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 " נדונה בעבר ונדונה בהווה. הזכות לכתיבה אודות השואהשאלת "

היות  אין לכתוב על השואהכמספר הדנים מספר הדעות; יש הגורסים כי 

 והכתיבה מהותה אמנות ואין לקשר את האמנות עם זוועות השואה. 

  ות לשואה הוא השתיקה.הביטוי הנאיש הגורסים כי 

 .שורדי השואה הם בעלי הזכות להתבטא בנושאויש הגורסים כי 

אורי אורלב, שורד שואה, כותב אודות השואה. בסיפוריו ניתן לאתר 

 רבדים אוטוביוגרפיים, מחד, ורבדים מבדיים מאידך.

 

( כותב ומספר אודות חוויות שחווה, באופן 1391אורי אורלב, ילדי פולין )

 , בתקופת השואה ולעיתים משלב יסודות מבדיים בסיפוריו.אישי

מחנות ההשמדה והמתרחש בהם "תלויים ברקע" אין אזכור ברור, אורלב 

מודע לידע של הקורא ומסתמך עליו; כוונתו להראות את האדם 

כרוניקת תעשיית המוות. אורלב מתרחק מיצירת  דשבהתרחשות ולא תיעו

וא מקרב את בני הנוער בעדינות "פורנוגרפיה" של השואה, בכך ה

ובחמלה אל הנושא ומהותו. כך גם יכול הקורא לחוש אמפתיה עם 

הדמויות ולהסיק מסקנות אודות המצבים שמזמן אורלב בסיפוריו ובטווח 

 הארוך מסקנות אודות האדם, אופיו, משמעותו וחייו.

 

מצד הקורא כלפי  אמפתיהבסיפוריו משלב אורלב יסודות המזמנים 

ויות אודותיהן הוא קורא. את האמפתיה יוצר אורלב באמצעות הדמ

בתקופת השואה )בכך הוא מביא לידי ביטוי את משמעות  סיפור החיים

גילם. -המוות...( בסיפוריו אורלב מזמן לקוראים מפגש עם חיי ילד בן

בימים טרם מלחמה הוא מתאר את האינטראקציה שלו עם הילדים 

המטלות שלו כילד תוך מחאה על כך שחייו הגרים בשכנות, הפעילויות ו

 משעממים והלוואי ויקרה משהו שיהפוך אותם לחיים מעניינים. 
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 .יסודות הומניסטייםבסיפורים שוזר אורלב 

 

תפישת עולמו, כפי שבאה לידי ביטוי בספריו, הינה תפישת עולם 

 הומניסטית.

ובים אורלב מעיד על עצמו שאינו מסוגל לשנוא. לתפישתו יש אנשים ט

ויש אנשים רעים בכל העמים ובכל המצבים... ויש גם אנשים רעים ויש 

 בהם טוב...

ב"אי ברחוב הציפורים" ממחיש זאת ברמיזה שגם הגרמנים אינם עשויים 

מקשה אחת תוך ביקורת על ברוך שאינו מבחין בכך. "היתה באה 

 החרושת והיו מעמיסים את-מכונית עם חייל גרמני ושני סבלים של בית

החבילות. כשהיה בא הגרמני הצהוב, הוא היה מכבד את ברוך בסיגריה. 

אבל ברוך לא כיבד אותו בתה. כשהיה בא הגרמני הג'ינג'י הוא היה 

 צועק עליו ומכריח אותו לסחוב ביחד עם הסבלים." 

לערכיות של אורלב בסיס איתן בחינוכו. הוריו טיפחו את האידיאולוגיה 

 וויכוחים האידיאולוגיים אליהם נחשף בבית. ואת הערכים. הוא ניזכר ב

 אמו היתה הומניסטית בעלת תובנות ציוניות והאב אזרח העולם. 

אדם, לא חשוב מה צבע העור, איזה אף גדל על -"אבא אמר שכולנו בני

הפרצוף או באיזה שם מכנים את האלוהים.". ואמו השיבה "לא חשוב מי 

אבל כשאתה כבר נולד אתה לא  אתה נולד, סיני או כושי או אינדיאני.

 -–הטמעה וגישת האם  -יכול להתכחש לשורשים שלך." גישת האב 

 התאמה הכוללת את המחיר... 

אורלב, כאמור, רומז על כוונותיו ובכך שם מבטחו בקורא שיקלוט את 

 הרמזים ה"שתולים" בסיפור בין ובתוך המילים.

רמזים טמונים לדוגמא, בספר "האי ברחוב הציפורים". בשם הספר 

 מהותיים להבנת הספר )כרמזים מטרימים ובדיעבד(:

 רחוב      ציפורים.      אי
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 "אי" 

 המציאות בה חי אלכס היא בלתי נורמלית לאדם    -שפיות -. אי1 

 השפיות בה -ולילד בפרט. הסיפור מתאר את איבכלל                   

 רלב אינו ושורד אלכס כאדם, כילד וכיהודי. אוחי                   

 השפיות בה מתפקד -מהקורא להבין את אימצפה                   

 להכירה.אלכס אלא                   

 צורת נוף גיאוגרפית. יבשה המאפשרת חיים בלב           -. אי 2

 תנאים בלתי אפשריים לחיים עבור האדם.                   

 נו מסוגל לחיות בים כך גם אינו מסוגל אדם אי                  

 לחיות בים השנאה, המוות והאכזריות שמסביב לאי                   

 המטאפורי.                  

 אפשר -המחבוא של אלכס מאפשר לו לשרוד היות ואי   - . אי יכולת...9

 לראותו.                   

 יכולת להבין את המצב בו חי ואותו שרד אלכס.אי                    

 אי יכולת לתקשר עם אנשים אחרים.                   

 פי מערכת כללים שאפשרו -אלכס נאלץ לחיות על      -אפשר -. אי4

 אפשר ללכת עם אבא...-לשרוד: אי לו                    

 ים.אפשר לתקשר עם אנשים אחר-אי                    

 אפשר לאפשר למישהו לראות את המחבוא.-אי                    

 אפשר להתאבל על חייו ועל הקרובים לו כל -אי                    

 .תהוא עסוק בהישרדו עוד                    

 

 "רחוב" 

פי רחובות(, על קצב -רומז על שיגרה, על סדר אורבני )עיר מסודרת על

 ותנועה. 

 אלץ רק לצפות ברחוב, להציץ אליו ולהתגנב אליו.אלכס נ
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 "ציפורים"

 מטאפורה שחוקה לחופש. 

כמובן שבסיפור אלכס סובל מהפקעת החירויות וניתן לראות את רקמת 

 לקבלת החירויות הטבעיות בחזרה. ההחלום והציפיי

 מה שיכל.יחד עם זאת ב"אי" שלו הוא מנסה לשמר את החירויות עד כ

 

אם נחבר את האי ואת הציפורים תוך התייחסות לרבדים הגלויים 

 והסמויים נגלה את מהות הסיפור, את מהות חוויית הסופר. 

 לספר שתי כריכות

 

                              

 

 

 

המחזקות את הנאמר הכריכה/ות ומוסיפה/ות את שינוי הגישה והיחס 

 ;לנושא ולקוראים

 וי בתפישת ספרות השואה, מסיפור לתיעוד.. חל שינ1

 . קיים רצון להעניק לספר מעמד של סיפור אותנטי, קרוב לתיעודי.2

 . תפישת עולמו ההומניסטית של היוצר באה לידי ביטוי בכריכת ההוצאה 9

 הילד במרכז ההוויה. -האדם  -המאוחרת )הצילום(   

 רכיו. )בניגוד . הקורא מוזמן להכיר את עולמו של היוצר ואת ע4

 המציצנות בכריכה בהוצאה המוקדמת ]הציור[(.לתחושת    

 . הצילום יוצר לסיפור הילדים מימד מבוגר. באווירה שרווחת כיום בה 5

 מבוגרים )לראייה, -קבלים את הלגיטימציה להיות ילדיםמהילדים    

 כמתיילד ולכן  שביגוד וכו'( הציור עלול להיתפ סדרות טלווזיה,   

 מימד של "ריאלטי".הכריכה המצולמת בעלת    
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קריטריונים   

 להשוואה

 

 

 

 

כותר הספר מודגש  כותר הספר והדגשתו

בבהירות, בלבן על 

הרקע הכהה ובכך 

נוצרת התחושה של אי 

בהירות מנקודת מבט 

 הדמות המצויירת.

הלובן, הבהירות 

והטוהר שייכים לדמות 

ולא לרקע האופפת 

 ותו.א

כותר הספר מודפס 

באותיות מוארכות 

היוצרות, אסטציאטיבית, 

תחושה של בתים 

גבוהים בהם הסתתר 

 הילד )רמז בדיעבד(.

האותיות מודפסות 

בצבע אדום כשלטי 

 אזהרה.

הציור בעל המרקם  הרצון לאותנטיות

הישן נותן תחושה של 

 אותנטיות.

הצילום של "ילד 

אמיתי" מעניק תחושה 

הילד  שהסיפור, כמו

המצולם, אמיתי, 

 אותנטי.

הרקע הכהה מבליט  הבלטת דמות ורקע.

 את התמונה. 

ביטוי לאפלה הסמלית 

האופפת את הילד מחד 

ושמירה על אנושיות, 

והר הילד בתוך ט

 ה"אי" מאידך.

ה"משחק" בחוץ אפל, 

הרקע בהיר, מרקמו 

מוכתם יוצר תחושה 

אותנטית, ישנה, 

כתמונה הלקוחה 

 מ"שם" מ"פעם".

דמות הילד מוצללת, 

ביטוי לחוסר הודאות 

ולקשיים של הילד 
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לא ברור, לעומת 

עולם המשחק שיצר 

 הילד לעצמו בעצמו.

 לשרוד בעולם עויין.

ליט הרקע הבהיר מב

 את הצילום הכהה.

שם היוצר מודפס מעל  הצגת היוצר

וקרוב לכותר יוצר 

תחושה שהסיפור הוא 

סיפור היוצר. הקירבה 

בין שם היצירה ושם 

היוצר יוצר בעין 

 ובתחושה שייכות.

חיזוק לתחושה זו נוצר 

גם בשל השימוש בצבע 

הזהה בגופן בו מודפס 

 היוצר והיצירה.

שם היוצר מודפס מעל 

יוצר תחושה  התמונה

שהסיפור הוא סיפורו 

של היוצר אך מאחר 

ובין שם היוצר ושם 

היצירה מפרידה תמונה 

יש תחושה של ריחוק 

מה שיכולה לבטא 

מרחק של זמן, מבט 

על של היוצר על 

 חוויותו/יצירתו.

צבע הגופן בו מודפס 

שחור יוצר  -שם היוצר 

תחושה של כבדות, 

 רצינות.

שילוב הצבעים בו 

ם היוצר מודפסים ש

 -ויצירתו 

שחור+אדום=צבעי 

 סכנה. 

"פניית" הילד אל 

 הקורא.

הקורא מציץ אל 

עולמו של הגיבור. 

 הילד חשוף.

 החשיפה מכורח. 

הגיבור מציג את עצמו 

 ואת שלג בפני הקורא.

 החשיפה מרצון.
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אורלב מגדיר את חייו ואת ספריו ככלים שלובים; לדבריו הוא "כאילו חי 

ר." בסיפורים מחליף המספר "תפקידים" ונקודות מבט, בתוך איזה סיפו

לעיתים הוא פועל בסיפור ולעיתים הוא מתבונן במתרחש. מקור 

הדואליות בחיים בשני עולמות: עולם המבוגרים, כפי שהוא חווה אותו 

היום... ועולם הילדים, כפי שהוא חווה אותו, היה חלק ממנו ומביא 

 אותו לידי ביטוי בסיפוריו.

 ב חייב לשלב בין שניהם. אורל

 

רמז לקול המבוגר בחוויית הילד מובע בניסיון של אלכס )ב"אי ברחוב 

הציפורים"( למצוא הסברים להתנהגותם של הנאצים כלפי היהודים. שכן 

 כהומניסט שהתחנך באופן הומניסטי התקשה למצוא הסבר הגיוני לכך.

בר. אולי משום "איך קרה שאז הם היו בני אדם? לאבא לא היה שום הס

כך האנשים לא רצו להאמין בהתחלה שהם הורגים את היהודים ובאמת 

 -שולחים אותם לעבודה." אלכס התמודד עם הסוגיה כשפי שק. צטניק 

 "פלנטה אחרת".

 

 כתיבתו מהווה מעין "כתיבתרפיה" המאפשרת לאורלב להתמודד. 

השואה  אורלב העיד על עצמו שאינו מסוגל לחיות ולהביע את חוויות

מנקודת מבט מבוגרת הכוללת את התובנות אליהן הגיע במשך השנים 

לכן הוא מוצא מקלט בסיפורי הילדים, בסיפורי הילדים הוא חווה את 

השואה באמצעים ילדיים איתם הוא מסוגל להתמודד. הוא אינו מוותר 

על המסרים הויזואליים והערכיים אך מעתיק אותם אל סיפורי 

  הרפתקאות לילדים.

ההשרדות התאפשרה בזכות הזדהותו עם גיבורי ספרי הרפתקאות  -כילד 

סיפור חוויותיו כסיפורי הרפתקאות מהם  –-ועם התנהגותם. כמבוגר 

הושפע כילד מהווה פורקן, קתרזיס בדרך בה הוא מסוגל "לעבד" את 

 חוויותיו ולהמשיך ולחיות חיים נורמליים.
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י, הרביעי... הכרות עם האישי כתיבתו מזמנת לבני הדור השני, השליש

שבתוך הסבל האנושי בפשעי הנאצים ועוזריהם כנגד האנושות. הכרות עם 

 האדם מאחורי המספר.

 סיפורים... 0666666אנשים הם  0666666
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 :מקורות ביבליוגרפיים

 , מנחם רגב.בדרכי הספרות לילדים
 , אורי אורלב.האי ברחוב הציפורים

 , ברכה גולדברג.ה עצמיתההומור כאמצעי להצל
 , בטלהיים.הורה מתקבל על הדעת

 , אורנה יצחק בירבך. הצחוק מרשם בדוק!
ספרים וסיפריות בגטאות היהודיים באירופה  -הרעב לאות המודפסת 

 , דוד שביט.ידי הנאצים-הכבושה על
השואה כהרפתקת ילדים, הסופר אורי אורלב: "עם המוות אי אפשר 

 להזדהות".
 , מנחם רגב.להיות ילדים ומאז חדלו

 , אורי אורלב.חיילי עופרת
 פרופ' קליין.שנה אחרי השואה,  46 -חיים בצל איום בהשמדה 

, מתוך רוח אחרת, הוצאת מרכז המורים כאילו אני חי בתוך איזה סיפור
 חי.-במכללה האקדמית תל

 , אדיר כהןלגעת בכאב, מכוונת אש, תמורות בספרות ילדים 
, זיכרון סמוי, זיכרון גלוי -בספר טריטוריות השתיקה, לכבוש מחדש את 

 בעריכת יואל רפל, משרד הבטחון. 
 , הוצאת זמורה ביתן.לקסיקון אופק לספרות ילדים

 שירהתרפיה הלכה למעשה, חלק א, אדיר כהן. - מילים על פי תהום
 

, יום עיון "אין פרפרים פה", מכללת מפגש עם הסופר אורי אורלב
 וך.לוינסקי לחינ

 אדיר כהן.שירהתרפיה הלכה למעשה, חלק א,  -מילים על פי תהום 
, בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והמרד ע"ש יצחק משחק החול

 קצנלסון.
, דינה שטרן, מתוך עיון נושא השואה בסיפורי אורי אורלב מציאות ומבדה

 ומחקר.
 , אורי אורלב. סבתא סורגת

, זיוה פלדמן, עיונים בספרות לבעיבוד דידקטי ליצירות של אורי אור
 .4ילדים 

 , צילה רון.על ספרי ילדים ונוער בשואה
השואה  -, השתלמות "בכבות הזיכרון, נדלק הדמיון 11שיעור מספר 

 בראי הספרות, השירה והמחזאות בארץ".
 ברכה גולדברג. -היות אדם (ל) -כנית הלימודים ת

 


