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כתב: דיויד סטברו  צילמה: אנה ריבקין–בריק 

עולם תמים בשחור–לבן
הצלמת אנה ריבקין–בריק אחראית לסדרת הספרים "ילדי העולם" שכבשה את לבם של ילידי 

שנות ה–60 וה–70 של המאה הקודמת. בסדרת הספרים הזאת היתה איזו הומניות פשוטה ויפה 
והזדמנות להכיר עולמות אחרים. אותם קוראים הם כבר מבוגרים, ויש להם ילדים משלהם. הללו 

מכירים את העולם שהם חיים בו דרך בליל של ערוצי ילדים וסרטים מצוירים מרחבי העולם
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בשנ בישראל  וגדלו  שנולדו  ילדים  של  בבעיניהם 

בימים  ומסתורי.  גדול  היה  העולם  והנ70  הנ60  נות 

היתה  והתקשורת  נדיר  מצרך  היו  לחו"ל  שטיסות 

מוגבלת, מדינות ותרבויות אחרות היו הרחק מעבר 

לאופק. לילדי הדור ההוא לא היו חברים בפייסבוק, 

הם לא קיבלו הודעות ס.מ.ס מארצות רחוקות ולא 

טטסו מדי שנה לנופשונים בתורכיה ובאירופה הקלאנ

ססית. לטוב ולרע, הפרספקטיבה שלהם צומצמה לגנ

בולות ברורים. אבל גבולות יכולים להיפרץ וחומות 

בתקופה  שחיו  רבים  ילדים  ובשביל  ליפול.  יכולות 

והעולם  נפלו  הגבולות  בשחורנלבן,  אחד  ערוץ  של 

נפתח בזכות צילומיה של אישה אחת משוודיה. אנה 

ריבקיןנבריק קראו לה.

בשיתוף  ריבקיןנבריק  יצרה   1970‑1951 בשנים 

 19 סדרה של  ידועות  ועיתונאיות  סופרות  כמה  עם 

את  וסיפורים  תמונות  דרך  המתארים  ילדים  ספרי 

הספר  בעולם.  שונים  במקומות  ילדים  של  חייהם 

ההראשון, על חייה של הילדה אלה קרי מלפלנד שבנ

צפון שוודיה, נולד מחומרי צילום שנאספו כשריבקין 

של  האביב  נדידת  את  ליוו  יאנס  אלי  והעיתונאית 

בנ1949.   )Jokkmokk( יוקמוק  בהרי  הצפון  איילי 

וצינ השלוש  בת  הסאמית  בילדה  התאהבה  רריבקין 

על  טקסט  כתבה  יאנס  שלה.  רבות  תמונות  למה 

ובני משפחתה. בעמוד הראשון  קרי  בחייה של  קיץ 

עשוי  שהיום  משפט  המחברות  הוסיפו  הספר  של 

בארץ  צולמו  לספר  "התמונות   ‑ נאיבי  להיראות  

לפלנד, והמחברות הכירו היטב את הילדה אלה קרי. 

לאור  שיצא  הספר,  באמת".  היה  כאן  המסופר  כל 

לשפות  תורגם  הוא  מידית.  להצלחה  זכה  בנ1951, 

שזכו  נוספים  ספרים  לאור  יצאו  ובעקבותיו  רבות 

אחדים  רבות.  במדינות  רבה  לפופולריות  הם  גם 

מהם תורגמו גם לעברית )ראו מסגרת(. כך זכו ילדי 

שוודיה ואחריהם ילדי העולם להציץ, בין השאר, אל 

ונוריקו  מאתיופיה  גנט  מקשמיר,  סלימה  של  עולמן 

סופרת  ידי  על  נכתבו  מהספרים  תשעה  מיפן.  סאן 

את  גם  שכתבה  לינדגרן,  אסטריד  החשובה  הילדים 

קלאסיקות  ועוד  ארךנגרב  בילבי  של  הרפתקאותיה 

והנ המשוררת  ידי  על  נכתב  העברי  הטקסט  יילדים. 

סופרת לאה גולדברג.  

כולנו שכנים באותו המגדל
"ילדי  לסדרת  הילדים הטובים באמת,  ספרי  כמו 

העולם" יש שני מישורים של משמעות. האחד הוא 

זה שנראה על פני השטח והוא נגיש לכל אדם בכל 

והסינ רגשי,  עומק  ובעלות  יפהפיות  התמונות  גגיל. 

מעניינים  אינפורמטיביים,  פשטותם,  אף  על  פורים, 

כמו  ושלא  מטעמם,  איבדו  לא  הם  ואופטימיים. 

יצירות אחרות מתקופה זו הם עומדים במבחן הזמן. 

מבטה של ריבקין אמפתי ולא מתנשא, כזה שרוצה 

לפרטיותם.  לחדור  לא  הילדים,  בחיי  חלק  לקחת 

שיש  החברתית"  "האמירה  הוא  האחר  המישור 

רבות מהקלאסיקות  כמו  הקורא. שלא  על  לספרים 

למבוגנ שמיועד  רובד  כאן  אין  לילדים,  ההספרותיות 

רים. "ילדי העולם" אינם מחביאים בין הדפים מסר 

לא  הם  עוץ",  מארץ  "הקוסם  שעושה  כמו  פוליטי 

פו  של  סיפוריו  כמו  פילוסופיים  להגיגים  מובילים 

לוגינ של  בסוגיות  משתעשעים  לא  גם  והם  ההדוב 

ילדי  הפלאות".  בארץ  "עליסה  כמו  ומתמטיקה  קה 

העולם עושים דבר פשוט יותר אבל חשוב לא פחות. 

חלון  פותחים  הם  גוונים  רבות  שחורנלבן  בתמונות 

לעולם לא מוכר. עולמו של האחר.

כל בני האדם, לא רק ילדים, מפחדים מהלא מוכר 

לפחד  מובילה  האחר  עם  ההיכרות  אי  ומהשונה. 

סאן  נוריקו  של  הסיפורים  לשנאה.  מוביל  והפחד 

מתנ הילדה  ונואי  מהולנד  הילד  דירק  מיפן,  ההילדה 

אילנד שוברים את הניכור ומכניסים אותנו לעולמו 

מספנ לכתיבה  ושותפותיה  ריבקין  אנה  הזולת.  ששל 

ואהדה  הזדהות  ילדים שמעוררים  על  סיפורים  רות 

למרות הריחוק הגיאוגרפי והשונות התרבותית, כדי 

ללקרב לבבות ולהוריד את סף השנאה, הניצול והאנ

לימות. יש שיטענו שבמציאות הפוליטית ובאווירה 

האינטלקטואלית של היום הספרים והרעיון הבסיסי 

שבמרכזם קצת יצאו מהאופנה. הרי יש לנו אינספור 

יותר מתנ דדרכים להכיר את העולם, אנחנו מודעים 

מיד לאינטרסים המנוגדים של תושביו ואנו עסוקים 

לא פחות מבכל עידן אחר בקונפליקטים ובמלחמות. 

אבל ייתכן שזו דווקא תקופה טובה להחזיר לאופנה 

את הרעיון שפירוד ופירוק הם לא האופציה היחידה. 

ספריה של ריבקין מציעים לנו את התזה החינוכית 

במי  למלחמה  לצאת  לנו  קשה  השונות  שלמרות 

שלמדנו  מי  את  לנצל  לנו  קשה  מכירים,  שאנחנו 

להזדהות עם מצוקותיו וקשה לנו להפוך לעבד את 

מי שהוא שותף לחלומותינו ולתקוותינו. לא במקרה 

המתרגמת של הספרים לעברית היא לאה גולדברג, 

גולדברג  אותה  זו  ריבקין.  של  ידידתה  גם  שהיתה 

עם  שמתמודד  סיפור  להשכיר",  "דירה  את  שכתבה 

ודנ סטריאוטיפים  מהאחר,  פחד  תרבותית,  ששונות 

שהבינו  נשים  שתי  וגולדברג,  ריבקין  קדומות.  עות 

"הנה ילדה קטנה. 
אלה קרי שמה. 
היא בת שלוש 
וחצי. אלה קרי 

גרה בארץ לפלנד, 
רחוק רחוק בצפון. 

שם כל השנה קר 
ואפילו באביב 

יורד שם שלג ]...[ 
וכל הקיץ השמש 

איננה שוקעת 
בלפלנד ובלילה 

שם אור כמו 
בימים ואפשר 
בלילה לקרוא 

ספרים בלי חשמל 
ובלי כל מנורה 

אחרת"

 אנה ריבקין–בריק 
 ואלה קרי, 1949 
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את  בחייהן  וראו  האדם  בני  בין  האיבה  עומק  את 

תוצאותיה, הבינו שבסופו של דבר כולנו שכנים. וכך, 

"בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בן חמש 

למצינ אלטרנטיבית  גרסה  גולדברג  נותנת  קקומות", 

"ובמגדל  בין תרבויות.  אות הלא פשוטה של מפגש 

גרים עד היום, שכנים טובים חיי שלום".

היהודייה הנודדת 
במוזיאון  היום  נמצאים  ריבקין  של  צילומיה 

רואים  "מהתמונות  בסטוקהולם.  מודרנית  לאמנות 

היכולת  ואת  הצילום  למושאי  שלה  הקרבה  את 

שלה ליצור איתם קשר", אומרת אנה טלגרן, אוצרת 

הצילום של המוזיאון. "היא לא היתה ביישנית והיא 

העיזה להתקרב ולראות את האנושיות של האנשים 

ששצילמה, היתה לה עין לזה". טלגרן מוסיפה שריבנ

קין ידעה לראות את האדם על כל יופיו ומורכבותו. 

דוקומנטרית  צלמת  או  עיתונות  צלמת  היתה  "היא 

יותר מכל דבר אחר, והעבודה שלה היתה אופיינית 

לתקופתה. אבל היא היתה יוצאת דופן וחלוצה בכך 

רבות,  צלמות  היו  לא  בתקופה שבה  אישה  שהיתה 

הכרוכים  והקשיים  המסעות  על  התיעודי,  והצילום 

לציין  מעניין  גברית".  תדמית  בעל  עולם  היה  בו, 

בהקשר הזה שכל מי שכתבו את הטקסטים לסדרת 

"ילדי העולם" היו נשים. טלגרן מספרת על הספרים 

הראשונים של אנה ריבקין, שעסקו בתיעוד של עולם 

והנ50  הנ40  בשנות  בלפלנד.  מסעות  ושל  הריקוד 

בראנ ישראל  מדינת  את  שתיעד  ספר  לאור  ייצא 

ריבקין,  בעלה של  בשילוב טקסטים של  דרכה  שית 

הפרויקטים החשובים  ספר, אחד  ועוד  בריק,  דניאל 

שלה, שעסק בתיעוד חיי הצוענים בשוודיה בשיתוף 

עם  הזדהתה  היא  לוניוהאנסון.  איוור  העיתונאי 

אוכלוסיות מקופחות ועם קבוצות שבשולי החברה. 

שבין  באירופה  וכיהודיה  גברים  של  בעולם  כאישה 

שתי המלחמות ושל אחרי השואה היו לה כנראה גם 

הניסיון וגם הכישרון להיות להם לקול. 

ילדים.  ספרי  ליצור  התכוונה  לא  ריבקין  אנה 

הביוגרפיה שלה הובילה אותה לשם למעשה לגמרי 

יהודית ציונית בסורנ נולדה למשפחה  בבמקרה. היא 

היגרה  כך  אחר  שנים  ארבע  בנ1908.   )Surazh( אז' 

בגודלה  השנייה  העיר   ,)Gomel( לגומל  המשפחה 

נלהב  וכציוני  סוחר,  היה  אלכסנדר,  אביה,  בבלרוס. 

ההוא היה ציר בקונגרס הציוני בבאזל. הוא נישא לפנ

באוניבנ שלמד  בתקופה  פגש  שאותה  פרלמן,  ררידה 

רסיטה בהיידלברג, והיו להם חמישה ילדים, שלושה 

"השפה הלפית 
אינה דומה כלל 
וכלל לשפה 
העברית. אם נשמע 
אותם בדברם, לא 
נבין אף מילה אחת. 
אפילו לא "כן" או 
"לא". האין זה מוזר 
שהילדים הקטנים 
ביותר יודעים שם 
לדבר שפה קשה 
כזאת? לא! בשביל 
זה - אין הם יודעים 
עברית" 

 ילדי העולם: 
הנוסח העברי

אלה קרי הילדה מלפלנד 
היתה הסנונית הראשונה 
בסדרת ספרים מחממת 
לב. קורותיה של הילדה 

הלאפית המתוקה, שהיה 
לה אפילו אייל פרטי משל 
עצמה ושאיבדה את כלבה 

האהוב טיפו, שבו את לבם של 
אלפי ילדים ישראלים בשנות 
ה–60 וה–70. אחריה הופיעו 
בעברית יפה, שאחראית לה 
לאה גולדברג, גם סיפוריהם 

של דירק הילד מהולנד שיצא 
עם אביו למסע דיג, גנט 

הילדה מאתיופיה שאחיה 
הצעיר ממו הוכש על ידי 

נחש והיא יוצאת לחפש רופא 
בכפר הסמוך, וכן נוריקו סאן 

הילדה מיפן, סיאה הילדה 
מאפריקה, סלימה מקשמיר, 

נואי הילדה מתאילנד, 
ואפילו ילדה אחת, לילבס 

שמה, שהתגוררה עם הוריה 
בקרקס אמיתי. אנה ריבקין 
בריק ולאה גולדברג שיתפו 

פעולה גם בספר "מלכת שבא 
הקטנה", שתיעד את קורותיה 

של ילדה עולה ממרוקו ואת 
השתלבותה בחברת הילדים 
בקיבוץ. צילומי הספר נערכו 

בקיבוץ רמת יוחנן. סדרת 
הספרים "ילדי העולם" 

ראתה אור בהוצאת ספריית 
פועלים שיסדה תנועת 

הקיבוץ הארצי בשנת 1940 
ושאחראית להוצאת עוד 

סדרת ספרים מקסימה, מאת 
הסופרת ומפעילת תיאטרון 

הבובות דינה דז'טלובסקי. 
הסדרה, שכללה את 

הספרים "המטריה של רותי" 
ו"המפוחית של אורי", סיפרה 

סיפורים פשוטים על ילדים 
ישראלים, כשבמקום איורים 

הטקסט מלווה בצילומים של 
תיאטרון בובות. גם ספרים 
אלה היו בעת ההיא בבתים 

רבים בישראל.                       

העולם  מלחמת  במהלך  בנ1915,  בנות.  ושתי  בנים 

הראשונה, היגרה המשפחה לשוודיה. בנ1919 עברה 

התאחדה  המשפחה  אך  לגרמניה,  ילדיה  עם  האם 

שוב בסטוקהולם כעבור שלוש שנים. 

בשנות הנ20 החלה אנה ריבקין ללמוד בלט, אך 

ללאחר פציעה ברגלה נטשה את הריקוד ולמדה צינ
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דיויד סטברו - עיתונאי 
ישראלי המתגורר בסטוקהולם

לום. בנ1929 היא פתחה סטודיו במרכז סטוקהולם 

רקדנים  של  ובצילום  פורטרט  בתמונות  והתמחתה 

וורקדניות. באותה שנה התחתנה עם העורך והמתנ

רגם היהודי דניאל בריק. בשנות הנ30 והנ40 הרבתה 

לנסוע בעולם. היא למדה ועבדה בפריז, ורשה וברלין 

אירופה  דרום  שוודיה,  בצפון  צילום  מסעות  וערכה 

עיתונאים  עם  לעבוד  החלה  בבד  בד  ופלשתינה. 

ריבקיןנבריק  הזוג  בני  של  וביתם  שונים,  וסופרים 

של  ואמנותיים  תרבותיים  למפגשים  למרכז  היה 

אנשי רוח ועיתונות. 

שנות הנ50 והנ60 היו שנים של מסעות נוספים 

))בין השאר היא ביקרה בקוריאה, יפן, אתיופיה, הוונ

אי והודו(, היא פרסמה עוד ספרים רבים, בהם סדרת 

"ילדי העולם" שנולדה בעקבות המפגש המקרי עם 

הילדה אלה קרי בלפלנד, השתתפה בתערוכות רבות 

בנ1970  בינלאומית.  ובהכרה  רבים  בפרסים  וזכתה 

ונסעה לישראל בפעם האחרונה כדי  חלתה בסרטן 

ריבקיןנבריק  אנה  האחרונים.  ימיה  את  בה  לבלות 

נפטרה בישראל בדצמבר 1970.

ואחיותיה  אחיה  משלה.  ילדים  היו  לא  לריבקין 

ללא הביאו גם הם ילדים לעולם, כך שמשפחת ריבנ

קין הגיעה לסוף דרכה עם מותו של אחרון האחים. 

לינ שותפיה  בנ1987,  נפטר  דניאל,  אנה,  של  בבעלה 

צירה אינם עוד בין החיים, וגם עוזרה הנאמן, אריק 

בחיים  נותר  שלא  דומה  בנ2002.  נפטר  ברנדיוס, 

אישי.  באופן  ריבקין  את  שהכיר  אחד  אף  כמעט 

נותרו רק תמונות. 

נועם משדרות ונור מג'בלייה 
התמונות, למרבה המזל, מספרות סיפור. זה לא 

רק סיפור של צלמת מקורית ואמיצה, זה גם סיפור 

של תקופה. מהתמונות של ריבקין ומהעדויות עליה 

אפשר לשער שהיא ראתה את תקופת חייה כאחת 

האנושית,  בהיסטוריה  ביותר  הטראגיות  התקופות 

עומק הטרנ מעוררת תקווה. את  כתקופה  גם  אאבל 

גדיה של אותן שנים אפשר לראות, למשל, בתמונת 

מאונ שקעקוע  תייקון,  סופיה  הצוענייה,  ההאישה 

מוזיאון  של  בתמונה  או  זרועה,  את  מעטר  שוויץ 

הפצצה האטומית בהירושימה. תשומת הלב הרבה 

ולילדים מצביעה גם היא  שריבקין מקדישה לנשים 

במידה  היו  וילדים  שנשים  מכיוון  הזה,  הכיוון  על 

רבה הקורבנות העיקריים של זמנה. 

הילדים,  ספרי  התקווה.  גם  מופיעה  כאן  אבל 

שהפכו לסימן ההיכר של ריבקין, מסמלים אולי את 

העתיד ואת התקווה שהעתיד יהיה טוב יותר. ריבקין 

בימי  וחיה  אנטישמיות  חוותה  היא  ציונית.  הייתה 

מדינת  בהקמת  והאמינה  השנייה,  העולם  מלחמת 

ישראל לא רק כפתרון לעם היהודי אלה גם כחברת 

בסדרה  האחרונים  הספרים  אחד  לחינם  לא  מופת. 

של  קליטתה  סיפור  דרך  הקיבוץ,  את  לעולם  מציג 

יינ ממרוקו.  משפחתה  עם  לישראל  שעלתה  יילדה 

ריבקין  להשקפותיה של  צוהר  פותח  זה  תכן שספר 

חיים  שחבריה  גדולה  כמשפחה  המוצג  ושהקיבוץ, 

ועובדים בשיתוף ובשלום, הוא משקל הנגד שריבקין 

מציגה מול תקופתה, על עוולותיה וייסוריה.

הקנ את  מאתגר  ריבקין  אנה  של  בספריה  עעיון 

הרבה  כך  כל  העתיד.  הם  שילדים  הידועה  לישאה 

ואנשי  רוח  אנשי  פוליטיקאים,  מדברים  פעמים 

שלנו,  המצוין  הנוער  ועל  ילדינו  עתיד  על  ציבור 

אנחנו  ומה  העתיד,  הם  ילדים  מובן  באיזה  אבל 

מעבירים להם בבליל הספרים, השירים, המשחקים 

והשיעורים שאנחנו מעמיסים עליהם? האם הילדים 

הם העתיד במובן שהם צריכים להיות בדיוק כמונו? 

החשדנות  הפחדים,  את  לרשת  עליהם  נגזר  האם 

להינ צריכים  הם  ואולי  שלנו?  העולם  של  ווהפילוג 

מעניין  חדשות.  לדרכים  ולצאת  להשתחרר  פתח, 

מוסיפה  ריבקין  אנה  היתה  ספרים  אילו  לדעת 

לסדרת "ילדי העולם" אילו היתה בחיים היום. אולי 

היתה כותבת על הילד נועם שגר בשדרות, אולי על 

הילדה נור מג'בליה. מעניין גם אם ספרים כאלה היו 

מוצאים קוראים היום. 

דבר אחד ברור: את הספרים שקראנו או שקראו 

מספרים  יותר  לזכור  מיטיבים  אנחנו  בילדותנו  לנו 

לעולם  שנחשפו  מי  כמבוגרים.  קוראים  שאנו  רבים 

והתנ הפשטות  לצד  קיבלו,  ריבקין  של  ספריה  דדרך 

מימות של הסיפור והתמונות, גם אמת פשוטה אבל 

עעמוקה, והיא שהשוויון בין בני אדם אינו נובע מהנ

דמיון ביניהם. להפך, ערכם השווה והאינסופי של כל 

נובע מהשוני והחדנפעמיות של כל אחד  בני האדם 

מהם. הילדים שפגשו את ילדי העולם דרך ספריה של 

משלהם.  ילדים  להם  ויש  מבוגרים  כבר  הם  ריבקין 

אלה מכירים את העולם שהם חיים בו דרך בליל של 

ערוצי ילדים, סרטים מצוירים וספרות ילדים מרחבי 

הגלובוס. בעולם שהיוטיוב והמייספייס הופכים את 

תושביו לקרובים יותר אבל לא בהכרח לטובים יותר, 

יש משמעות חדשה לספרים של ריבקיןנבריק. ילדים 

ווצעירים מכל הארצות יכולים לגלות איתם את העונ

לם, ואולי אפילו למצוא בו תקווה חדשה.

הציטוטים וצילומי הכריכות 
באדיבות הוצאת הקיבוץ המאוחד 
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