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 כחלוצים לפני המחנה הצעיר: 
שני דגמי חלוציות מתחרים בגירסא 
דינקותא של השומר הצעיר

יעל דר

תנועתנו הלכה אל הציבור הרחב ועוררה תנועה פוליטית. כלום יש 
להשלים עם העובדה, שבחינוך אנו מתייחדים עם עצמנו בלבד? מסביבנו 
אווירה אוהדת ומורים באים לשמוע תורה מפינו. עלינו להשמיע את 
דברנו לנוכח השתוללות הראקציה בשדה החינוך ולנוכח הטרור של 

החוגים הדתיים והבורגניים. גם זהו תפקיד חלוצי.1

ב־1943, כארבע שנים לאחר שהוקמה ספרית פועלים, נוסדה בה ספרייה לילדים ובראשה 
הוצבה לאה גולדברג.2 15 השנים הראשונות לפעולתה של הספרייה לילדים, שנות פעילותה 
של גולדברג כעורכת ספרי הילדים, היו שנותיה הפוריות ביותר. בלטו בה צוות הכותבים 
והמאיירים האיכותי ודגמי כתיבה חדשניים, שילדי הקיבוץ ידעו להוקירם כ'שלהם'.3 אף 

דברים שנשא שמואל גולן במועצת הקיבוץ הארצי בכפר מסריק בנובמבר 1943, מצוטט בספר השומר   1
הצעיר, מרחביה 1961, כרך ב, עמ' 80. הדברים נאמרו על רקע המהלכים להקמת מפלגה פוליטית על 

ידי הקיבוץ הארצי. 
ההוצאות  בשלוש  הבולטת  הייתה  והחמישים  הארבעים  ובשנות  ב־1939,  הוקמה  פועלים  ספרית   2
בקביעת  המבוגרים,  ספרות  בתחום  המאוחד(  הקיבוץ  הוצאת  ההסתדרותית,  עובד  )עם  הפועליות 
הנורמות הספרותיות והשיח הציבורי. זהר שביט, 'התפתחות המו"לות העברית בארץ ישראל', בתוך: 
משה ליסק וזהר שביט )עורכים(, בנייתה של תרבות עברית: תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל 
מאז העלייה הראשונה, ירושלים 1999, חלק ראשון, עמ' 257. חברי המערכת היו דוד הנגבי )עורך 
נציג  היה  חזן  יעקב  אוכמני.  ועזריאל  כנעני  דוד  גולדברג,  זוהר, אברהם שלונסקי, לאה  צבי  ראשי(, 

הקיבוץ הארצי בהוצאה.
הפואטיקה  על  למבוגרים.  גם בשדה הספרות  היה  הקיבוצית  התנועה  עם  המזוהה  ספרותי  רפרטואר   3
שייחדה את ספרות הקיבוץ מראשיתה ועד שנות השמונים, שנות המשבר והשינויים בקיבוץ, ראו, שולה 
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שקהל הקוראים הרשמי היה ילדי הקיבוץ הארצי וילדיהם הצעירים של חברי התנועה 
והמפלגה, חרג מעגל קוראיה הרבה מעבר לכך. לימים הניב הרפרטואר הספרותי הזה כמה 
מנכסי צאן הברזל של ספרות הילדים הישראלית, מקור ותרגום. בהם: ידידי מרחוב ארנון 
)לאה גולדברג, 1943(, הרפתקאות חמור שכולו תכלת )נחום גוטמן, 1944(, עלילות מיקי 
מהו )אברהם שלונסקי, 1947(, מה עושות האיילות )לאה גולדברג, 1949(, אלה קרי )תרגום 
ועיבוד: לאה גולדברג, 1953(, נסים ונפלאות )גולדברג, 1954(, שמוליקיפוד )כוש ]ט' כרמי[, 
1956(, אֵיה פלוטו )גולדברג, 1957(, אני וטלי, או, ספר מארץ הלמה )שלונסקי, 1957(, 
נוריקו סאן הילדה מיפן )תרגום ועיבוד: גולדברג, 1957(, דירה להשכיר )גולדברג, 1959(, 

למה לובשת הזברה פיז'מה )ע' הלל, 1959(, ותפו ופוזה )ס' יזהר, 1960(. 
תרומתה של העורכת גולדברג ליבול ייחודי זה אינה מוטלת בספק, ואף מרשימה חלקית 
זאת בולטת נוכחותה ככותבת, כמתרגמת, כמעבדת ובעקיפין גם כמי שבחרה את הטקסטים 

)עורכים(,  צמרת  וצבי  חלמיש  אביבה  בתוך:  הקיבוצית',  לתנועה  שנים  הקיבוץ: מאה  'ספרות  קשת, 
הקיבוץ: מאה השנים הראשונות, ירושלים 2010, עמ' 256-239. 

באדיבות יד יערי
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ודחתה אחרים. אולם, כדי לפענח את סוד ייחודה של ספרות הילדים ה'שומרית' בשנים 
אלה, ההסבר הפרסונלי יהיה הסבר מצמצם. את ספרות הילדים ה'שומרית' יש לבחון לאור 
היחסים ההדוקים והמורכבים שניהלה ספרית פועלים עם המערכת הדומיננטית בחייהם של 
ילדי הקיבוץ הארצי באותן שנים: מערכת החינוך המשותף, שראתה בספרות הילדים זרוע 
חינוכית לעילא. ההוצאה נאבקה עם מערכת זו על אוטונומיה בבחירת טעמיה הספרותיים 

לילדים, אך גם הסכימה שאוטונומיה זו היא חלקית בלבד.
יחסיה המורכבים של ההוצאה עם קברניטי החינוך המשותף משקפים מתח פנימי מובנה 
שהושתת על שני דגמי חלוציות מתחרים: חינוך חלוצי, אנטי־בורגני וקולקטיביסטי, שקידם 
את עקרונות חברת הילדים, הלינה המשותפת והחינוך המשותף, ואוונגרד ספרותי לילדים 
)מודרניסטי( שחרט על דגלו א־פוליטיות, חדשנות פואטית ואוניברסליזם. כך, בצד ספרות 
שנועדה לחנך את בני הדור השני לקיבוץ להליכה בתלם המהפכני שחרשו האבות המייסדים, 
ולסייע בגידול דור צעיר נטול תסביכים זעיר בורגניים ובריא בנפשו, הוגש להם גם מזון 
ספרותי חדשני ומתריס, ששם דגש על האסתטי ועל האוניברסלי, ודרש קריאה וכחנית ואף 
מתנגדת. שני דגמים שונים אלה של חלוציות קודמו בשנות הארבעים והחמישים בספרות 
הילדים של ספרית פועלים בידי שתי קבוצות של קובעי טעם מתחרים, שאת שתיהן טיפחו 
התנועה וההוצאה: המחנכים הקיבוציים, וסופרים ומשוררים מקצועיים למבוגרים, שהיו 
מזוהים עם התנועה, אך לא היו חברי קיבוצים. העורך הראשי של ההוצאה, דוד הנגבי, 

תיווך בין הצדדים מתוך הכרה בחשיבות הקולות החלוציים השונים שייצגו.
שתי קבוצות קובעי הטעם הללו היו בשנים אלה בשיא כוחן ומרצן. במפרׂשי שתיהן 
נשבה רוח חלוצית, שנישאה כבשורה לא רק לחברה הקיבוצית, אלא לחברה הישראלית 
כולה. שנים אלה, שנות הארבעים והחמישים, היו תקופת זוהר של החינוך החדשני מבית 
היוצר של הקיבוץ הארצי. הלינה המשותפת וחברת הילדים היו התארגנות חיים קומונלית 
רדיקלית )בהשפעה פרוידיאנית(, שנועדה למנוע, כבר מינקות, רעות חולות 'בורגניות' 
שמקורן במשפחה הגרעינית.4 בשנים אלה נכנסה פרקטיקת הלינה המשותפת לתלם בתנועה 
הקיבוצית וטרם עורערה בפומבי;5 האבות המייסדים של החינוך המשותף ביססו את משנתם 
החינוכית בכתובים וכיוונו אותה לא רק לחברה הקיבוצית;6 ותדמיתו החיובית של 'התוצר 

החינוכי' הקיבוצי, ילדי הקיבוצים, עדיין שלטה בשיח הישראלי.7

עמנואל ברמן, 'החינוך המשותף בקיבוץ: הקסם והסיכונים באוטופיה הפסיכואנליטית', בתוך: יחזקאל   4
דר )עורך(, חינוך בקיבוץ משתנה, ירושלים 1989, עמ' 58-42.

אישור  והקיבוצים  הקבוצות  איחוד  מקיבוצי  אחדים  קיבלו  לכן  קודם  ומעט  השישים  שנות  בתחילת   5
לעבור ללינה משפחתית. ב־1967 הצהירה התנועה כי שתי השיטות לגיטימיות, אך הלינה המשותפת 
ב־1975. הקיבוץ הארצי דבק  עדיפה. בעקבות לחץ מבפנים הלך הקיבוץ המאוחד בעקבות האיחוד 
ירושלים  רגלי: תולדות התנועה הקיבוצית,  רק שביל כבשו  ניר,  הנרי   .1991 עד  בלינה המשותפת 

ותל־אביב 2008, עמ' 529-528.
ראו למשל, דברי שמואל גולן בתחילת המאמר.  6

קולות ביקורת ראשונים של 'בני הדור השני' לקיבוץ )לאחר שעזבו את הקיבוץ( החלו להישמע בשנות   7
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ובאשר לחלוציות הפואטית: בשנים אלה כבשה קבוצת המשוררים המודרניסטים עמדות 
כוח בשדה הספרות, בין היתר בעמדות עריכה מרכזיות במוספי הספרות ובהוצאות הספרים 
של השמאל הפועלי. מדובר במשוררים שהיו מזוהים עם כתבי העת הספרותיים כתובים 
וטורים, ועם החבורה הספרותית 'יחדיו', ובראשם אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן ולאה 
גולדברג.8 המאבק הפואטי שניהלו נגד משוררי 'דור התחייה' )מאבק הידוע בשם 'פולמוס 
המשמרות'(, כבר הוכרע לטובתם בשנות השלושים. מקבוצת שוליים סוערת ומהפכנית 
של צעירים הפכו חברי הקבוצה לממסד ספרותי. בשנות הארבעים זוהו שלונסקי וגולדברג 
כאנשי השמאל האופוזיציוני למפא"י, היו חברי מערכת משמר ועורכי הבית בספרית 
פועלים.9 ב־1946 נמנו השניים עם מייסדי המרכז לתרבות מתקדמת מבית מדרשו של 

השומר הצעיר )לימים 'צוותא'(.
חברי המשמרת המודרניסטית זכו בשנים אלה במאבק מוחצן נוסף בשדה הספרות, 
המאבק בדרישתו של ברל כצנלסון )מפא"י( לציית לתכתיבי 'ספרות העבודה', שזיהתה 
את עצמה עם האידאולוגיה התנועתית ונרתמה לצדה בפולמוסים הציבוריים. בניגוד לצווי 
'ספרות העבודה', ניתקו עצמם המודרניסטים מהתמטיקה הפועלית ושירתם הייתה 'קשה' 
ואליטיסטית. דן מירון סבר כי מאבק זה בספרות העבודה הפוליטית צלח עד כדי כך שאסכולת 
הספרות של המודרניסטים היא שקבעה את דרכי התפתחותה של השירה הארצישראלית 
הצעירה בשנות הארבעים והייתה הסמכות הקובעת בממסד הספרותי־תרבותי של תנועת 
העבודה.10 מתוך עמדה חזקה זו בשדה הספרות למבוגרים, ומתוך זיהוים כמשוררי השמאל 
האופוזיציוני למפא"י, הובילו אחדים מחברי הקבוצה 'מהפכה פואטית' גם בספרות הילדים 
של השמאל הפועלי. הדינמיקה המתוחה בין שני דגמי החלוציות הרדיקלית האלה בשיא 
פריחתם — הרדיקליות החינוכית והרדיקליות הפואטית– הייתה סוד עוצמתו וייחודו של 

היבול הספרותי השומרי לילדים בשנים אלה, והיא לב המאמר.

חלוצי  בין  הספרותי,  בתחום  העשרים.  המאה  של  והתשעים  השמונים  בשנות  שאת  וביתר  השבעים 
הקולות הביקורתיים היו: 'הטריבונאל של החופש הגדול' מאת דליה רביקוביץ, בתוך מוות במשפחה 
)תל אביב 1976(, ספר הילדים ילדת חוץ מאת נורית זרחי )תל אביב 1978(, והגבעות השחורות של 

דקוטה מאת מאיר אגסי )תל אביב 1978(.
החבורה הספרותית 'יחדיו' התפרקה רשמית ב־1939 על רקע חילוקי דעות פוליטיים וחיכוכים אישיים   8

בין חבריה.
שלונסקי, שערך את המדור הספרותי בעיתון משמר )מ־1948 על המשמר( והיה עורך ספרות בהוצאת   9
ספרית פועלים, היה מקורב מאוד לדוד הנגבי וליעקב חזן. על קשריו ההדוקים של שלונסקי עם חזן 
232-231. גולדברג, אף היא מעורכי המוסף  1997, עמ'  חזן: תנועת חיים, ירושלים  ראו, זאב צחור, 

הספרותי של משמר, הייתה חברת מערכת בספרית פועלים.
עוד על היחסים המורכבים של החבורה המודרניסטית עם מפא"י ראו, דן מירון, אם לא תהיה ירושלים:   10
הפולמוס  על   .55-49 עמ'   ,1987 אביב  תל  תרבותי־פוליטי,  בהקשר  העברית  הספרות  על  מסות 
בין  הרצויה  היחסים  עלמערכת  כצנלסון  לבין  בין שלונסקי  ב־1925  דבר  עיתון  דפי  מעל  שהתעורר 
הסופר העברי לתנועת העבודה ראו, חנן חבר, פייטנים ובריונים: צמיחת השיר הפוליטי העברי בארץ 

ישראל, ירושלים 1994, עמ' 73-69.
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חינוך חלוצי: המחנכים דורשים לקבוע את הטעם
שמיעת סיפורים הייתה חלק משגרת יומם של ילדי הקיבוצים בשנות הארבעים והחמישים, 
בעידודה של מערכת החינוך הקיבוצית, שראתה בה חלק בלתי נפרד מהחינוך המשותף של 
הילדים, המתפרס על פני היממה כולה. הסיפורים נקראו בגנים ובכיתות הלימוד, סופרו 
בשעות הטיול של 'הקבוצה', בשעות אחר הצהריים ב'חדר ההורים' ובשעת ההשכבה 
ב'בית הילדים'. בכל מרחבי הילדות הקיבוצית, על אף צורות הקריאה השונות שהם חייבו 
וזהות הקוראים השונה, אמורים היו הטקסטים לפעול את פעולתם החינוכית המיטיבה על 

המאזינים הצעירים. 
המחנכים סברו שמתפקידם כאנשי מקצוע האמונים על נפש הילד ועל התכנים הדידקטיים 
הרצויים, ליזום ולייצר טקסטים ספרותיים 'ראויים' באמצעות יוזמות של ועדת החינוך 
הקיבוצית ועידוד היצירה הספרותית שלמחנכים, שנולדה מתוך הפעילות החינוכית עצמה.11 
נוסף על כך הם ראו את תפקידם גם בהכוונת המבוגרים לבחירה 'נכונה' של הטקסטים 

)בעיקר באמצעות רשימות קריאה מומלצת( ולאופן קריאתם ה'נכון'. 
שתי הנחות יסוד הובילו את מחנכי הקיבוץ הארצי לראות בגיל הרך תקופת חיים 
מכוננת. הראשונה, בהשפעת התאוריה הפסיכואנליטית של פרויד, ראתה בפרק חיים זה 
תקופה קריטית בחיי האדם להתפתחותו הנפשית התקינה. השנייה ראתה בגיל הרך גיל 
מתאים במיוחד להטמעת אידאולוגיה רדיקלית, מפני שבשלב זה בחייהם מקבלים הילדים 
הצעירים את התורה שמנחילים האבות כמובנת מאליה, כטבעית, ומטמיעים אותה ברצון. 
הסביר זאת האב המייסד של החינוך המשותף בקיבוץ הארצי, שמואל גולן,12 בהרצאה שנשא 
ב־1943 במועצת הקיבוץ הארצי: 'לא פעם היו מלעיגים עלינו, על העוסקים בחינוך, שאנו 
דבקים יתר־על המידה בענייני הגיל הרך. אותנו ליוותה ההכרה, שהחינוך הטוב בגיל הרך 

יש בו כדי להבטיח את ההמשך הרצוי'.13
עוד על החשיבות שייחסו אבות החינוך של הקיבוץ הארצי לחינוך הגיל הרך ולספר 
כחלק בלתי נפרד ממנו אפשר ללמוד מהמאמר 'על הסיפור לילדים', מאת אחד מבכירי 

תולדות  דרור,  יובל  ראו,  השונות  בתנועות  והבין־קיבוציות  הקיבוציות  החינוך  ועדות  פעילות  על   11
החינוך הקיבוצי: ממעשה להלכה )להלן: דרור, תולדות החינוך(, תל אביב 2002, עמ' 216-209. 

יובל דרור נקב בשלושה שמות של 'אבות מייסדים' של החינוך הקיבוצי, שהשפעתם ניכרה משנות   12
השלושים עד שנות החמישים: שמואל גולן )1960-1901( מקיבוץ משמר העמק, השומר הצעיר; מרדכי 
סגל )1991-1903( מקיבוץ כפר גלעדי, הקיבוץ המאוחד; יהודה רון־פולני )1983-1891( מקיבוץ רמת 
יוחנן, איחוד הקבוצות והקיבוצים. ממשיכיהם הישירים, ומי שניסחו את תורת החינוך המשותף, היו 

יוסף ארנון, מנחם גרסון וגדעון לוין מהקיבוץ הארצי. שם, עמ' 66-60.
מצוטט בספר השומר הצעיר, מרחביה 1961, כרך ב, עמ' 80. על משנתו החינוכית של שמואל גולן   13
ראו, דרור, תולדות החינוך, עמ' 50-30. על מזעור מקומה של המשפחה בחינוך הילד בקיבוץ בדור 
של  המשתנה  'הזהות  דר,  יחזקאל  ראו,  לערך  החמישים  שנות  מחצית  עד  המשותף  לחינוך  הראשון 
החינוך הקיבוצי', בתוך: חינוך בקיבוץ משתנה: מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, ירושלים תשנ"ח, 

עמ' 41-17.
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המחנכים, מנחם גרסון, שראה אור בכרך החינוך המשותף: לגיל הרך, שהוציאה ספרית 
פועלים ב־1947, במדור הספרים הפדגוגיים שלה, 'חינוך', בשיתוף עם המחלקה לחינוך 

של הקיבוץ הארצי, ובעריכת צבי זוהר:

עד היום הזה שוררת בקהל הרחב הדעה שהילדות כולה, בעיקר בשנותיה 
הראשונות, השנים שלפני הכניסה לבית הספר, היא בבחינת אידיליה, בבחינת 
גן־עדן אבוד, כולה זוך וטוהר, כולה שמחה וחדווה. ]...[ כיום, עם תגליותיו 
של פרויד, אנו יודעים שתפיסה מסורתית זו על הילדות אינה אלא אחד 
השקרים המוסכמים של החברה. הילדות, במיוחד בגיל הרך, מכילה בתוכה 
את התהליך הקשה של הפיכת פרא אדם קטן לחבר בתרבות האנושית. 
]...[ הבדל זה בתפיסה היסודית נודעת לו לא רק חשיבות עיונית; הוא נותן 
אותותיו במעשה החינוכי, הוא מורגש גם בתפיסת הסיפור לילדים. ]...[ 
הסיפור יכול למלא תפקיד חשוב בהתפתחות הילד, לכן חייב כל מחנך וכל 
זוג הורים לבחור בחומר הסיפורי מתוך שיקול. השגרה היא בעוכרנו — גם 

בשאלת הסיפור.14

החשד שההורים יסכלו את המעשה החינוכי ויסבו נזק נפשי לילדם, עלה מכמה מאמרים 
שהתפרסמו בקובץ. במאמר 'ההורים והילד לאחר יום־העבודה', המליצה המחנכת ברטה 
חזן )1992-1899, משמר העמק(, לחברי הקיבוץ על קריאת סיפור לילדיהם הקטנים בשעות 
המפגש עמם לאחר יום העבודה. חזן, מהְמפתחות המרכזיות של 'שיטת הנושאים' שהנהיג 
הקיבוץ הארצי בגנים, בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים בשנות הארבעים והחמישים, 
סברה כי לא פחות מערכו החינוכי של ספר הילדים, חשוב ערכו ככלי להגנה מפני ההורים, 
לבל יעשו שגיאות חינוכיות. לשיטתה, בכוחה של הפגישה של החברים עם ילדיהם הקטנים 
בשעות הערב 'להרוס כל מה שהושג במשך היום על ידי מאמצי בית הילדים ולהפוך את 

"מנוחת הערב הזאת" למקור של שגיאות חינוכיות רבות'.15
לטענת חזן, רצוי להניח לילד לעסוק בשלו בעתות הפנאי המשותפות בשעות הערב 
המוקדמות. אך אם הוא דורש מהוריו תשומת לב מיוחדת, קריאת סיפור היא דרך טובה 
לספק דרישה זו, בלי לגלוש לפינוק יתר ובלי שתתערער ה'אוירה השקטה והמרוכזת' 
הנחוצה במפגשי החברים עם ילדיהם.16 כלומר, הקראת הספר אמורה הייתה לשמש מעין 
חיץ בין הילדים לבין ההורים, הנוטים לפנק את ילדיהם. התערבותם של אנשי המקצוע, 
המחנכים, בשעת רצון זו של הורים וילדיהם, הייתה הכרחית, לדעת חזן, גם בבחירת הספר 
המתאים ובהכוונת אופן הקריאה: 'רק אם תוכנו של הסיפור יהיה שאוב מסביבתו הקרובה 

מנחם גרסון, 'על הסיפור לילדים', בתוך: פרידה כץ ומנחם גרסון )עורכים(, החינוך המשותף: הגיל   14
הרך, מרחביה 1947, עמ' 226-225. 

ברטה חזן, 'ההורים והילד לאחר יום העבודה', שם, עמ' 34.  15
שם, עמ' 37.   16
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ביותר של הילד הקטן, הוא יהיה מובן לו, ימשוך את תשומת לבו וישפיע עליו. אין להרבות 
בסיפורים. על סיפור אחד יש לחזור הרבה פעמים, מבלי חשש שיימאס על הילד ]...[ חשוב 
שהחיפוש אחרי החומר המתאים ייהפך לדאגת הכלל. יש לרכז חומר מתאים לגילים השונים 

ולהמציאו לכל החברים'.17
כעשור לאחר מכן, הטיפה להורים גם מרים רות, אז מראשי החינוך לגיל הרך של 
הקיבוץ הארצי, בספר שראה אור במהדורות רבות, הילד ואתה, על הדגם המקומי־ראליסטי 
כדגם הספרותי המתאים ביותר לילדים עד גיל חמש. גם היא נימקה את הבחירה בשלבי 

ההתפתחות של הילד, הידועים לאנשי המקצוע: 

הסיפור המתאים לילד הקטן הוא הסיפור המציאותי. ]...[ אל נא תחפשי 
בשביל בנך הפעוט סיפורים ארוכים ומסובכים השאובים מעולם פלאי ורחוק 
או המתארים את הווי החיים של ארץ רחוקה וזרה. ]...[ כל עוד הוא קטן תני 
לו לקלוט את סביבתו על רחשיה, צליליה וגווניה. ספרי לו על העולם הזה 
שהוא חי בו. הסיפורים הצמודים ל'פה ועכשיו' ינסחו במלים את חוויותיו 

המציאותיות, את התעניינותו הערה בעולמו הקטן.18

רות אף פרסמה רשימות קריאה מומלצת, כדוגמת הרשימה שפרסמה בספרה תורת הגן.19 
בספרה הילד ואתה אף מנתה את התכונות הפואטיות של הסיפורים הנכונות לכל גיל.20 
נוסף על כך פרסמה רות סיפורי ילדים בדבר לילדים ומ־1945 במשמר לילדים, שעלו 

בקנה אחד עם משנתה החינוכית. 
העדפת 'סיפורי המקום', כלומר סיפורים העוסקים בסביבה הקרובה של ילדי הקיבוץ, 
נומקה בצורך להיות קשובים לצרכים הנפשיים והקוגניטיביים של הילדים הצעירים. במקביל 
אישרו והיללו סיפורים אלה את הווי החיים הקומונלי של ילדי הקיבוץ, את הסדרי הלינה 
והחינוך שלהם, והציגום כיש מובן מאליו. ההקשבה המשותפת של חברי הקבוצה לסיפור 
'אישרה מבחוץ' את האני הקולקטיבי הצעיר שעליו סיפרו הסיפורים. מבחינתם של המחנכים 
היו הסיפורים הללו חלוציים מעצם העובדה שהם הציגו את פרי החיים הקומונליים — הדור 

הראשון ללינה המשותפת והחינוך המשותף כקולקטיב טבעי ורצוי.

שם, עמ' 38-37.   17
מרים רות, הילד ואתה, מרחביה 1958, עמ' 95-94.   18

מרים רות, תורת הגן, מרחביה 1956, עמ' 264-263. הרוב המוחלט ברשימה הם ספרים שיצאו לאור   19
בספרית פועלים והקיבוץ המאוחד. במהלך השנים שבה ופרסמה רות רשימות קריאה לגיל הרך. הנ"ל, 
מאמרים,  הקריאה:  וראשית  הגן  לגילאי  ספרותי  מבחר  הנ"ל,   ;1977 אביב  תל  הרך,  לגיל  ספרות 

מכללת אורנים 1984.
הנ"ל, הילד ואתה, עמ' 98-94. בעדות מאוחרת העידה רות, שרוב ספרי הילדים שלה החלו כסיפורים   20
בעל פה שסיפרה לקבוצת ילדים — ילדי הגן שחינכה, נכדיה ועוד. הנ"ל, עדנה קרמר )עורכת(, שי 

למרים: על ספרי הילדים של מרים רות, מכללת אורנים 2000, עמ' 9-7, 104-98. 
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ספרית פועלים מקשה: מאבק על הראוי לפרסום
בשנות הארבעים והחמישים לא פרסמה מרים רות מסיפוריה בספרית פועלים. בארכיונו 
של דוד הנגבי מצוי מכתב ששלחה בספטמבר 1946 ובו היא הציעה מפרי עטה לפרסום. 

התכנים האידאולוגיים מודגשים במכתב כעיקר הסיפור:

לפני שנה כתבתי סיפור לחנוכה. זכרתי סיפור הונגרי דומה מאת סופר 
סוציאליסטי צעיר שעשה עלי רושם עמוק בהיותי ילדה קטנה — בעקבות 
הזיכרונות האלה כתבתי את 'הנסיכה'. לחג החנוכה שעבר איחרתי להדפיסו — 
צבי זוהר רצה אז שאשנה את הסיפור ואתאים לחג אחר למען יוכל להשתמש 
בו למשמר לילדים. אך נמלכתי בדעתי, כי רצוני עז שהסיפור יודפס בצורת 
ספר בלווית תמונות. בקשתי: קרא את הסיפור ותביע את דעתך האם הוא 

ראוי להדפסה.21

רק בשנות השבעים החלו לראות אור בספרית פועלים ספרי ילדים מפרי עטה של רות.22 
למרות מעמדה המרכזי במערכת החינוך של הקיבוץ הארצי, כתב היד ששלחה להוצאה 

לא התפרסם בתקופה שגולדברג הייתה עורכת ספרי הילדים. 
ואכן, אף שהמחנכים הקיבוציים ראו בהוצאה לאור לילדים של ספרית פועלים זרוע 
חינוכית, היחסים בין הנגבי וגולדברג לבין קברניטי החינוך המשותף לא תמיד התנהלו על 
מי מנוחות. כמה מכתבים המצויים בארכיון השומר הצעיר מצביעים על מתח ביחסי העבודה 
בין העורך הראשי לבין המחלקה לחינוך של הקיבוץ הארצי. כך, למשל, במכתב ששיגר 
להנגבי ב־1945 צבי זוהר, מעורכי ספרית פועלים, מקימו של השבועון משמר לילדים, 
עורך כתב העת אופקים, איש מחלקת החינוך וממקימי המוסד החינוכי 'שומריה' במשמר 
העמק, הוא קובל על הביקורת שמתח הנגבי על הרמה הספרותית של הטקסטים שאמורים 

היו להתפרסם במקראה שיזמה מחלקת החינוך, ברוח שיטת הנושאים:

אין לך מושג מה גדול הקושי למצוא בים חומר שיהיה מתאים למטרה 
דידקטית, שיהיה טוב לילדים ויחד עם זה יהיה ראוי גם מבחינה ספרותית 
]...[ אם אתה בא כעת ומוסיף על הקשיים הללו את הפקפוקים בדבר כשרותם 
של סופרים ידועים — כיצד נמצא את הפתרון, והרי עיקר התפקיד שהוטל 
עלינו — לשרת את הנושא. מכאן שלא בכל מקרה אפשר להיות קפדני 

בבחירת היצירה ומחברה.23

בניגוד למערכת ספרי הילדים בספרית פועלים, משמר לילדים שהקים זוהר ראה עצמו חלק 
בלתי נפרד מהמערכת החינוכית הכוללת. העיתון, שהחל לצאת לאור בספטמבר 1945, 

מכתב מרים רות לדוד הנגבי, 12.9.1946, ארכיון השומר הצעיר )להלן: אש"צ(, 24. 4)1(.  21
ספרה הראשון, מעשה בחמישה בלונים, ראה אור בספרית פועלים ב־1974.  22

מכתב צבי זוהר לדוד הנגבי, 20.2.1945, אש"צ, 2.24 )6(.  23
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אחת לשבועיים )וכעבור שלוש שנים אחת לשבוע(, היה קשור למערכת עיתון השומר 
הצעיר משמר )שהוקם ב־1943(, ומ־1948 לעל המשמר )שינוי שם שסימן את האיחוד עם 
אחדות העבודה והקמת מפ"ם(. עורכיו ראו את תפקידם להנחיל ידע אקטואלי ולשמש 

סוכן פוליטי ואידאולוגי לקוראים הצעירים.24
משמר לילדים נתן משקל רב לאקטואלי ולפוליטי, ובשנות החמישים המוקדמות גם 
לאידאולוגיה פרו־סובייטית ולביקורת נוקבת על מפא"י, כחלק מהעימותים הפוליטיים בין 
מפא"י למפ"ם.25 שני עמודים בלבד הוקצו בשבועון לדברי ספרות, מקור ותרגום. ספרות 
הילדים שהודפסה בו נכתבה בעיקר בידי מחנכים חברי קיבוץ כרבקה גורפיין,26 'קובה'27 
ורות )שלפעמים חתמה מרים רוט(.28 כשהתפרסמו דברי ספרות מאת יוצרים שאינם חברי 
קיבוץ היו אלה משוררים וסופרים שהיו מזוהים עם המפלגה, כגולדברג ושלונסקי. עיקר 
התרגום היה מרוסית, אות לזיהויו האידאולוגי של העיתון עם רוסיה הסובייטית באותה 

עת, וכמובן גם לידיעת השפות של המעורבים.29
עם זאת, רק מעטים מהמחנכים שפרסמו במשמר לילדים זכו להוציא לאור את יצירתם 
בספרית פועלים בתקופת כהונתה של גולדברג. הנגבי, שייחס חשיבות רבה לרמת הספרות 
של הטקסטים לילדים, בחר בה לא במקרה. הוא גיבה בדרך כלל את החלטותיה ושימש חיץ 

בינה לבין מבקריה. עם זאת, לעתים כפה עליה החלטות שלא היו לרוחה.

רדיקליות פואטית: גולדברג נאבקת על הכתבת טעם א־פוליטי
כשהגיעה גולדברג לספרית פועלים ב־1943 כבר היו לה מוניטין כחברה מרכזית בקבוצה 
המודרניסטית בשירה וכקובעת טעם לילדים בדבר לילדים מראשיתו )1936(, שם הופקדה 
על העריכה הספרותית והייתה אחת מהכותבות הקבועות בשבועון. יחסי העבודה שלה 

משמר לילדים, שהתמנה ב־1946, היה הסופר, המשורר והמתרגם מרדכי אמיתי  עורכו הראשון של   24
העצמאות.  מלחמת  עד  כשנתיים,  במשך  העיתון  את  ערך  אמיתי  שריד.  קיבוץ  חבר   ,)1993-1914(
לקראת סוף המלחמה התמנה לעורך המשורר והמתרגם בנימין טנא )טננבוים, 1999-1914(, ממייסדי 

קיבוץ אילון וחבר הקיבוץ במשך כעשור. סגנו היה שלמה ניצן.
עוד על העימותים הפוליטיים בין מפאי למפ"ם, שמצאו את מקומם בשנות החמישיםמעל דפי עיתוני   25
הילדים ראו, רימה שיכמנטר, תהליכי אוטונומיזציה של מערכת הספרות הישראלית לילדים ולנוער. 
למדינה  מיישוב  לנוכח המעבר  הארץ שלנו  לילדים,  לילדים, משמר  דבר  העיתונים  מקרה מבחן: 

)להלן: שיכמנטר, תהליכי אוטונומיזציה(, עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2007, עמ' 84-69. 
'הרועה   ;)15.11.1945( הגשם'  איש  'טבו  לילדים:  במשמר  אור  שראו  גורפיין  רבקה  של  מסיפוריה   26

הנאמן' )19.2.1946(.
)1984-1906(, מחנך בחברת הילדים ובמוסד החינוכי במשמר העמק וממייסדי הקיבוץ.  יעקב דורון   27
מסיפוריו שראו אור במשמר לילדים: 'סיפור על עמירם ילד הקיבוץ' )27.12.1945(; 'עמירם אוהב את 

הקיבוץ' )24.10.1946(.
סיפורה של מרים רות, חברת קיבוץ שער הגולן, 'חמורנו הוותיק', משמר לילדים, 29.11.1945. שם   28
'הפתעה  גם,  ראו  הקרקע.  על  הקיבוץ  בהעלאת  החשוב  תפקידו  ועל  הקיבוץ  של  החמור  על  מסופר 

בפורים', שם, 17.3.1946, שהוקדש ל'ילדי "קבוצת שחר" בשער הגולן'.
שיכמנטר, תהליכי אוטונומיזציה, עמ' 80-75, 159.  29
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עם עורך דבר לילדים, יצחק יציב, היו יחסי אמון חמים. באוגוסט 1943 שיגרה גולדברג 
ליציב מכתב התפטרות ארוך ואמוציונלי, ובו הודיעה והסבירה את עזיבת דבר לילדים 
ואת בחירתה לחצות את הקווים שמאלה, לספרית פועלים ולמערכת עיתון משמר, כבחירה 
פוליטית. לטענתה, העבודה המפוצלת בדבר ובספרית פועלים, שהחלה בה שנתיים קודם לכן, 
נעשתה לאחרונה בלתי אפשרית: 'אני הרגשתי את עצמי כי אני "כאן" ו"שם" בעת ובעונה 

אחת והדבר הלך והכביד עלי מיום ליום. ]...[ פילוג זה של הכוחות היה קשה מנשוא'.30 
עם עזיבת דבר לילדים החלה גולדברג בפעילות נמרצת של כתיבה ועריכה לילדים 
הן בעיתונות השומרית הן בהוצאת הספרים שלה. במשמר ערכה וכתבה בערבי חג את 
המוסף לילדים 'שי משמר לילדים', שהיה היוזמה הראשונה של ביטאון השומר הצעיר 
לעשות כדוגמת עיתון דבר. 'שי משמר לילדים', בהשפעתה הישירה של גולדברג, לא קיבל 
על עצמו תפקיד עיתונאי. להפך, המוסף הצהיר על עצמו שהוא 'מוסף ספרותי', ולמעשה 
שימש מעין הרחבה לנעשה בספרית פועלים באותה עת. בספרית פועלים השיקה גולדברג 
ב־1943 את הסדרה לילדים 'אנקורים' לגיל הרך ולכיתות הנמוכות, וערכה את ספרי 
הילדים עד תחילת שנות השישים. בהוצאה פורסמו יצירות מקור ותרגום, פרוזה ושירה, 

רבות מהן פרי עטה שלה. 
במאמר 'אנקורים: הוצאת ספרים לילדים' שפרסמה ב'שי משמר לילדים', בספטמבר 
1943, שטחה גולדברג את האני מאמין שלה על אופי הסדרה החדשה. מהדברים ניכר 
שסברה שכעורכת תוכל לקדם את משנתה הפואטית הא־פוליטית, ולהרחיב בכך את אופקיו 

התרבותיים של קהלה הצעיר אל מעבר ל'כאן ועכשיו' הקיבוצי: 

רוצים אנחנו להוציא ספרים על ארץ ישראל ועל ארצות אחרות. ספרים של 
סופרים עבריים וספרים של סופרים שאינם עבריים, וכוונתנו היא שלאט־
לאט תינתן לכם ספריה המכילה את העולם ומלואו ]...[ ברצוננו בספריית 
'אנקורים' להרגילכם לסגנון יפה ולהבחנה בין סגנון וסגנון. כאשר תיהנו 
גם מתוכן הספר וגם מאופן הכתיבה שבו הוא כתוב, הרי נכנסתם לתחום 
הספרות הגדולה, הספרות העולמית היכולה להסב לכם עונג רב ולהרחיב 
לפניכם את אופקי העולם גם כשתהיו גדולים. והרי לכך אנו מתכוונים 

בספרים שלנו לילדים.31

תכניות אלה נתקלו כבר מתחילת הדרך בהתנגדותם של מחנכים ובני דור המייסדים של 
הקיבוץ. אלה ראו לנגד עיניהם את ילדי הקיבוצים כקהל היעד העיקרי של 'אנקורים', 
וציפו שהספרים שיראו בה אור יציגו לקוראים הצעירים את חיי הקיבוץ וחברת הילדים 
במלוא תפארתם, מתוך הדגשת ערכי החינוך המשותף, במעין גרסה מקומית לילדים של 
הריאליזם הסוציאליסטי הסובייטי. לא פחות חשוב היה בעיני המחנכים שההוצאה תעדיף, 

מכתב לאה גולדברג ליצחק יציב, 11.8.1943, מכון לבון: ארכיון תנועת העבודה, 14-104-67-5.  30
לאה, 'אנקורים: הוצאת ספרים לילדים', משמר לילדים, מוסף 'שי משמר לילדים', 29.9.1943.  31
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כגילדה מקצועית, יוצרים חברי קיבוץ, סופרים ומאיירים. לאחר הקמת משמר לילדים, 
בסוף 1945, שימש כתב העת במה לסיפורי מקום מעין אלה.32 לאחר פרסומם בכתב העת, 

נוספה הציפייה שהיצירות תמצאנה את מקומן באופן טבעי ב'אנקורים'. 
לגולדברג היה סדר יום ספרותי אחר. יחסה לשומר הצעיר ולקיבוץ הארצי היה כמובן 
אוהד מאוד, ופוליטית היא זוהתה — כמו אברהם שלונסקי — עם הפלג השמאלי של תנועת 
העבודה. עם זאת, היא לא חשבה שעליה לקדם את ערכי המפלגה והחינוך המשותף באמצעות 
ספרות הילדים. במטרה להרחיב את אופקיהם הספרותיים של קוראיה הצעירים ולעדן את 

טעמם הספרותי לא חשה מחויבות לתת במה ליוצרים חברי קיבוץ דווקא. 
לפיכך התגלעו חילוקי דעות קשים בינה לבין חברי קיבוצים כל שנות עבודתה בהוצאה. 
במהלכן נשלחו אל הנגבי מכתבים מלאי טרוניה, שמהם עולה שעליו להעדיף את יצירותיהם 
של חברי הקיבוץ ולא להיכנע לתכתיביה של העורכת העירונית. ממכתב לא מתוארך 
ששיגרה להנגבי רבקה גורפיין, ממייסדי קיבוץ עין שמר ואשתו של עזריאל אוכמני, 
מעורכי ההוצאה, עולה תסכול רב, אף שהנגבי רמז לה שינסה לשכנע את גולדברג לתת 

במה גם לכותבים מקומיים: 

את מכתבך קיבלתי, קראתי, והייתה שם פסקה שהתמיהה אותי. 'הם ]הכוונה 
לגולדברג ולשלונסקי[ יצטרכו להסכים שלא הכול משלנו פסול'. הם צריכים 

להסכים? 
אבל לא אכנס אתך לוויכוח. ובכל זאת ודאי לך ברור לא פחות מאשר לי: 
טוב שנוציא גם משלנו. ]...[ סיפורי מפוזרים בכרכים של דבר לילדים, 
מותאמים לילדי הגן. קצרים, מנוקדים, גם מצוירים ]...[. שם צריך להיות 
של אחד הסיפורים. או 'מה טוב שיש שומר לילה!' או 'על גדי שהוא כמעט 
תיש' ובסוגריים )מסיפורי עין שמר(. ]...[ ובינתיים עד שיגיע התור ליותר 

מפרוספקט, שלום לך וכל טוב.33

גולדברג מצדה נמנעה מעימות ישיר עם קובעי הטעם הקיבוציים במשך כל שנות פעילותה 
בהוצאה. תחת זאת העדיפה, כפי שעולה מכמה מהמכתבים שנשלחו להנגבי, השתהות 

אדיבה ולא מתחייבת.34

הגיליון הראשון של משמר לילדים, ובו הצהרת הכוונות שלו, יצא ב־7.9.1945.   32
נכתב  שהוא  להניח  יש  המכתב  מתוכן   .)2(.1  .24.)2394( אש"צ,  הנגבי,  לדוד  גורפיין  רבקה  מכתב   33

ב־1943, לפני שספרה ראה אור ב'אנקורים'.
עוד על כך ראו, יעל דר, קנון בכמה קולות: ספרות הילדים של תנועת הפועלים, 1950-1930 )להלן:   34

דר, קנון בכמה קולות(, ירושלים 2013, עמ' 212-208.
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פשרה דיאלקטית: רפרטואר מכליל
מבחינת עשרת הספרים הראשונים שגולדברג ייעדה ל'אנקורים' ברישומי ההוצאה, עולה 
תמונה מעניינת על הוויכוח הפואטי שהתנהל בין העורכת גולדברג לבין מחנכי הקיבוץ 
וחבריו. מהרשימה עולה איזון רגיש בין יצירות פרי עטם של יוצרים שאינם חברי קיבוץ, 
וממילא כאלה שאינם מקדמים את ערכי החינוך המשותף, לבין יצירות המקדמות את הקו 
הקיבוצי, פרי עטם של מחנכי הקיבוץ, סוכניה וצרכניה הרשמיים של ספרות הילדים של 

ספרית פועלים. 
הספר הראשון בסדרה, שראה אור לפני בואה של גולדברג לספרית פועלים, שיקף נאמנה 
את דגם 'סיפורי המקום' הקיבוציים: עמוד חשמל בא במבוכה )1941(, שכתבה אמה לוין 
)תלמי(35 ואייר יצחק בן מנחם )חבר ארגון הציירים והפסלים של הקיבוץ הארצי( — שניהם 

חברי משמר העמק. 
תחת הסימן 'אנקורים' 2 מצוין ספרה של גולדברג עצמה, ידידי מרחוב ארנון )1943(. 
כלפי חוץ צייתה גולדברג בספר לתכתיבי הראליזם הסוציאליסטי הקיבוצי. בספר ארבעה 
סיפורים העוסקים ב'כאן ועכשיו' של ילדים, אלא שבמקום קיבוץ היו אלה ילדי עיר, ילדי 

בית מספר 15 ברחוב ארנון בתל־אביב, מקום מגוריה של גולדברג באותה עת. 
הספר הבא ברשימה היה ספר מתורגם, מאת מיכאיל פרישווין )1873–1954(, רוסי, סופר 

וחוקר טבע שאת יצירתו תרגמה גולדברג לעברית, חברבור חית היער )1943(. 
הספר הרביעי בסדרה, ודי יוצא לעבודה )1944(, הוא אסופת סיפורי מקום קיבוציים 
לכל דבר; הן מבחינת יוצריו, הן מבחינת תכניו. הספר נכתב בידי רבקה גורפיין, סופרת, 
גננת ומחנכת. האיורים בספר היו של יצחק פולקוביץ, גם הוא בן קיבוץ עין שמר. עשרה 

סיפורים נכללו בספר, רובם עוסקים בבעלי החיים של הקיבוץ ובילדי הקיבוץ.
הספר החמישי ב'אנקורים' היה ספרו של נחום גוטמן, הרפתקאות חמור שכולו תכלת 
)1944(. את גוטמן, תושב תל־אביב, הכירה גולדברג מעבודתם המשותפת והפורה בדבר 
לילדים, ועתה הביאה מיצירתו למערכת ספרית פועלים. גוטמן העמיד אמנם במרכז סיפורו 
חמור, שאין להתווכח שהוא סמן מקומי מובהק; אולם חמור זה נעשה לגיבור קומי של רומן 
פיקרסקי פנטסטי, רב תמונות והרפתקאות שהקשר בינן לבין המציאות היישובית של שנות 
הארבעים הלך והיטשטש. הספר אויר בנדיבות באיורים הומוריסטיים פרי עטו של גוטמן. 
הספר הבא בסדרה נכתב בידי המחנכת )בתחום מדעי הטבע, בגימנסיה הרצליה( והסופרת 

דבורה אילון־סירני, אומרים יש בעולם )1944(. 
'אנקורים' 7, עלילות הפלא של זגנדן )1945(, היה ספר מתורגם, פרי עטו של המשורר 
הפולני המודרניסט אנטול סטרן )1968-1899(. המתרגם היה הסופר המודרניסט מנשה 
לוין, והספר לווה באיורים מאת אריה נבון, הקריקטוריסט הקבוע של העיתון דבר, ותושב 

תל־אביב, שעמו עבדה גולדברג בדבר לילדים. 

לימים חברת כנסת מטעם מפ"ם והמערך.  35
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הספר השמיני בסדרת 'אנקורים' היה הביתן הקטן: צרור אגדות עם )1945(, בעיבודה 
של גולדברג. 

'אנקורים' 9, מה שקרה בצל האלון )1946( מאת רבקה גורפיין, אף הוא מדגם סיפורי 
המקום, שנענה, כמו ספרה הראשון בסדרה, לצו סיפור המקום הסוציאליסטי לילדים. את 

הספר איירה רות שלוס, אז חברת קיבוץ להבות הבשן. 
הספר העשירי בסדרה היה פרי עטו של משה שמיר, ידידיו הגדולים של גדי )1947(. 
את הספר איירה 'תרצה' )תרצה טנאי(, שגדלה בילדותה בקיבוץ בית אלפא. שמיר, שבאותה 
העת עדיין היה חבר קיבוץ משמר העמק, ציית לדרישה לתת במה ליוצרים חברי הקיבוץ 
הארצי, ונענה, לפחות כלפי חוץ, לדרישות דגם סיפורי המקום הקיבוצי. למעשה רב היה 

בו החתרני והמתנגד.36 
באותה שנה ראה אור בסדרה הספר עלילות מיקי־מהו )1947( מאת אברהם שלונסקי, 
החוגג וירטואוזיות לשונית בנונסנס מובהק, שכשמו כן הוא, חסר כל מסר ונאמנות ל'מציאות'. 
את הספר אייר אריה נבון, הקריקטוריסט הקבוע של העיתון דבר, ותושב תל אביב, שעמו 

עבדה גולדברג בדבר לילדים.
כך יצאו לאור, אלה בצד אלה, החינוכי־פוליטי ו'היפה לעצמו' תחת קורת הגג של ספרית 
פועלים. בעצם קיומם יחד נשמר מתח דיאלקטי בין שתי אופציות של קריאה מנוגדות: 
הסיפור החינוכי והפוליטי הניח קונפורמיזם קולקטיבי מצד קוראיו הנאמנים, על מנת 
שיטמיעו בעת הקריאה את הערכים הקיבוציים הרדיקליים. לעומתו הסיפור ה'יפה לעצמו' 
הניח ועודד קריאה מתבדלת, א־פוליטית ולעתים פורקת עול, הכופרת במוסכם ובמקובל.

דואליות פרשנית ביצירה הבודדת
גולדברג הוציאה את רוב יצירתה לילדים בספרית פועלים, ולעתים קרובות זימנה הקריאה 
ביצירתה זו דואליות פרשנית, בעלת אופי התרסתי רך. ביצירותיה אין היא כופרת בקונסנזוס 
הקיבוצי, אך מציעה להרחיב ולראות מעבר לו. כזו היא, למשל, יצירתה האלגורית הידועה 
לפעוטות, דירה להשכיר )1959(, המצייתת לנורמות הכתיבה הקיבוציות, ובה בעת נותנת 

לגיטימציה למרחבים אחרים ולפרשנויות הרחוקות מה'כאן ועכשיו' הקיבוצי.
הספר ראה אור בספרית פועלים פעמיים, בשתי גרסאות שונות: ב־1959 עם איוריה 
של שושנה הימן וב־1970 עם איוריו של שמואל כץ, חבר קיבוץ געתון. עוד קודם לכן, 
ב־1949, נדפס הסיפור במשמר לילדים )ואויר בידי רות שלוס(.37 כמו ספרה הראשון שראה 
אור בספרית פועלים, גם ספר זה מתאר התרחשות עירונית מאוד — השכרת דירה ב'מגדל 
בן חמש קומות', אך מגדל זה מוצב כבר בעמוד הראשון 'בעמק יפה, בין כרמים ושדות'. 
הנוף הכפרי הזה, המוזכר שוב בבית המסיים, שולח, כאופציה פרשנית מתבקשת, קריאה 

על הפן החתרני בספר זה ראו: דר, קנון בכמה קולות, עמ' 150-144.   36
לאה גולדברג, 'דירה להשכיר', משמר לילדים, 22.10.1948.  37
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הממשילה את חיי השלווה ההרמוניים של דיירי הבניין )לאחר שנמצאה הדיירת המתאימה 
לדירה שבקומה החמישית(, לחיי הקולקטיב הקיבוצי, ובכך, כמובן, מפארת אותם. 

בקריאה אחרת, יכולה הייתה לתפוס את מקומה של הפרשנות הקיבוצית פרשנות 
אוניברסלית, 'עירונית', המאדירה את ערך החברות ואת קבלת האחר, ואפילו את הסולידריות 
הנשית, שהרי עם כניסתה של הדיירת החדשה לבניין הפך הבית קומונת נשים לכל דבר: 
תרנגולת, קוקייה, חתולה, סנאית ואחרונה חביבה — היונה. הנה סופו הטוב של הספר: 'כך 
בעמק יפה, בין כרמים ושדות, / עומד מגדל בן חמש קומות. / ובמגדל גרים עד היום, / 

שכנים טובים חיי שלום'. 
הספרון דירה להשכיר לא ראה אור בסדרת 'אנקורים', אלא בסדרת ספרים חדשה, 'ספרית 
חלון', שחנכה גולדברג יחד עם המשורר ט' כרמי. בשנת 1957, לאחר שמונתה למרצה 
בכירה באוניברסיטה העברית, ביקשה גולדברג מהנגבי שיימצא לה מחליף בעריכת ספרי 
הילדים. משהוצע מחליף — מרדכי אמיתי — חבר מערכת על המשמר ועורך משמר לילדים 
לשעבר, איש קיבוץ שאינו איש ספרות מובהק, יצאה למאבק שבסופו מונה איש ספרות 
שבא 'מבחוץ', ט' כרמי, כאחד משלושה עורכים לצד גולדברג וצבי זהר, על פי הצעתה.38
הפעילות המשותפת הקצרה של גולדברג וכרמי )כרמי עבר לערוך את ספרי הילדים 
בעם עובד כבר ב־1962(, הולידה את הסדרה לפעוטות 'ספרית חלון', שהחלה לראות אור 
בספרית פועלים ב־1959, במטרה להוציא לאור שישה ספרונים בשנה. ספרה של גולדברג 
דירה להשכיר היה הראשון בסדרה, בליווי איוריה של שושנה הימן. עוד בין הספרונים 
הראשונים בסדרה היו ספרו של ע' הלל, למה לובשת הזברה פיג'מה? )1959(, וספרו של 
ס' יזהר, תפו ופוזה )1960(. הספר תפו ופוזה בלט בשונותו ובמסריו האמביוולנטיים מפני 
שבמרכזו אהבה רומנטית, ֶתמה שאינה עולה בקנה אחד עם המודל הקיבוצי. ס. יזהר, כמו 
כרמי וגולדברג, לא היה חבר קיבוץ, אך הוא היה מורה בקיבוצים ובפנימייה החקלאית בן 
שמן, והיה חבר כנסת מטעם מפא"י החל בכנסת הראשונה.39 סיפורים מפרי עטו ראו אור מדי 
פעם בדבר לילדים. בגלל זהות מחברו — שגדל והתחנך במושבה רחובות, מעוז פרדסנים 
בפני עצמו, שיזהר שב ונדרש לה בספריו — ובגלל האכסניה, נקרא הספר כספר שנועד 
ללמד את הקטנים, באמצעות האנשת שני תפוזים, על מפעל פרי ההדר הלאומי: על הבשלת 
הפרי, על הקטיף, המיון, האריזה והמשלוח לחוץ לארץ. קריאה זו מתחזקת לאור העובדה 
שהאהבה הרומנטית, העומדת במרכז העלילה, עוברת הזרה והקטנה, באמצעות אוהבים 
שאינם בשר ודם — שני תפוזים, תפו ופוזה, הגדלים יחד על עץ אחד ומתאהבים זה בזה. 

גולדברג מהעבודה, ומאמציה להביא למינוי מחליף שימשיך  על השתלשלות המאבק, תסכוליה של   38
 Yael Darr, ‘Creating a Socialist Canon for ,בדרכה מול דרישותיהם של אנשי הקיבוץ הארצי ראו
 Children: Lea Goldberg Dictates a Revolutionary Dualism in Labor Movement Children’s
 Literature During the 1940’s and 1950’s’, Journal of Israeli History, Vol. 31, No. 2, ( 2012),

pp. 243-245
ומטעם רפ"י מהכנסת השישית.  39
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חציו הראשון של הספר בונה תיאור פרטי של אהבתם המתעצמת של שני התפוזים, 
המעמיד את הקוראים כאורחים לא קרואים הניצבים, באמפטיה גדולה אך גם בחיוך, שהרי 

מדובר בשני תפוזים, מול אהבתם של השניים: 

'הו, כמה יפה: פוזה!' / 'יפה, נכון?' / 'בחיי, כן, מאד!'. / 'גם לי נדמה.' 
/ 'ואני בטוח. פוזה! מצלצל נפלא. / פוזז כזה. פזיז כזבה. / פזי כמו פז. 
מפוזז שכזה. / נורא פזפווזי. את יודעת? / כמו דבורה נושאת דבש. ביום 
שמש מופז — בחיי! / לא?' / 'כן', ענתה הקטנה ואמרה. / 'אל תצחקי. אני 
ברצינות!' / 'לא צוחקת, רק מחייכת. איך שאתה אומר. אמור עוד.' / 'מה 

לאמור עוד?' / 'עוד ככה. אתה אומר נורא יפה.40

מי שמביא על האהבה הזאת את סופה הטרגי הן דמויות שבדרך כלל מוצגות כדמויות חיוביות 
מאוד בספרות הילדים הקיבוצית: החקלאים שבאים לקטוף את הפרי הבשל. הפעם מעמיד 
הספר חיץ בינם לבין הקוראים הצעירים, שהרי בניגוד אליהם, אין הם מצליחים לשמוע את 
שיח האוהבים של שני התפוזים ולכן פוגעים בו ביד גסה: 'ובוקר אחד נתמלא הפרדס קוטפים 
ובשאון ובעליזות הלכו הללו מעץ לעץ וקטפו. ויד אחת באה אחזה והחזיקה בתפוז הזה 
ובזו, וקטפתם כאחד, והניחה את תפו ואת פוזה בתיבה, למעלה, זה אצל זו, לחי אל לחי'. 
השניים דחוקים בינות לאלפי התפוזים הנשלחים במשלוח אל בית האריזה, אך יזהר 
מעמיד חיץ בין הפרט, במקרה זה הזוג האוהב, לבין הכלל האנונימי, בתיאור ניסיונותיו 
המכמירים של תפו להקל מעט על פוזה את הדוחק ואת פחד הנסיעה: '"למה הם נלחצים 
כל כך, האלה?" / "הו, הנה אני דוחף אותם מעלייך! ובעוד רגע אנחנו נוסעים מכאן ואני 

אסביר לך הכול בדרך, תראי"'.
שיאו הטרגי של הספר בפירוד שנגזר על השניים על פס הייצור, בתהליך האריזה. 
זעקתם מהדהדת בשורות האחרונות של הספר: 'שמעו, הו, שמעו!' צעק התפוח העזוב. 
'הה, אל תסגרו את המכסה. הה, לא לסגור, לא! טעות כאן. אני לשם! איני של שם, אני. 
אני שלה, אני! אנחנו יחדיו! הבטחתי לה! אנחנו מענף אחד של עץ אחד! אנחנו אוהבים, 
אנחנו! אל תפרידו!' העמוד האחרון בספר נקרא כמס שפתיים בלבד, שנועד להקל מעט 

את צער הפרידה:

אבל אל תצטער, חביבי. כי, אולי, כשיגיעו הארגזים אל מעבר לים, מקץ 
המסע בים, שם הרחק, בחוץ־לארץ,–שם אולי יפתחו הארגזים, ואולי שוב 
יפגשו המופרדים, אולי, ויראו זה את זו, ויתחברו להם, אולי, יחדיו, מחדש. 
המנותקים האלה, תפו ופוזה. מי יודע. אולי. הכל אפשר ולכל יש תקווה. נכון? 

ששת המופעים של המילה 'אולי' בפסקה המסיימת הזאת, וסימן השאלה החותם אותה, 
הופכים את הנחמה הזאת לנחמה קטנה מאוד. 

ס. יזהר, תפו ופוזה, תל אביב, 1960, לא מצוינים מספרי עמודים.   40
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כך הופך הספר, שלכאורה מפאר את ענף הפרדסנות, ענף היצוא החקלאי החשוב של 
ישראל באותה העת, לסיפור עצוב שבו הענף, במכניות היעילה שלו, הורס את 'הטבע' 
ומחולל טרגדיה אישית. בשתי קריאות מנוגדות אלה משמר הספר דיאלקטיקה פנימית 
בין החלוצי החינוכי, הקורא לקריאה קונסרווטיבית, לבין החלוצי הפואטי, הקורא לקריאה 

מתבדלת ומתנגדת.

דעיכת הרוח החלוצית: תחילת שנות השישים
'ספרית חלון' החלה לראות אור בתקופה שבה ויתרה למעשה ספרית פועלים על הניסיון 
לשמור על מעמדה ההגמוני בתחום ספרות הילדים, מעמד ששלוש ההוצאות הפועליות 
נהנו ממנו בתקופת היישוב וראשית המדינה.41 במקרה של ספרית פועלים משמעות הדבר 
הייתה ויתור על הסיפור החלוצי האידאליסטי לילדים, שיועד 'החוצה' — כמופת לכלל 

ילדי ישראל.
בראשית שנות השישים הסתמנה האטה בהוצאת ספרי הילדים בהוצאה, ותפקידו של 
ט' כרמי כמחליפה של גולדברג, הסתכם בסופו של דבר בעבודה מועטה.42 כך תיאר הנגבי 
את מצב הדברים במכתב מ־20 באוקטובר 1960: 'אכן ראינו צורך למתן הרבה את קצב 
הפעולה של מדור הילדים. לעומת 10-8 יחידות לשנה נוכל לפרסם, כפי הנראה, 3-2, וכך 
עד שלא יבוא גידול רב של התפוצה ביחד עם שינוי מסוים ב"שוק" ספרי הילדים, אשר 

ישפיעו לטובה על מאזנו המשקי של המדור בכלל'.43
ההחלטה של הנגבי לצמצם מאוד את מדור ספרי הילדים הוסברה בטעמים כלכליים. 
ואכן, לקראת סוף שנות החמישים חשו כל שלוש ההוצאות הפועליות — עם עובד )ההסתדרות 
ומפא"י(, הקיבוץ המאוחד וספרית פועלים — בתחרות קשה מצד מוציאים לאור פרטיים, 

שהלכו ותפסו מעמד מרכזי בשדה ספרות הילדים הישראלית.44
אך מכתב זה גם מלמד אותנו על דעיכתה של הרוח החלוצית שאפיינה את ספרי המדור. 
החלוציות הפואטית דעכה בתקופה זו בראש ובראשונה מצמצום פעילותה של גולדברג — מי 
שייצגה אותה ולחמה עליה עד אז. במשך כ־15 שנה טעמיה הספרותיים החדשניים, כישרונה, 
אישיותה ומעמדה האיתן כקובעת טעם מרכזית — מעמד שמתוקפו יכולה הייתה להדוף 
מפעם לפעם את דרישות מתנגדיה — תרמו תרומה עצומה לייחוד ולחדשנות הפואטית של 
ספרי הילדים של ההוצאה. עם הגברת פעילותה באוניברסיטה העברית, ב־1957, וביתר 
שאת עם התמנותה לראש החוג לספרות השוואתית ב־1962, הצטמצמה מאוד נוכחותה 

דר, קנון בכמה קולות.  41
ב־1962 עבר כרמי לעם עובד, שם פיתח את סדרת 'דן חסכן' הידועה וייסד את סדרת הפעוטות 'שפן   42

הסופר'. 
מכתב דוד הנגבי לשבתאי קפלן, 20.1.1960, אש"צ, 240524.10. )1(  43

הוצאות הספרים הפרטיות הבולטות שהוציאו בשנות החמישים ספרים וחוברות מאוירים לגיל הרך,   44
והתחרו עם ההוצאות הפועליות היו: קריית ספר, תפוח, דעת, פ. רושקוביץ ומסדה.
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בהוצאה. כרמי, משורר ומתרגם צעיר, שהשתייך מבחינה פואטית למשמרת הצעירה בשירה 
)משוררי 'דור המדינה'(, אמור היה להחליפה, אך מעמדו בהוצאה היה חלש משלה. לכן לא 
יכול היה לשמר את האיזון המוצלח בין שתי הקבוצות החזקות של מכתיבי הטעם: המחנכים 

שדרשו 'מבפנים', ויוצרים 'חיצוניים', בעלי בשורה פואטית חדשה.
במקביל, גם הרוח החלוצית הסוציאליסטית שקידמו מחנכי הקיבוץ, איבדה בשנים אלה 
מקסמה, בשל תהליכים תרבותיים שעברה החברה הישראלית בשנות החמישים: המעבר 
ההדרגתי מאתוס וולונטרי ומהפכני לאתוס ממלכתי; מחלוציות לאזרחות; מהסתפקות 
במועט ושיתוף ליצרנות פרטית וכלכלה ליברלית; מהאדרת הקולקטיב המהפכני הצעיר 
להתמקדות בפרט ובמוסד המשפחה. שינויים אלה ניכרו בחיי היום־יום, ברמת הפרט, באופן 
שבו תפסו אנשים את עצמם כחלק מהמדינה הריבונית, באופן שבו עבדו, התלבשו, קשרו 

קשרים עם חברים, בנו בית וגידלו את ילדיהם.45
'אזרוחה' של תרבות הילד בכלל וספרות הילדים בפרט, כלומר המעבר מאתוס חלוצי 
לאתוס ממלכתי, היה מהיר בהרבה מהתהליך המקביל שהתרחש בתרבות הכללית, בשל 
גורם מרכזי אחד: נטישת שיטת הזרמים בחינוך ב־1953 והמעבר לחינוך ממלכתי. בשש 
השנים הראשונות למדינה עדיין פעלו בארץ שלוש המערכות החינוכיות, שהיו יריבות 
פוליטיות: זרם העובדים בחינוך, הזרם הכללי וזרם המזרחי. כל זרם בנה בתי ספר משלו, 
הכשיר מורים וגיבש את מערכת תכנית הלימודים. עד 1952 התחרו הזרמים השונים על 

נפשות התלמידים, דבר שהעמיק את הפיצול והפוליטיזציה בחינוך ובתרבות הילד.46
עם חקיקת חוק חינוך ממלכתי, ב־12 באוגוסט 1953, נכללו בתי הספר של זרם העובדים 
במערכת החינוך הממלכתית, והעיסוק בפוליטיקה בתחומי בית הספר נאסר. בתוך כך חל 
איסור על תנועות הנוער בעלות האוריינטציה הפוליטית לפעול במסגרת בתי הספר )חוץ 
מהצופים, שנחשבו לא פוליטיים(. מעתה מקום המגורים, ולא הנטייה הפוליטית של ההורים 
והעדפותיהם, הוא שקבע את המוסד שבו ילמדו הילדים, ומי יהיו חבריהם ללימודים. כל 
זה הביא לדה פוליטיזציה מהירה בתרבות הילד, כולל זו של ילדי ההתיישבות העובדת )לא 
הקיבוצים(. ספרות הילדים שינתה בהדרגה את טעמיה בהתאם, בהתפרקות מהפוליטיקה 
המפלגתית. ה'מגויסּות' החלוצית, שספרית פועלים התנאתה בה, החלה להיחשב מיושנת 

והמחנה הצעיר שבראשו צעדה ספרית פועלים בשנות הארבעים והחמישים שינה כיוון.

דן הורביץ ומשה ליסק, מצוקות באוטופיה, ישראל חברה בעומס יתר, תל־אביב 1990, עמ' 180-178;   45
אניטה שפירא, 'דור בארץ', יהודים חדשים יהודים ישנים, תל־אביב 1997, עמ' 154-122; אורית רוזין, 
חובת האהבה הקשה: יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים, תל־אביב 2008; ענת הלמן, בגדי 
הארץ החדשה: מדינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנה, ירושלים 2012; מרדכי בר־און )עורך(, 

אתגר הריבונות, יצירה והגות בעשור הראשון למדינה, ירושלים 1999.
הראשון,  העשור  )עורכים(,  יבלונקה  וחנה  צמרת  צבי  בתוך:  חינוך',  שנות  'עשר  צמרת,  צבי   46
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