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זו הפעם השנייה שמחלקים באורנים פרס לספרות ילדים ע"ש אסתר רבינוביץ'.
הפרס בסך  00222לירות 0חולק הפעם בין שלושה אנשי עט וצייר-אמן .בפרס
הראשון בסך  00522לירות 0זכו במשותף המשוררת מיכל סנונית והמאייר אבי
מרגלית על הספר "מה יש לי לעשות" 0שיצא בתבנית נאה ובצורה מהודרת ע"י
חברת מסדה .כן חולקו שני פרסי עידוד לכתבי-יד שטרם ראו אור .לעודד בצר
על סיפורו "רמי ופסיק מנאות רמים" ולשולמית אפרת על לקט שירים לגיל הרך.
היה זה מעמד מכובד ומרשים באולם הספורט הנאה של אורנים בנוכחות מאות
תלמידים 0מורים ואורחים מקרוב ומרחוק.
את הטכס פתחה בשירה נעימה מקהלה קאמרית קטנה ולאחר דברי הפתיחה
של חנן שדמי שגם הינחה את הטכס ונימוקי חבר-השופטים בפי יוסף שורץ0
יו"ר ועדת השופטים 0חילקה תורמת הפרס המחנכת הותיקה ועורכת הד הגן
אסתר רבינוביץ' את הפרסים לזוכים בהם.
חוויה מיוחדת גרמה לציבור הרב השחקנית אורנה שקראה שיר משיריה של
מיכל סנונית והרצתה על תיאטרון הילדים שהיא עומדת בראשו.
תצוין במיוחד התערוכה של ספרי ילדים שסודרה לפי נושאים 0מוטיבים איוריים
ולפי גיל ע"י המעבדה הפדגוגית של אורנים בהנחייתה ובהדרכתה של מרים
רות.
הייתה זו לכל הדעות שעה של קורת-רוח והנאה לכל שוחר ספרות הילדים
הטובה.

נימוקי ועדת השופטים לחלוקת הפרסים לזוכים
אסתר רבינוביץ היקרה
חנן חברי
בעלי הפרסים החביבים והנעימים 0חברים0
בשם חברי – חוי בן-אברם 0יואל שניר 0שמחה לווין 0ובשמי 0מבקש אני למסור
את נימוקי ועדת השופטים בהעניקנו את הפרסים לשנת תשל"א.
הוגשו  33יצירות בשירה ובפרוזה; חלקן כבר יצאו לאור 0ואחרות הוגשו
בכתובים; רובן 0אך לא כולן 0כתובות לילדים צעירים .יצירות אלו מייצגות קשת
רחבה של גישות 0נושאים ורמות כתיבה.
עם זאת 0ולמען האמת 0ברצוני לציין כי רק מספר מצומצם של יצירות הובאו
לדיון הסופי 0שבו נבחרו היצירות הזוכות עתה בפרס.
החלטנו להעניק את הפרס הראשון לספר השירים "מה יש לי לעשות"0
למחברת השירים מיכל סנונית ולמאייר אבי מרגלית....
החלטנו להעניק פרס עידוד לעודד בצר על סיפורו "רמי ופסיק מנאות רמים"...
כן החלטנו להעניק פרס עידוד לשולה אפרת 0אשר הגישה קובץ שירים
בכתובים 0אף הם לילדי הגן.
התרשמנו מכנותם החווייתית של השירים 0מהראייה החדה 0מהקרבה לחשיבתו
האגוצנטרית של הילד הצעיר – לפי הגדרתו של פיאז'ה – ומממשותם של
הנושאים והמוטיבים המועלים בשירים .שיר כמו "אני זה אני" עתיד לעודד
ילדים לא מעטים במצבי רוח קשים.
הריתמוס קליל 0הלשון פשוטה – נדמה לנו כי ראוי לעודד משוררת צעירה0
שתוסיף ותיצור ותתפתח.
גם אליה אנו פונים ומבקשים 0כי תדאג שאיורים טובים יתלוו לספר 0לכשיוצא
לאור 0איורים אשר יוסיפו ולא יגרעו.
הרשו לי לסיים בברכה טובה לזוכים בפרסים 0ובהבעת תודה לאסתר רבינוביץ'
על שהעניקה לנו מעמד משמח זה.
תודה
יוסף שורץ
יו"ר ועדת השופטים.

