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ילד "הטיפוסי" להילד על מפגשים בין : אני לא בדיוק מה שרציתם

 "בעל הצרכים המיוחדים" בספרות הילדים הישראלית

 רדוטי'יעקבה סצ

 תקציר

 "הטיפוסי"הילד ביצירות ספרות לילדים המעמידות במרכזן את המפגש בין  דן המאמר

 , ישראליתשאלה: האם ספרות הילדים הובמרכזו ה בעל הצרכים המיוחדיםילד ל

מקדמת ומעודדת את קיומה של קהילה מכילה המבוססת על  ,המקורית והמתורגמת

חושפת את קיומה של קהילה מדירה המבוססת על יחסי היא אתה" או שמא  יחסי "אני

  .לז"-"אני

מודל חדש להתבוננות בספרות ילדים  דונה מציע המאמריכתשובה לשאלה הנ

חושף את קיומם של ה ,"מודל ארבעת המפגשים", העוסקת בילד בעל צרכים מיוחדים

  - מפגשהעדר ( 3) :בעל הצרכים המיוחדיםילד הטיפוסי להילד ארבעה סוגי מפגשים בין 

בין קבוצת השוליים של ילדים  יצירות החושפות את החברה כחברה מדירה.קבוצה של 

 גשם לא מתקיים מפיבעלי צרכים מיוחדים לקבוצה ההגמונית של ילדים טיפוסי

מקבץ  -לז"-מפגש "אני( 2אתה"; )-לא של "אני, ובוודאי לז"-אנידיאלוגי, לא של "

. ביצירות מתקיים בעל הצרכים המיוחדיםילד ל "הטיפוסי"הילד המפגישות בין  יצירות

 פעמי וטעון-המובחן כמפגש חד, הקצוב בזמן ובמרחבלז" -דיאלוגי של "אני מפגש

דים ההגמונית אל הילד בעל הצרכים חסותה של חברת היליוהמדגיש את התי

 - אתה"-מפגש "אני( 1; )"הטיפוסיים"רכיהם של הילדים והמיוחדים כמושא לסיפוק צ

 מפגש שמקורוזהו  .בין שתי ישויות ילדיות אתה"-מפגש של "אנימתארות הצירות י

נקודת מבטו של הילד עומדת  היצירות במרכזמציאות כפויה, זו שאינה ניתנת לשינוי. ב

הוא נאלץ להתמודד עם כאשר  עם המציאות הנכפית עליוואופן התמודדותו  "הטיפוסי"

 במרכזן של יצירות - מפגש מידעי( 4)-; ומשפחה בעל צרכים מיוחדים צד בןלחיים 

בעל צרכים מיוחדים והתמודדותו ילד נקודת מבטו של השייכות לקטגוריה זו עומדת 

 מכוונות לשני קוראיםהמידעיות -טיפוליות-תיצירות ספרותיו. אלה הן עם מצבו הקיומי

, "טיפוסי"וילד  ,טיפוליבעל צרכים מיוחדים עבורו היצירות הן קתרזיס ילד : ילדיים

בפנייתן אל בעל הצרכים המיוחדים. הילד את עולמו של חושפות היצירות אשר בפניו 

על יחסי  ספרותי המבוסס-ץדיאלוגי חו זמנית בונות היצירות מפגש שני הקוראים בו

 אתה".-"אני

 , מפגש, אחרּות"טיפוסי"ילד בעל צרכים מיוחדים, ילד  ,ספרות ילדים: מילות מפתח
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 אמא, אני עוד מעט אצא לעולם. אני יודע שהרבה
 זמן חיכית לי. תשעה חודשים. תשעה חודשים חיכית לי

 משהו להגיד ודמיינת איך אראה. אבל, אמא, יש לי
  –לך. אני לא בדיוק מי שאת מחכה לו. את מבינה 

 אני לא בדיוק מה שרצית. אני אחר ]...[
 גם אני! –את בוכה, אני יודע 

  1את תתרגלי אלי.

מו רואה בו ילד בעוד א .הוא ילד חרדתי סמיםקמעשה , גיבור הסיפור כמאל בן התשע

הופכים חרדותיו ו פחדיו 2,רואים" בעל דמיון עשיר "הרואה דברים שילדים אחרים לא

 ללעג ולקלס בעיני חבריו.  אותו

אתם יודעים שאפילו לדוג הוא מפחד? נשבע לכם, אני לא ]...[  כמו נקבה
ממציא את זה. הוא מפחד לדוג. ומפחד לשחות. ומפחד להעביר פתקים 

  3.בשיעור. ומפחד לרדת עם האופניים במדרגות. מכל דבר הוא מפחד

גורמים להדרתו ואישיותו של כמאל  הם המגדירים אתהפחד והחרדה ריו בעיניי חב

תה, מציב בפניו אולטימטום: או ימלך הכמהמרחב החברתי אליו הוא שייך. בסאם, 

שיקפוץ עם יתר הילדים מן החומה אל הים, או שיעזוב את המקום. כמאל עוזב וחוזר 

במהלך חופשת  ידי חבריו-לאחר שגורש והושפל על חזרתו של כמאל לביתו,לביתו. 

. החזרה הביתה החברתיתלבלות וליהנות, היא תוצר של ההדרה  הוא אמורהקיץ, שבה 

תוך מעגל הקסמים בו  לאודוחפת אותו  4,חברתי ומרחבי - גוזרת על כמאל נידוי כפול

מחד  מנסה להתגבר על תחושת חריגותוה הילד .נתון הילד בעל הצרכים המיוחדים

 .מאידך גיסא אותוידי הסובבים -עלכחריג ב ושוב , ומוגדר שוגיסא

-בובר בין שני מצבי קיום דיאלוגיים: "אניין טמרמבחין   5אתה-אניבמסתו 

מדמה זיקה פונקציונלית אל מושא ולא לז", -דיאלוג "אניאתה". הראשון, -"אני-לז" ו

 אל ישות אנושית, כאשר האדם משתמש בזולתו לצורך מסוים )פיזי, פסיכולוגי,

אתה" מדמה זיקה של קשר אמתי, הכרה מלאה -. השני, דיאלוג "אני'(אמוטיבי וכד

בנוכחותו המלאה של אותו שאינו "אני". זוהי זיקה של עצמיּות אל עצמיּות, הפוסלת 

היא  ההבעה וההיענות אל מול "האתה" 6הומניזציה של הזולת והפיכתו לחפץ.-את הדה

מפגש עם הזולת. בעוד יחסו של הפועלת בתוך ה "ינהא"חיווי רגשי ואינטלקטואלי של 

לז", קובע בובר, -אתה" ל"אני-בין "אני ףהאדם אל יצורי הטבע ויצורי האנוש מתחל

 "אל-אדם"אתה". את המפגש -הרי ביחסו אל האלוהים מתקיים רק יחס אחד של "אני

                                                           
1

  32: פינקוביץ', תשנ"ט
2

  31: 2132שביט, 

3
 שם: שם  

4
רחבית הינה שיטה להדרת מיעוטים והיא מופעלת באמצעים שונים: האלימות המ ,לפי רודין

הדרה מן המרחב, מניעת גישה למרחב, כליאה במרחב סגור, פיקוח על תנועה במרחב, הזנחת 
כמו כן, כאשר הדמות חשה שנשקפות לה סכנות  (.22-23: 2132)מרחב וצמצום מרחב המחייה 

נה על עצמה מפני ( וכך מג  76רצון" )שם: במרחב, היא גוזרת על עצמה "אלימות מרחבית מ
 אלימותה של ההגמוניה.   

3761בובר,  
5
  

71: 2113 רוזנברג, 
6
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 תהליך של התרמה הדדית בין שתי ישויות, שאינו אלא - 7מגדיר בובר כ"התגלות"

-תיתיבובר מציע תפנית הוויתרגומה של ההילה האלוהית לאהבה ליקום, לטבע ולאדם. 

 "אדם-אדם"מפגש ההנשענת על ההנחה כי  ,בדיאלוג בין אדם לרעהוקונספטואלית 

 כפיכ"לז", אלא  לרעהואל לו לאדם להתייחס לפיכך . "אל-אדם"כמפגש צריך שיהיה 

בסאם וחבורת הנערים אל כמאל מדגים יחסם של כ"אתה". משמע מתייחס לאל, הוא ש

לז", כאשר שורש הזדקקותו -אישי של "אני-ןהדרה חברתית המבוססת על דיאלוג בי

טשטשות לנוכח היותו ילד בעל צרכים מיוחדים. הוא  האנושית של כמאל ועצמיותו מ 

ידי חבריו לא כאדם, כ"אתה", אלא כמושא המספק את צורכיהם -"נקרא" על

 האנוכיים.  

בקש לדון ביצירות ספרות לילדים המעמידות במרכזן את המפגש אמר זה מאב

"בעל הצרכים המיוחדים". בהנחה כי אחד מתפקידיה ילד "הטיפוסי" להילד בין 

הילד לערכי החברה בה נכתבת -המרכזיים של ספרות הילדים היא חשיפת הקורא

הישראלית בשאלה האם ספרות הילדים ידון המאמר  8.הספרות ולסייע בהפנמתם

מקדמת ומעודדת את קיומה של "קהילה מכילה" המבוססת על )המקורית והמתורגמת( 

אתה" או שמא חושפת את קיומה של קהילה "מדירה" המבוססת על יחסי -יחסי "אני

  .לז"-"אני

 השפה היא הנדוניה שנתן אלוהים לאדם

לז" -אני"אתה"/-נדרשו לסוגיית יחסי "אני ילדיםהספרות  ם מתחוםמספר חוקרי

גם אם לא נעשה שימוש במחקרים אלה במונחים  .בספרות הילדים הישראלית

ילד, לבין ה הבובריאניים, במרכזם הועמדה שאלת היחס שבין חברת הילדים ההגמונית

 מּודראחר כבמחקרים אלה הוגדר הילד ה .בה זו או אחרת, הּודר אל השולייםשמסי

חריג  10,חריג, מוגבל, שוטה, טיפש 9,מנותקכילד שונה, היחיד ומיוחד, שונה ) דחּויו

ממחקרים אלה  המשגה הלשונית העולהבתיות יבעיה 11(.פגוע בגופו וברוחו, נורמלי

הילד הרגיל  ,מתעצמת בבואם של החוקרים לקטלג את הילדים המּודרים. במאמרו

 טוען רגב:  נפגש עם הילד החריג

היא מתחילה ב'חריגים  החריגות מקיפה סוגים רבים מאד של ילדים )אנשים(.
הנורמלים': הביישן, התוקפני, הגאון, המרדן, ההולך נגד הזרם; ונמשכת 
-בילדים הפגועים בגופם וברוחם: הצולע, המגמגם, המפגר, החולה בתסמונת

                                                           
 316 :3761בובר,  
7
  

8
ה להתפתחותו הקוגניטיבית, תתרומהוא ב הראשון: מוגדרים םשלושה תפקידילספרות הילדים 

ככלי לעיצובו של הילד  ראיית ספרות הילדיםתפקיד זה,  הנפשית והלשונית של הילד ובמרכז
תרומתה להתפתחותו החברתית, מוסרית, ערכית בהוא  השניתפקידה כאדם וכאינטלקט. 

ואידאולוגית של הילד בהתאם להשקפות העולם והנורמות החברתיות השולטות בחברה 
תרומתה של ספרות הילדים להתפתחותו של הילד הוא ב השלישיהתפקיד ובתרבות מסוימת. 

לי. בנקודה זו נתפסת ספרות הילדים ככלי לעיצוב טעמו הספרותי של הילד כקורא פוטנציא
 (2111והכנתו למפגש עם עולם ספרות המבוגרים. )סצ'רדוטי, 

9
 2112גירון,   

3776פרדקין,  
10

  
377-373: 3772רגב,  
11
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הנפש. וקיימת קבוצה נוספת: הילד החדש -מוחין וחולה-דאון, פגוע שיתוק

  12ם האחר.בשכונה, הילד העולה, בן העדה האחרת ובן הע

מבקשת פרדקין לעסוק בילדים על הילד החריג בספרות הילדים העברית במאמרה 

"לקויי שכל". בדוגמאות המובאות במאמר מתקיימים זה לצד זה "שוטים" ש"יתכן, 

בת רב נכה, ש"כנראה  .שבהבנה של היום, אפשר לראות בהם ]...[ אנשים מוגבלים"

ה שאינו שומע בקול אימו ומסתבך, ציפ  "ילד מוגבל בשכלו", בן , שהיא מפגרת"

"השוטה" שהוריה משיאים אותה ללמל שאף הוא "שוטה", ילד התוהה מדוע הוא 

 13דאון.-תסמונתהלוקה ב"טיפש", ילד "השונה מאחרים" וילדה 

ספרות הילדים העוסקים בדחיקתה של דמות ילדית  ם בתחוםהמחקרי מעטים

ים ההגמונית. אך אותם שנדרשו ודנו בה אל שולי חברת הילדבעלת צרכים מיוחדים 

מקשה אחת המעמידה זה בצד אל המתייחסת לילדים אלה כ 14חושפים גישה מונוליטית

הלוקה  האוטיסט או זה זה את הילד העולה החדש, הילד הגאון, הילד השובב והילד

ואין צרכיו ואפיוניו של האחד  ,דומוחין. ילדים אלה שונים זה מזה עד מא-בשיתוק

ועלינו  רוזנברג,"השפה היא הנדוניה שנתן אלוהים לאדם", קובע ים לזה של רעהו. דומ

של בעל הצרכים  ואת זו ,בכלללהגדיר ישות אנושית  כשברצוננולנהוג בה משנה זהירות 

לז" -אתה" ו"אני-ובטרם ידון המאמר בסוגיית יחסי "אני ,לפיכך  15.המיוחדים בפרט

להציע אבקש ילד בעל הצרכים המיוחדים, בספרות הילדים הישראלית העוסקת ב

 קודמים. םלאלו שהוצעו במחקרי וי חלופייםיפַהְמׂשגה ומ כימער

בים אנו בשימוש במונח מר ,יר ישות אנושית הנבדלת מ"האני"בבואנו להגד 

מנקודת האחר" "כך מוגדר  ?"אחרּות"  האחר" ומהי""אחר" או "אחרּות". מי הוא 

 מבט פילוסופית:

ת ומוגדרת הממוקמת בסובייקט או בזולת שהם שונים ונבדלים מן ישות נבדל
העצמי. ]...[ התופס את 'האחר' כשונה מעצמו, בעיקר בגלל הופעתו וייחוסו 
הקיים מחוץ לגבולות של אותה עצמיּות. ]...[ 'האחר' הוא לעיתים קרובות 

חלק  ידוע. ]...[ הוא חי בתוך החברה, אבל אינו-מוכר והבלתי-השונה, הבלתי
אינטגרלי ממנה. מבחינות רבות הוא דומה לאחרים בקבוצה ובחברה, אבל 
בדרכים מסויימות, הנתפסות כ'מהותיות', הוא נתפס כ'שונה'. הוא נמצא 'על 

   16הגבול' החברתי/קבוצתי, מעבר לו או בקרבתו.

אי לכך ניתן לומר, כי "אחרּות" היא מונח המציין את כל מה שהזהות החברתית 

ומיה שבין "האחרּות" ית מדחיקה לשוליים, זו המבוססת ומתבססת על הדיכוטההגמונ

תוחמת עצמה ואחדות  וא" המבוססת על שיתוף, דמיון יּות-ה"אנחנו 17."יּות-וה"אנחנו

                                                           
373שם:  
12

  
31-32: 3776פרדקין,  
13

  
14
  3777און, -על הגישה המונוליטית ראו: בר 
11: 2113, רוזנברג 
15

  
22-26, 23: 2113ארליך,  
16

  
17
  2117גור, של  ההמונחים הושאלו ממאמר 
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עליו להוציא ישות  ,. מעגל זה הוא הגבול, שעל מנת שיוגדר כגבולשל שייכות במעגל

-זהות ה"אנחנו  18.אין גבול" ,וץ לגבולאחרת אל מחוצה לו. שכן, "מבלי להוציא מח

" "אינה יכולה להכריז 'זה' בלי לומר 'זה לא' או 'זה לא זה'. מה שמחוץ לגבול מגדיר יּות

ידי -שמחוץ לגבול? אותו הפרט המוגדר עלזה טוען גורביץ. ומי הוא אותו , את הגבול"

 19., מלבדי"ההגמוניה החברתית כ"שוליים", כ"זולת", כ"זה שמחוץ לי, חוץ ממני

 על הכולל בתוכו-מושגאל אל המושגים "האחר" או "האחרּות" יש להתייחס כ 

ידי הזהות ההגמונית אל השוליים החברתיים/הקבוצתיים. אי לכך, -הנדחק על כל פרט

קטגוריות של "אחרּויֹות" ואל לנו -ימבחינה לשונית וחברתית כוללים מושגים אלה תת

דתי )אשכנזי, , על"אחרּות" צביונות שונים: אתנילהתייחס אליהם כאל מקשה אחת. 

(, דתי )יהודי, ', ישראלי, ערבי וכדסטיני(, לאומי )פל'מזרחי, ספרדי, אתיופי, רוסי וכד

, מגדרי, משפחתי )משפחה '(מוסלמי, נוצרי, בודהיסטי כמו גם חילוני, דתי, חרדי וכד

סקסואל, הומוסקסואל, ( ומיני )הטרו'מינית וכד-הורית, חד-מורכבת, מורחבת, חד

תלוית מקום וזמן ולכן היא יחסית ותלוית "האחרות" היא (. 'לסבית, טרנסג'נדר וכד

משמע, בבואנו לדון בפרט הניצב  המגדירה אותה, זהות קבוצתית/חברתית מסוימת

קטגוריה ו/או באיזה צביון של -" עלינו להגדיר באיזו תתיּות-מחוץ למעגל ה"אנחנּו

 . צאהוא נמ"אחרּות" 

קטגוריה מובחנת החוסה תחת המושגים "האחר" או "האחרּות" היא זו -תת 

של הילד/האדם המוגדר כחריג, לא נורמלי, פגוע או לקוי. מולו עומד הילד/האדם 

לז" -"אניה תידיכוטומי בנויה עלהמוגדר כנורמלי, נורמטיבי ורגיל. העמדה מושגית זו 

להבחין בין יש . לכן רעהופני  משמעות שלילית בה האחד מועדף על הנושאת

סימפסון ובהרב טוענים הילד/האדם "הטיפוסי" לילד/האדם בעל הצרכים המיוחדים. 

בכל ילד טמונים כוחות ונקודות ]...[  "כל ילד מתפתח בסגנון אישי ייחודי משלוכי 

כל ילד הוא בעל צרכים  ,ניתן לומר כי מבחינה פילוסופיתפי זאת -על 20.חולשה"

לא ? ובכן, "טיפוסי"ילד בעל הצרכים המיוחדים מילד ובכל זאת, מה מבחין  מיוחדים.

בעל הצרכים המיוחדים חורג יותר מן הילד מדובר בשני סוגים שונים של ילדים, אלא ש

פקוד הנחשב בחברה נתונה ובזמן נתון כ"טיפוסי". "התפתחות חריגה ל התשהקו 

י( ומתבטאת באחד או יותר ה מדגם ההתפתחות הנורמלי )הטיפוסימוגדרת כסטי

  21.האלה: פיזיולוגי, נוירולוגי, קוגניטיבי ואמוציונלי וכן בקצב ההתפתחות" מצביםמה

צרכים  המבדיל בין ילד בעלהניתן לאבחון קטיבי ימכאן, שאחרּות מתייחסת למצב אובי

  22בקבוצת בני הגיל הסובבים. "טיפוסי"ילד מיוחדים לבין 

                                                           
12: 2113גורביץ,  
18

  
16שם:  
19

  
7: 3767סימפסון ובהרב,  
20

  
22שם:  
21

  
22

לקות  יבעלכ ובעלי צרכים מיוחדים יוגדרים ילד ,DSM-IV-TR-בהתבסס על מילון ה
(impairment) דיבור, הפרעה יה, שמיעה, למידה ויכלקות רא(disorder)  ,כפיגור ואוטיזם
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  מודל ארבעת המפגשים

 לדים חוצים איתי את הכבישכשהי
 אני אומר להם,
 אני איש ַרּכֹות,
 המקל שבידי

 לא בשביל להכות,
 וכשהם עוזבים אותי

 ברחוב המתעקל,
   23רק אני נשאר ילד פוחד מן המקל.

-לז" ו"אני-מהווה אבן יסוד לבחינת יחסי "אני המוצעתלשונית -ההבחנה המושגית

והמתורגמת( העוסקת בילד בעל צרכים אתה" בספרות הילדים הישראלית )המקורית 

ילדים לקורפוס הספרות יונים הנחו את כניסתן של יצירות שלושה קריטרמיוחדים. 

ב', באם הן יצירות מקור או -היותן מיועדות לילדי הגן ולילדי כיתות א'( 3)המחקר: 

 ידי-ספרי קריאה מומלצים המפורסמות עלשל הופעתן ברשימות ( 2; )יצירות מתורגמות

 25צרכים מיוחדים יבעל יםארגונים המטפלים בילד 24,החינוך-גורמים ממסדיים כמשרד

הן האחרונות ולפיכך השנים  21יצירות שנכתבו במהלך ( 1)-; וומכללות להכשרת מורים

 בספריות הציבוריות. גם בחנויות הספרים וגם נגישות יותר מיצירות מוקדמות 

להציע מודל חדש להתבוננות בא ר המאמ ,דוןיבהתבסס על קורפוס המחקר הנ 

.  "מודל ארבעת המפגשים" והוא מיוחדיםהצרכים הבספרות הילדים העוסקת בילד בעל 

הילד מפגשים בין  ם שלעיון מעמיק ביצירות חושף את קיומם של ארבעה סוגי

( 1) ;לז"-מפגש "אני( 2) ;מפגשהעדר ( 3): בעל הצרכים המיוחדיםילד טיפוסי" לה"

 מפגש מידעי.  (4)-ו; תה"א-מפגש "אני

 מפגש: אחווה תתקיים רק במעגל החברתי של בעלי צרכים מיוחדיםהעדר 

מיוחדים מובחנת קבוצה של יצירות הצרכים הבספרות הילדים העוסקת בילד בעל 

בעולם מובחן  "הטיפוסיים"הילדים בה חיים  מדירההחושפות את החברה כחברה 

מיוחדים. ייתכן והסיבה לכך היא תפיסה הים צרכהומנותק מעולמם של הילדים בעלי 

חברתית המקנה "חשיבות מרכזית לשלמות הגופנית ]...[ וכאשר זו פגומה, נוצרת 

ייתכן והסיבה היא תגובה חברתית כלפי "האדם שבעצם צורתו פגע  26.דחיה"

, שבר את המקובל והשגור בה, ערער את הנורמות [של החברה י.ס.]במוסכמותיה 

                                                                                                                                         
 מוחין, מחלות ניווניות-כשיתוק (disability)ונכות  ,דאון-כתסמונת (syndrome)תסמונת 

  .שונות של השרירים, נכויות מוטוריות, שיתוקים וקטיעת איברים
23
  3771ביטון,  ,ציפור בין יבשות, שיר המקל 
24
 נות באתר משרד החינוך ובאתר שפ"י של יואוריבתכנית לשפה  רשימת הספרים המופיעה 

 משרד החינוך. 
25
מאגר המידע להורים ולמשפחות ) "מקום מיוחד"דוגמת ת ספרים המופיעות באתרים ורשימ 

לפיתוח שירותים לאדם עם  "קרן של"ם"בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף מט"ח ו םשל ילדי
  שכלי ברשויות המקומיות. פיגור

24כהן, תשנ"ט:  
26
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זהו הרצון "להגן" על אף שיתכן  27.לעג את תביעותיה הבסיסיות"ה ושם להיסודיות של

הטיפוסי ממצב "בלתי מוכר ובלתי מובן מבחינה קוגניטיבית ]...[ העלול לגרום הילד 

ידיעה כיצד לנהוג, ומכאן הוא עלול להוות -לחוסר התמצאות, לאובדן בהירות, לאי

הסיבה אשר תהיה, מוצדקת או  תהיה  28מנע ממנו."יאיּום במידה כזאת שכדאי לה

הבלון  ,אדון סיפלון, משהו אחר דוגמת מוטעית, העובדה היא כי מקריאתן של יצירות 

מסיק הקורא, כי אחווה  29לציונה יש כנף אחתותרנגול בגדול , שלא ידע לעוף

לאחר שנדחק . אמתית תתקיים אך ורק בקרב חברת הילדים בעלי הצרכים המיוחדים

חברת הילדים ההגמונית, נפרצת בדידותו הכפויה של הילד אך ורק ידי -לשוליים על

זו  ," של ילדי השולייםיּות-צרת "אנחנוכאשר הוא חובר ליחידים כמוהו. אזי נו

משמע, בין קבוצת השוליים של ילדים בעלי צרכים " ההגמונית. יּות-המקבילה ל"אנחנו

דיאלוגי, לא של  ם מפגשם לא מתקייימיוחדים לקבוצה ההגמונית של ילדים טיפוסי

 אתה".-לא של "אניבוודאי לז" ו-"אני

 בעלילד ל "הטיפוסי"הילד בה לא מתקיים מפגש בין  מדירהקיומה של חברה 

עולות מספרה של  ,הדומים לולאחרון בחברת לו וההנחה כי טוב  ,מיוחדיםהצרכים ה

גבעה שטופת חיה כחולה, חי לבדו בבית הניצב על ראש  ,'משהו' 30.משהו אחרקייב 

הזאבים , בנות היענה, ירפות'ידי החברה ההגמונית, זו של הג-אליו הּודר על, רוחות

הוא יצור בלתי מוכר  'משהו', והארנבות. בהתייחס לחברת החיות המוכרות והידועות

אף אחד שיוכל "ואין  "כי כך אמרו לו כולם, ובלתי מוגדר המודע לכך "שהוא אחר

" ולהתקבל יּות-תיו החוזרים ונשנים לשבור את מעגל ה"אנחנּוסיונוינ ."להיות חבר שלו

מנסה לעשות את שעושים כולם כמיטב  'משהו'. מסתיימים בכישלונות צורבים ,לקבוצה

.[ לא דיבר כמוהם ]...[ לא ראה .לא נראה כמוהם ]." הואכי , אבל דבר אינו עוזר יכולתו

בעל צרכים מיוחדים. הוא ילד א הו 'משהו' ."דברים שהם ראו ]...[ לא שיחק כמותם

אינו נכה, לפחות ממה שנראה לעין באיורי הספר. האם הוא סובל מליקוי, הפרעה או 

היות ובמרכז היצירה עומד  ,אינו חשובאף תסמונת? הדבר אינו מובהר ביצירה, ואולי 

' משהו'בעל צרכים מיוחדים באשר הוא. בדידותו של ילד יחסה של החברה אל כל 

כשהוא . שונה ואחר מכל מה שראה בחייו כאשר על דלת ביתו מתדפק יצור, נבקעת

אני בכלל מכיר  ,תגיד: "סרב להכניס אל מבצרו את השונה ממנוהוא מ, פותח את דלתו

. "אתה בשום אופן לא משהו אחר מהסוג שלי]...[ אתה בכלל לא כמוני ? ]...[ אותך

עליונות הנובעת מעמדת , ונה ממנואת עליונותו מול האחר והש 'משהו'בדבריו מפגין 

נמוך , צר ורזה, גופו בצבעי כחול ותכלת. את מעמדו שלו לכאורה נחיתות והמחזקת

שתי אוזנים לו וחמש אצבעות בכל , אפו עגול ורחב, שיערו השחור מסורק למשעי, קומה

, וההוא גב, מבנה גופו רחב ושמן, אדמדם גופו צהבהב, 'מישהו'מולו ניצב יצור בשם . יד

                                                           
שם 
27

  
שם 
28

  
הראל, לעוף ) הבלון שלא ידע(; 2111)מאקייה,  אדון סיפלון(; 3777)קייב,  משהו אחר 29

      (2133)חורב,   לציונה יש כנף אחת; (2133בס, יגריתרנגול בגדול ); (2117

3777קייב,  ,משהו אחר 
30
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אוזניו , ירקומ אפו ארוך וצר בצורת חדק, על ראשו רעמה זהובה ופרועה כשל אריה

, הוא מתפקח. אך רק לרגע, טורק בפניו את דלתו 'משהו'. חסרות ואצבעות לו שלוש

, 'מישהו'יחלוק הוא את ביתו עם , הנה. מבחין בטעותו ורץ להשיב את הזר אל ביתו

  31.דחוי חברתי אחר

: בא לידי ביטוי ביצירה באמצעות שלושה מוטיבים 'משהו'אצל המהפך שחל 

צהובה ככורסת מלכות ועליה טלאים בצורת  הכורסיש בביתו . הנר והמראה, ההכורס

 'משהו'. אינה בשימוש, המקום הבטוח והנוח, ההכורס. פסים וריבועים, נקודות, פרחים

, וחות את חברתוהמופיעים גם על בגדיהן של החיות הד, טלאיה. אינו יושב עליה

 'משהו'נכנס לביתו של  'מישהו'כאשר , לעומת זאת. מסמלים את העולם ממנו הּודר

אינו  'משהו'. כמכריז על שייכות, כמכריז בעלות עליה ההוא מיד מתיישב על הכורס

, רק בסוף היצירה. עדיין לא בא זמנה ,גם עם הילד שדחוי כמוהו ,והאחווה, מצטרף

רק אז מתממשת מטרתה  ,'ילד', ת דלתם ליצור דחוי אחרכאשר פותחים השניים א

", דחויים"שלושה  – 'ילד'ו 'מישהו', 'משהו': עליה ישבו שלושה. ההראשונית של הכורס

 .הבונים לעצמם עולם משלהם

כאשר . 'מישהו'ל 'משהו'מוטיב הנר מופיע לראשונה ביצירה לפני המפגש בין 

הנר בידו כשחושך ועלטה עוטפים את העולם  , הוא אוחז אתפותח את דלת ביתו 'משהו'

ים המואר באור הנר עומד החוץ החשוך והמאיים. החיצוני הנר מאיר את פניו . מול ַהְפנ 

החשש מהחוץ גובר על . מתנגד לפלישה וטורק את הדלת, נחרד 'משהו'. 'מישהו'של 

 ,'מישהו'של עובר הנר לידיו  ,לביתו 'מישהו'לקבל את מחליט  'משהו'כאשר . הבדידות

. החש כי הנה הגיע למקום מבטחים המרוחק מהעלטה המאיימת של החברה בחוץ

מביט  'משהו'. יביט בו ויראה את הדמיון ביניהםש 'משהו'מ 'מישהו'דורש  ,כשהנר בידו

ועדיין לא בא  ברגע זה עובר הנר אל השולחן, היות. ולא רואה את הדמיון  32"היצור"על 

מתרחש המהפך ועולה  ,לוקח את הנר שוב לידיו 'משהו'שר אך כא. זמנה של האחווה

 'מישהו'ו 'משהו', אין צורך בהארה. עלמותו של הנריהתובנה המובילה לאחווה ולה

כאשר דופק על דלתם , הנר חוזר בסיומה של היצירה. מאירים זה את עולמו של זה

ברה ההגמונית, זו של הח את בנקודה זו מסמל הנר את הקבלה וההכלה, אך לא. 'ילד'ה

 זו של "חברת השוליים".  את אלא

. מוטיב המראה ביצירה בא לסמל את יכולתו של האדם להבחין במציאות

בודדה וחסרת , במראה ומולו מתגלה דמות עצובה 'משהו'בתחילת הסיפור מתבונן 

דוחה אותו מעל פניו והוא מביט  'משהו'כאשר , נקלע לאותה סיטואציה 'מישהו'. אונים

לעשות  'משהו'סיונו של יכפל הסיטואציות חוזר כבתמונת ראי בנ. ותנפולבפנים ה במרא

 לשחק ולאכול ארוחת, לצייר  33,"הי"לומר : את אותם הדברים שהחברה סביבו עושה

אך כאשר . סיונותיו רק מעמידים אותו באור מגוחךיהדבר אינו צולח בידו ונ. עשר

המראה הממוקמת . ההצלחה רבה, ה ביחדחוזרים ועושים דברים אל 'מישהו'ו 'משהו'
                                                           

31, 32, 2-6, 1, 1, 3שם:  
31

  
32שם:  
32

  
1שם:  
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, לראות, להתבונן בעצמו" האני"היא יכולתו של  'משהו'במקום אסטרטגי בביתו של 

אך מי המתפקח? לא זה המשתייך למעגל . להבין ולהתפקח, להכיר בעצמו ואת עצמו

 ", אלא דווקא זה בעל הצרכים המיוחדים שהּודר אל מחוץ למעגל. יּות-"האנחנו

 רות הנוצרת ביןהאם החב  : היא משהו אחר נשאלת בתום קריאתהשאלה ה

האם ? האם לכך עלינו כחברה לחתור? בעלי צרכים מיוחדים היא סוף טובילדים שלושה 

בעל הצרכים ילד ל "הטיפוסי"הילד בה לא מתקיים מפגש בין  מדירהעלינו לקדם גישה 

י אחווה אמתית המיוחדים? האם הדרה ונתק חברתיים יוצדקו בכך שנאמין, כ

לומדים  'מישהו'ו 'משהו'מתקיימת רק בקרב חברת הילדים בעלי הצרכים המיוחדים? 

]...[ או ניסה ללמוד את המשחקים שהשני אהב , כל אחד מהם למד" לחיות זה עם זה:

 'משהו'הם לומדים את הלקח. עובדה היא, כי  ."אבל הסתדרו נפלא, הם היו שונים

 : 'מישהו'משתנה בעקבות מפגשו עם 

אם אתה . אתה יכול להישאר איתי. אבל לי בכלל לא אכפת]...[ אתה לא כמוני 
הם אפילו ]...[ באמת מוזר  –וכשבא אליהם מישהו שנראה באמת ]...[  רוצה

הם רק זזו קצת ופינו לו ]...[ לא העלו על הדעת להגיד לו שהוא לא כמוהם 

  34.מקום

בחברה ההגמונית. זו קרי יה להתרחש, השינוי אינו מתרחש היכן שבאמת אמור ה

פונה בתוך המעגל בו תחמה את עצמה. הילד בעל הצרכים המיוחדים סנשארת מוגנת ו

ידי החברה. הוא אינו פורץ את -שהוצא אל מחוץ למעגל, נשאר במקום אליו הּודר על

 "כמותו".  שהמעגל ומעדיף להישאר עם אותם 

 לז": מפגש רגעי וטעון-מפגש "אני

בעל הצרכים המיוחדים ילד ל "הטיפוסי"הילד מנוע מפגש בין המנסה ל מדירהה הגישה

מתקשה לעמוד מול מציאות בה עשויים השניים להיפגש גם אם באקראי. מפגש זה, 

מבוגר עלול לגרום לתופעה אותה מכנה  תבאם מתקיים ללא הכנה מוקדמת וללא הכוונ

ילד אפקט זה מתרחש כאשר   35אדיר כהן בשם "אפקט הפריסה" או "אפקט הפיזור".

תו ותכונותיו יכל הווי בעל צרכים מיוחדים ומשליך ממּומֹו עלילד בפוגש  "טיפוסי"

בספרות הילדים הישראלית קיימות יצירות, גם אם מעטות, . של האחרון האנושיות

. במרכזן של יצירות אלה בעל צרכים מיוחדיםילד ל "טיפוסי"ילד המפגישות בין 

המובחן כמפגש , הקצוב בזמן ובמרחבזהו מפגש  לז".-דיאלוגי של "אני-מתקיים מפגש

חסותה של חברת הילדים ההגמונית אל הילד בעל יוהמדגיש את התי פעמי וטעון-חד

. מבין היצירות רכיהם של הילדים הטיפוסייםוהצרכים המיוחדים כמושא לסיפוק צ

  36.נוני ארנבוני-ו תום החתול הכחולהשייכות לקטגוריה זו ניתן למנות את 

ילד בעל אותו משלם המחיר הכבד עומד  ,נוני ארנבוניבמרכזו של הספר 

 ארנבון, נוני. ההגמוני-צרכים מיוחדים על מנת להתקבל ולו לרגע קט למעגל החברתי

                                                           
22, 32שם:  
34

  
21תשנ"ט: כהן,  
35

  
2113טן, חנכ-ון נוני ארנבוני, ;3777, טלראק, תום החתול הכחול 
36

  



342 
 

לנוני אוזן אחת  , ישבמקום שתי אוזניים זקופות וזקורות -הוא בעל נכות מּולדת , חביב

פרצו ]...[ הארנבים " עג בקרב הארנבונים "הטיפוסיים":מקופלת המעוררת צחוק ול

הארנבים הגיבו בצחוק ]...[ הארנבים החזיקו את הבטן מרוב צחוק ]...[ בצחוק רועם 

נוני אינו מקבל את  ."מתפוצצים מצחוק, הארנבים צנחו על הדשא הירוק]...[ מתגלגל 

נבוני חלם עליהן בימים נוני אר. שתי אוזניים זקופות וישרות" :תהיהמציאות כהווי

מסתיר את אוזניו , תולה עצמו על עץ במהופך: הובנאיביות מנסה לשנות, "ובלילות

מחבר לאוזן , חובש את האוזן, קושר לאוזנו חוט עם מקל, מכניס גזר לאוזן, תחת כובע

סיון להזקיף את יכל זאת בנ ,מקל כביסה וחכה, קושר אותה לבלון המרחף באוויר

 סיון נוחל נוני כישלון ומגיע הרגע בו הוא אף חושב לפגוע בעצמויבכל נ .האוזן הסוררת

אני אחתוך את האוזן המקוללת ! ]...[ אוזן מקופלת: "התעללותם של חבריובשל 

האם למדת . השתעממנו בלעדיך. 'נחמד שחזרת אלינו]...[ הארנב הגדול אמר ". !"הזאת

'ישר כבר את ]...[  '!לה –לה  –פלה האוזן שלך התק? לעשות דברים חדשים עם אוזנייך

   37."'?'מותר לי לקחת ביס מהאוזן שלך]...[  '?למה הן לא זקופות כמו שלנו! אוזניך

-במציאות הפנים. הוריו אינם נזכרים ביצירה. נוני עומד בדד מול לעג חבריו

הוא . י את מקומה של המשפחה כיחידה תומכתתטואלית ממלא המספר האמפסטק

יש בעולם "מביט בחברה הסובבת וקובע ש", נוני ארנבוני"מעניק לנוני את כינוי החיבה 

אליו , גם הרופא  38."חכמים וארנבים שרק חושבים את עצמם לחכמים]...[ ארנבים 

כי  וקובעת ,הוא דמות בוגרת ותומכת המעמידה דברים על דיוקם, פונה נוני במר ליבו

יוצא אך גם אם נוני . וא ארנבון ככל שאר הארנבוניםלמרות האוזן המקופלת נוני ה

למדתי משהו מאד מאד ]...[ אני ארנב מיוחד במינו "מביקורו אצל הרופא בתחושה ש

ידי -מעשיו חושפים עד כמה רחוק מוכן הוא ללכת על מנת להתקבל עלהרי ש 39,"מיוחד

מחקים , מתלהביםהארנבונים . נוני ניגש לחבריו כשלאוזנו המקופלת קשור גזר. החברה

נוני מצליח לפרוץ ולו לרגע את מעגל . משתעשעים עימו ופורצים בצחוק רועם, את נוני

ידי -האם ההתקבלות לחברה על? אך האם בכך אינו שם עצמו ללעג ",יּות-ה"אנחנו

, והרי גם אם התקבל לחברה? ללעג היא ההשלמה הנכונה עם המציאות" האני"העמדת 

להשפיל נוני עד כמה מוכן  40.!"כולם היו דומים –שך יום אחד ולמ: "הקבלה היא רגעית

מצהיר בצאתו מן הרופא כי הוא כאשר ? את עצמו על מנת להתקבל לחברה ולו לרגע

כי נוני הוא דמות מתפתחת העוברת שינוי במהלך העלילה  נראה ,הוא יחיד ומיוחד

? ולעג בעתיד האם ההצהרה תחזיק מעמד מול השפלות? האומנם. ומקבלת את לקותה

היא פתחה את שעריה אך לזמן . שהחברה ההגמונית לא השתנתה, מה שבטוח הוא

דרו עצמם בתוך מעגל חסום. עם תום השעשוע שמזמן להם נוני יחזרו חבריו ויגַ . מוגבל

 יּודר אל מחוץ לגבול וימשיך להתמודד עם הקשיים שמזמנת לו המציאות. שוב  ונוני

                                                           
37, 33, 31, 2, 6, 4: 2113 טן,חנכ-ון נוני ארנבוני, 
37
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 "ברירה אין"של  כפויאתה": מצב -מפגש "אני

לצד ובעל הצרכים המיוחדים, ילד ל "הטיפוסי"הילד מפגש בין  נעדרלצד יצירות בהן 

ראו אור מספר יצירות המתמקדות  ,לז"-בהן מתקיים מפגש רגעי וטעון של "אניאלה 

יש לי ספרה של עדנה מישורי  למעט ,יצירות אלה. במפגש שאינו תחום בזמן ובמרחב

 אתה"-מפגש של "אנימתארות   42,יש לי חברשל גיתית מור  וספרה 41חבר והוא אחר

מציאות כפויה, זו שאינה ניתנת לשינוי. ב מפגש שמקורואך זהו  .בין שתי ישויות ילדיות

ממרכזות את נקודת מבטו של   43יש לי אח מיוחד-ו תינוק הפסים שלנו דוגמת יצירות 

ית עליו כאשר הוא נאלץ אופן התמודדותו עם המציאות הנכפאת ו "הטיפוסי"הילד 

בעל צרכים מיוחדים. המפגש מתקיים בתוך שהוא משפחה  להתמודד עם חיים בצד בן

לגיטימציה להביע רגשות  "הטיפוסי"ילד ניתנת ל גיסא היחידה המשפחתית, כאשר מחד

הוא נדרש להכיר  גיסא ומאידך ,תסכול לאחר שנכשל בנסותו לשנות את המציאות

זוכה  ,משפחה בעל צרכים מיוחדים קיום עם בן-בתמורה לדו במציאות שאין לשנותה.

המשפחה "המיוחד" הופך  מחברת המבוגרים המדגישה כי בן חיזוקל "הטיפוסי"הילד 

-מפגש ה"אניגם אותו ל"מיוחד" ולנעלה על הילדים הסובבים אותו. בצד יצירות בהן 

-ו "קצת "אחרתחברה  גוןכראו אור יצירות  ,הוא הכרח המציאות המשפחתית אתה"

בעל הצרכים המיוחדים נכפה ילד ל "הטיפוסי"הילד בהן המפגש בין   44ילדה אחרת

 חברתית.    קבלה והכלהם של ידי מבוגר המנסה להקנות לדור הצעיר ערכי-עלומואדר 

היא יצירה הדנה בניסיונה של מיקה הקטנה להבין את  45יש לי אח מיוחד

היצירה מביטה אל העולם מבעד . אוטיסט שהוא התנהגותו המוזרה של אחיה הגדול

. לעדשתה של ילדה הפוסעת את פסיעותיה הראשונות בדרכה העקלקלה של המציאות

. לומדת ומתנסה תוך כדי תנועה, אך ממשיכה הלאה מוחה, מיקה נתקלת במכשול

יד ביד צועדים הקורא והדמות בנבכי . הילד-מיקה נפתחת אל המציאות ועימה הקורא

המפגיש את , היצירה פותחת בתיאור מצב התחלתי סטטי .אל שיאו ופתרונו הקונפליקט

. מיקה שואלת את האם הילד עם דמות בת גילו ומציג את הבעיה המרכזית-הקורא

תה או עם אחרים ומדוע יש דברים שהוא ימדוע אחיה אינו מדבר, למה אינו משחק א

מתחיל תהליך החשיפה , הכשהקרקע לקונפליקט מוכנ, מנקודה זואינו מסוגל לעשות. 

הפורטות את הבעיה  סיטואציות-הדבר נבנה בהדרגה תוך הצגת מיני. וההתמודדות

סיטואציה שונה המובילה -מיני –המרכזית לפרטים וסוללות את הדרך לנקודת השיא 

מציגה מיקה בפני הקורא באופן חיובי , בעל צרכים מיוחדים שהוא את אחיה. לסיום

טקסטואלית היא מתחבטת ומתעמתת עם השוני והחריגות -ניםפְ אך במציאות ה, ומושך

                                                           
41

הספר "יחדיו" -ר עדנה מישורי היא אם לילד אוטיסט, ניהלה בעבר את בית"ד. 2113מישורי,   
מיוחד במכללת לוינסקי. בספרה היא מתארת מפגש  כיום מרצה לחינוךלילדים אוטיסטים ו

המתחבר ביוזמתו ובתיווכה של דמות בוגרת )דמות האם(, עם דורון,  "טיפוסי"בין גדי, ילד 
 ילד אוטיסט והופך לחברו הראשון.

3776מור,  
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2112אריאל, , יש לי אח מיוחד; 2116שילדס,  ,תינוק הפסים שלנו 
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אינה מבינה , מחפשת תשובות לשאלות המטרידות אותה, מיקה תוהה. שנכפתה עליה

גם אני רוצה שאחי ! ]...[ טיפולים רק בשבילי]...[ גם אני רוצה טיפולים " :קנאהוחשה 

ינה מבינה את שונותו ומדוע אהיא   46."שיהיה לי חבר, שישחק איתי, שידבר ,יהיה רגיל

אך כאשר , עצובה וזועמת, מיקה מתוסכלת. זוכה האח לתשומת לב מיוחדת והיא לא

כי הרי סביר )גם אם הרגעית , על יכולתה. היא מאושרת, רק אליה, האח צוחק אליה

חיבוק  - היא זוכה בפרס, לקבל את אחיה( שמשברים רבים עוד יעברו על מיקה, להניח

  47."הרבה יותר מיוחדת  -עושה גם אותך ]...[ זה שיש לך אח מיוחד : "אםמן ה וחיזוק

התהליך אותו עוברת מיקה תוך כדי התנסות מוצג ביצירה מנקודת מבטה 

זה מדגדג לי , וכשהוא מסתכל בעיניים שלי" :מחשבותיה של מיקה נחשפות. הילדית

ואפילו קצת , ים אני עצובהלפעמ]...[ זה בטח ממש כייף , אני סקרנית להצטרף]...[ בלב 

ילדים מיוחדים , אני יודעת שגם בלי מילים" :השקפת עולמה. היא מביעה את "כועסת

השקפת עולמו של המחבר המובלע . והקורא שותף לחוויותיה" שמחים ואוהבים

אחיה של מיקה )שמו אינו . רועיםיהעדין והמתחשב בו מסופרים הא, נחשפים בטון הרך

, עיניים לו גדולות וטובות, יש לי אח מקסים כל כך: "יר חיובוצג באמו מצוין ביצירה(

: ילד המאושר בעולמו שלו, הוא ילד ככל הילדים". בראש ודאי יש לו גם חלומות

צוחק בצחוק מתגלגל עד  ,קופץ גבוה גבוה כאילו מנסה להגיע לעננים מאזין לשירים"

תקשורת ב קושייש לו ו נו מדברילד שגם אם אי זהו ."ומוחא חזק חזק כפיים השמיים 

  48.הוא ילד שמח, ומתבלבלות לו המילים

 ניצבת "הטיפוסי"היא יצירה בה הפרספקטיבה של הילד  יש לי אח מיוחד

נוטלת את חומריה , היצירה מעמידה במרכזה ילדה טיפוסית. בחזית השיח הטקסטואלי

בהן,  ועוסקת "פוסיטי"חושפת בעיות ומצבי תודעה של ילד , מההווי הילדי הטיפוסי

אלה הילד לטקסט ומשתפת אותו בחוויות ובלבטים הדומים ל-ובכך מקרבת את הקורא

 "הטיפוסי"הבעיות בהן נתקלת מיקה הן רק וריאציה אחת לקושי של הילד . שהוא חווה

ללמוד לחיות ו המשפחה בעל הצרכים המיוחדים לקבל את המציאות על פניה ואת בן

שואלת את האם שאלות ומחפשת )ין רצון לעזרה הורית מיקה מתנדנדת ב. לצידו

מיקה רוצה אח כמו )לבין רצון לשלוט במצב ולשנות את המציאות  ,(תשובה לתהיות

היצירה מעמידה את הקטבים זה מול זה ובכך עשויה לסייע (. שיש לילדים אחרים

ינן כי תחושות מקוטבות אלה א תוך המחשה הילד בהגדרתם ובהתמודדות עמם-לקורא

, מיקה אוהבת את אחיה הגדול. אלא הן מנת חלקם של ילדים אחרים, נחלתו הבלעדית

עימות הקטבים אף מאפשר ליצירה . אך בו זמנית כועסת על כך שהוא שונה מאחרים

, שחור ולבןשל לא מציאות . גווניה השוניםאת המציאות על  להציג בפני הילד הטיפוסי

ינה מוצגת בכובד ראש וברצינות העלולים להרחיק זו א. אלא מציאות אפורה, טוב ורע

יש כל מיני ילדים : "אלא בסבלנות ובהסבר בגובה העיניים, הילד מהיצירה-את הקורא

אלה ילדים שיש להם כסא ]...[ אחורה או קדימה , כאלו שקשה להם ללכת]...[ מיוחדים 
                                                           

37, 34שם:  
46

  
32שם:  
47

  
37-32, 4שם:  
48
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]...[ לדים כמו אחיך ויש י]...[ או שאינם שומעים , גלגלים ויש ילדים שקשה להם לראות

מתבלבלות להם המילים וקשה להם לשחק עם שאר  .לא רואים –את מה שמיוחד בהם 

כשיש בן  .יש לי אח מיוחדהמציאות האפורה היא המסר המרכזי של  ."הילדים

קנאה ומרירות ויש רגעים , יש רגעים של כעס ,בעל צרכים מיוחדיםשהוא משפחה 

ואני ]...[ מיד חייכתי ואליו לחגיגה הצטרפתי ]...[ יש לי אח מקסים כל כך " אחרים:

 אבל אז הוא צוחק אלי,]...[ ילדים מיוחדים שמחים ואוהבים , יודעת שגם בלי מילים

 כי יש לחיות ביחד על הטוב והרע לומד הילד הטיפוסי-הקורא 49."ואני מחייכת

 . ולהתייחס אל הילד בעל הצרכים המיוחדים כ"אתה" ולא כ"לז"

 :  קולו של הילד בעל הצרכים המיוחדיםספרותי-ץהחו המידעיהמפגש 

השאיפה להימנות עם הקבוצה ולהשתלב בתוכה באופן תיפקודי, היא שאיפה 
]...[  אף לדחפיו הפיזיולוגיים האנוכייםיסודית בכל יצור אנושי וקודמת 

דחייתה של החברה אותו, הסטיגמה שמדביקים בו, היחסים המורכבים כלפיו 
יתר, והעיקר בחינתו -קיפים אותו בין מתוך רתיעה ובין מתוך הגנתמצד המ

כל אלה מחבלים בהתפתחותו, פוגעים  –את עצמו לאור הציפיות החברתיות 
בדימויו העצמי ]...[ ומשאירים אותו בטראומה מתמשכת ]...[ ילד נכה, למשל, 

המונעת  אינו רואה עצמו כבעל מום בלבד. ]...[ ייתכן שיראה במּומֹו נחיתות
ממנו השתלבות מלאה בחיי קבוצתו ]...[ בחוותו תחושת נחיתות, עלול הילד 

הן שיקבעו את התנהגותו, לא המום -להגיב עליה בדרכים שונות, והן
כשלעצמו. שיפוטו של הילד, האופן שבו הוא מעריך את מצבו, מידת האומץ 

תוך יאוש -היתר, או כניע-הם הקובעים את עמדתו, עמדה של פיצוי-הם –שבו 

  50המביאה לליקוי נפשי קבוע.

בעל צרכים מיוחדים והתמודדותו עם מצבו הקיומי עומדות ילד נקודת מבטו של 

ידיו המדברות  דוגמתמידעיות לילדים. יצירות -טיפוליות-במרכזן של יצירות ספרותיות

' דר ,שלי הצב ההיפראקטיבי ,טלי הארנבת עם האפילפסיה ,רוני צוחקת ,של גל

ילדה  ,גברת אפילפסיה ,חולצה של שקט בבקשה ,מגמגם אבל פחות ,מלו-מלומרש

: ילדים-קוראיםסוגים של מכוונות לשני  51,כל אחד הוא ילד מיוחדכן ו מיוחדת

. טיפוליעבורו היצירות הן קתרזיס שבבעל הצרכים המיוחדים הילד הוא  הראשון

במערכה וכי יש עוד ילדים  כי אין הוא בודד, באמצעות היצירה הספרותית יוכל להבין

כמוהו המתמודדים עם אותה לקות, הפרעה, תסמונת, או נכות ובמקביל ללמוד על דרכי 

, אשר היצירות באות לחשוף בפניו את עולמו "הטיפוסי"הילד השני, . ההתמודדות עימה

בפנייתן רב. ידע מקאילו ת יוצרת חיץ ורוּוכי ּב בהנחה, בעל הצרכים המיוחדיםהילד של 

                                                           
32, 32, 31, 2, 4שם:  
49

  
21כהן, תשנ"ט:  
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51
טלי הארנבת עם  (;2113, יליס ורוסוו) רוני צוחקת ;(3777יף, ו)ר ידיו המדברות של גל 

 מלו-מרשמלו וקטורד ;(2114)מוס,  שלי הצב ההיפראקטיבי ;(2114, מוסהאפילפסיה )
, )פינגלה חולצה של שקט בבקשה ;(2111)מלין,  מגמגם אבל פחות ;(2111אסיף, -)כהן
כל אחד הוא ילד ; (2116)הלמן,  ילדה מיוחדת ;(2117)דננברג,  גברת אפילפסיה ;(2117

"ספר זה נכתב מפיהם של ילדים בהקדמה לספרה כותבת מאק:  (.2133מאק, ) מיוחד
יא הידי במהלך פגישותיי המקצועיות עמם. מטרת הספר -ובוגרים כפי שהושמעו ונכתבו על

לעורר את הקוראים להביע ולהשמיע, ואותנו להאזין, לנסות ולהבין את קשייהם, אופן 
 תפקודם, צורכיהם ומשאלותיהם".
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ספרותי המבוסס על -ץדיאלוגי חו בונות היצירות מפגש ,זמנית-הקוראים בוסוגי אל שני 

 אתה".-יחסי "אני

   52כותבת מוס: שלי הצב ההיפראקטיביבהקדמה לספרה 

הוא בדיוק מה שהורים זקוקים לו כדי להסביר , הצב ההיפראקטיבי, שלי
שההורים  בין. [הפרעת קשב וריכוז]לילדם הצעיר מהי היפראקטיביות 

שלי עוזר להסביר . ובין שהילד קורא אותו בעצמו, קוראים את הסיפור לילדם
 .לקוראיו הצעירים מהי תופעת ההיפראקטיביות

ממלא את ייעודו בכך שהוא פותח בפני וכאחד  יםמבוגרים והספר המיועד לילד

 : הקוראים את עולמו הפנימי של ילד היפראקטיבי

הקטן פשוט לא היה יכול לשבת בשקט הרבה שלי , גם אם השתדל בכל כוחו
בכל בוקר ]...[ כך להישאר על המושב שלו ולשבת בשקט -התקשה כל]...[ זמן 

. ]...[ אבל כל יום קרה משהו לא טוב, "היום אהיה ילד טוב"היה מבטיח לאמא 
הכי בעולם אני רוצה להיות ". שלי נעלב מאד כשכעסו עליו וקראו לו ילד רע

כך עצבני וקופצני בתוכו שפשוט היה -הרגיש כל]...[ בליבו אמר  "ילד טוב
בכל פעם שעשה משהו רע היה . או לשבור משהו, מוכרח להתפתל או לצעוק

, עוד לפני שאני מספיק לחשוב על מה שאני הולך לעשות"]...[ מרגיש לא טוב 
אני חושש שהצבים האחרים לא ירצו לשחק עם צב "]...[  "כבר עשיתי את זה

   53."מונירע כ

מערכות מוצגות , סיונו של היחיד להתמודד עימהילאחר הצגתה של ההפרעה ונ

אמו של שלי לוקחת אותו לרופא ובהזדמנות זו מובא הסבר מפורט על תהליך . התמיכה

הרופא בודק . האמור להפחית את חששו של הילד מפני המפגש עם הלא נודע, הבדיקה

יש : "ומסביר אותה כך ששלי יבין יר את הבעיהמגד, משוחח עימו שעה ארוכה, את שלי

. ילדים וילדות קטנים שקשה להם יותר מלאחרים לשבת בשקט ולא לזוז ממקומם

דבר המקל על , להפרעה יש שם והסבר ."הילדים האלה הם היפראקטיביים

גלולה לבנה "הרופא איתר את הבעיה, שלי החל לקחת בכל בוקר . ההתמודדות עימה

עימו '" מטפל'אל איש אחד שנקרא "ופעם בשבוע הוא הולך  54ור לו להרגע"]...[ כדי לעז

האם שלי  ."על כל מיני דברים שגורמים לו להרגיש עצוב או כועס או נפחד"שלי מדבר 

שלי עדיין הרגיש : "אין תרופת קסמים. לא? האם נמצאה תרופת הפלא"? נרפא"

לא עצבני וקופצני כפי שהיה לפני  אבל]...[  לעיתים קרובות קופצני וחסר מנוחה בתוכו

לא כולם חושבים שהוא "ולמרות היותו היפראקטיבי  ."שאמא ואבא והרופאים עזרו לו

  55."והיו לו יותר ויותר חברים]...[ בני משפחתו אוהבים אותו מאד ]...[ צב רע 

של הסיפור " הרחקה"היא יצירה המדלגת בין  שלי הצב ההיפראקטיבי

בין קירוב ל ,והעברת החוויה לעולם החי( הצרכים המיוחדים בעלהילד ) האני""מ

הן מה שעובר שלי עובר  .הקורא לדמותו של צב שובב וחמוד עימו הוא יכול להזדהות

                                                           
2114מוס, , שלי הצב ההיפראקטיבי 
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הילד עם סיפורו -על מנת להבטיח את הזדהותו של הקורא. הוא בעצמו או עובר חברו

ארי ימבנה עלילה לינמתבססת היצירה על  ,עולם הילדים ההיפראקטיבייםעם של שלי ו

ההשגה, שאינו פיתרון קסם,  ההתמודדות עימה ואת הפיתרון בראת , המציג את הבעיה

 אלא פיתרון ראליסטי. 

 כוםיס

 אם אני אני משום שאתה אתה, ואתה אתה משום שאני
 אז אני לא אני ואתה לא אתה. –אני 

 אבל אם אני אני משום שאני אני, ואתה אתה משום
 56ני אני ואתה אתהשאתה אתה, אז א

מרכזי, המשמש הן את מערכת החינוך הממוסדת  ברּותח  ספרות הילדים נתפסת ככלי 

הערכים  של הילד מקרב בני משפחתו. ככזו, היא משקפת את ברּותהח  והן את סוכני 

-הילד ובנמען-ואה בנמעןשמבקשת החברה להטמיע בילדים, ובאם לפנינו טקסט הר

הרי שהיא מהווה כלי ראשון במעלה להבנת  57,ת במקבילשתי ישויות המתחנכוהמבוגר 

 . בעל הצרכים המיוחדיםהילד בו החברה מתמודדת ומקבלת את האופן ש

ארבעת המפגשים שהוצגו לעיל משקפים אידיאולוגיות שונות בדבר מקומו של 

חום בקרב ילדים בחברה: דחיקתו של הילד למרחב ַת בעל הצרכים המיוחדים הילד 

 טעונה, ארעיתעניין המקבע את שוליותו ואת ריחוקו מההגמוניה; פגישה , "שכמותו"

 בןהתמודדות עם  ;הדרה לבעל הצרכים המיוחדים, שבסופה "הטיפוסי"ואקראית בין 

רה הפרטית; וכן חשיפת ספ  בגבולות ה, המהווה הצגה שלו משפחה בעל צרכים מיוחדים

רמ בעל הצרכים המיוחדיםהקוראים אל  במרקם ו ול ושאיפה לשילובמתוך תחושת נ 

 החברתי הסובב אותו. 

נוכחותם של ארבעת המפגשים הללו מלמדת כאלף עדים על הקונפליקט 

של בעל הצרכים המאפיין את החברה הישראלית, בין רתיעה לשילוב, בין שמירתו 

ובין תחושה של  ,רצון לחשפו אל הספרה הציבוריתבין הל בספרה הפרטיתהמיוחדים 

ו. לאחר מיפוי ולקבלת בעל הצרכים המיוחדיםהילד ין שאיפה להבנת קשר כפוי לב

הקיים, נותר רק להצביע על ההעדר: יצירות שאינן נעזרות באלגוריות הממסכות את 

, כי אם מציגות אותה באופן ריאליסטי, אינן גוזרות עליה נידוי ומקדמות האחרּות

ו של תפיסה שתוביל לשילוב ,"טיפוסי"ל בעל הצרכים המיוחדיםתפיסה שוויונית בין 

 נשלות מהסטריאוטיפים המשויכים אליו, מאידך גיסא.ימחד גיסא, ולההראשון 
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 אביב: יסוד.-תל )תר' ס' מילוא(. שלי הצב ההיפראקטיבי. (2114)ד'  ,מוס

 אביב: דני ספרים.-. תליש לי חבר. (3776)מור, ג' 

 אביב: אלו"ט.-. תליש לי חבר והוא אחר. (2113)מישורי, ע' 

 אביב: יסוד.-. תלמגמגם, אבל פחות. (2111)מ'  ,מלין

 אביב: יסוד.-. תלחולצה של שקט בבקשה. (2117)פינגלה, צ' 

 אביב: שבא.-תל )תר' י' אטלס(. משהו אחר. (3777)קייב, ק' 

 . הוצאת נשיא.ידיו המדברות של גל(. 3777רויף, ש' )

 אביב: הקיבוץ המאוחד.-תל .מעשה קסמים. (2132)שביט, א' 

 מזרחי. אביב: מ.-תל גור(.-)תר' נ' בן נותינוק הפסים של. (2116)שילדס, ג' 

 תאוריה מחקר וביקורת

 ח' דויטש ומ' בן ששון )עורכים(,. בתוך: הרהורים –אחרות, גבולות ודיאלוג . (2113)ארליך, ש' 
 משכל. ידיעות אחרונות, אביב: -תל. (17-37 )עמ' בין אדם לעצמו ולזולתו –האחר 

 : צ'ארלס סקריבנר.יורק-. ניואני ואתה. (3761)בובר, מ' 

-תמורות בזהות הישראלית מנקודת ראות פסיכולוגית –על האחרים בתוכנו . (3777)און, ד' -בר
  גוריון.-שבע: אוניברסיטת בן-באר .(1עמ' ) חברתית

שנתון סמינר  –החינוך וסביבו  ".יּות-כמה מילים על "אחרות" ו"אנחנו. (2117)גור, ח' 
 . 417-414, 13, הקיבוצים
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 ח' דויטש ומ' בן ששון )עורכים(, בתוך:. על הגבול הדק בין זהות לאחרות. (2113)ביץ, ז' גור
 משכל. ידיעות אחרונות, אביב: -תל (.13-16)עמ'  בין אדם לעצמו ולזולתו –האחר 

 . 311-74 ,2, 76, הד הגן. מוטיב השונה בספרות הילדים –אחד ומיוחד . (2112)גירון, ר' 

, כמו כולם אבל אחרת )בעלי נכויות ובעלי לקויות( –חינוך על הפרק . (תשנ"ט) .חקק, ב' )עורך(
 ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט. .37

כמו כולם  –חינוך על הפרק  .היבטים של חריגות ונכות –להיות שונה . (תשנ"ט) .כהן, א' )עורך(
משרד החינוך, התרבות  ירושלים: .(24-21עמ' ) אבל אחרת )בעלי נכויות ובעלי לקויות(

  .והספורט

 אביב: אחיאסף.-. תלאבחון וקידום הילד החריג בגיל הגן. (3767) בהרב, י'וסימפסון, ש' 

על הנמען הילד והנמען המבוגר בשיח ספרות  –ביחד וכל אחד לחוד . (2111)סצ'רדוטי, י' 
 אביב: הקיבוץ המאוחד.-. תלהילדים

כמו כולם אבל אחרת )בעלי נכויות  -חינוך על הפרק . אמאאני יכול . (תשנ"ט)פינקוביץ', א' 
 ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.  .32 ,32, ובעלי לקויות(

 .37-32 ,ג', כג, ספרות ילדים ונוער. על הילד החריג בספרות הילדים העברית. (3776)פרדקין, נ' 

חברה,  – ספרות ילדים השתקפויותבתוך:  הילד הרגיל נפגש עם הילד החריג.. (3772) רגב, מ'
 .אביב: אופיר-תל (. 377-373)עמ'  אידיאולוגיה וערכים בספרות ילדים ישראלית

אביב: -. תלאלימויות: על ייצוגיה של האלימות בספרות העברית החדשה. (2132)רודין, ש' 
 .רסלינג

בין אדם  –האחר  .שורשייה האנטולוגיים של הפוליטיקה –האחד והאחר  .(2113רוזנברג, ש' )
 אביב: משכל. -. תללעצמו ולזולתו

Diagnostic and statistical Manual of mental disorder- DSM-IV-TR )Fourth Ed.(. 
(2000). New-York: The American Psychiatric Association.



 

 

 
  


