המצטיינות ביופי מוגזם ,המאפיל על
הכול ,לבין ילדות מהחיים – חלקן שחומות ,חלקן מרכיבות משקפיים ,חלקן
מלאות ,צבע שערן ואורכו שונה ,סגנונות הלבוש שלהן מגוונים ,ומבעיהן זוכים
להתייחסות מעמיקה יותר .תמורות אלה קרו הודות להופעתם של מאיירות
ומאיירים חדשים שנולדו לתוך האידיאולוגיה הפמיניסטית וחווים אותה
כטבעית .תופעה מעניינת שניתן לאתר בשנים אלה היא הניסיון להבנות
באותו הטקסט דמויות שונות של ילדות ,וכך להרחיב לאין ערוך את ייצוג
הילדות ולנתץ את התבנית ששעבדה שנות דור את רוב איורי הילַדות .כאן
המקום לציין שכעבור שנים ארוכות ,שבהן היו בנים רוב הגיבורים בספרי
הילדים ,החל בשנת  2000ניכרת העדפה לדמות הגיבורה.
בשנת  1999יצא
לאור בישראל הספר
הראשון לילדים שדן
בסוגים שונים של
משפחות ,כל אחד
והמשפחה שלו .כתבו
אותו יהודה אטלס
ויעל משאלי ,ואיירה
רינת הופר .הטקסט
הכתוב מעודד תפיסה
ולפיה בכל משפחה
יש דבש וגם עוקץ.
בהיבט ייצוגי הילַדות
איור  :13איור של רינת הופר מתוך כל אחד והמשפחה
תמונה
מצטיירת
שלו מאת יהודה אטלס ויעל משאלי .הוצאת קוראים.
מעניינת ושונה מן
הדידקטיות שבטקסט .בטקסט הילדה ליאל מספרת על הוריה שהתגרשו
והקימו משפחות חדשות .ליאל ,ג’ינג’ית ממושקפת ,מוצגת בשני איורים
– באחד היא עומדת ליד כל בני משפחתה מחייכת ,ובאחר היא צופה

במשפחה שבה ההורים אינם
גרושים ,ופניה נפולות ומכורכמות.
העמדת שני האיורים זה מול זה
מחדדת את מצבי הנפש המורכבים
שהיא חווה.
טכניקה זהה מופיעה
באיוריה של הדר ,בת לשתי
אימהות .איור אחד מציג אותה
בסלון ביתה ,יושבת מחייכת ליד
אימה האחת ,כשהאם האחרת
מביאה תקרובת .באיור האחר
פניה מביעות עצב ,כשמאחוריה
שני ילדים ממתיקים סוד .אין היא
איור  :14איור של דוד פולונסקי מתוך
מרוכזת בספר שלפניה ,אלא מנסה
על עלה ועל אלונה מאת שירה גפן.
לקלוט מה הם אומרים .המאיירת,
הוצאת עם עובד.
רינת הופר ,שוברת לחלוטין את
תדמית היופי המופרז שאפיינה את ספרות הילדים .הילדות באיוריה הן
ילדות רגילות ,עם צבע עור מגוון ,חלקן בעלות עיניים מלוכסנות ,ייצוג
המנכיח ילדות לא יהודיות ,וגם כשהן בלונדיניות ולבושות ורוד ,אין הן
רכות ועדינות ,כפי שמופיעה בפתיח ילדה חסרת שם (עמ’  )9שהכיתה
חוגגת לה יום הולדת .כך הופכת הופר למבשרת תקופה חדשה באיור,
בתולדות הספרות הישראלית לילדים.
בסיפור על עלה ועל אלונה שכתבה שירה גפן ואייר דויד פולונסקי
( )2002האיורים מדגישים את שונותה של אלונה מסטריאוטיפ הילד.
לאלונה עולם פנימי עשיר ,וכבר בכריכת הספר מוצג מעשה אכילת התפוח
המופיע במהלך העלילה .האיור מתכתב עם החטא הקדמון של חוה שאכלה
את התפוח המייצג את הדעת ונענשה על כך .בסיפור של גפן מובילה אכילת
התפוח את אלונה לתובנות עמוקות ולהתבוננויות הזרות לעולם המבוגרים.
האיורים מדגישים את האינדיבידואליות שלה ואת חכמתה אשר ,בשונה
מהטקסט המקראי ,מייחדת אותה ומניעה אותה לתקן עוול בעולם ,וזהו
מהלך הפוך למהלך המקראי שבו אכילת התפוח יצרה קרע בעולם ,וכאן
בכלל יש תיקון עולם.
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מאוחדת ומגובשת משל עצמה ,שבה גר חתול עם כלב .בסוף הסיפור מקיפים
אותה הבנים ,שהתנכרו אליה באיורים הראשונים ועזבו אותה לבדה,
ומביעים את פליאתם לנוכח הצלחותיה הרבות .אם באיור הראשון מיכל
נשרכת מאחוריהם ,הרי באיור החותם היא ניצבת טופוגרפית מעליהם,
אות לעליונותה ,שועטת ורוקדת .בסיפור זה מפורק המושג "נסיכה"
ברוח המשנה הפמיניסטית ,וברוחה הוא שב ונבנה מחדש מחומרים כמו
אומץ לב ,עיקשות והיכולת לשרוד לבד בטבע ולבייתו .את אריג שמלות
הקרינולינה מחליף אריג מעשבים ואת כתר הזהב מחליף כתר שנשזר
מעלים .אין המאיירת מסתפקת בהצגתה של ילדה פמיניסטית ,אלא מציגה
את התהליך שעברה מכפיפות לבנים לעצמאות ולעליונות.
נדמה שההצגה האנדרוגנית הופכת שגורה בספרות הילדים הישראלית
של המאה ה .21-זה מתאפשר הודות להבנייתן של ילדות המפגינות היחלצות
מגדרות המגדר ומאוירות כישויות מורכבות ורבות פנים .אם נבחן את
סיפורה של גלילה רון-פדר-עמית ( ,)2013אור ומור עולים לכיתה א’ ,שאיירה
לי קורצווייל ,נוכל לאפיין מגמה זו .במרכז הסיפור זוג האחים אור ומור.
בחירת השמות אנדרוגנית במתכוון ,בהתחלה לא ברור מיהו מי ,עד שהמספרת
מבהירה שאור הוא הבן ומור היא הבת .על הכריכה מופיעים האחים התאומים
מנגנים ,צועדים במעין תהלוכה פרטית ,כשמור היא המובילה .שערה חום,
ולאורך היצירה היא לבושה במכנסיים כהים ובחולצה ורודה .שתי כפולות
עמודים מוקדשות לתיאור תחביביהם של האחים .אור מוצג כשהוא מדפדף
בספר וכותב במחברת ,ואילו מור מוצגת כשהיא משחקת עם ספרה גדולה
של שמונה ,סימן לאהבתה לחשבון ,וכן היא פותרת בחדרה את התרגיל
 .8=4+4לצד אהבתה למספרים מור אוהבת את בובותיה ,והיא מאוירת
מסרקת אותן ומחזיקה אותן .טרם הכניסה לכיתה א’ מבהירים האיורים
האנלוגיים שהחששות מלווים את שניהם ,וכך הפחד משויך לבני שני המינים.
שניהם סובלים מנדודי שינה בלילה שלפני פתיחת שנת הלימודים ,ושניהם
חולמים חלומות טובים .בעוד הטקסט מדווח שאור חולם שיש לו חברים
רבים ומור חולמת שהמורה היא פיה ,האיור מציג את אור ,כשלצידו חברים
ופיה גדולה .הילד המדפדף בסיפור ללא מבוגר-קורא מתרשם שהפיה שומרת
על אור ,בזמן שמור נעדרת מן האיור .ביום הראשון ללימודים מאוירת מור,
כשהיא יושבת ליד ילדה אחרת .הילדה מציירת ילדה לבושה שמלה ורודה,
בעוד מור מציירת במחברתה בעלי חיים .כלומר :ילדות שונות מתעניינות

סדרות העוסקות בילדות רואות אור בשנות ה 90-ומאששות את מקומן
של ילדות בספרות הילדים הישראלית .עם זאת ,לא כל הסדרות האלה
מקדמות שדרים פמיניסטיים .ספרו של דויד גרוסמן ,אל תדאגי רותי,
שאיירה הילה חבקין ( ,)1999הוא חלק מסדרה הכוללת גם את הספרים
ג’ירפה ולישון ( )1999ורותי תישן ותישן ( .)2004מצופה מסדרה העוסקת
בגיבורה ,שהאיורים המלווים אותה יציגו אותה בדרך התורמת לזיהויה
ולזהותה ,ושבהדרגה יעמיק האפיון החזותי והמילולי שלה .בסדרה זו
ההפך הוא הנכון .כריכת אל תדאגי רותי מציגה אב רץ ,ולפניו ,במרכז
האיור ,שלושה שודדי ים .רותי נעדרת מהכריכה .הספר עצמו מתאר נרטיב
גברי – מסעו של האב ,ההתגברות על המכשולים וההגעה לגן הילדים של
הבת (ברעם אשל .)2014 ,בהתאמה האיורים מדירים את רותי מהטקסט,
מציגים את האב המתגבר על מכשולים שונים בדרכו לגן ,ולא ניתן לזהות
את רותי בין הילדות המאוירות .רק לאחר קריאת הטקסט מבינים שרותי
היא הילדה המחזיקה לחמנייה ,אבל גם כאן האב עומד במרכז ,והילדים
מסביבו .הסדרה האמורה לעקוב אחר רותי מציגה את סגולותיו של האב
ולא מבנה דמות-ילדה ברורה ,עם תכונות ואפיונים שונים .היא נותרת בגדר
קהל של אביה .בספר ההמשך ,ג’ירפה ולישון ,שוב אין רותי מופיעה על
הכריכה .הפעם תופסת את מרכז האיור ג’ירפה ,ורותי מכוסה כולה ,כשרק
כפות רגליה מציצות מהשמיכה .ואילו בסיפור השלישי בסדרה ,רותי תישן
ותישן ,רותי מופיעה לראשונה על הכריכה ,אלא מה? אף שהמאיירת היא
אותה המאיירת ,רותי הזאת שונה מאוד מרותי שאוירה באל תדאגי רותי.
כשל זה נובע משוליותה בסדרה שאמורה להיות מוקדשת לה ולעולמה.
ספרה של יונה טפר ,הנסיכה "יכולה הכל בעצמי" ( ,)2001שאיירה
גיל-לי אלון קוריאל ,עוסק במאבקי הכוח שבין מיכל לאחיה ולחבריו.
האיורים מבליטים את מורת רוחם של הבנים מעצם הימצאה של מיכל
לידם .הם מבליטים את הבנים כקבוצה מאוחדת ואת נפרדותה של מיכל
שמצויה לבדה או בקרבת כלבה חץ .בהמשך מיכל מקשטת את שערה בכתר
שהיא מכינה מצמחים ,ולובשת חצאית עשויה מעשבים .תמונה זו שונה
מהאיורים השגורים של נסיכות ,והיא מבליטה את זיקתה של מיכל לטבע,
כמו גם את יכולתה לבייתו .מבעיה לאורך הסיפור משתנים .לעיתים היא
מחייכת ,לעיתים צועקת ,ולעיתים מבטה זדוני או כועס .היא מוצאת גור
חתולים שמעורר את זעם כלבה ,אבל בסופו של דבר מצליחה ליצור חבורה
38

שי רודין

בתחומים שונים .באיור של הכיתה התלמידות והתלמידים מצויים בגבם,
וכך נחשפות תסרוקות שונות של בנות ,צבעי שיער מגוונים ואורכים שונים
של שיער .בעוד רוב הבנות בכיתה לובשות שמלות ,מתבלטת מור במכנסיה
ובחולצתה ,ובסוף היום ,כשהיא חוזרת הביתה ואל חדרה ,כבר אינה מסרקת
את בובותיה ,כפי שנהגה לעשות ,אלא קוראת לפניהן סיפור ,עדות לידע
החדש שרכשה .כפולת העמודים האחרונה מציגה את הכיתה מלפנים ,ורוב
הילדים מצוירים כשהם מרימים את ידם ומצביעים ,וכך עובר שדר שוויוני
באשר ליכולותיהם של בנות ובנים.
ילדה אנדרוגנית מופיעה בסיפור גוזלים בראש מאת יונתן יבין,
שאיירה ליאורה גרוסמן ( .)2017האיורים חושפים את ההבדלים בין הגיבורה,
רעמה ,לבין יתר הילדות ההולכות בתלם ,עד שבסופו של דבר רעמה בוחרת
להידמות לאותן ילדות ולוותר על אֲ חֵ רו ּתָ ה .האיור הפותח מציג את רעמה,
ילדה עם רעמת שיער עצומת ממדים ,שבתוכו מסתתרות חיות; על רגלה
האחת היא גורבת גרב אדום ועל האחרת גרב מפוספס .חולצתה רחבה מאוד
ומזכירה בצבעה החום-לבן את לבושה של אישה קשישה ,והיא אוחזת ספר.
חדרה משקף אותה ואת רוחב אופקיה – כוננית ספרים ,בלגן ,חפצים שונים
פזורים על השטיח ,מגירת המיטה פתוחה ,לצידה בולט מכשיר ָפּטֶ פון ,ושולחנה
העמוס מעיד על אהבתה לעבודות יצירה ,מסמן את מקוריותה .הכול מעיד
על תחומי העניין שלה ,השונים מאלה של בני גילה .ההפך הגמור לרעמה
הן שלוש ילדות שהיא פוגשת ברחוב .שלושתן לבושות בגדי בלרינה ,בצבעי
ורוד-שחור ,שערן אסוף ומסודר .למולן ,מופיעה רעמה ,בשערה הפרוע והבלתי
מרוסן ,בבגדיה המציגים ערב רב של צבעים ועל כתפה תיק ,סימן לבגרותה.
אף הכלבה שהולכת ברחוב בעלת שיער מסורק וקוקייה מעל ראשה כדי
להצביע על המשטור שפסח על רעמה .רק המוכר בחנות החיות מזכיר בשערו
ארוך את שערה של רעמה .האיור האחרון הופך את היצירה לסיפור חניכה
הגמוני .רעמה אמנם אינה מסתפרת ,אבל שערה הפך חלק וארוך ,לאחר
שניאותה לחפוף אותו ולהסתרק .לראשונה היא לבושה בחלוק ורוד.
לידה יושבת אימה שמטפלת בכביסה .המהפך האנטי-פמיניסטי הושלם.
השתלשלות עניינים זו מעידה שגם בעבודתה של אותה המאיירת ,אחת
הבולטות בתקופתנו ,ניתן לאתר ייצוגים מנוגדים של ילָדות – כאלה המקדמים
תפיסת עולם פמיניסטית לעומת כאלה המנציחים את התפיסה ההגמונית
ו"מתיישרים" עם מיתוס היופי.

משנת  2000ואילך בולטת ,הן בישראל והן מחוצה לה ,הכתיבה
הביוגרפית לילדים .במסגרת פרויקט "הישראליות" נוכל לבחון ביוגרפיות
מאוירות לילדים ,המציגות את סיפורן של נשים בולטות בהיסטוריה של
ישראל .כל סיפור מתחיל בתיאור ילדותה של האישיות המתוארת בביוגרפיה,
וחשוב לציין שכל סיפור מאויר בידי מאיירת אחרת .בביוגרפיה גולדה מאיר,
שכתבה דורית גני ואיירה לי-אור עצמון פרואין ( ,)2018מוצגת גולדה הילדה
בערב שבת ,יושבת ליד השולחן ,ידה האחת מונחת עליו ,וידה האחרת מונחת
על צווארה .ייצוג ראשוני זה משקף ילדה חושבת .עיניה הגדולות והחומות
מחזקות תחושה זו ,בייחוד לאור הנגדתה לשתי אחיותה – האחת שותה
והאחרת ניגשת לאם ומפריעה לה .האיור מלא תנועה; כלל הנוכחים שרויים
בעשייה – ריקוד ,שירה ,נגינה ,בישול – ואילו גולדה נבדלת מיתר האנשים,
ומובחנת מהם בישיבתה הבוגרת ,המהורהרת והמאופקת.
האיור המתייחס למעבר המשפחה לארצות הברית חותר תחת
הטקסט .הטקסט חיובי ואופטימי ,ומוסר שגולדה "למדה במהירות את
השפה האנגלית ורכשה שתי חברות טובות" .ואילו האיור מציג את גולדה
גדולה יותר מכל ילדי הכיתה ומהמורה .ידיה מונחות על שערה ,עיניה
הגדולות משדרות פחד ועייפות ,ודמותה מעבירה לנמען את הקושי והכאב
של ילדה שנאלצה להגר למקום חדש וחשה חסרת אונים .ההעמדה של
איור :15
איור של
לי-אור
עצמון
פרואין
מתוך
גולדה
מאיר
מאת
דורית גני.
הוצאת
צלטנר.
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שצבעיהם לא תואמים ,ומנח גופה מזכיר את זה של מרים משקולות .בשנים
אלה לא רק מוסכמת הצבע מנופצת ,אלא גם מוסכמת הרזון .סיפורו של
אברהם קנטור חברות טובות ,שאיירה ענת פרי-טל ( ,)2017מציג בנות דודות
שמראן החיצוני שונה ,עד שלא ניכר שהן שייכות לאותה המשפחה :האחת
מלאה ,מרכיבה משקפיים ושערה מתולתל וצהוב ,והאחרת רזה יותר ,כהת
שיער ועור .הכנסתן של תמות חדשות לספרות הילדים הישראלית ,ובהן
אלימות נגד ילדות ,מובילה לייצוג חזותי של ילדה מוכה ,בסיפור סוד של
מישהו אחר שכתבה אור-לי רובינשטיין קצפ ואיירה כרמל בן עמי (.)2015
תופעה מעניינת ,המאפיינת את חלק מאיורי הילדות משנות ה2000-
ואילך ,היא ההתרחקות מייצוג ריאליסטי לטובת איורי ילדות קריקטוריים
וקומיקסיים ,חלקם מושפעים מסגנון האנימה היפני .בספרים כמו אבא,
צמות! ,שכתב אסף הראל ואייר עמוס בידרמן ( ,)2012ווניל על המצח ותות
על האף ,שכתב מאיר שלו ואייר אביאל בסיל ( ,)2013האיור הקריקטורי
מאפשר לתת ליצירה פרשנות הומוריסטית ,וחשיבותו בכך שהוא מציב
ילדות בסיטואציות קומיות ,מנתץ את הייצוגיות של דמות הילדה ,הופך
אותה משוחררת מכבלי התרבות והסדר ,וכמו כן מבהיר לנמען שמדובר
בסיפור היתולי ולא באירוע שממדל חיים "אמיתיים" .ביצירות אלה
הילדה לא אחת קוראת תיגר על עולם המבוגרים ,נחשפת בעליונותה,
ולעיתים נוהגת להתל בסביבתה .איורים
אלה מקדמים את דמות הילדה השובבה,
שובבות שאיננה ברוח הילדה הרעה,
ומניחים לילדה הטובה להשתובב ולצחוק
עם/על סביבתה בלי להישפט על כך.
אם כן ,הקטגוריה השלישית מחדדת
את שונותן של ילדות זו מזו ,מרחיבה את
ייצוגן החזותי ,בעיקר בהקשרים של גון
עור ומשקל ,מכניסה לספרות הישראלית
ילדות לא יהודיות ומקדמת דימויים
חדשים של ילדה מנהיגה החומקת
איור  :16איור של כרמל בן
ממשטור התנהגותה .בד בבד נוכל לאתר
עמי מתוך סוד של מישהו אחר
ייצוגים סטריאוטיפיים והיפר נשיים,
מאת אור-לי רובינשטיין קצפ.
אבל הם בבחינת מיעוט.
הוצאת הקיבוץ המאוחד.

האיור הראשון מול האיור השני מאפשרת לקלוט דמות פנורמית ,מהורהרת
ובוגרת ,אך גם כזאת שחווה קשיים ולא מתאמצת להקרין רק חוזק ואיפוק.
איורה בגיל  ,14כשהיא נואמת בעד העלייה לארץ ישראל ,מציג גולדה
אחרת ,נערה שאינה מהססת להיות חלק ממרחב השמור למבוגרים ,נערה
המשמיעה קול וזוכה בקשב שלהם ,ואביה ניצב לידה גאה ,ודמעה גדולה
זולגת על לחיו .המאיירת הוסיפה שתי יונים שעומדות ליד גולדה ,כדי
להציג תמונה מורכבת יותר :נאומה של גולדה ,כמו גם הכרזות על העץ,
הם חלק מפוליטיקה רעשנית ,ואילו היונים הקרובות אליה מרמזות על
כך שהיא אינה מפחידה ,אינה צועקת ,מרמזות על כוח המשיכה שלה.
ועם זאת ,חרף המגמות שלעיל ,בספרים אחרים עדיין נפגוש איורים
המציגים דמות ילדה-בובה ,סטריאוטיפית ,שהאפיון שלה מצומצם .כך למשל
בסיפור נסיכות לא רצות יחפות שכתבה פזית דניאל ואיירה כריסטינה קדמון
( )2014ובסיפור מעשה קטן בזרת שכתבה של מיריק שניר ואיירה גיל-לי אלון
קוריאל ( .)2001מעשה קטן בזרת מציג ילדה קטנה ומבועתת שאמה גוזרת את
ציפורני ידיה .החשש שלה מודגש באמצעות שינוי פרספקטיבה .הכיסא נדמה
כגדול מגופה ,והיא ופניה מפוחדות .לאט לאט היא מתקרבת אל הכיסא,
ומושיטה לאימה את ידה .האירוע הטראומטי מלווה באיורים המדגישים
את הקושי של הילדה לצלוח את הריטואל ,והאיור המרכזי והגדול ביותר
בסיפור (עמ’  )23מציג אותה משלבת ידיים לאות התנגדות ומתייפחת בפה
פעור .בהמשך היא אף מתיישבת על הרצפה וממשיכה לבכות ,בכי המשתרע
על פני שמונה איורים ,עד לסיום הסיפור שבו היא מוכנה שאימה תמשיך
לגזור את ציפורניה וחוזרת לחייך .העצמת הבכי ,כמו גם דמותה של הילדה
– צמות בלונדיניות ,חצאית אדומה ,חולצה בהירה עם צווארון ואפודה
צבעונית – מקדמות ייצוג של ילדה אירופית ולא ישראלית ,כי בשנות ה2000-
לא מתלבשים כך בישראל ,וההתעכבות על הבכי (ולא על בריחה מהמקום,
למשל) מקבעת את תדמית הילדה הבכיינית והחלשה.
בשנות ה 2000-נוכל ,כאמור ,להבחין בהגדלת הייצוגים של דמות
הילדה ובהופעתם של דימויים חדשים .בחינת סדרת הספרים שכתבה
מאירה פירון ואיירה אלינה גורבן מוסיפה לדימויים השגורים בנות
המופיעות ככוכבות רוק ב ִרג ּולִ ,חטּ וט ושוקו חם ( ,)2012בנות בתנוחה גברית
המבליטה את חוזקן ,בכריכת בנים ,בנות וסודות כמוסים ( ,)2013המציגה
את הגיבורה נושאת על כתפיה את חברותיה וחברה ,כשהיא לבושה בבגדים
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דיון
דומה ששיח ספרות הילדים העברית עסק עד כה בחשיפת הדיכוטומיה שבין
ספרות שלושת העשורים הראשונים למדינה לבין הספרות המתפרסמת
משלהי שנות ה 70-של המאה ה 20-ועד ימינו (ברוך ,1991 ,גונן ,1997
דה-מלאך .)2017 ,בחינת ייצוגן של ילדות באיורים מלמדת שבכל אחת
מתקופות אלה ניתן לאתר שדרים פטריארכליים לצד שדרים חתרניים
ופמיניסטיים ,וגם שמשנות ה 70-של המאה ה 20-התגוונו מאוד אופני
הייצוג של דמות הילדה מבחינת מאפייניה ,מראה ,מבעיה ,לבושה ,שערה
ויחסיה עם סביבתה הפיזית והאנושית .נוכל להקדים ולומר ,שבהמשך
לדברי הלר ( ,)2018שטענה שמאייר מוצלח ישבור את המציאות הבינארית
ויבנה מציאויות שונות וחדשות לעיתים ,הקורפוס הנחקר מציג עימות
בין מאיירים המשמרים מציאות שוביניסטית לבין מאיירים (על פי רוב
מאיירות) החותרים תחת מציאות זו ,כבר משנת  ,1948ומדגישים מורת
רוח או אף ניתוץ ממשי של דימויים.
בעשור הראשון לקום המדינה מודגשים בספרים השונים ערכים
לאומיים (גונן ,)1995 ,מחוזקים שדרים ציוניים לצד שדרים תרבותיים,
הנוגעים לאופן חגיגת החגים וכן לציון ההיסטוריה המשותפת .האיורים
מציגים באופן אמביוולנטי את דמות הילדה השותפה לפעילות הלאומית
והתרבותית .מחד גיסא הילדה שומרת על קווים נשיים ,ועל פי רוב
לבושה בשמלה .מאידך גיסא הילדה מעורבת בפעילות הציונית ומתוארת
כאוחזת בנשק וכשותפה – לעיתים פעילה ולעיתים שולית – בריטואלים
תרבותיים .התמונה המתקבלת היא של שדר כפול ,הקורא לילדות לקחת
חלק במעשה הציוני ,אבל בלי לפגוע בנשיותן ובהבדלים המגדריים בינן
לבין גברים ובלי לנכס תפקידים גבריים (דוגמת טיפוס על סולם) .האיורים
ברובם מציגים תמונה לא שוויונית; הילדה אמנם שותפה ,אבל אין היא
מקריבה את נשיותה ,גם כשהיא מעורבת במעשים מיליטנטיים .עם זאת,
באיורים אחדים נחשפת מורת רוחה של הילדה מהתפקיד המוקצה לה ,מה
שהופך איורים אלה לייצוגים חתרניים (לובין ,)2003 ,החורגים מתפקידם
כמעטרי טקסט (לבנת וברעם אשל )2014 ,ומקדמים במקביל שתי מערכות
אידיאולוגיות – זו השמרנית והשוביניסטית לצד זו הפמיניסטית .כמו כן
באיורים מספר הילדה מוצגת לבדה ,ללא שיוך ל"חבורה" כלשהי ,אות
לאינדיבידואליות שלה .כאן נזרעים זרעיו של הפמיניזם שעתיד לנבוט

בעשורים המאוחרים יותר ,ומעניין לראות שייצוג זה מופיע בעבודתן של
מאיירות המקדמות באמצעותו שדר אנטי-חברתי .ייתכן שגם השבר של
מלחמת יום הכיפורים השפיע על ייצוגים חתרניים אלה ,שכן שנות ה70-
הביאו עימן ילדות מאופקות ,בודדות ולעיתים אף "רעות".
אם נבחן את סוגיית איכותם של האיורים ,בהתאם למדדים של שוורץ
( ,)Schwarcz, 1982נמצא פער של ממש בין האיורים שנהגו בראשית ימי
המדינה לבין אלה שהתפרסמו משנות ה 90-של המאה ה 20-ואילך .בספרות
המתפרסמת בין השנים  1990-1948נמצא את תסמונת היופי המופרז,
המקדמת דמות ילדה תמימה ויפה הדומה לבובה .כמעט לא נוכל לאתר
בספרות זו ילדות מרקעים שונים ,עם גון עור שונה ,ילדות שמשקלן גבוה
או נמוך במיוחד ,ילדות המרכיבות משקפיים וכדומה .משנות ה 90-ניתן
לראות התרחקות מתפיסת היופי המופרז לטובת ייצוג קרוב יותר למציאות.
כלומר :ספרות הילדים הישראלית נעה מאימוץ מוחלט של "מיתוס היופי"
(וולף ,)1992 ,בעשורים הראשונים לקום המדינה ,לעבר תפיסה נרחבת
יותר של נשיות ,שמופעיה מגוונים.
האיורים שנותחו מקדמים ערכים מגדריים מגוונים; חלקם נוכחים
לכל אורך התקופה הנבדקת ,וחלקם משתנים .דווקא באיורים המוקדמים,
הנתפסים כצרים וכמוטים ,הילדות נוכחות בפרויקט הציוני ,נושאות נשק
ושותפות לעיתים בריטואלים חקלאיים .גם האיורים המאוחרים מציגים
ומקדמים אמביוולנטיות :לילדות יש סוגים שונים של מראה חיצוני וכן
תחומי עניין שונים – חלקם היפר-נשיים ,המשמרים את תפיסת הילדה כאם
לעתיד ,וחלקם מכניסים את הילדה לזירות חדשות שטרם פקדה קודם לכן,
דוגמת דימוי הילדה-האמנית והילדה שעתידה להפוך לפוליטיקאית .אם
איור מצביע על ערכים חברתיים (גונן ,)1995 ,הרי שסיפורת הילדים משנות
ה 70-המאוחרות מצביעה על חשיבות קידומם של ערכים פמיניסטיים ועל
השימוש בטקסט לילדים ככלי להעברתם.
המחקר התייחס לכך שבשנות ה 70-דמות הילדה בספרות הילדים
הישראלית מתעבה בהיבט התכונות (שחר ,קרקו ובן ארצי .)2002 ,ממצאי
מחקר זה תואמים קביעה זאת ,אך מחדדים שהשינוי המהותי באופני
הייצוג החל רק בשנת  ,2000כי רק בקטגוריה השלישית שנבחנה ,הילדה
מתוארת כבעלת קשת של רגשות ,כדמות פנורמית המכילה תכונות מגוונות
ואף סותרות ,כדמות מתפתחת (לעיתים אף הופכת לאישה ,כפי שניתן
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מהקולקטיב ומוצגת כשהיא לעיתים שלמה עם "אחרותה" ולעיתים סובלת
בגללה .מכיוון שאיורים בספרי ילדים משפיעים על הנמען-הילד יותר מאשר
הטקסט (קיטה ואשל ,)2006 ,הרי קורפוס ספרות הילדים הישראלית
בכללו מניב תודעה ילדית מפוצלת בכל הנוגע לדמותן של ילדות ולמקומן.
פיצול זה מלמד שעוד רחוקה הדרך מספרות ילדים המשתחררת מכבליה
של הבינאריות המגדרית.

לראות בביוגרפיות המאוירות) ,אנדרוגנית לעיתים ,וכן כדמות שחיצוניותה
מובחנת ,מחד גיסא ,ומשתנה לעיתים ,מאידך גיסא.
השינוי הניכר בהצגת דמות הילדה המאוירת – בסוף שנות ה – 70-הוא
פרי חלחולם של רעיונות פמיניסטיים לחברה הישראלית ,לא מעט בשל
תרגומים שהופיעו בתקופה זו להגות הפמיניסטית ולרומנים פמיניסטיים
שונים .עם זאת ,בעוד הטקסטים מקדמים אמירה פמיניסטית ברורה
(רודין ,)2015 ,הרי תסמונת הייצוג הכפול באיור עדיין עומדת בעינה
בתקופה הנחקרת הראשונה – לעיתים הוא מציג דמות אנדרוגנית של ילדה
שמופעיה גבריים ונשיים גם יחד ,ולעיתים דמות היפר-נשית – בלונדינית,
עדינה ותמימה ,הלבושה בשמלה .הניסיון להבהיר באמצעות איורים
את שונותן של ילדות זו מזו – במשקלן ,בהעדפותיהן ,ביחסן לחברה ואף
בדתן – נוכח באיורים שנותחו בקטגוריה השלישית ,שבה חרף הנימה
הפמיניסטית הדומיננטית ,עדיין רווחים ייצוגים שוביניסטיים המנוגדים
לנימתו הפמיניסטית של הטקסט ,כפי שהציג מחקר האיור בנוגע לתמות
אחרות (תובל וגוברמן.)2013 ,
עד היום הוצגה ספרות הילדים הישראלית כאתר של דיכוטומיות:
ספרות העשורים הראשונים למדינה אופיינה בראייה סטריאוטיפית
של ילדים ,שוביניסטית כלפי נשים וילדות ,וחינכה לאהבת הארץ
ולאימוצם של ערכים קולקטיביסטיים (ברוך ,)1991 ,בעוד ספרות שנות
ה 70-המאוחרות של המאה ה 20-פתחה גל חדש של ייצוג ילדים ונשים
(שחר ,קרקו ובן-ארצי )2002 ,והביאה לייצוגן של תמות חדשות .בכל הנוגע
לעיצוב דמותן של ילדות בספרי ילדים ,אבקש לקרוא את ספרות הילדים
הישראלית כספרות חתרנית ,לפי הטרמינולוגיה של לובין ( ,)2003שמרגע
הופעתה הציגה – זה מול זה – שני מודלים של ילדות :מודל היפר-נשי
סטריאוטיפי ומודל פמיניסטי ,המציג תפיסה מורכבת של הילדה ,על
הופעתה ויכולותיה האנדרוגניות .ניתן לראות שבהיבט האיורים ,להבדיל
מההיבט הטקסטואלי ,פועלן של מאיירות דומיננטיות הוא זה שהוביל
לקליטה האמביוולנטית של דמות הילדה .המאיירת הפועלת בסביבה
פטריארכלית מדברת ב"קול כפול" ומייצרת שני ייצוגים מנוגדים של ילדות
– הילדה היפה ,המסודרת והצוחקת ,והילדה שמתרחקת מדימוי היופי
המופרז ,וחותרת תחת "מיתוס היופי" לטובת ייצוגים מגוונים של גופה
ושל בגדיה ,של מבעי פניה ושל פעולותיה .ילדה זו לא אחת מתנתקת
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