
 

 
 5כרך  –תשפ"א  – בין השורות

 ח

   "שאנן" לחינוך הדתית  האקדמית המכללה נשיא ברכת

  / חדר  הנקראת  הקופסה  ובתוך   / חדר  הנקראת  קופסה  יש   / זמן  הנקראת  הקופסה   בתוך 
 1יש קופסה הנקראת זמן. / בתוך אלה אני גר / ומקשיב לרשרוש הקופסאות הנחבטות / זו בזו. 

 

 נמענים יקרים, 

המאמרים    בין השורות.פניכם את כתב העת החמישי לחקר ספרות ילדים ונוער  ל אנו מתכבדים להציג  

בכתב העת הם כעין אדוות מים ההולכות ומתרחבות. בין כל המאמרים אני מלקט את קולות הספרים  

ואת קולות הסופרים, מדמה את עצמי יושב בתוך הקופסאות בשירו של לסקלי ומעמיק לקרוא ולעיין  

ה ועוד במחקרים  העת  עוד  בהם. לכתב  לי לקרוא  מכובדת של  בין השורות  קוראים  מערכת  שותפה 

אנשי   של  המחקרית  הגותם  פרי  הוא  מהמאמרים  וחלק  שונים,  אקדמיים  ממוסדות  וחוקרות  חוקרים 

 כתב העת יוצא לאור באיחור קל במהדורה אלקטרונית, בשל מגפת הקורונה שפקדה אותנו. המערכת.  

ים צעירים גדלים בסביבה טכנולוגית ודיגיטלית, המגבילה אותם למאמץ מודרני שבו אנש -בעידן הפוסט

קוגניטיבי שטחי, ובעידן שבו השיפוט המוסרי משתבש, כתב עת ספרותי זה נדרש להבין את הדילמות 

ואת הרעיונות החדשים בתחום חקר ספרות הילדים, שרבים מהכותבים כאן מוצאים בו נתיב בריחה 

מהצ הטכנולוגית,  לידע מההאצה  המוגברת  מהחשיפה  מהתחרותיות,  הזמן,  כל  מעודכנים  להיות  ורך 

למידע העצום הנערם    ההולך ונערם. קצב השינויים שמהירותו נוסקת אינו מאפשר תהליכי הסתגלות

סביבנו. חקר ספרות ילדים הוא אי שקט בתוך כל סערת החוץ ופותח לנו צוהר למשמעות האמיתית  

 ר העתיד, כצרכני תרבות טובה ואיכותית.  הילדים, הנוער, דו – בחיינו 

וגם כאדם, אני אומר  בית ספר לרפואה בתחום הפיזיולוגיה של בעלי החיים, כמחנך, כאזרח  כבוגר 

שהתהליך של בניית חברה וההגדרה שלה הם בעלי משמעות, ואחד המרכיבים של תהליך זה הוא המבט 

 ובתחום מחקרה.  תחומי בתחום ספרות הילדים והנוער - תחומי והבין- הרב

 מאחל לקוראים הנאמנים קריאה מועילה, 

 

 

 פרופ' אבי לוי 

  "שאנן"   לחינוך הדתית  האקדמית המכללה נשיא

 

   .45. עם עובד, עמ' 1992-1968באר חלב באמצע עיר: כל השירים (. 2009לסקלי, ח' ) .1
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