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 הילד שהציל את הבכורים במצרים 
 רונן לוביץ'

 

. שקט  לפנה"ס  1309  שנת ב' תמ"ח,   ,בניסן ו "טליל  בהערב היה מתוח ביותר. היה זה  

אפשר לחתוך את האוויר המתוח בסכין. היה זה שקט שאחרי הסערה, היה שרר בבית, ו

נודע. יועד בן העשר שכב על מצע הקש שלו שהיה   ולא פחות מכך גם שקט שלפני הלא

ספוג בריח של אש ועשן, ובאוויר עדיין נישא ריח של כבש צלוי. זמן קצר קודם לכן, 

יהודים   עת בין ערביים, שחט אביו את השה שהיה קשור למיטתו במשך ארבעה ימים. שב

שחיטות רבים התקבצו אל הצד האחורי של הסמטה שהתגוררה בה משפחתו של יועד.  

השכן סייע לאביו בהפשטת השה, ולאחר   ליצפןאהפסח הרבות יצרו שלוליות של דם.  

ראשו על  אותו שלם  צלו  הם  יועד  ,מכן  של  אביו  קרבו.  ועל  כרעיו  עדיאל,על  ידע    , 

שני הורים  בעצמם. כמה בשר כבר יכולים לאכולשלם שהמשפחה לא תוכל לאכול שה 

השכן ומשפחתו לאכול את   אליצפןנו מראש עם  הם נמ  פיכךל  עם שלושה ילדים קטנים.

לבית משפחתם.   צפןילבין בית משפחת א  ,ה נעשתה ממש סמוך לביתיהפסח ביחד. הצלי

יועד נכנס לבית כדי לטפל בחפצים שרצה לקחת אבפעם  מדי פעם   תו י היה אביו של 

 לדרך, והיה מבקש מיועד שיעמוד בחוץ ויפקח על השה הנצלה.

רד לאחר  אחדות  יועדשעות  של  אבא  הכריז  החשכה  עדיאל,ת  וכולם   ,  מוכן  שהשה 

מוזמנים לסעודת הפסח. הם ישבו לאכול בהתרגשות גדולה. שום דבר בארוחה הזו לא 

התלבשו במיוחד, ונראו כמי    אליצפןדמה לשום ארוחה שאכל יועד אי פעם בחייו. אביו ו

הרגלם שלא כנעליים  תניהם, נעלו  ובד במ  ת שעומדים לצאת למסע ארוך. הם חגרו חגור

האכילה.   בעתלהיות יחפים בארוחת הערב, ואף החזיקו בידם את מקל ההליכה שלהם  

פח ועם קלחי חסה, וכולם אכלו ואכלו, תחתיכות הבשר נחתכו ונאכלו יחד עם בצק שלא  

 ה להםמהות הפצירו בילדים לאכול עוד ועוד, וחזרו ואמרו שמחכיכאילו אין מחר. הא

 בשעתו ואכלו, כאשר  דבר מכל הבשר שיישאר. הם אכללקחת    וכי לא יוכלוארוך,  לילה  

כדי להמשיך בהתארגנות   שוב ושוב  לבית ויצאה ממנונכנסה  של יועד  הארוחה אימא  

אימא של יועד גם הדגישה שהיא חייבת לסדר את הבית כדי שהמצרים שייכנסו    למסע.

 לבית אחרי העזיבה, ימצאו אותו מסודר. 

 ן שהוא יטפל בשאריות של הפסח כי צריך לשרוף אות  יוסעודה אמר אבמה ה יכשהסתי

רזה יז  ואימ  .ואסור להשאיר חתיכות בשטח. הוא אמר ליועד ולשתי אחיותיו ללכת לישון
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בהמשך הלילה הם   שכןאותם ואמרה שיש להם מעט מאוד זמן לישון ולאגור כוחות,  

 אמורים לצאת למסע הארוך ממצרים לארץ כנען. 

כב על מצע הקש כשהוא אחוז התרגשות לקראת היציאה למסע. אחיותיו הקטנות יועד נש

מי מדברים וד,  י נרדמו  הוריו  את  שמע  הוא  להירדם.  עומד  לא  שהוא  ידע  הוא  אולם 

א ראה אותם אורזים עד אותו יום. ועסוקים באריזה. הוא מעולם ל  אחרבלחישה בחדר ה

למצוא כל דבר קטן שהוטמן במשך   לחוצים מאוד  וריושהיועד  היום הרגיש  אותו  כל  ב

 כוח שום דבר. שפינות, והבין שחשוב להם מאוד לא לכל מיני השנים בקירות הבית וב

מתעקשת לקחת את כל   וד את הוריו מתווכחים ביניהם, כשאימעבשלב מסוים שמע יו

 מנסה לשכנע אותה שאין בכך טעם.   יו תכשיטיה, ואב

יאה ממצרים נקבל תכשיטים מהמצרים, הוא "הרי משה השליח הבטיח לנו שלפני היצ

ם דלי ושמלות, אז מה הטעם לכל אוסף התכשיטים ה  באמר שנקבל מהם כלי כסף וזה

, ואין להם באמת הרבה תכשיטי עבדים שעשויים מחמר"אלה , ולאימ  יואמר אב ,"שלך

התעקשה שקשה לה להיפרד מתכשיטיה, וגם אם יהיו לה תכשיטי זהב   ואימ  עדיין".  ערך

 היא תמשיך לאהוב את תכשיטי החמר שלה.  

אנחנו הולכים אביו ניסה טיעון אחר, "  " מה כבר תעשי עם תכשיטים בכל המסע הארוך,"

תכשיטים  על  יחשוב  בכלל  מי  המדבר,  בחולות  שטח,  בתנאי  ארוכים  חודשים  לחיות 

 מיד העלה טענות הגיוניות, אך לא פעם הן היו גם מעצבנות.  אבא ת ?!"במדבר

עדיאל, זה לא עניין של ערך התכשיטים,   אותי,  תבין"אני רוצה שלא ויתרה ואמרה    ואימ

שעברה   ה וגם לא כמה אני אשתמש בהם, זה עניין רגשי. יש לי פה שרשרת חמר צבוע

את אחותי שנפטרה מעצב במשפחה שלי עוד מסבתא יוכבד. יש לי אצעדה שמזכירה לי 

כמו שאתה גם הכומז  ית השליכה את התינוק שלה ליאור.  וכאב אחרי שהשכנה המצר

רבה זיכרונות. אני לא מוכנה לוותר על התכשיטים שלי, כמו שאתה יודע מעלה אצלי ה

 . "לא מוותר על אוסף הסכינים שלך

הוא   נסוג וויתר.  ו הואלהוויכוח שלו עלול לסכן את אוסף הסכינים שש  יואבכשהבין  

 "טוב, בסדר,  :והפטירשאימו תיקח כל תכשיט שהיא רוצה,  סכים בעל כורחו  נאלץ לה

אנחנו יש גבול. , המראותקחי את יקחי את כל התכשיטים שלך, אבל אני לא מוכן שתית

. אימא של יועד לא ויתרה גם " ל על חמורים ואין לנו עגלות להעמיס מראותוסוחבים הכ

אתה יודע טוב מאוד שרק בזכות "היא הכריזה,    ", שתיהן אני לוקחת  את"על המראות.  

. ואימ   שאלה  ?"המראות האלה יש לנו היום שלושה ילדים. איך אני יכולה להיפרד מהן

אביו כנראה החמיץ פניו, כפי שהוא עושה כשאין לו טיעון חזק לומר, ואימו ניצלה זאת 
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מתגאה בה ומראה תמיד שאתה  ,זוקח את אבן הצור הכבדה הוכמו שאתה לוהמשיכה: "

לוותר, והם המשיכו   יו. שוב נאלץ אב"אותה לכל אורח, כך אני לוקחת את המראות

 לארוז ולדון על כל כלי וכלי בבית האם לקחת אותו וכיצד.

לו   נזכר שאביו הסביר  הואולפתע חלף הרהור במוחו.    ,יועד הקשיב לקולות ולרעשים

שאחרי שחיטת הפסח הוא ימרח מדם הפסח על כבר לפני ארבעה ימים, בעשור לחודש,  

אביו עשה זאת. יועד זכר היטב את אם  שתי מזוזות הפתח ועל המשקוף, אך הוא לא זכר  

ים של יום י"ד ניסן לאחר שחיטת יאגודת האזוב שאביו הראה לו, כשהסביר שבין הערב

הוא יצבע בדם השה את  ,וכמו במברשת ,האזוב בדםהפסח הוא עתיד לטבול את אגודת 

שיצא להרוג את בכורי המצרים, ידע כ "אהיה אשר אהיה ," הסביר אביו,כך"המשקוף. 

. יועד תהה "על הבית ולא להרוג בו את הבכור  ח שבבית הזה גרים יהודים, וכי עליו לפסו

ה  הוא,מדוע  מדוע  הפתחים.  לצביעת  נדרש  ב  קב"ה  בין  לעבור  המצרים שמסוגל  תי 

 יו,אולם אבוהדם.  של  בית ולהרוג אותו, מדוע הוא זקוק לסימן    לזהות מי הבכור בכלו

התלבט בכך בעצמו, הוסיף והסביר שהסימן לא   אף   כאילו קרא את מחשבותיו, ואוליש

להקיז  יהודים שמוכנים  מאמינים,  יהודים  גרים  הוא מראה שבבית  אלא  למלאך  נועד 

 הודים כאלה אסור להרוג את הבכורים. מדמם למען הגאולה, ואצל י 

יועד הרהר בדם הפסח ובמזוזות המשקוף, ופתאום הכתה בו כברק המחשבה שהוא לא 

 ,"אבא מן הסתם היה קורא לי לראות"צובע את המזוזות והמשקוף בדם.    יואת אב  ראה

אני אפילו לא זוכר שראיתי את אגודת האזוב כשהתיישבנו לאכול "אמר יועד לעצמו.  

 אמר יועד לעצמו.  ",הבשר. נראה לי שאבא שכח  את

נתן בו  הבחין בו לאור הנר הקלוש,  הוא מיהר לקום ממיטת הקש וניגש אל אביו. אבא  

 ,אבא "  :מרפנות אליו ואאולם יועד מיהר ל  .ועמד לגעור בו שיחזור למיטתו  , מבט זועף

 ,"לא"  "ך?לארוז את צעצוע העץ של"אמר אבא,    ," מה שכחתי"   " אתה יודע מה שכחת?

. אבא קפא לרגע, ואחר אמר ברוך: "שכחת לצבוע את המשקוף בדם השה"  ,אמר יועד

אתה צודק יועדי, ממש צודק, אני רק מסיים כאן לקפל את הבגדים והולך לעשות זאת. "

 ." אתה יכול לחזור לישון בשקט, יועדי

שכב   הוא  שקט כלל וכלל. היה  לא  אולם  ויועד חזר אל מצע הקש שלו כפקודת אבא,  

לא שמע את דלת הבית נפתחת  הוא  שמע את אביו מתעסק ומתעסק, אבל ו  ,דרוך ומתוח 

של אגודת אזוב. הוא זכר כיצד אבא אמר לו אתמול שהדם נועד  מריחה  ולא שמע קולות  

אחרים, אולי הוא ישכח את הדם שנועד בשביל יועד. אבל אבא עכשיו עסוק בדברים  

 בשביל יועד.  
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אחרי שהרהר והתבעת שעה ארוכה קם יועד בשנית. כשאבא הבחין בו, הוא שמט מידיו 

 .אמר מבלי שיועד אמר דבר  ,"אתה כל כך צודק יועדי "ונרתע.   בה  החזיק שאת הכתונת 

זוכר שאמרת   אתה"אמר יועד,    ,"אבא"  בדם הפסח."  ד ניגש לצבוע את הפתח יאני מי"

"אתה צודק יועד,  אמר אבא,    ,"בוודאי ".  "לא יהיה יותר יועדליועד,  לי שבלי הדם שנועד  

 . "ד ינה אני מטפל בזה מייוה

תביאי בבקשה את אגודת האזוב שהנחתי מאחורי "פנה אבא לאימא של יועד,    "אימא,"

הביאה ו  יועדה, אף היא נזכרה שהדם נועד כדי להציל את  הל . אימא מיהרה בב"הדלת

מיהר אל הפתח ועבר על כל מזוזה מלמעלה למטה ועל   . אביולאבא את אגודת האזוב

 ",תוכל לישון בשקט  סוף סוף באמת  עכשיו"המשקוף מימין לשמאל, וחזר ושנה ושילש.  

 . ליועד אמר אבא

שידע שלא יוכל לישון בשקט. גם כשמעבר לקיר כבר לא נשמעו   אףיועד חזר למיטתו  

וג מ קולות,  חדל  לא  הוא  נחירות,  רעשי  שמע  כאשר  בכורים ודאלם  עוד  יש  אולי  ג. 

עוד הוא מהרהר   ? שאבותיהם עסקו באריזה ושכחו לצבוע בדם הפסח את מסגרת הפתח 

בסכנה, כעת כמוהו  בכל בכורי בני ישראל שנמצאים  בבכורי מצרים שעומדים למות, ו

לא אולי  אנה ואנה, אבל  הכתה בו התובנה שאבא טרח ומרח את אגודת האזוב    לפתעו

קשה להבחין בכך, אבל זה די ברור. הרי היה  היה בה כל דם. בחושך הכבד ששרר בבית  

הוא אינו זוכר את אביו טובל את האזוב בדם, וגם אם עשה זאת, אולי הדם כבר התייבש 

 ונקרש. 

מו שוכבת במיטתה, והחליט ייועד קם בחיפזון. הוא ראה את אביו ישן בישיבה ואת א

לא יעיר אותם. הוא ניגש לפתח ובדק: אכן לא היה כמעט שום סימן של דם על המזוזות ש

ועל המשקוף, רק כמה טיפות שאולי ניתזו במקרה. יועד חיפש ומצא במהירות את אגודת 

את השלוליות לחפש  צד האחורי של הסמטה שבה נשחטו הפסחים,  יצא לאחר    .האזוב

 ,חשכהעל אף ה  ,רב הצליח אך במאמץ  ובקושי  כבר יבשו,    ןשהדם נקווה בהן. כמה מה

ואפשר לראות   למצוא כמה טיפות דם, זעיר פה זעיר שם. כמה טוב שהירח מלא הלילה

מרח, רץ רצוא ושוב צבע ובו. הוא הטביל ורץ,  יחשב יועד בל  קצת על אף חשכת הלילה,

את נפשו   הואכי  כדי להוסיף עוד טיפה פה וקו שם. לבסוף החליט שיש כבר מספיק דם, ו

 הציל.

ואולי שכחו   ,אבל מה עם שאר הבכורים שהוריהם היו עסוקים וטרודים באריזת חפצים

רץ   ?למרוח דם על המזוזות ועל המשקופים יצא החוצה,  יועד. בלא היסוס הוא  תהה 

מרוחים בדם השה. הוא ידע    כל הפתחיםועבר מבית לבית ובדק לאור הירח המלא ש
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הראשונה או שהזמן הוא כבר   ת לא ידע אם זו סוף האשמורשהוא במרוץ נגד הזמן. הוא 

ה, והשעה כבר קרובה לחצות. יועד מיהר ורץ מפתח לפתח. ברוב  יאמצע האשמורת השני

בהם שכחו האבות מחמת שאולם הוא מצא כמה בתים  ום מדם,  והבתים היה כל הפתח אד 

מוות במכת בכורות. כל הטרדות החשובות למלא אחר ההוראות, ובניהם עתה בסכנת  

בכל בית כזה הוא דפק בדלת, ואחר נכנס וצעק לאבות לקום ולצבוע ולהציל את בניהם. 

כל בית הוא העיר וצעק, העיר וגער: "קומו יהודים, עורו עורו, הצילו את בנכם הבכור, ב

לעוד בית יהודי   דרכוב ואחר יצא במרוצה והמשיך    שימו דם על הפתח מלפנים ומאחור".

 . בסכנה

שמע ילביתו כבר החלו לה  מזיע ותשושכשסיים את ריצתו הארוכה מבית לבית, וחזר  

קולות של צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר לא היה שם מת. יועד צנח מותש על 

יועד    וידע שהלילה הזה הוא הציל את חייו וזכה להציל חיים רבים נוספים.  ,מצע הקש

 ה הוא נולד ונועד.הבין והרגיש בכל עצמותיו שללילה הז

כל  המצרים.  מבתי  שעולה  הגדולה  הצעקה  קולות  את  שומעים  לקום,  החלו  יהודים 

וחזרו  והבגדים, הנשים רצו לבתי המצרים  משפחה העמיסה בחיפזון רב את הבצקים 

שמלות, והגברים היו עסוקים בהכנת החמורים ליציאה בכלי זהב ובעמוסות בכלי כסף ו

נות הקדחתנית שמע יועד כיצד אנשים מדברים על אותה ההתארג  במהלךלדרך. אולם  

רוח רפאים שעברה בלילה מבית לבית להזכיר לכולם לצבוע את הפתחים ולהציל את 

 מיכאל השומר על בני ישראל.  מלאךבוודאי הבניהם הבכורים. היו שאמרו שהיה זה  

 ,הם אבינואולי הייתה זו רוחו של אבר"  אמרו אחרים.  ",אליהו הנביא  אלאלא מלאך  "

, אמרו כמה אנשים, ויש "שבא לראות כיצד מתגשמת ההבטחה של הברית בין הבתרים

הוא רצה הביאנו למצרים, ועכשיו  שיצא מקברו, "הוא  ששיערו שהיה זה יוסף הצדיק  

 . "שכולנו גם יוצאים ודאלו

יש אנשים   ,חיי אדםדאוג לעל דבר אחד נשמעו כולם מסכימים: כמה נורא הוא שבמקום ל

שקועים בענייני השעה   ילדים,עסוקים באריזת חפצים, דואגים לחומר וזונחים את הש

 ושוכחים ערכים נצחיים, חוזרים על פכים קטנים וזונחים את קדושת החיים. 

 הערת המחבר:  

נכתב במוצאי שבת פרשת "בא" תשפ"א כאשר אזרחי  שאולי התרחש במצרים ואולי לא אירע,    הסיפור

 ישראל היו נתונים בסגר בשל מגפת הקורונה.  

בתקשורת ובשיח הציבורי פשטו דאגה וגם טרוניה לנוכח התנהלות הציבור החרדי, שרבים ממנו המשיכו  

שלת לקיים חתונות, הלוויות ואירועים רבי משתתפים אחרים למרות המגפה והפרו את ההנחיות של ממ

 ישראל.  
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של  הסיפור   לזכרם  החתונות    אנשיםמוקדש  קדושת  על  נפשם  את    המפגשים ,  והטישים שמסרו 

 . המיותרים  והכינוסים  המשפחתיים

  כל   ועל  והמתנדבים  השוטריםהחיילים,    על  ,והרופאים  האחיות  על  יושר  מליצי  נא  היו,  יקרים   יהודים

 בראש   המעמידים  נכונים   עדיפויות  סדרי   םישלי מי ייתן ונדע תמיד    .החיים   תשמירל  ודואגים  הזהירים

  . החיים ערך את


	תוכן העניינים
	קול קורא
	נוהל הגשת כתבי יד
	לוחות זמנים

	ברכת נשיא המכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
	דבר המערכת
	מבטים – חקר ספרות ילדים ונוער
	סבתא כבר לא רק סורגת:  דיוקן הסבתא בראי ספרות הילדים לגיל הרך
	לאה ברץ
	תקציר
	הקדמה
	רקע תאורטי
	גילנות
	זקנה
	סבתאות

	ספרות לילדים
	דיוקן הסבתא הסורגת
	למה סריגה?
	סבתא סורגת / אורי אורלב (1981)
	סבא זמן וזוגתו / תלמה אליגון (1985)
	מעשה בסבתא ונדנדה / טובה הרשקוביץ (1976)
	מסרגות הפלא של סבתא / עינת שמשוני (2009)

	סבתא כבר לא רק סורגת
	סבתא, עוד פעם! ומה עושים עם סבתא / עדנה מזי"א (2016, 2017)
	סבתא שובבה זוללת סוכרייה / דליה בר אל (2008)

	סבתא הולכת לגן
	גם סבתא של ליאור הולכת לגן / רחל יונה (1998); סבתא באה לגן איזה בלגן / עינה פרידמן (2017); סבתא אחת שיודעת / רחל שדה (2018)

	איפה מתחיל ומסתיים כוחה של הסבתא?
	רשימת מקורות

	משברים פוליטיים ובחירת צד: המודל של סדרת נרניה
	לילי גלזנר
	תקציר
	הקדמה
	המודל הימי ביינימי: אתיקה, תאולוגיה ופוליטיקה
	משברים פוליטיים ובחירות
	כס הכסף
	הבחירה באופציה המדומיינת
	הקרב האחרון
	הבחירה בעמדה ניטרלית ומשמעויותיה
	סיכום
	רשימת מקורות

	זיקות בין-טקסטואליות של קטעים נבחרים  מספרות למבוגרים ליצירות ספרות לילדים
	ניצה דורי
	תקציר
	סקירת ספרות
	מתודולוגיה
	שאלות המחקר
	ממצאים ודיון
	סיכום
	רשימת מקורות

	"לגלות את הדמות שמאחורי השירים והסיפורים":  דרכי העיצוב של הכתיבה הביוגרפית בספרות העברית החדשה לילדים ולנוער
	עופרה מצוב כהן
	תקציר
	מבוא
	האסכולה הביוגרפית וחשיבותה במרחב התרבותי
	חזותם של הספרים: מבט אל הטקסט ומראה חזותי
	מבנה הספר
	דודה לאה מאת: שומיש / שהם סמיט (2016)

	איורים כאמצעי אומנותי משלים לסיפור
	אומרים אהבה יש / גלילה רון-פדר-עמית (2012)


	מאפייני הכתיבה על ילדותו של האומן
	ילדותה של הגיבורה בדודה לאה
	ילדותו של הגיבור בביוגרפיה אומרים אהבה יש

	תרומתם של אמצעים רטוריים לעיצובו של סיפור החיים הביוגרפי
	דודה לאה
	אומרים אהבה יש

	מאפיינים של הקול המתווך בין המספר לבין הגיבור האומן
	דודה לאה

	מוטיב הכתיבה במרחב של הקול המתווך ותרומתו לסיפר בדודה לאה
	מספר כל יודע ברומן הביוגרפי אומרים אהבה יש

	ביטויים של מוטיב הכתיבה בקרב הגיבור ברומנים הביוגרפיים הנדונים
	דודה לאה
	אומרים אהבה יש

	סיכום
	רשימת מקורות

	זיכרון דברים — חפצים כנושאי זיכרון: עיון בסיפור ה"אישה מפאיום"  ובספרי ילדים ונוער מאת נאוה סמל בנושא השואה
	סמדר פלק פרץ
	תקציר
	מבוא
	מאפייני ספרות הדור השני לשואה
	אביזרים מ"שם" כסוכני זיכרון ביצירת בני הדור השני
	קשר השתיקה וצלקות ההדחקה ב"אישה מפאיום"
	החפץ כאלמנט מתווך בספרות השואה לילדים
	שימוש בחפצים כסוכני זיכרון בספרות שואה לילדים ונוער מאת נאוה סמל
	"אני לא אוהבת שאת מחטטת במקומות לא שלך!":  חפצים כסוכנים לגילוי עבר עלום בגרשונה שונה
	"כדי לעוף לא צריך בכלל נעליים":  תרומת החפץ וההיפרדות ממנו כדרך להפנמת הזיכרון
	אורות בחושך: חפץ הזיכרון כגשר מאחד בספר הילדים הפמוטים שלנו
	"כולנו מחפשים מעט יופי בעולם שיש בו הרבה כיעור":  האיור כביטוי לכמיהה אל האסתטי בספר הפמוטים שלנו

	סיכום ומסקנות
	רשימת מקורות

	באושר ובעושר? ייצוגי משפחה בספרות הילדים הישראלית
	באושר ובעושר? ייצוגי משפחה בספרות הילדים הישראלית
	באושר ובעושר? ייצוגי משפחה בספרות הילדים הישראלית
	שי רודין
	תקציר
	הקדמה
	סקירה תאורטית
	מהי משפחה?
	משפחות בישראל
	המשפחה בספרות הילדים הישראלית
	בין שנות הארבעים של המאה העשרים לתחילת שנות השבעים של המאה העשרים: אם נהדרת, אב נעדר וראשיתה של חתרנות
	שנות השבעים עד שנות התשעים המאוחרות – עידן הביקורת
	שנות התשעים המאוחרות ואילך — עידן הגיוון
	סיכום
	רשימת מקורות


	נקודתיים — יצירה מקורית
	הילד שהציל את הבכורים במצרים
	רונן לוביץ'
	הערת המחבר:

	יצורים מן הים
	לאה נצרתי
	סְתָו, רַכֶּבֶת וְטִיּוּל לְגַן הַחַיּוֹת
	אורנה שאול

	מסות
	ראשית — הוא כושון:
	על צבע עור וגישות לא חינוכיות בספרות ילדים
	תמר לוז גרבר
	"אין יראת א-לוהים במקום הזה" (בראשית כ, יא)
	מאיה פרוכטמן
	כַּף יָד רְשָׁעָה
	הפנייה לילדים — מסיבה משפחתית
	מכתב לקורא
	ובזאת אנחנו פותחים את המסיבה
	דליה הכול יודעת
	מכונית וילדה




