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 מאגר מידע של רשימת הטקסטים בנושאי תרבות 
 

של   גרסה האנגליתת, שאותם ניתן למצוא בטקסטים בנושאי תרבו 145מאגר המידע הזה מכיל את הביבליוגרפיה המלאה של 
 המסמך הזה.
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 מבוא .1
 

היא לעודד ילדים ואנשים צעירים לחוות את הזהות התרבותית והערכים החברתיים שלהם,    DIALLSהמטרה של פרויקט  
למפות את ההתפתחות של האוריינות התרבותית שלהם, ולספק להם הזדמנויות לדבר על הזהות האירופית שלהם.  

שכולם הופקו בתוך הדיונים בכיתות יתחילו בהצגה של טקסט בנושא תרבותי )ספרי תמונות ללא מילים, וסרטונים( 
אירופה או בסביבתה )כולל במדינת ישראל שהינה שותפה לפרויקט( כחלק מתוכנית הלימודים לאוריינות תרבותית  

(CLLP ,Cultural Literacy Learning Programme .) ( הטקסט הנוכחיD2.2)   מציג ביבליוגרפיה מורחבת לטקסטים
שהינה קובץ   ,במסגרת לניתוח נתונים . הטקסטים הללו יובנו  CLLP-בבנושאי תרבות, מהם ייבחרו טקסטי ליבה שיכללו  

ל  שינתח את ההבנה של אוריינות תרבותית כמטרה חברתית במסמכים הנוגעים למדיניות החינוכית באירופה, ובכ
 . DIALLSמדינה שלוקחת חלק בפרויקט 

 
DIALLS  תרבות )שנלמד באמצעים ספרותיים ואמנותיים,   יידע בנושא מעבר ללמידתדוגל ברעיון שאוריינות תרבותית היא

ולכן לוקח בחשבון גם את הנטייה לחקור ולפרש באופנים שונים את אותה תרבות. הפרויקט מאמין שמה   לדוגמא(,
שמאפשר את האוריינות התרבותית היא היצירה של משאבים תרבותיים והתגובה אליהם, ובכך מתמקד באנשים צעירים  

ת 'משכילים תרבותית' באופן הזה, אז שמשתמשים בתרבות אך גם יוצרים אותה. אם נלמד אנשים צעירים להיו נשיםכא
יסודיות וכלה בתלמידים במסגרות התיכוניות( להיות רגיש  -נעודד את הדור הצעיר שלנו )החל מתלמידים במסגרות הטרום

תרבותי  - , אלא גם לחוש אמפתיה לאלו של אנשים אחרים, לאפשר הכלה, דיאלוג ביןו עצמוהות ולתרבות של לא רק לז
נורמטיבית הזו של אוריינות תרבותית שמה דגש על ערכי הסובלנות, הכלה ואמפתיה  -רה הלאוהבנה הדדית. ההגד

תרבותיים הכרחיים, ומנקודת המבט הזו חברה פלורליסטית היא נכס. בהקשר שלנו, 'אירופאיות', כלומר  - ככישורים בין
מגבילה. התרבות האירופית איננה  ולא מקובעת ולכן אינה (Lähdesmäki 2012)דיסקורסיבית זו זהות להיות אירופי, 

נתפשת כאוסף של עובדות והישגים שמתייחסים לקבוצה מבוססת של אנשים; אלא היא נתפשת כחווייה מתמשכת  
גורס שמבחינה פרקטית אוריינות   DIALLSהמהווה חלק מהחיים של אנשים צעירים באירופה וסביבתה. מעבר לכך, 

התרבותי, המגוון האתני, והמגוון השפתי ברובד החברתי, כפי שניכר במקומות  במגוון תרבותית צריכה להתאים לעלייה 
שונים ובאנשים שונים. אירופה תמיד משתנה; הגבולות שלה משתנים, והאוכלוסיות המזוהות איתה גדלות, קטנות, ושוב  

וצרים את הטקסטים השונים, שי 145גדלות, במקביל לרובד התרבותי שמשתנה גם הוא. לכן, זה לא מפתיע ש
הכלולה כאן, מהווים קורפוס הטרוגני ובלתי צפוי, שמשקף את העולם העכשווי   הביבליוגרפיה לטקסטים בנושאי תרבות 

 שהינו הטרוגני ובלתי צפוי. 
 

  ההחלטה לבחור ניתן להבין את האוריינות התרבותית במגוון דרכים, וההתייחסות אל המגוון הזה כאל ערך נמצאת בבסיס 
ובסרטונים, אנו מדגישים את  חסרי מלל על ידי בחירה רק בספרי תמונות  . טקסטים בנושאי תרבות  ל ש ביבליוגרפיה ב 

את היכולות של קבוצות קריאה ממדינות ותרבויות שונות להתייחס   ובכך השוונוהמרכיב הויזואלי על פני המרכיב הוורבלי, 
כללנו אפשרות לכלול טקסטים ורבליים ממדינות אירופאיות שונות   DIALLSאל הטקסטים. בהצעה המקורית לפרויקט 

ונים  ורבליים תתגלה כקטנה ומוגבלת מדי. בפועל, התברר לנו שאוסף ספרי התמונות והסרט-למקרה וכמות הטקסטים הלא
שמתאימים לפרויקט הוא גדול מספיק כדי שבקלות נוכל לכלול רק טקסטים חסרי מלל, ובכך לפעול בדומה לפרויקט "הספר  

 1IBBY ,International Board( שמבוצע על ידי המועצה הבינלאומית לספרים לאנשים צעירים )Silent Bookהשקט" )
on Books for Young people .) 

 
 

1 http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0 

https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0
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 תרבותי המושגים המוכרים במסגרת לניתוח  1.1
עשר מושגי מפתח שכלולים ברעיון  -שמונהב  מכירה(  Cultural Analysis Framework, CAF)  2תרבותיהמסגרת לניתוח  

עשר המושגים האלה הם: סבלנות, אמפתיה, הכלה, פלורליזם, זכויות  -(. שמונה1הכללי של אוריינות תרבותית )תרשים  
קיימא/שינוי אקלים, אזרחות, כשירות חברתית ואזרחית, -האדם, דמוקרטיה, שוויון, סולידיות, גלובליזציה, פיתוח בר

מילון  ה, שיתוף פעולה, שייכות, מורשת משותפת, מורשת תרבותית, נרטיבים אירופיים )ראו את השתתפות פעיל
, המושגים האלה מיוצגים בארבע קבוצות עיקריות: נטיות, חיים משותפים, מעורבות  CAF- (. ב1המונחים בנספח 

 . 3ואחריות חברתית, וזהות אירופית
 

 נטיות: סובלנות, אמפתיה, הכלה 
סובלנות, אמפתיה והכלה יכולות להיות מובנות  .  הנושאים  18היותר אוניברסליים מבין    מהנושאיםהאלו הם חלק    הנושאים

כחלק אינטגרלי מהמהות של האוריינות התרבותית, כפי שהיא נתפשת במסגרת לניתוח נתונים. הנושאים האלה כנראה 
(. הנושאים האלה מוצגים בהרבה  Stephens, 1992כי וחברתי )קלים יותר ליישום בספרות לילדים שנתפשת כפרויקט חינו

מאוד יצירות ספרותיות המכוונות לילדים, אבל היצירות שמוזכרות בביבליוגרפיה מציבות את הנושאים האלה במרכז. 

בנושא בריונות  מציגה סיפור  (4Mein Weg mit Vanessa[, with Venessa I Walk[) אני הולך עם ונסה לדוגמא, היצירה

 שמטרתו להציג אמפתיה והכלה בין ילדים מתרבויות שונות. 
 

   
 

   1תרשים   
 CAF-נושאים באוריינות תרבותית מ

 

2    Framework.pdf-Analysis-Cultural-content/uploads/2018/10/D2.1-https://dialls2020.eu/wp 
הנושאים העיקריים שמופיעים בו, ולכן זה אפשרי לאתר  בביבליוגרפיה הזו של טקסטים בנושאי תרבות, כל טקסט מקוטלג לפי  3

במהירות אילו מהטקסטים הללו משקפים נושאים הקשורים יותר לאחריות חברתית מאשר ללהיות אירופי, וכדומה. המונחים  
 הספציפיים כתובים עבור כל טקסט. יש קישור ישיר למידע על הטקסטים הללו מהגיליון האלקטרוני. 

2כל ההפניות לטקסטים בנושאי תרבות בנספח ניתן למצוא את  4

https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
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 חיים משותפים: פלורליזם, זכויות האדם, דמוקרטיה, שוויון, סולדריות, גלובליזציה 
מאופיינת  והכלה לרוב מיוצגות בין קבוצות קטנות של דמויות, הקבוצה השנייה של הנושאים  ,בעוד סובלנות, אמפתיה

ולרוב מתייחסים באופן ישיר לנושאים חברתיים ולמציאות   ,בהקשר חברתי רחב יותרמיושמים  נושאיםבכך שה
החברתית. הרבה מהטקסטים בקטגוריה הזו מציגים היבטים כלפי השתלבות בחברה ובניית קהילה, ולפעמים גם מעלים  

(, שמתארת את משבר  Horizons, [Orizzonti]) אופקים היצירה  את הבעייתיות הקיימת בקרב היבטים אלו. לדוגמא,
 Out of)  מחוץ למיםהיצירה  היא    לחקור את נושא זכויות האדם. עוד דוגמא  היא מניע קודרים באופן פשוט וטרגי,  המהגר

the Blue) במהלכה בעלי חיים ובני אדם משתפים פעולה זה עם זה. משימת החילוץ,  , שמציגה משימת חילוץ
ריות. טקסטים שמתמקדים בפלורליזם  שמתרחשת במהלך חופשת הקיץ, מציגה באופן ברור את המשמעות של סוליד

תרבותי, או להשתמש בבעלי  -ובקבלת השונה יכולים לעשות זאת באופן מפורש או בעקיפין; יצירה יכולה להציג נרטיב רב 
 חיים כמשל למגוון האנושי. 

 
 פעילה, שיתוף פעולה קיימא/שינוי אקלים, אזרחות, כשירות חברתית ואזרחית, השתתפות  - פיתוח בר אחריות חברתית:  

הנושאים בקבוצה הזו קשורים לפרואקטיביות: הם מייצגים עיסוק פעיל עם העולם שבחוץ והבעיות הקיימות בו, או  
מתייחסים לבעיות חברתיות שמצריכות דיון ושיח. התפקיד של אחריות חברתית הוא חיוני להפיכת החברה האירופית  

קיום דיאלוג על המשמעות של הזהות דית ולקיום משותף הינם חשובים ללמלוכדת יותר; נושאים הקשורים לתלות הד
(, ספר תמונות  Free the Lines)לשחרר את הקווים  המדינית והזהות האירופית. הטקסטים בנושאים הרלוונטיים כוללים את  

ועד לקוראים אשר מי (Look Outside)הסתכלו החוצה לילדים בוגרים, שמעלה נושאים סביבתיים. טקסט נוסף הינו 
 צעירים, ומספר על ילדים שרואים שלג בפעם הראשונה ונוקטים בפעילות פרואקטיבית בעולם שבחוץ. 

 
 מורשת משותפת, מורשת תרבותית, נרטיבים אירופיים זהות אירופית: שייכות,  

, ואת הדילמות הנוגעות לזהות האירופית העכשווית.  אירופיותוחיקויים של  ים מפורש ייצוגים הקבוצה האחרונה כוללת 
טקסטים שנכללים בקבוצה זו יכולים להתייחס לסממנים התרבותיים הבולטים של התרבות האירופית. לדוגמא, חיי העיר  

ת  לגבי הנרטיב בסיפורי אגדות ביצירווהמוסכמות (, Excentric Cityעיר מוזרה )( וSaturday, [Zaterdag]) שבתביצירות 
 The Prince Charming & The) נסיך האגדות והנסיכה הסגולה(, וAttention, Fairy Passage) שימו לב: אגדות לפניכם 

Purple Princess). 
 

. חלק מהיצירות שיקפו מספר  CAF- כל יצירה נותחה מבחינת התוכן שלה וכיצד הוא משקף את הנושאים הכלולים ב
וכמובן שהרבה מהיצירות חפפו זו לזו. התרשימים בהמשך מראים את ההתפלגות של הנושאים במסגרת נושאים, 

הטקסטים שנבחרו מייצגים היטב   145הנושאים בתוך הנושאים הכלליים. -י הטקסטים השונים, ואת ההתפלגות של תת
ואזרחות היו שלושת הנושאים שהופיעו  את הנושאים האלה, אבל ראוי לציין שבאופן מעניין הנושאים דמוקרטיה, שוויון, 

והשימוש בהם במסגרות החינוכיות כדי להתחיל  בתדירות הכי נמוכה. למעשה, הנושאים חופפים זה לזה באופן משמעותי,  
ולעודד דיונים יאפשר לנו להבטיח שהנושאים האלה מפותחים באופן מספק במסגרת תכנית הלימודים באוריינות תרבותית  

(CLLP ,Cultural Literacy Learning Programme .)
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 יצירות  145-ב CAF-התפלגות של הנושאים הכלולים ב 2תרשים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

נושאים בקטגוריה "אחריות  - התפלגות של תתי 3תרשים  
 חברתית"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נושאים בקטגוריה "נטיות" - התפלגות של תתי 4תרשים  

 חיים משותפים

 CAF-התפלגות של נושאים הכלולים ב

 אחריות חברתית

 נטיות

 זהות אירופית

נושאים בקטגוריה "אחריות -התפלגות של תת
 חברתית"

 השתתפות פעילה
 אזרחות

 שיתוף פעולה

 כשירות חברתית/אזרחית

 קיימא-פיתוח בר

 אמפתיה

 הכלה

 סובלנות

 נושאים בקטגוריה "נטיות"-התפלגות של תת
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חיים  נושאים בקטגוריה "- התפלגות של תתי 5תרשים  

 " משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "זהות אירופיתנושאים בקטגוריה "-התפלגות של תתי 6תרשים  

 
 החשיבות בבחירת טקסטים ללא מילים  1.2

 
זהים   ביבליוגרפיה לטקסטים בנושאי תרבות המודאליים, הגיאוגרפיים, והתרבותיים שמוצגים ב ההבדלים הנושאיים, האסתטיים, 

ללא דיאלוג. טקסטים   ונים. הקורפוס מורכב כולו מספרי תמונות ללא מילים, ומסרטכולם ללא מילים מבחינת קריטריון חשוב אחד: 
בעת השימוש  בסיפור העלילה, דבר שמצריך לקיחת סיכונים  ללא מילים מקדמים דיון בין קוראים; השימוש בהם "מחייב לקחת חלק

 ,Arizpe, Colomer)בדמיון, להשתמש בידע  לגבי טקסטים שונים ובידע תרבותי, ולסמוך על היכולת של הקוראים להבין את הסיפור"  
& Martínez-Roldán, 2014, 37-38)ם הטקסטים עבור קהלים  . על ידי שימוש בטקסטים ללא מילים, לא רק שניתן להשתמש באות

בעוד שהמשמעות של טקסטים מילוליים תלויה בשפה המקורית ובתרגום שלהם,   .  לעשות כך  יותר נוחאלא גם  שדוברים שפות שונות,  
 DIALLSהמשמעות של טקסטים ללא מילים שווה במהותה. על ידי התמקדות בנטייה של ילדים ואנשים צעירים  ללמידה ויזואלית, 

(. מעבר לכך, זה מאפשר לילדים ולמחנכים גישה לתחומים  Clark & Statham, 2005) שילדים "מומחים לחיים שלהם" תומך ברעיון
. החדשניים והמתרחבים ביותר של מדיות ופרסומים עכשוויים לילדים

נושאים בקטגוריה "חיים -התפלגות של תת
 משותפים"

 דמוקרטיה

 גיוון

 שוויון

 גלובליזציה

 זכויות האדם

 סולידריות

 נושאים בקטגוריה "זהות אירופית"-תתהתפלגות של 

 שייכות

 מורשת תרבותית

 נרטיבים אירופיים

 מורשת משותפת
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התמונות,  היתרון המרכזי בטקסט ללא מילים הוא שהקורא )של הסרט או הספר( חייב לבנות את הנרטיב יחד עם רצף 
כדי להצליח לפענח את כלל הטקסט. יש לכך אפקט כפול. ראשית, זה מעודד את הקוראים לקחת סיכונים כאשר הם  

מחליטים מהי משמעות הסיפור. שנית, הקוראים צריכים להסכים לתהליך הזה, בניגוד למודל ההבנה הלינארי והכפוי של  
 (: Arizpeספרי תמונות ללא מלל. לפי ארזיפ ) נרטיבים ורבליים. התהליך הזה רלוונטי ביותר עבור

 
הרמה בה מצפים מהקוראים לקחת חלק אקטיבי היא שמהווה את ההבדל בין ספרי תמונות עם וללא מילים,  

מצוא את המשמעות. הנקודה הזו היא הכרחית כדי להבטיח  ל  לעבוד יחד עם התמונות כדי ושמאפשרת לקורא
ם מאפשר מספיק זמן לקוראים כדי לעבוד יחד עם הטקסט, לקרוא, לקרוא שכל מחקר עם ספרי תמונות ללא מילי

 (.96-97 ,2014י שמבקשים מהם לתת משמעות לאותו טקסט )נ שוב, ולחשוב עליו, לפ
 

אירועים  של קטעי  רצף    וזהסרט זו עלילה שמתרחשת על ציר זמן;  הנושא הזה מורכב יותר כשזה מגיע לסרטים ללא מילים.  
(, "אחד מההבדלים Kress(, בהתייחסותה לקרס )Maineמרכיבים נרטיב ויזואלי. לפי מיין )וש זמן, המתרחשים על ציר 

העיקריים בין כתיבה לתמונה מתקשר חזרה ל... לינאריות של השפה. בכתיבה, בה כל מילה מובילה למילה הבאה, יש  
אבל, (. 23 ,2015מסלולים אלטרנטיביים מרחביים לקריאה" ) מסלול קריאה זמני וספציפי... לעומת זאת, תמונות מציעות 

תמונות או בסרטון, בגלל   מסלול הקריאה הלינארי הזה נכון גם כאשר משתמשים בכל טקסט, בין אם מדובר בספר
ספר תמונות  תוך  המורים ינחו את תהליך הקריאה מול קבוצה גדולה. בפעמים אחרות, תמונות בודדות מ  CLLP- שבמסגרת ה

שר מסלול  פלהיחשב כחלק מהבנת קריאה רחבה יותר של טקסטים בנושאי תרבות בכללותם. זה יא יםיכולקצר  סרטו
אופייני של ספרות  הקריאה שהינו גם מרחבי וגם לינארי, ולכן יתבסס על  היתרונות השונים שקיימים שבתהליך ההבנה 

 (.Maine, 2015ויזואלית )ראו לדוגמא את 
 

ים ללא מילים נבחרו לפרויקט: ספרי תמונות וסרטונים, שהנרטיבים והמסרים שלהם מועברים בצורה  ם של טקסטשני סוגי
ספרי התמונות בצורתם הנוכחים התפתחו בעקבות המצאת  ויזואלית )ואמצעות פסקול מוזיקלי במקרה של הסרטונים(. 

(. למרות שהבנה ויזואלית  Salisbury & Styles, 2012) 20-הדפוס; ספרים עם תמונות נחשבו למוצרי מותרות עד למאה ה
נישה של ספרים מילוליים. בניגוד לכך,  -הינה מולדת יותר מאשר הבנה ורבלית, הרעיון של ספרי תמונות התפתח כתת

נעות", נוצרו מוקדם בתהליך הפיתוח של סרטים עקב מגבלות טכנולוגיות  -סרטים ללא מילים, שהיו למעשה "תמונות
 . 5עם צליל והעלויות של הפקות 

 
( של ספרי תמונות ללא מלל, ישנן שלוש קטגוריות עיקריות שלפיהן אפשר  Bosch, 2014לפי החלוקה הטיפולוגית של בוש )

 לחלק יצירות ללא מילים )כולל סרטונים(: 
יזואלי, מלבד  וספרי תמונות שכלל לא מכילים מילים. אלו "ספרים שלא כוללים מילים מודפסות כחלק מהנרטיב הו •

(. מבחינת היצירות שנבחרו לפרויקט, ושנופלות  Bosch, 2014 74ם הספר, שם הסופר, וקרדיט להוצאה לאור" )ש
 ,Owl Bat)  ינשוף עטלף, עטלף ינשוףתמונות שכלל לא מכילים מילים, ניתן למנות את    תחת הקטגוריה של ספרי

Bat Owl) גנב התרנגולת, ואת (The Chicken Thief). 
שמשתמשים בעיקר בסימנים ויזואליים כדי לספר את הסיפור,    יםתמונות שמכילים מעט מילים. אלו "נרטיבספרי  •

אבל גם משתמשים בטקסט כתוב. בספרי תמונות שמכילים מעט מילים, הקורא מקנה תשומת לב רבה לטקסטים  
שרוב התוכן בספר הוא  המעטים שמופיעים בספר, היות והתופעה הלשונית הזו היא בלתי צפויה בהתחשב בכך 

שמכילים מעט  תמונות  מבחינת היצירות שנבחרו לפרויקט, ושנופלות תחת הקטגוריה של ספרי (. Ibidויזואלי" )
כי מבחינה טכנית הסיפור מתחיל   (The Mediterranean, [Mediterraneo]) התיכון הים , ניתן למנות את מילים 

 . במשפט אחד של טקסט כתוב 
 

להזכיר היא שהרבה מהסרטים האילמים המסורתיים שנוצרו בעשורים הראשונים של הקולנוע אמנם לא הכילו פסקול של  חשובאירוניה ש5
 מילים על המסך. דיבור, אבל כן הציגו 
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מדובר  נתפשים כחסרי מלל, אבל למעשה אינם כאלו. בדרך כלל נראים ו. אלו "ספרים שלמראית עיןספרי תמונות  ●
(. במהלך בחירת היצירות לפרויקט שקלנו  Bosch, 2014 77בספרים מאוירים, או בתצורה הנפוצה של ספרי תמונות" )

 אם כי ההגדרה המדויקת של "ספרי תמונות(,  Baciבאקי )שנקרא    מילים  הרבה  מכילש  אחד  ספר תמונותאת השימוש ב
 . למראית עין" הינה פתוחה לדיון, מכיוון שהיא תלויה בפרשנות של ההגדרה של בוש ל"ספרי תמונות למראית עין"

 
הינם ספרי תמונות שכלל לא מכילים   טקסטים בנושאי תרבות  ל ש ביבליוגרפיה רוב ספרי התמונות שנבחרו ומוזכרים ב 

ות תפקיד מהותי בכיוון הציפיות של הקורא או הצופה(. מילים )למרות שבכל אחד מהם המילים בכותרת של הטקסט משחק
כמו התוויות  ) בנוסף, הרשימה מכילה כמה ספרי תמונות 'שמכילים מעט טקסט'; אלו נוטים לכלול מילים כחלק מהאיור

שמטרתן לתת מסגרת לנרטיב שורת פתיחה ושורת סיום  או שכוללים (,"מלון" ו"מונית" שמסמנים מרכיבים בנוף העירוני
להכווין את הקוראים אל המשמעות שלו. הטקסטים האלו כלולים בפרויקט מכיוון שהשימוש בהם לא מתבסס  ו הוויזואלי 

- אנו רוצים שכל טקסט מילולי, בכל ספרבאירופה.    טרנסלינגואליים  פריטיםאלא גם על היותם    רק על היותם ספרי תמונות, 
'להגדיר אמרה,  (Bosch) ולי ולא נחוץ להבנת הנרטיב הכללי על ידי הקורא או הצופה. כפי שבושתמונות או סרטון, יהיה ש 

(, ולכן ספרי תמונות שמכילים  74ספר תמונות חסר מלל' משמעותה להניח מהי הכוונה של הסופר והמוציא לאור )עמוד 
 מעט טקסט כן מתאימים לכוונה ולמבנה של הפרויקט, ולכן כן נכללים בו. 

 
טקסטים   ל ש ביבליוגרפיה טיפולוגיה הזו מיושמת באופן דומה על הסרטונים שנבחרו לפרויקט, ושמהווים כמחצית מה ה

רוב הסרטונים שנבחרו הינם חסרי מילים, כלומר אינם מכילים שום טקסט כתוב או מדובר במהלך הסרטון,  .  בנושאי תרבות 
לספרי התמונות שנבחרו, מספר סרטונים כן כוללים טקסט מלבד כתוביות הפתיחה וכתוביות הסיום. עם זאת, בדומה 

לחפץ ויזואלי שמופיע בסרטון )למשל "ממתקים"(. בדומה לתקוותנו  הקשר שמופיע כחלק מהתפאורה של הסרטון ושנותן 
בנוגע לטקסט שמופיע בספרי התמונות, גם הפעם אנחנו מקווים שהמשמעות של הטקסט תהיה אוניברסלית או לא 

 (Speechlessללא מילים )למטרה הכללית של להבין את המשמעות של היצירה. חלק מהסרטים בקורפוס, כמו רלוונטית 
את הצופים בפענוח שלה. זה יכול להרחיק את הצופה  משתמשים בכוונה בשפת ג'יבריש, כדי לחקות שפה ולאתגר 

לאתגר קוראים שכבר רגילים לטקסטים חסרי  מההקשר השפתי, ולכן מהווה אמצעי נוסף חסר מילים שבאמצעותו ניתן 
 מלל. 

 
 תהליך הבחירה  1.3

טקסים שיהוו רשימת ביניים, אשר מתוכה  250טקסטים, ובחירת  600תהליך הסינון הראשוני כלל סקירה של מעל 
הטקסטים הסופיים בהם ייעשה שימוש בפרויקט. תהליך הסלקציה במהלכו נבחרו אותם טקסטים,  145נבחרו 

 , דן בעקרונות הבאים: הביבליוגרפיה של טקסטים בנושאי תרבות   שמרכיבים את

הטקסטים נוצרו באירופה או בישראל )שהינה שותפה לפרויקט(, או שהיוצרים שלהם היו   •
 סופרים/מאיירים/במאים אירופיים. 

טקסטים התרבותיים משלב הביניים נועדה לייצג, עד כמה שאפשר, מגוון מאוזן מבחינה   145הבחירה של  •
אבל  הטקסטים שנבחרו לפרויקט,  145-אמנם לא כל המדינות האירופיות מיוצגות ב אוגרפית של מדינות. גי

בחשבון בתהליך סקירת הטקסטים הראשוני, ובבחירת הטקסטים לרשימת    הייצוג של כל מדינה אירופית הובא
   הביניים.

ספרי התמונות לכמות הסרטונים.  בין כמות  50:50יך הסלקציה, רצינו לשמור על יחס של תהל במהלך  •
 התחשבנו במטרה זו גם בבחירת הטקסטים הסופיים לפרויקט.

ייצוג שווה של שני המגדרים היה קריטריון חשוב בבחירת הטקסטים, אבל הוא לא הצריך בחירה אקטיבית.   •
ספר  במקום זאת, במהלך תהליך בחירת הטקסטים מצאנו שקיים שוויון בין מספר הסופרים והבמאים למ

מהיוצרים   60%הסופרות והבמאיות )כאשר המידע הזה היה נגיש לנו(. ברשימת הטקסטים הסופית, בערך 
הראשיים שעמדו מאחורי יצירת הטקסטים בנושאי תרבות )לדוגמא, סופר/מאייר( הינן נשים. היו מקרים בהם  

יע באתר האינטרנט(, אבל יכלנו לדעת את הזהות המגדרית של היוצר או היוצרת )למשל לפי שם הגוף שמופ
במקרים בהם לא ידענו לבטח האם מדובר ביוצר או ביוצרת, אז המגדר שלהם הוערך, בזהירות מרובה, על ידי  
קבוצת המחקר. לכן, בעוד ניתן לומר שהשגנו ייצוג שווה של שני המגדרים במהלך תהליך הסלקציה, הנתונים  

 שהובילו למסקנה הזו אינם רשמיים. 
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השאיפה לרשימת טקסטים שכוללת ייצוג של אוכלוסיות שונות לא מתייחסת רק לבחירת טקסטים שהתוכן   •
שלהם מתייחס למגוון האנושי. האסטרטגיה גם כללה חיפוש טקסטים פרי עטם של יוצרים מתרבויות שונות,  

ת ובזהות היוצרים בספרי התמונות  במידת האפשר. לרוע המזל, מצאנו שיש פער מתמשך בייצוג תרבויו
 . 6שהופקו באירופה ושמיועדים לילדים וניםוהסרט

של נציגי המועצה  גם היה מאתגר לייצג אזורים באירופה בהם נכתבו פחות ספרי תמונות. התמיכה  •
( הייתה חשובה מאוד כדי להבטיח שהנושא הזה קיבל תשומת  IBBYהבינלאומית לספרים לאנשים צעירים )

 ת במהלך בחירת הספרים לרשימת הביניים. לב מספק

ולישראל, ושיש להם קשר  בהינתן המטרות האלה, בחירת הטקסטים כללה טקסטים שנוצרו מחוץ לאירופה  •
לילדים שהופקו בפלסטין נלקחו בחשבון וכלולים    וניםישיר למטרת הפרויקט. מהסיבה הזו, ספרי תמונות וסרט

 בביבליוגרפיה.

, אנימציה  CGIמושן,  פוגי הסרטים נלקחו בחשבון. לדוגמא: פעולה חיה, סטו , כל ס וניםבבחינת הסרט •
מסורתית, ושילובים של סוגים שונים. עם זאת, כדי לוודא שניתן לעבוד עם הטקסטים הללו במסגרת  

דקות, וגם ספרי התמונות לא ארוכים יתר על המידה,   10-בקורפוס אורכים פחות מ וניםהכיתתית, כל הסרט
 במסגרת קבוצתית.  לא אידאליים לעבודה  שהםבגלל 

. אבל היא 21-תייצג טקסטים מהמאה ה הביבליוגרפיה לטקסטים בנושאי תרבותש הייתההמטרה המקורית    •
למטרה , מכיוון שהם מתאימים  20-כוללת גם מספר קטן של טקסטים בנושאי תרבות שהופקו בסוף המאה ה

 הכללית של הפרויקט.  
( What the Scissors Did? [Ką padarė žirklės?]) מה עשו המספריים?לדוגמא, ספר התמונות הליטאי    •

כתוצר של ברית המועצות. כנראה שההשראה  1961-גיסקאיטה פורסם לראשונה בשנכתב על ידי אייבה נא
אירופיים  -בלכתיבת הספר הזה, שמהווה דוגמא מוקדמת וחשובה לספר תמונות, הגיעה מסופרים מער

,  2018-שכתבו ספרי תמונות, למשל ברונו מונארי. ספר התמונות הזה, שכלול בקורפוס, פורסם מחדש ב
עשרה שנים אחרי שליטא  -, וארבע1990-ים לאחר פרישתה של ליטא מברית המועצות בעשרים ושמונה שנ

 .2004-הצטרפה באופן רשמי לאיחוד האירופי ב
 

, קפריסין, פינלנד, ליטא, ופורטוגל לקחו חלק בתהליכי המחקר הממלכה המאוחדתשל חוקרים ומורים מ ב מספר ר
והסלקציה הממצים. התהליך הזה הצריך יצירת קשר עם מאות סופרים, מאיירים, מפיצים, הוצאות לאור, ארגונים 

בלוגים  לקולנוע, חברות סרטים, בתי הפקה, מפיצי סרטים, בתי ספר לאנימציה, ספרותיים, אגודות איור, עמותות ומוסדות  
- במאה ה וניםידועים בתחום המדיה, ובתי ספר לקולנוע. התוצאה הינה רשימה ממצה של שוק ספרי התמונות ושל סרט

עד כמה עמוק המחקר שנעשה, והן את הכמות הקטנה יחסית של ספרי תמונות חסרי  זה מסמל הן באירופה וישראל.  21
האילמים   ונים. לא ניתן לטעון שהקורפוס מצא את כל הסרטמילים שקיימים בשוק הספרים העכשווי באירופה ובישראל

אילמים שמתאימים   וניםשמתאימים לקריטריונים של הפרויקט, אבל הוא כן מתכוון לשקף את הטווח הדינמי של סרט
 .21-ברחבי אירופה ובישראל במאה הלשימוש פדגוגי ושהופקו  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מהספרים המיועדים לילדים שפורסמו  4%שמצא כי רק  ,מחקר שנעשה לאחרונה על ידי המרכז לספרות ולחינוך יסודיתוצאות זה תואם ל 6
 (.Black, Asian, or Minority Ethnic, BAMEכללו דמות שחורה, אסיאתית, או ממיעוט אתני ) 2017במהלך ממלכה המאוחדת ב

https://clpe.org.uk/library-and-resources/research/reflecting-realities-survey-ethnic-representation-within-uk-children 
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ההיבט החשוב ביותר בתהליך הסלקציה. אכן, לפוטנציאל לשימוש  הערך הפדגוגי של כל טקסט בנושא תרבות היה 
מסוים בשלב    בטקסט בנושא תרבות כזרז לדיון במסגרת קבוצה גדולה היה משקל בהחלטה האם לקבל או לדחות טקסט

ימלבוק", כלומר "ספר שופע" בגרמנית, הוא סוג בסיסי של ספר תמונות, שמתייחס לספרי  ו הבחירה הסופי. לדוגמא, "ו
וימלבוק כולל תמונות פנורמיות של  וה  (.Rémi, 2011)תמונות שהושפעו מהציורים הפנורמיים של פייטר ברואגל הבכור  

בירה או נופים כפריים. למרות שחלק מהטקסטים כן מופיעים בביבליוגרפיה,  סביבות אמיתיות או פיקטיביות, כמו ערי 
וימלבוק פחות מתאימים לעבודה במסגרת קבוצה  וימלבוק לא קיבל העדפה מיוחדת בקורפוס מכיוון שרוב ספרי הוהו

לא נבחרו בגלל  סרטונים. באופן דומה, הרבה המרחק שלהן מהקבוצהובגלל שהתמונות מפורטות בגלל  גדולה
ונושאים שלא מתאימים  הסיבה הייתה תוכן    הסרטוניםהמורכבות של להציג אותם מול קבוצה גדולה, אם כי במקרה של  

, מהבחינה שיש פחות פיקוח ובקרה על  ונים לקבוצות הגיל. זה מראה דילמה מעניינת הקשורה לתפקיד של סרט
ככלל, הרבה ספרי תמונות חסרי מלל  לאומי לספרי תמונות. הסרטים המיועדים לילדים בהשוואה לבקרה בשוק הבינ

אילמים היו יותר מידי   סרטוניםהכילו יותר מדי רעיונות ומשמעויות לא ברורים מכדי לשמש בפרויקט, בעוד הרבה 
 ספציפיים ו/או הכילו נושאים שלא מתאימים לקבוצת הגיל. 

 
ה והקשר  רשמספקת סקים עיקריים: ביבליוגרפיה מסומנת כוללת שני חלקי  טקסטים בנושאי תרבות  ל ש ביבליוגרפיה ה 

המרכזיים; וקובץ נתונים שממנו ניתן להפיק נתונים למטרות שונות. הגיליון   CAF-עבור כל טקסט, ומציינת את נושאי ה
(, מאפשר לבחור טקסטים https://dialls2020.euבאזור שמכיל משאבים למורים )  DIALLSהאלקטרוני, שזמין באתר של  

 (.2. במסמך הזה זה מיוצג כגיליון )נספח CAF-ושא הבהתאם לטווח גילאים, מדינה, סוג המדיה, אורך, ונ
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 ביבליוגרפיה מסומנת של טקסטים בנושאי תרבות  2
 בות. ביבליוגרפיה מסומנת של טקסטים בנושאי תר

  
 הערה על סדר הטקסטים

. וניםלפי שמות הטקסטים באנגלית ללא הפרדה בין ספרי תמונות וסרטהביבליוגרפיה הזו מאורגנת באופן אלפביתי 
בנוסף, במקרים בהם  אז תרגמנו בעצמנו את שם הטקסט לאנגלית.במקרים בהם לא היה זמין שם רשמי באנגלית, 

כן  )בעברית: ה"א הידיעה( the המילה ניתן להשתמש בכותרת בשפת המקור, הוחלט כי הכותרת לא תתורגם.
ייקבע לפי  ן, וסדר הופעתTיימצאו תחת האות  The- שמתחילות בנלקחה בחשבון בסדר האלפביתי, ולכן כותרות 

הסיבה לכך היא שרוב התוכנות שמעבדות מילים מקטלגות את המילה   .האות שבה מתחילה המילה השנייה בכותרת
The  תחתT  והמטרה של הביבליוגרפיה הזו היא לאפשר למחנכים למצוא בקלות את שמות הטקסטים. כדי להקל ,

חיים ושמופיעות במגוון טקסטים. במקרה - על התרגום של המסמך הזה, הנחנו את המגדר של דמויות שהינן בעלי
סוים יכול להפריע לקבוצות מסוימות של ילדים, ציינו זאת בסוגריים. עם זאת, אנחנו מניחים שעל המורים ונושא מ

לבדוק בעצמם כל טקסט בנושא תרבות לפני שהם מציגים אותו בפני התלמידים שלהם, כדי להחליט עד כמה 
 הטקסט מתאים להם.

 

A 
A Day at the Beach (Um dia na praia)  הים()יום בחוף 

 עמודים. 32. פלאנט טאנג'רינה. פורטוגל. 2008ספר תמונות. ברנארדו קארוואלו )כתיבה/איור(. 
אינו מכיל מילים, ומספק דרך מצוינת לדבר על האחריות של בני האדם בפתירת   ספר התמונות הפורטוגזי והמפורסם הזה

בעיית הזיהום של האוקיינוסים והחופים. ילדים ואנשים צעירים שמקשיבים לחדשות בנושא זיהום הפלסטיק באוקיינוס  
ט לנקוט בפעולה. הוא  יימצאו נחמה והומור בסיפור הזה, שמספר על מבוגר שנמאס לו מכל הלכלוך שנמצא בחוף, ומחלי

עורם את כל האשפה לערימה אחת גדולה. הטוויסט בסיפור מגיע כשהקורא רואה שהאיש למעשה יצר סירה מהאשפה.  
שמובילים לפעולה פרואקטיבית לתיקון הבעיה  קיימא ואחריות חברתית,  -הם פיתוח בר  מציג באופן ברורהנושאים שהסיפור  

הוא דוגמא נהדרת לספר תמונות שמתאים הן לקהל הצעיר והן לקהל  יום בחוף הים החברתית העכשווית הזו. בנוסף לכך, 
כבר יוכלו   12-15יוכלו להבין את הנושאים בסיפור ולחבר אותם לחוויות שהם חוו, ילדים בני  8-11הבוגר. בעוד ילדים בני 

 להשתמש בסיפור כדי לנהל דיאלוג במסגרת הכיתתית. 
 

 שנים.  12-15שנים,  8-11טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים -מושגי מפתח: פיתוח בר

 
 

Ant (נמלה) 
 דקות.  3:37מימד. -. פילם בילדר. גרמניה. אנימציית דו2017. ג'וליה אוקר )בימוי(. וןסרט

, שהינו חלק מסדרת  וןהסרט .(Heads Up) ראש למעלהגם את  הפיקסטודיו פילם בילדר, ש הופק על ידי הזה וןהסרט
'חיותנימציה' שיצרה ג'וליה אוקר, מראה מערכת חיים קולקטיבית במושבת נמלים. התפיסה הצבאית של הנמלים במושבה  
מהווה כזרז להתחלת דיון בנושא הקשרים החברתיים שמגדירים קהילות עכשוויות, כולל אירופה בשלמותה. הנמלים  

  ; והזה מבצע דברים בדרך של  החד קטן ואמיץ. הנמלעובדות יחד באופן מושלם, מלבד גיבור הסיפור שהינו נמלה א
בשגרת העבודה המערכתית של הקהילה. הנמלים האחרות מצטרפות.  להתערבות משמעותית היצירתיות שלו מובילה 

מאמינים שמלכת הקן תכעס עליו. אבל סוף טוב, הכול טוב: המלכה מברכת אותו על   -וגם אנחנו  –בסוף הסרט, הנמלה 
האנימציה השמח והתוסס הזה מעביר מסר ברור ומוחלט על התפקיד של חדשנות וחשיבה    ון ת שלו. סרטהחשיבה המוצלח 

  ון שנים יוכלו לדבר על הסרט 8-11מחוץ לקופסא בפיתוח אסטרטגיות חדשות שיניעו את החברה קדימה. ילדים בגילאי 
 הזה, ובכך לבנות דיון סביב הנושאים האלה.

 
 שנים.  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: כשירות חברתית ואזרחית, דמוקרטיה 
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B 
Baboon on the Moon ( בבון על הירח) 

 . 06:00. סטופ מושן. המאוחדת הממלכה. לאומנויותבורנמות' . אוני' 2002. כריסטופר דוריאז )בימוי(. וןסרט
ונכלל במאגר "מתחילים סיפורים"  , 2000-בתחילת שנות הממלכה המאוחדת מושן הקלאסי הזה הופק ב-הסטופ וןסרט

נרטיב ויזואלי פשוט משובץ בתוך סט מורכב של נושאים: בבון, שנמצא על הירח, מנגן בחצוצרה   של מכון הסרטים הבריטי.  
הפילוסופי והמרגש הזה הוא היכולת שלו להתחיל דיון    וןהגדול בסרטשלו ניגון קודר בעודו מסתכל מרחוק על הירח. היתרון  

בנושאים שונים: העובדה שהבבון נמצא על הירח יוצרת הזדמנות לדון בנושא של כריתת יערות; מקום התרחשות הסרט 
הוא זה גיה; והעובדה שדווקא בבון לבית, ונוסט-שהינו החלל ממחיש את האוניברסאליות של מושגים כמו בית, חוסר

.  20-שנמצא על הירח מזכירה את השימוש האמיתי שעשו בבעלי חיים במסגרת ניסויים בטיסה לחלל במהלך המאה ה
בקרב קבוצות גיל מגוונות: מבין כל    וןמאפשרות להשתמש בסרטהדרכים המגוונות האלה להתייחסות אל הרעיון של 'בית'  

-12שנים, ו  8-11שנים,    4-7ילדים בני    עבורה שניתן להשתמש בו  הזה בולט מבחינ  ון בקורפוס, הסרט  וניםהספרים והסרט
 שנים. 15
 

 שנים.  12-15שנים, ו 8-11שנים,  7טווח גילאים: 
 מילות מפתח: אמפתיה, שייכות 

 
 

) Big Finds a Trumpetגדול מוצא חצוצרה( 
 דקות.   4:20מימד. -ציית דו . הקולג' המלכותי לאמנות. הממלכה המאוחדת. אנימ2017. דן קאסטרו )בימוי(. וןסרט

, ומכיל  הינו יצירה נוספת מבית הקולג' המלכותי לאמנות בממלכה המאוחדתפרי יצירתו של סטודנט, הזה,  וןהסרט
אנימציה עם אספקט פסיכודלי. שתי דמויות, אחת גדולה ואחת קטנה, מוצאות חצוצרה. הדמות הגדולה מתחילה לנגן  

גיע הלילה, במהלכו הדמות הגדולה ממשיכה לנגן ומפריעה לכולם לישון. עם זאת,  מבעיות עד שצר ובחצוצרה, דבר שלא י 
מעלה מושגי ליבה כמו סובלנות, הכלה, וחגיגה של השונות, מכיוון שהדמויות לומדות להכיר בהבדלים   וןהנרטיב בסרט

פר סיפור חביב וייחודי, שמציע דרך הקצר הזה מס וןהקיימים ביניהם, ולהתפשר מבחינת האופן בו הן משחקות. הסרט
שנים יוכלו להשתמש בחוויות   4-7מתונה לניהול דיון עם ילדים צעירים על פתירת סכסוכים בדרכי שלום. ילדים בגילאים 

 הזה. ון שלהם הקשורות לקונפליקט ופשרה כדי לפענח את מוסר ההשכל של הסרט
 שנים  4-7טווח גילאים: 

 ת, הכלה מילות מפתח: חגיגה של השונו
 

Bon Voyage (דרך צלחה) 
  .)בימוי.(2016 .שוויץ  .פעולה חיה ,אנימציית דו -מימד .06:14 דקותFabio Friedli .סרטון

 האירוניה העגומה המגולמת בכותרת מדגימה כיצד הסרט מטפל באופן בלתי מתפשר בנושא הקשה והחשוב של הה
 הכפויה .הסרט מתחיל עם אנימציה רגילה ,בתמונה של פליטים המוצגים ברישומי קווים פשוטים ,כשהם נמלטים מסכנה אל

 עבר הביטחון המדומין שבאירופה .הקבוצה רואה בעיני רוחה את הגעתה למגדל אייפל ומגדל פיזה ,כשסכנות המסע
 שהקבוצה עוברת מוצגות כהומור סלפסטיק כמעט .זוהי הצגה אפקטיבית ,הזוועות וקשיי משבר הפליטים מתוארים באופן

 פשטני בכוונה תחילה  ,הגורמת לצופה אי-נוחות .אי-נוחות זו מושהית בסוף הסרט ,כשהאנימציה משתנה באופן דרמטי
 לצילום לייב אקשן של פליט ,העובר ראיון על ידי פאנל של פקידים כדי לקבל מקלט .סרט קצר ,יצירתי ומאתגר זה ,הוא דרך

 ,רבת עוצמה לעודד צעירים בגילאי שתיים-עשרה עד חמש עשרה להתעמת עם מציאות משבר ההגירה .לפני הבחירה בסרט
 מומלץ להפעיל שיקול דעת :הוא מתאים לצעירים בעלי בגרות רגשית וניסיון קודם של התמודדות ,באמצעות דיון קבוצתי ,עם

 .נושאים קשים ומתוחכמים

 שנים  12-15טווח גילאים: 
 מושגי מפתח :זכויות האדם ,הכלה ,נרטיבים אירופיים 

 
Boomerang (Bumerangas) )בומרנג( 

 .דקות 02:00מימד. -. ליטא. אנימציית דו2012. אילייה ברזניקאס )בימוי(. וןסרט
איש בסופרמרקט מעמיס את העגלה שלו בכמויות מופרזות של אוכל. בבית שלו, האוכל הופך במהרה לכמויות מופרזות  

ים משליכים גם הם כמויות מגוחכות של אשפה למשאית.  . הבתים והמסעדות השכנזבל, שמושלכות למשאית אשפהשל 
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לאחר זמן קצר, נהיה ברור שהפלנטה כולה מלאה בפסולת. חללית משוגרת לירח, כאילו שלהעביר את הפסולת לירח 
את הזבל חזרה לכדור  ל כדור הארץ. אבל, לחייזר שנמצא על הירח יש רעיון אחר, והוא מעבירעיפתור את בעיית הפסולת 

קיימא  -שניות משתמש בפאנץ' ככלי להתחלת הדיאלוג. הנושאים של פיתוחים ברי 62. הסרטון הקצר הזה שאורכו  ץהאר
שנים ואפילו   8-11ושל שינוי האקלים, שמוצגים באופן ברור, יכולים להוביל לדיון על זכויות האדם ואזרחות. צופים בגילאי 

 השראה במסר הברור שמעביר סרטון האנימציה הזה, שהופק באזור הבלטי.  שנים יוכלו למצוא 12-15
 שנים  12-15שנים,  8-11טווח גילאים: 

 קיימא/שינוי אקלים -פיתוח ברמושגי מפתח: 

C 
Capital (הון) 

 . עמודים 32. פאטו לוג'יקו. פורטוגל. 2014איור(. /ספר תמונות. אפונסו קרוז )כתיבה
קופת חיסכון בצורת חזיר מהווה מוטיב חוזר בספר התמונות חסר המילים אך הקונספטואלי הזה, שחוקר את נושא  

בין אם אתם מסכימים עם הנימה השלילית   –הקפיטליזם. הספר הזו הוא דוגמא טובה לספר תמונות שמציג אידיאולוגיה 
הזה נוצר. קופת החיסון מוצגת תחילה כחפץ תמים שעומד  'למה' האפקט -שלה או לא, זו דרך מצוינת להסתכל על 'איך' ו

שוויון ותאוות בצע. בעל מחזיק את - ליד מיטה ובה ילד ישן. אבל, עם כל עמוד שעובר, קופת החיסכון הופכת לסמל לאי
 מהלך טקס הנישואים לאשתו; קופת החיסכון מכרסמת את הרגל של בנקאי בחליפה; קופת החיסכון גדלהקופת החיסכון ב

יותר ויותר, בעודה בולעת תהלוכה של בנקאים, שמועדים ונופלים לדרגנוע שמוביל למלתעותיה הפעורות. לבסוף, קופת  
עין לשאול האם כדור הארץ נשלט יותר מדי על  -החיסכון מוצגת כפלנטה שמקיפה את השמש, דבר שמעודד קוראים חדי

אתגר, המורכב, והנתון במחלוקת הזה הוא תוספת חשובה  ידי תרבות הצריכה ויצירת העושר העודף. ספר התמונות המ 
מושגים רציניים בפורמט של ספרי תמונות חסרי    להעלותלבני נוער את האפשרות    ציגלקורפוס. הוא מהווה דרך מצוינת לה

 מלל. 
 

 שנים.  12-15טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: גלובליזציה, מורשת משותפת. 

 
 

Change! [Changeons!] )!שינוי( 
 עמודים.  40. לה חוי דה ליר. שוויץ. 2017ספר תמונות. פרנצסקו גואיסטוזי )כתיבה/איור(. 
לאורך הספר, שהינו אוסף תמונות פנורמיות של חוף ים עירוני  נבחנת מערכת היחסים בין הים לציוויליזציה האנושית 

ורלית של אנשים החיים ליד הים, הופך במהרה לכדי סצנה  המשתנה לאורך זמן. מה שמתחיל כתמונה הרמונית ופסט
העיר להתקיים   של  אפשרותה. קודרת של עיר גדושה בגורדי שחקים שפולטים עשן ופיח לשמים, ומזרימים נפט ושמן לים 

: הקוראים יכולים להרהר עד כמה בטוחה מערכת היחסים בין הפיתוח העירוני ועולם הטבע?  מוטלת בספק  קיימא-באופן בר
כיצד ניתן לפתח את הכלכלה ולתמוך באוכלוסייה הגדלה באופן שיקדם הרמוניה עם הטבע ולא הרס שלו? אכן, הנושא  

תר מדי מהר? הפנורמות המורכבות  כמה זמן עובר עד שהעולם משתנה, וכמה מהר זה יו – של זמן עולה בנרטיב הוויזואלי 
במקום זאת, הקורא צריך להבין את דפוס   –את העמדה המוסרית שלהן על הקורא כופות של פני העיר המשתנה לא 

ההצגה של התקדמות הפיתוח העירוני וחיי העיר כדי לפענח את המסר של הסיפור. ספר התמונות הזה הוא דוגמא מצוינת 
קיימא ושינוי אקלים מבלי להתנשא על הקוראים. בהינתן זאת, הספר מתאים  -פיתוח בר ליצירה שמתארת את הנושא של

 .12-15ביותר לילדים בגילאי 
 

 שנים  12-15טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים -פיתוח ברמושגי מפתח: 

 
 

Chiripajas )צ'יריפאייאס( 
 דקות.  1:30מושן. -רוסיה, ספרד. פעולה חיה/סטופ. 2017. אולגה פולייקטובה וג'אום קילס )בימוי משותף(. וןסרט

הזה מספר על צב קטן שנלכד בתוך ערימת זבל וזיהום על חוף הים. הוא מצליח להיחלץ מהערימה רק כאשר   הסרטון הקצר
הגנה על השגחה ובשל בני האדם  הכוח והחשיבותקבוצה של אנשים מגיעה לטפל בבעיה. מכאן, שהסרט מציג את 

שעליו    ,שבמרכזו עומד מסר רציניומושך  שגרתי והמוזיקה העליזה הופכים את הסיפור לקליל  -ן ההפקה הלאהסביבה. סגנו
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להתייחס אל נושאים  ומרגשתתית וההאנשה של הצב יוצרת דרך חבר יוכלו לדבר. שנים 8-11שנים ובני  4-7בני  ילדים
 כאובים, כמו זיהום והרס סביבתי. 

 
 שנים  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 

 , גלובליזציה קיימא/שינוי אקלים-פיתוח ברמושגי מפתח: 
 

D 
Departure [Partida] )פרידה( 

 . אקורדיון. פורטוגל. פאטו לוג'יקו. 2015)כתיבה/איור(.  אנדרה לטריאהספר תמונות. 
הוא יכול 'לעשות'.  ספר התמונות הזה בנוי בפורמט אקורדיון; הפורמט הזה מאתגר את הקורא לחשוב מהו ספר תמונות ומה  

ספר התמונות הזה מתאים ביותר לעבודה מול קבוצה, מכיוון שאפשר לפתוח אותו על שולחן, ולראות את התמונה מכל  
ויזואלי הוא מרומז,  ועל הנרטיב, ובכך תורם לחוויית הקריאה. הנרטיב הרא לקבל הרגשה של שליטה וזווית. זה מאפשר לק

לרגעים ספציפיים שמתרחשים בתוך עלילה גדולה יותר ומדומיינת יותר, מאשר שהוא הסיפור  והוא יותר מספק הצצה 
הכללי בפני עצמו. אדם עומד על גוש קרח איפשהו באזור הארקטי. למה בלוק הקרח מנותק מהקרחון הקרוב? האם הוא 

ארבה עליה הוא יכול לשוט   ומשתמש בחתיכות קרח אחרות כדי לעצב את בלוק הקרח לכדי  -נמס? האדם הוא יצירתי 
ת הקרח באזור הארקטי, שינוי האקלים, וניתוק  סו סומתהרחק. ספר התמונות מעלה במרומז נושאים חשובים כמו ה

דומים בשלב השני של  אוכלוסיות ממקום מוצאן. ספר התמונות יכול להוות זרז ליצירת תוצרים תרבותיים )ארטיפקטים( 
של הספר. הפורמט הזה יכול בקלות להוביל למשחק יצירתי בכיתה, כאשר    גרו מהנושאיאותילדים  ההפרויקט הכיתתי, כי 

 . CAF-הילדים יוצרים תוצר הקשור למושגי ה
 

 שנים  8-11טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים -פיתוח ברמושגי מפתח: 

 
 

Dream of Living  [Όνειρο για ζωή])חלום החיים( 
- )סטופ חימרמ  הנפשת דמויות. יוון אילוז'ן דרופס. .2011)בימוי משותף(.   וקאליק פינלופי ו  קוקוריקואואלקיסטי . וןסרט

 דקות.  6:44. ושן(מ
 ובפרטלדוגמאות אחרות בקורפוס, באופן תמטי בית הינו נושא חשוב בכל רחבי העולם. הנושא קשור - הנושא של חסרי

היינו חייבים    חד לעבודות בקורפוס שבהן הדמות מצליחה למצוא בית:הוא מתקשר במיולאלו שמתייחסות למשבר ההגירה.  
היווני   ון(. הסרטShoe) נעל  יתקשר טוב גם לאופן הדיקנסוני שבו מוצג עוני ביצירה ון(. הסרטWe had to Leave) לעזוב

הזה יהיה  ון לסרטבית, שמקבץ נדבות ברחוב. -מושן, מציג לפרטים את הכאב של אדם זקן חסר-והקודר הזה, בסגנון סטופ
ת משחקת בחיים  שנים, וידרבן אותם לשקול את התפקיד שתופעת ההומלסיו  12-15אפקט רגשי חזק על בני נוער בגילאי 

גורמים שמובילים  מעודד את הצופה לחשוב על ה וןוב נוסף הוא, שהסרטשלהם, ואת האופן בו הם מבינים אותה. דבר חש 
הזה בולט   וןלהומלסיות, וקורא להם להתייחס גם לנושא של התמודדות עם מחלות נפש. סיבה נוספת בגללה הסרט

כך  (, ובclaymationים הבודדים בקורפוס שמשתמש בשיטה של הנפשת דמויות מחימר )ונהקורפוס היא שזהו אחד הסרט
 מציג את הנישה חשובה של סוגי האנימציה שלרוב נעשה בהן שימוש במדיה המיועדת לילדים ואנשים צעירים. 

 
 שנים  12-15שנים,  8-11טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: זכויות האדם, שייכות 

E 
Emptiness  [Vazio])ריקנות( 

 . עמודים 32. פורטוגל. לוג'יקופאטו . 2014)כתיבה/איור(.  קטרינה סוברלספר תמונות. 
הנושאים של בדידות והתבודדות מועלים במהלך הסיפור העדין הזה, שמספר על אדם שנקרא "מר ריק". מר ריק מטייל  
ברחבי העיר, ומחפש מה יגרום לו להרגיש שמח ומסופק. עבודה לא משמחת אותו. אוכל לא משמח אותו. יצירות האומנות  

- הציפורים בכלוב לא משמחות אותו. רגשות הבדידות וחוסרלא משמחות אותו. גם  המקומית המוצגות על קירות הגלריה 
בדיוק כמוהו, וקשר של אהבה  הריק י הרצון שהולכים וגדלים בו מוצגים באופן לבבי ומתוחכם. יום אחד הוא נתקל במישה

; הקורא מילים-מהווה דוגמא מצוינת לכוח של ספר תמונות חסרנרקם ביניהם. הסיפור הזה, שאולי נראה פשוט אך הוא לא,  
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מקבל כמויות מידע גדולות על מר ריק ללא צורך במילה אחת. ספר התמונות סולל דרך מצוינת להתחלת דיון סביב הנושאים  
של בדידות והצורך של אהבה וחמלה בחיי היומיום שלנו. איך החברה יכולה לתפקד אם אפילו אזרח אחד מרגיש בודד כמו  

שנים לנסות ולשער מה קרה בהמשך למר ריק, אחרי שהוא פוגש   12-15ים בני  תן אפשרות לקוראומר ריק? הסוף הפתוח נ
 לו להרגיש מלא ושלם.  מתשגור עוברת האורח את 

 
 שנים  12-15טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: אמפתיה, שייכות 
 

 
Enough )מספיק( 

 דקות.  2:00 .מושן- סטופ.  שבדיה, הממלכה המאוחדת הקולג' המלכותי לאמנות. .2018)בימוי(.  אנה מאנצאריס. וןסרט
מושן המתוחכם הזה נוצר על ידי סטודנטית הקולג' המלכותי לאמנות בממלכה המאוחדת אנה מאנצאריס. -הסטופ וןסרט

מלכה  קיבלה מהשינוי התרבותי שהיא חוותה לאחר שעברה משבדיה למ וןפרה שאת ההשראה לסרטימאנצאריס ס
הזה, שאורכו שתי דקות, הינו סרטון קצרצר. התושבים של עיר אפורה החליטו שנמאס להם משגרת  וןהמאוחדת. הסרט

  מגיבים וחוקים מתחילים להישבר כאשר האזרחים  נקטעתהנורמאליים. שגרת הנימוסים הלחצים המשעממת של החיים 
דרגה: גבר שעומד בתור מחליט שהוא לא רוצה לעמוד  תהליך שמתחיל בהלהתקפה על הכאב הכרוך בחיי היומיום. זה 

יותר, ונשען על האדם שעומד לפניו. המצב מתפתח והופך ליותר ויותר אבסורדי וקודר. מלצרית משליכה אוכל על סועד.  
עדינה מספיק כדי להפוך את הפעולות  מושן האיכותית והאסתטית הזו  - עגלת ילדים נבעטת במורד מדרון. אנימציית הסטופ

הנו מהנימה האנרכיסטית של הסרטון, שמשמש  ישנים י 12-15האלה ליותר מצחיקות מאשר אכזריות. בני נוער בגילאי 
מדוברים שמראים על תפקוד מוצלח של החברה, ומה  -כדרך מצוינת להציג את הנושא של אזרחות. לדוגמא, החוקים הלא

 קורה כאשר הם נשברים. 
 

 שנים  12-15טווח גילאים: 
 תתח: אזרחומושגי מפ

 
 

Excentric City )עיר מוזרה( 
 . עלון.  צרפת. לס גראנדס פרסונס. 2014)כתיבה/איור(.  ביארטיס קורוןספר תמונות. 

ספר התמונות הזה, שנוצר על ידי ביאטריס קורון, הוא יותר חוויה מאשר ספר תמונות, ומביס את ההגדרה. הפתיחה של  
שהינה עלון עם מגזרות נייר, חושפת סצנת עיר מוזרה שתעודד את הקוראים לחשוב מחדש על מהו ספר.   עיר מוזרה,

את הדפים שלא מתקפלים לכדי צורת משושה.    תו בעדינו תפרשו את העבודה מצד אחד של השולחן לצד השני, או שתקפל
ילדים בכל הגילאים יוכלו לבדוק ולחקור את האופנים השונים בו מוצגים חיי העיר והמסיבות בה שמסתתרים במגזרות 

השחורות. עם התוספת של מנורה, הספר מספק מבוא לתיאטרון צללים, מכיוון שהמגזרות מובילות להופעת צלליות  הנייר  
 . מגלות קושטות על הקיר, ולכן מהוות התחלה מושלמת לשיחה על הרעיונות שהתמונות  מ

 
 שנים  12-15שנים,  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: חגיגה של השונות, מורשת תרבותית 
 

F 
 [Ploty] Fences )גדרות( 

 דקות.  7:00 .מימד-אנימציית דו  .פולין בית הספר לקולנוע של לודז'. .2015)בימוי(.  נטאליה קרווזוק. וןסרט
האנימציה הפולני הנפלא הזה הוא ללא נרטיב, ומתמקד במצבים של הצטמצמות וכליאה בהם אנו מוצאים את  וןסרט

מתקשר ליצירה   ון. בהקשר הזה, הסרטחסמים וגבולותב יש ומתי אין צורך עצמנו לעיתים קרובות. צופים יוכלו לשקול מתי
ושל לשים סוף לתסכול   –את התפקיד של תסכול  מטיבאופן ת נוספת שחוקרתיצירה (, מכיוון שמהווה Enough) מספיק

בחיים במודרניים. ההרכב של הרצף הוויזואלי מהווה דרך חשובה ללקיחה בחשבון של תפקיד האילוסטרציה בהדגשה   –
של נושא מסוים; שוב ושוב, כל פריים מושך את תשומת הלב שלנו לתפקיד של חסמים בסיטואציות בהן בדרך כלל לא  

אותם חסמים. לדוגמא, השערים בגינת המשחקים מדמים מבצר; שורות הבתים בפרברי העיר נראות כמעט  מתייחסים ל
בכל המקרים, הרעיון שחוקים מגבילים    –הן לפעמים מצחיקות ולפעמים מלאות בייאוש    וןכמו מחנה צבאי. הדוגמאות בסרט
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, וכשירות  נושאים כמו חופש התנועה כיתהב מהווה דרך מוצלחת להציג  ון את חופש התנועה תמיד נוכח. לכן, הסרט
 לתאוריית האמנה החברתית. כמבוא , יכול להיחשב מספיקהזה, כמו  וןחברתית ואזרחית. אכן, הסרט

 
 שנים  12-15טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: כשירות אזרחית וחברתית, השתתפות פעילה 
 
 

Free Art )אמנות חופשית( 
 דקות. 3:30 .מדיה משולבת .צרפת .2015)בימוי(. ניקולס ברו . ון סרט

שמשלב סוגים שונים של מדיה. אדם עומד ברחוב באזור   ,ההבדל בין גרפיטי לאמנות רחוב מועלה בסרטון הצרפתי הזה
עירוני. הוא משתמש בתרסיס צבע כדי לצייר שלישיית ציפורים על קיר, ונדהם כאשר רוח חיים נופחת בציפורים והן עפות  

יב ציורי הקיר והגרפיטי שמקשטים את הבטון. לבסוף, ציורים נוספים על הקירות מצטרפים, ונוצרת חגיגה של אמנות  סב
- החופשית והאנטי הוחופש שמאתגרת את ההבנה הנורמטיבית כלפי מהי אמנות, וכלפי מה אמנות יכולה להיות. האוויר

התלמידים  דחיפה חיובית שתעודד את  שנים, ותספק    12-15  תרבותית של היצירה הזו תעורר את רגשותיהם של צופים בני 
ליצור בכיתה תוצרים תרבותיים )ארטיפקטים(. התפקיד של גרפיטי מול אמנות רחוב מספיק בפני עצמו, אבל הסימבוליות  

לחשוב על הנושאים של חופש תנועה, חירות, וכיצד אמנות יכולה לעזור לנו לבטא של הסרט גם מספקת אמצעי עוצמתי 
(,  Scribble) קשקושאת הנושאים האלה. עוד יצירה בקורפוס שמשתמשת, אם כי באופן אחר, בוויזואליות של גרפיטי היא 

 חאמד. רינאדמנית הפלסטינאית ושהינה ספר תמונות חסר מילים שנוצר על ידי הא
 

 שנים  12-15שנים,  8-11לאים: טווח גי
 כשירות אזרחית וחברתית, מורשת תרבותית מושגי מפתח: 

 
 

Free the Lines )לשחרר את הקווים( 
 . עמודים 32. ברזיל, הממלכה המאוחדת. מילים ותמונות. 2016)כתיבה/איור(.  קלייטון ג'וניורספר תמונות. 

צבעים בלבד, מהממת ביופייה, ומציגה באופן חדשני ופשוט חלק  הגרפיקה של ספר התמונות הזה, שמשתמשת בשני 
יתר, זיהום, ותיעוש. סירה קטנה שטה ברחבי הים הגדול. ספינת דיג  -קיימא, כולל דיג-חשוב בחיים העכשוויים: פיתוח בר

טן,  הקפטן בסירה הקטנה מבצע מעשה גבורה קם הכחולים. יתעשייתית מגיעה, ובדרכה פולטת עשן שחור אל השמי
הנרטיב מספק    וחותך את הרשתות הקשורות לסירת הדיג כדי לשחרר לחופשי עשרות על עשרות של דגים בחזרה למי הים. 
קיימא. למרות  -צוהר להרבה קוראים שונים, כולל בני נוער, להרהר על התפקידים של צדק ושיוויון בגלובליזציה ופיתוחים ברי

לט לשמש כדי לחקור את האפקט של בני האדם על האקלים, ואת הצורך  יתר, הטקסט יכול בהח -שההתמקדות היא בדיג
 קיימא לכולם. -להבטיח עתיד בר

 
 שנים  12-15טווח גילאים: 

 , גלובליזציה קיימא/שינוי אקלים-פיתוח ברמושגי מפתח: 

G 
Going Fishing )הולכים לדוג( 

 דקות. 3:00 .סטופ מושן  .שבדיה .2018)בימוי(. גולדיס . סרטון
דיון כדי להרכיב את הסרטון הזה, שבו הצופה מודע כל הזמן להפקה יב-הבמאי השבדי גולדיס משתמש באלמנטים של מטא

. הסט מאורגן על גבי שולחן, עם שתי מנורות בכל צד כדי להאיר את הסצנה בה מופיעים בית, עץ,  וןשסובבת את הסרט
מבצעת מניפולציות ושינויים בסט. הבמאי   –אנחנו משערים  זו של הבמאי, –בריכה, ובאר. יד אמיתית של אדם אמיתי 

אפילו הולך לדוג בבריכה ומטגן את הדג שהוא תופס מעל אש בגינה שליד הבית הקטן. הסרטון המקסים הזה מאפשר 
לצופים לחשוב על בית ומזון. מה אנחנו צריכים כדי להרגיש בבית? מה הקהילות שלנו צריכות כדי לתפקד? וכמה אנו שמים  

 האלה במהלך חיי היומיום שלנו?  לב לאספקטים
 

 שנים  12-15טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים -פיתוח ברמושגי מפתח: 
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H 
Heads Up (ראש למעלה) 

 דקות.  CGI .3:00. פילם בילדר. גרמניה. 2015. גוטפריד מנטור )בימוי(. וןסרט
הזה, שהופק על ידי גוטפריד מנטור מ"פילם בילדר" בגרמניה, מספר על פלורליזם והתגברות על קשיים   CGI-סרטון ה

רצות על פסגת הר. העז הצעירה לא מצליחה באמצעות עבודת צוות וסולידריות. שתי עיזים, אחת מבוגרת ואחת קטנה, 
ת. העז המבוגרת, מסתבר, מפחדת מגבהים,  להבין איך ללכת, ולכן מדלגת במקום זאת, ולפעמים מתנגשת בעז המבוגר

שנים יתלהבו לראות כיצד ההורה והילד מתגברים    4-7בעוד העז הצעירה פשוט מדלגת מעל נקיק צר בפסגה. ילדים בגילאי  
על ההבדלים ביניהם, ולומדים כישורים לא צפויים אחד מהשני. לאחר פרק זמן מסוים, העז ההורה מצליח לחקות את העז  

לדלג מעל הנקיק, והשניים ממשיכים לדלג יחד בשמחה. הסיפור החברותי והנחמד הזה מהווה דרך אפקטיבית הצעיר, ו
וסולידריות אנחנו נוכל  לכידות . לכולנו יש יכולות שונות, אבל באמצעות פלורליזםלחשוב על הנושאים של שיתוף פעולה ו 

 להפוך את החולשות שלנו לכוח שלנו כדי להפיק תועלת הדדית.
 

 שנים  4-7טווח גילאים: 
 , שיתוף פעולהפלורליזםמושגי מפתח: 

I 
I Walk with Vanessa [Mein Weg mit Vanessa] )אני הולך עם ונסה( 

 . עמודים 40. צרפת, גרמניה. אלאדין וורלאג. 2018)כתיבה/איור(.  קראסקואטספר תמונות. 
ופורסם לראשונה בגרמניה, מציג סיפור ריאליסטי שחלק מהקוראים  ספר התמונות חסר המלל הזה, שאושר על ידי צרפת,  

כאשר תלמיד בכיתה מחליט  תופס תאוצהונסה חדשה בעיר ומרגישה מבודדת בבית הספר. הסיפור  יכירו יותר מדי טוב.
כינים  להתעמר בונסה. ונסה הנסערת בורחת בדמעות. הילדים האחרים מרגישים חסרי כוחות מול ההתעמרות בונסה, ומר

את ראשיהם בבושה. עם זאת, ספר התמונות מסתיים בכך שהילדים מבינים את הכוח שלהם כקבוצה שיכולה לעבוד יחד. 
ברית וחברים.  - ונסה מקבלת עידוד להשתתף בבית הספר החדש שלה: היא לא הולכת יותר לבד, אלא בתוך קבוצה של בני

י בית הספר החדש, כאשר היא מוקפת בקהל תלמידים  הסצנה האחרונה בספר התמונות מראה את ונסה ליד שער
מתרבויות שונות, שמאויר באופן תוסס וצבעוני; הקהל ממשיך לגדול ולגדול. ספר התמונות הזה בולט בגלל העובדה שהוא  

 תרבותית של ילדים ממוצאים אתניים שונים. -שמציגות בצורה הטובה והחיובית ביותר קהילה רבאחת היצירות 
 

 שנים  8-11שנים,  4-7ים: טווח גילא
 מושגי מפתח: כשירות חברתית ואזרחית, אמפתיה 

 
 

 [Dans sa bulle] In A Bubble בועה( תוך )ב 
 . עמודים 28. צרפת. ווסה וורסו . 2016)כתיבה/איור(.  מארי ברטיןספר תמונות. 

הטקסט היחיד בקורפוס שמעלה את הנושא של מוגבלות. זו  (, היא Bokstavsbarn) מכתבים נופלים היצירה הזו, יחד עם 
העבודה היחידה שמתייחסת לחירשות. הסיפור מספר על יום רגיל ושמח בחיים של ילדה צעירה. הנרטיב הופך לדרמטי  
כאשר מריבה פורצת בגינת המשחקים. הילדה עוצרת את המריבה ומתחברת עם הקורבן. הוא מבקר לכוס תה, והקשר  

תהדק. הקוראים יצטרכו להסתכל ולבחון את היצירה מספר פעמים לפני שיפענחו את ההבדל בין הדמות הראשית  ביניהם מ
עוסקת בנושא באופן רגיש, הופכת למקום טוב  שוהדמויות האחרות. הכותרת אולי מרמזת שהיא חירשת. העבודה הזו, 

ת מהכלל להציג את הנושאים של חברות, פתירת  ממנו ניתן להתחיל דיון בנושא מוגבלות. כסיפור, מדובר בצורה יוצא
סכסוכים, והעצמה. ברגע שהנושא של מוגבלות מובן, אפשר לקרוא שוב את הספר ולחשוב כיצד החושים מוצגים בכל  
עמוד: האיורים מצליחים להעביר את החוויות של להריח, לטעום, להרגיש, ולשמוע באופן שרוב הטקסטים הוויזואליים לא 

 ליו.  מתייחסים א
 

 שנים  8-11טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: השתתפות פעילה, אמפתיה 

 
 

In A Cage  [La Cage] כלוב(תוך )ב 
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 דקות. 6:46 . מימד- צרפת. אנימציית דו .2016)בימוי(. לואיק ברוייר . וןסרט
הסרט הצרפתי הקצר והעליז הזה מדבר על חופש ומוסיקליות, בעוד הדב מתכנן  חיות, ללא סיכוי לברוח.  -דב כלוא בכלוב בגן

יחד עם הציפורים הקרובות תכנית פעולה שתשחרר אותו לחופשי מהכלא שלו. הייצוג של סובלנות ושיתוף פעולה הוא 
, עם התייחסות ליכולות  מתוחכם ומתבטא בדרכים שונות; צופים חדי עין ישימו לב לכבוד בו הדב מתייחס לציפורים, וההיפך

השונות שלהם. העבודה המצוינת הזו מדגימה, עם סגנון כאוטי והומוריסטי, את הרצון להתגבר על הבדלים במטרה להשיג 
( Fences)  גדרותשמיועד לאותו טווח גילאים, ו  (Cagedכלוא )מטרה משותפת. עבודות אחרות בקורפוס שדנות בכלובים הן  

ניתן להשתמש ברעיון של 'כליאה' כדי לדון באספקטים הטובים והרעים של הסגר וגבולות בחיים  שמיועד לקהל בוגר יותר. 
 העכשוויים. 

 
 שנים  8-11טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: סולידריות, סובלנות 
 
 

International Father’s Day [Starptautiskā Tēva Diena] )יום האב הבינלאומי( 
 5:00 .מימד- . אנימציית דולטביה, אסטוניה האקדמיה האסטונית לאמנויות. .2012)בימוי(.  ג'אנסון אדמונדס. וןסרט

 דקות.
  ון הסטודנטים הזה הוא יוצר הסרטים הלטבי אדמונדס ג'אנסון מהאקדמיה האסטונית לאמנויות. הסרט ון הבמאי של סרט

טייליסטי, אסתטי, ותוסס את מערכת היחסים  הוא על קשרים בין אבא לילד, בין אם מדובר באדם או בחיה, שמציג באופן ס
שנמצאים על עץ שמתחתיו מתרחש מצעד. המצעד מוצג באופן שמח ועליז, ומערב מוזיקה, דבר שיוצר   ו בין ציפור לגוזלי

חלון הזדמנויות לצופים צעירים להשוות את האופנים בהם הם חוגגים לאלו המוצגים בסרט. הסיפור המקביל בין הציפור  
מציג מסר אוניברסלי של אהבה והגנה בין אב לילדו, אותו ניתן להרחיב כדי לחשוב על התפקיד של שייכות כדבר  וגוזליו 

 אינהרנטי לזהות. בפרט, היישומים הפרקטיים שלה: התמיכה, ההזנה, הטיפוח, והביטחון של הבית. 
 

 שנים  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 
 ת ית, שייכו מושגי מפתח: מורשת משותפת, מורשת תרבות

 

M 
Machine [Máquina] )מכונה( 

 . עמודים  32. פורטוגל.  פאטו לוג'יקו .2017)כתיבה/איור(.  ג'יימי פראזספר תמונות. 
הימצאותה של הטכנולוגיה בכל מקום זה הנושא של ספר התמונות הפורטוגזי חסר המלל הזה. ילד משחק בטאבלט בעולם  

של  , העצב הטמון בואו שפע, העולם הזה לא שונה משלנו, אבל האיורים מדגישים את ה –שמלא ברובוטיקה וגאדג'טים 
מרמלדה,  -ובם כולל שימוש יפהפה בצבעים כחול וכתום הגאדג'טים שמרכיבים את החיים המודרניים. האיורים, שעיצ

מעודדים במיומנות את הקורא להטיל ספק בשפע הזה. האם נסמכים עליו יותר מדי? הילד הולך לטייל בפארק עם סבו,  
ב מעביר  סאבל אפילו שם, העוברים והשבים מתעסקים בטלפונים הניידים שלהם. בעודם יושבים מתחת לכמה עצים, ה

הילד נכנס לעולם של הרפתקאות שלא קשורות  ה. מה היא יכולה להיות? זה ספר. כאשר הוא פותח את העמודים,  מתנ  ילדל
לשפע הטכנולוגי. עמודי הסיום של הספר מבהירים אף יותר את העמדה האידיאולוגית של הסופר: הספר נמצא באופן  

, מנותקים מהחשמל. ספר התמונות הזה מהווה  ברור על השולחן, בעוד כל המכשירים האלקטרוניים נמצאים על הרצפה
 זרז לדיון על התפקיד של הטכנולוגיה בחיים של אנשים צעירים.

 
 שנים  12-15טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: מורשת תרבותית 
 

 
My Museum )המוזיאון שלי( 

 עמודים.  32. פרסטל. גרמניה. 2017ספר תמונות. ג'ואן ליו )כתיבה/איור(. 

לבד, אבל זו לא תמיד יצירת אמנות   בהילד קטן מבקר עם אמו בגלריה אמנותית אירופית מפורסמת. הוא אוהב ללכת 
שלוכדת את תשומת ליבו. האופן בו ג'ואן ליו מציגה טיול לגלריית אמנות מפוארת מספק דרך נעימה והומוריסטית כדי לעודד  
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שלהם עם אמנות. האיורים מאוירים באופן מתוחכם מנקודת מבטו של  בית ספר יסודי לחשוב על החוויות גיל ילדים מעל 
היחס הילד הקטן, עם הדגש על היותה של אמנות "חפצים שבנמצא" יותר מאשר יצירות מופת שתלויות על קירות הגלריה.  

הקנוניות  מראים שניתן להשוות ביניהם לבין היצירות   ,הקעקועים של אחד המבקרים, ומשולש הצמחים בעציץשמקבלים 
אמנות   מהי שמוצגות ברקע של כל איור. ההשוואה הזו בין אמנות ברמה גבוהה לנמוכה מעודדת את הקורא לשקול מחדש 

 אנחנו שומרים אותה בגלריה מלכתחילה.  למה-ו

 שנים  12-15שנים,  8-11טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: מורשת תרבותית  

 

N 
November [Novembre] )נובמבר( 

 דקות. 04:04 .מימד-צרפת, שווייץ. אנימציית דו .2015)בימוי(. מריוליין פרטן . טוןסר
האנימציה השווייצרי   ון החיות שחיות על גדת הנהר מתכוננות לחורף ארוך וקר, בסיפור שמסופר באופן עדין ויפה בסרט

המאבק הספציפי שלה בזמן  הזה על ידי מריוליין פרטן. כאשר הגשם יורד והשמיים מאפירים, נראה שלכל חיה יש את 
 –הקיפוד והחילזון שטים יחד בסירה קטנה  –שהסתיו מתחלף בחורף. למרות שההצגה של החיות היא לא ריאליסטית 

האופן בו עונת שנה אירופית ספציפית מוצגת הינו מאוד ראליסטי. הסרט יוצר הזדמנות לחשוב על תרדמת חורף וסביבות  
פיתוח כל ומכסה ואת תפקידם במהלך חיי היומיום בעונת החורף. נושאים כמו הגירה ומחיה, ולשקול את החשיבות של או

קיימא/שינוי אקלים משתמעים מהנרטיב הזה באופן מרומז. האטמוספירה השקטה של הסרט מציבה אותו כדוגמא  -בר
 להצגה חיובית של ערכים אירופיים חיוביים. 

 
 שנים  4-7טווח גילאים: 

 לה, סולידריות, מורשת משותפת מושגי מפתח: שיתוף פעו
 

O 
On the Trail )על המסלול( 

 . האגודה האסטונית לקומיקס. אסטוניה. ללא מספרי עמודים. 2016ספר תמונות. אנה רינג )כתיבה/איור(. 
יש מעט מאוד ספרי תמונות שהופקו באזור הבלטי. אכן, העבודה הזו, שנכתבה על ידי אנה רינג ופורסמה על ידי האגודה 

. זה תענוג לחקור את העולם הנפלא שנוצר בסיפור הזה, ובו  לכךהאסטונית לקומיקס, היא הדוגמא העכשווית היחידה 
אל תוך הבית כאשר הם אינם הסתכלו. המרדף שלהם אחר האוכל של אב ובתו נגנב על ידי חתולה משוטטת שפרצה 

חזרה את האוכל הופך, עבור הקורא, לטיול בעיירה המעניינת שלהם, שמעוצבת באופן ספציפי  בהחתולה בניסיון להשיג 
מזרח אירופה. החתולה המשוטטת מכה שוב כאשר היא גונבת שרשרת נקניקיות מהקצב. האב ובתו  -כמו עיירה במרכז

אחרי החתולה, אבל מגלים דבר מעניין: החתולה מטפלת בחתלתולים קטנים במערה. ספר התמונות הופך למסע  רודפים 
 שייכות, ומורשת משותפת. גילוי עדין של הערכים החברתיים שסובבים סביב משפחה, 

 
 שנים  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 

 אמפתיה מושגי מפתח: כשירות חברתית ואזרחית, סולידריות, 
 

 
 [Anders Artig] Otherwise )אחרת( 

 דקות.  06:35 .מימד- טריקפילמפרודקשן. גרמניה. אנימציית דו .2002)בימוי(. כריסטינה שינדלר . וןסרט
ברגע שקבוצת זיקיות בוקעת, הם מיד מבינים שאחד מהם שונה. לא רק שהוא לא יכול לשנות את הצבע שלו כדי להתאים  
את עצמו לסביבה, אלא הוא גם מתנהג באופן שונה מהשאר, בכך שהוא עצמאי ו'אחרת'. האנימציה הקלאסית הזו  

האופן שבו הסרטון  מאיימת.  -ושוני בצורה אלגורית ולאמגרמניה מספקת מטאפורה חזקה כדי לחשוב על הרעיונות של זהות  
לצופים לשקול את התפקיד של סובלנות והבנה ביציבות של כל קהילה   וקורא , פלורליזםה מסתיים מראה על חשיבות

 כלשהי. 
 

 שנים  8-11טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: פלורליזם, סובלנות 
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Owl Bat, Bat Owl )ינשוף עטלף, עטלף ינשוף( 
 . ווקר. אירלנד, הממלכה המאוחדת. ללא מספרי עמודים. 2016לואיז פיצפטריק )כתיבה/איור(. - ספר תמונות. מארי

משפחת עטלפים מגיעה לצד השני  שנים ימצאו הרבה על מה לדבר בסיפור הזה שעוסק בדמיון ושוני.  4-7ילדים בגילאי 
פים, ובכך מפריעה לינשופים. בתחילה, אין שום דבר משותף לשתי המשפחות, שלא  של עץ עליו יושבת משפחת ינשו 

רוצות להתאים את עצמן לצרכים של השני. אבל, כשסופה חזקה הורסת את העץ, החשיבות של סולידריות ולכידות  
פני ילדים צעירים  ן לינשופים והן לעטלפים. ספר התמונות הזה יכול לשמש כדרך עדינה להציג בהחברתית נהיית ברורה 

את הנושאים של שיתוף פעולה, שייכות, מגוון, וסובלנות בין קבוצות שונות של אנשים. האיורים המרומזים והפשוטים  
מציגים את מערכת היחסים הכועסת תחילה, אך המקבלת בסוף, בין שתי הקבוצות. אף יותר מכך, תשומת לב לפרטים  

שבירת המסגרת התוחמת בין הסצנות מוסיפה  שיות בקרב קוראים צעירים. בדפוסי הפנים של החיות יעורר שאלות רג
 דרמה לרגע המשבר שמוביל למסקנה הסופית של הנרטיב. 

 
 שנים  4-7טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: שיתוף פעולה, סובלנות 

P 
Papa’s Boy )ילד של אבא( 

 דקות. CGI. 03:00אינק אנד לייט. פינלנד, אירלנד.  .2010)בימוי(. ליבי למטי . וןסרט
סרט הוכן כחלק מפרויקט שמפאר בהזה, שהופק במשותף בפינלנד ואירלנד, עוסק בגבריות ונשיות. המקור,   CGI-ה וןסרט

אירופי  את המוזיקה של שופן. למרות שידע על שופן אינו נחוץ להצלחת הסרט, המידע הזה מוסיף שכבה של קונטקסט 
לערך של הסרט ככלי פדגוגי. עכבר קטן, שנולד זכר, לא ממלא את הציפיות של אביו. בעוד אביו היה מתאגרף מפורסם,  

מתעניין בריקודי בלט ורוקד סביב בחצאית בלט. אבל, רגע התהילה שלו מגיע כאשר חתול תוקף את אביו.   עכבר הקטןה
ת החתול  ולהציל את אביו. מוסר ההשכל של הסיפור ברור: לחגוג את באמצעות הבלט, העכבר הקטן מצליח לברוח מאחיז

יוכלו להגיב באופן רחב לסרטון, בעוד ילדים בני   4-7ולאהוב את אלו שקרובים אליך עבור מי שהם. ילדים בגילאי השונות 
אפילו   –ה, סובלנות התאמה למגדר, משפח -שנים יוכלו לפתוח בדיון רפלקסיבי סביב הנושאים המועלים בסיפור: אי 8-11

האתיקה של שרשרת המזון בין חתולים לעכברים. מעניין לחשוב כיצד הרעיון של תפקידים מגדריים יכולים להיכלל, או לא  
 . שנים 12-15להיכלל, בדיאלוג כאשר הסרטון מוקרן לבני נוער בני 

 
 שנים  12-15שנים,  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 

 יון, נרטיבים אירופיים מושגי מפתח: סובלנות, שוו 
 

S 
Saturday [Zaterdag]  )שבת( 

 עמודים.  32. ליאופולד. הולנד. 2018ספר תמונות. סאסקיה האפמואו )כתיבה/איור(. 
 כחלקהספר הזה יכול להתחיל שיחה על סופי שבוע ופנאי, מכיוון שהוא כולל הרבה ייצוגים מגדריים חזקים וחיוביים 

התיאור של החיים בעיירה הולנדית ללא שם במהלך סוף השבוע. תושבי העיירה מעבירים את סוף השבוע במגוון פעילויות  מ
טיולים לספרייה, לבריכת השחייה, לסופרמרקט, למשחק כדורגל.  בין אם עבודה או משחק. הפעילויות האלה כוללות  –

ממגוון תרבויות שלוקחים חלק בקהילה שלהם. האפקט הוא מעצים; המסר של ספר לאורך הטקסט, מוצגת קבוצת אנשים  
וב  התמונות תומך בפלורליזם כחלק אינטגרלי מערכי הליבה של אירופה. ככלי כיתתי, ספר התמונות יוצר הזדמנות לחש

על עבודה ופנאי בהקשר של חיי הקורא. ההזדמנות הזו יכולה לכלול גם הסתכלות על הייצוג ההרמוני ונטול הבעיות של  
 ממוצעת.  תאירופי-מגוון אתני, תרבותי, ומגדרי בסביבה מערב

 
 שנים  8-11טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: מורשת תרבותית, פלורליזם 
 

Scribble [شةW)קשקוש( ] 
 עמודים.  28, פלסטין. ן . אל חאדאאק גרופ. לבנו2015תמונות. רינאד חאמד )כתיבה/איור(. ספר 
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, שיצא לאור בלבנון ונכתב על ידי האזרחית קשקושהטקסט הזה הוא ספר התמונות הפלסטיני היחיד שמוצג בקורפוס. 
יירים על גבי כל הקירות בבית  הפלסטינאית רינאד חאמד, שוקל את התפקיד של אמנות בילדות ובבית. ילד ואחותו מצ

שלהם כאשר הם משתמשים בכל דבר שם, כולל בגוף שלהם עצמם, כקנבס. אמא שלהם מגיעה, ונוזפת בהם בחומרה,  
אבל לבסוף היא צוחקת ומצטרפת אליהם. הנרטיב הוויזואלי מסתיים באיור שמראה את האם עוזרת לילדיה לצייר על  

ספר התמונות מהווה דרך מעניינת לילדים לחשוב על  קיר גדול על אהבת המשפחה.  הקירות, ובכך להפוך את הבית לציור
 מערכת היחסים בין הורים לילדיהם בבית. 

 
 שנים  4-7טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: שיתוף פעולה 
 

 
Shambles [Balbúrdia] )בלאגן( 

 עמודים.  32פורטוגל. . פאטו לוג'יקו. 2015ספר תמונות. תרזה קורטז )כתיבה/איור(. 
ולבבי על עודף בצעצועים. ילד צעיר חי בחדר שינה מאוד מבולגן ובו צעצועים מפוזרים בכל מקום. הוא  זהו סיפור עשיר 

עצמו. ערימת צעצועים מבריחה את הילד מהחדר, שמבין  של מתעלם מהבלאגן, שגדל וגדל, עד שלפתע מקבל חיים מ 
ות מגיב לדאגות בנוגע לחברה צרכנית, למשל בהתייחסות למתח בין צריך ורוצה  ספר התמונ שעליו לסדר את הבלאגן. 

יתר. ילדים  - קיימא ועל צריכת-כשהוא מגיע לרכוש. הנרטיב הוויזואלי יוצר הזדמנות לדבר על האחריות לחיות חיים ברי
ם לעומת חפצים אחרים,  שנים ימצאו הרבה על מה לדבר בזמן שהם מתדיינים על הערך של חפצים מסוימי 8-11בגילאי 

 להבטיח שהסביבה שלנו מסודרת, נקייה, ומאורגנת.ועל האחריות שלנו 
 

 שנים  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים -מושגי מפתח: פיתוח בר

 

Speechless (ללא )מילים 
 דקות. 06:00 .צ'כיה, גרמניה. פעולה חיה .2016)בימוי(. רובין פולאק . וןסרט

חסר מילים. ההפקה הגרמנית/צ'כית הזו   וןהמאתגר והעמוק הזה יכול לבלבל צופים שמצפים לסרט  וןט ראשון, הסרטבבמ
מעמידה פני דיבור, אך משתמשת בג'יבריש חסר משמעות. זה מרחיק ומנכר את הצופה מהמילים המדוברות, ומאפשר  

שנאמר וההקשר של זה לרצף האירועים הוויזואלי. הטכניקה הזו שמה אותנו  חושבים על מה אנחנו לנו להתמקד יותר 
בעמדה של ילד קטן שהלך לאיבוד בחנות. אימא, שקונה צעצועים עם בתה, מנסה לעזור לו. היא מניחה שהוא לא דובר  

קח אמבטיה מפלסטיק וממלא אותה  את השפה, ולכן משתמשת במכוניות צעצוע כדי לפענח מהיכן הוא הגיע. הילד לו
בדמויות מיניאטוריות כדי ליצור סירה הומה במהגרים שמחפשים מקלט בחופיה של אירופה. הוא הופך את הסירה על  

החזק הזה הוא מאתגר, מורכב, ובעל השפעה רגשית חזקה,  וןהסרטהרצפה, ובכך מדגיש את הסוף הנורא של המסע. 
תחלת דיון במסגרת קבוצתית של ילדים בוגרים. השימוש בשפת ג'יבריש יכול לעודד דיון  אבל מהווה כלי חזק כדי לעודד ה

 בנושא תפקידה של השפה כחלק מהזהות התרבותית. 

 שנים  12-15טווח גילאים: 
 הכלה, נרטיבים אירופיים  מושגי מפתח:

 
 

Super Big [Super Grand] )גדולת על( 
 דקות.  01:32 .מימד-. צרפת, שווייץ. אנימציית דו2014)בימוי(. מאריוליין פרטן . וןסרט

על מגיעה לעיר שנמצאת על אי ומפחידה את כל האזרחים הקטנטנים. למרות שהיא מנסה -ילדה ענקית בגלימת גיבורת
געש בצד השני של האי  -להראות שכוונותיה טובות בכך שהיא עוזרת לאזרחים, האזרחים ממשיכים לפחד ממנה. הר

גדולה  המתחיל לפלוט עשן, רמז לכך שהוא עומד להתפרץ, והילדה 'גדולת העל' לא יכולה לעצור אותו ללא עזרה מאמה 
צא הדופן הזה נוגע בכמה נושאים שמתייחסים לחיים העכשוויים, כמו אסונות טבע  ו. הסרטון הקצר ויממנה אפילו יותר

לפחד של   תגר על הנחות. החולשה של הילדה 'גדולת העל' מנוגדלקרוא תי קוראופיתוח עירוני, כדי להעביר מסר פשוט ש
חשוב שוב על הציפיות שלהם, ולכן מעלה בפני הצופה את הרעיון של  את הצופה ל תהתושבים ממנה, ובכך מעודד

סובלנות. האנימטורית שיצרה את סרט האנימציה השווייצרי והחמוד הזה יצרה גם יצירה נוספת שכלולה בקורפוס הזה, 
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 , למרות שמבחינה תמטית שני הסרטים שונים מאוד זה מזה.נובמבר
 

 שנים  12-15שנים,  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: סובלנות 

 
T 

The City [La Ciudad] )העיר( 
The Countryside [El campo] )הכפר( 

 עמודים )כל אחד(. 12. ספרד. 2016ספר תמונות. רוזה קאפדווילה )כתיבה/איור(. 
למרות שספרי ווימלבוק נדירים בקורפוס, מכיוון שהגודל של התמונות וכמות הפרטים בהן הופכים אותם לכלי פדגוגי  
שהשימוש בו מורכב, החלטנו לחרוג מהכלל עבור שני הספרים הספרדיים הפנטסטיים האלה. אפשר להשתמש בהם  

חיים בעיר, והתפקיד של כל אחת מהסביבות בעיצוב מי שאנחנו היום. הם  באותו זמן, כדי ליצור דיון על החיים בכפר וה
מכילים את האספקטים הכי טובים של ספרי ווימלבוק עכשוויים: פלורליזם, שימוש נרחב בסימנים ויזואליים כדי לעודד  

צרים האלה כוללים סדרת דיאלוג במגוון נושאים, כולל נושאים כמו זיהום, וכשירות אזרחית וחברתית. הספרים הגדולים והק
את חוויות היומיום של החיים בעיר, והחיים בכפר, בספרד. העמודים הסופיים בכל ספר לוקחים אותנו   ות פנורמות שמציג

הספרים האלה יכולים  לתוך בית עירוני 'מסורתי' ובית כפרי 'מסורתי', שבכל אחד מהם משפחה שאוכלת ארוחת ערב. 
או האם ההצגה בספר מרגישה להם אותנטית.   –לעודד קוראים לחשוב איך החיים שלהם היו מיוצגים בספר מסוג כזה 

 האפשרות לקיים את הדיאלוג הזה במהלך קריאת שני הספרים במקביל מעצימה את האפקט שתואר.
 

 שנים  8-11שנים,  4-7טווח גילאים: 
 ירופיים מושגי מפתח: נרטיבים א
 קיימא/שינוי אקלים -מושגי מפתח: פיתוח בר

 
 

The Elephant and the Bicycle [Le Velo de l’elephant] )הפיל והאופניים( 
 דקות.  09:05 .בואיט. צרפת, רוסיה. מגזרות נייר-. פולימג'/לה2014)בימוי(. אולסייה שצ'וקינה . וןסרט

הזה, שהופק בצרפת ונוצר על ידי האנימטורית הרוסיה אולסייה שצ'וקינה, מספר סיפור עדין אך חשוב על פיתוח  וןהסרט
הכוכב של הסרט הוא פיל, שעובד כמנקה רחובות בעיר  קיימא, כשירות חברתית ואזרחית, והשתתפות פעילה בקהילה.  -בר

דעה לאופניים שתלויה על שלט חוצות גדול במרכז העיר.  יפהפייה וציורית. חייו של הפיל משתנים כאשר הוא רואה מו
למרות שהוא עובד כמנקה רחובות, לפיל אין כסף. אבל הרצון שלו באופניים מעודד אותו לעבוד בקצב מטורף, עד שהוא 

ולא   חוסך מספיק כסף. אך, אבוי, כאשר הוא קונה את האופניים הוא מגלה תגלית נוראה: האופניים עוצבו לאנשים קטנים,
לפיל ענק. מדוכא ומיואש, הפיל מתחבא בבית שלו. בחוץ, אשפה נערמת בעיר, עד שכיכר העיר מכוסה בהר של שקיות  
אשפה שחורות ומזוהמות. הפיל מחליט להוסיף את האופניים שלו להר הזבל, לפני שהוא משנה את דעתו, ומציע אותם  

הזה, שהינו עמוק באופן מפתיע ושמערב נושאים כמו כסף,  לסרט    ו יגיב  שנים  8-11לילדה קטנה במקום זאת. ילדים בגילאי  
יוביל  בזבוז, דיכאון, שינוי, צרכנות. הסוף העמום של הסרט, שבו, ככל הנראה, הפיל חוזר לתפקידו הקודם כמנקה רחובות,  

 א. לדיון על כשירות חברתית ואזרחית. חלק מהצופים אולי לא יוכלו להחליט האם מדובר בסוף טוב או ל
 

 שנים  8-11טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים -מושגי מפתח: כשירות חברתית ואזרחית, פיתוח בר

 
 

The Hedgehog and the City  [Igel und die Stadt] )הקיפוד והעיר( 
 דקות.  10:22 .מושן-. אנימצייס בריגדה. גרמניה, לטביה. סטופ2013)בימוי(. אוולדס לאסיס . וןסרט

מושן בלטי )לטבי( מתחילה בהצגת תפקידה של התעשייה בשינוי הנוף: יער מושלג - היפה הזו לסרט סטופהדוגמא 
נהרס, ועיר מופיעה במקומו. בכיכר העיר יש פארק ובו נמצאת קבוצה של חיות בר. רוב הנרטיב סובב סביב החיות 

עוזרות לבני האדם כשהן עובדות האלה, שעושות כמיטב יכולתן כדי להשתתף בחיים האזרחיים והחברתיים: הם 
מגוון אינטראקציות נפוצות עבורם משלמים להן במזומן. בזמן שהן עובדות, הסרט מראה  יםבאינספור תפקידים שונ
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הקורות בחיי היומיום: גידול ילדים, חיי לילה, מוכרי אוכל רחוב. נקודת המפנה מתרחשת בסוף הסרט, כאשר החיות 
ילה כדי לספור את סך הכסף שהרוויחו. ערימת הכסף הגדולה במרכז העיר מספיקה מתאספות יחד בכיכר העיר בל

מראה את החיות מוחות את המרחב העירוני מפני האדמה  וןכדי להרוס את העיר ולחזור לטבע. הסוף של הסרט
ייצג מציג את הנושא של מורשת תרבותית בכך שהוא מ וןומחזירות את סביבת המחייה הקודמת שלהן. בעוד הסרט

 באופן בינארי את הטבע/העיר ואת האדם/החיה, נקודת המפנה בעלילה מציגה גישה חתרנית לעבודה.

 

 שנים 8-11טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: כשירות חברתית ואזרחית, מורשת תרבותית

 
 

The House )הבית( 
 דקות.  05:00 .מימד-צ'כית. אנימציית דו. אוניברסיטת תומאס באטא. 2016)בימוי(. ורוניקה זאחארובה . וןסרט

שנים מבט ייחודי ביותר על הנושאים   8-11יוצרת הסרטים הצ'כית ורוניקה זאחארובה מציעה לצופים בגילאי 
האוניברסליים 'בית' ו'שייכות'. כאשר משפחה עוזבת את הבית ועוברת לדירה חדשה במרכז העיר, הבית מתרומם ועוקב  

סיפור על יריבות בין טכנולוגיות ישנות ולחדשות ובין אורחות חיים מתחיל, כאשר הבית   ו בחזרה.אחריהם כדי שיעברו אלי
קליל והנרטיב   בקצב מתקדם   וןהסרט באמצע העיר. אוסף בנייני דירות עתידנייםעוקב אחרי הרמז היחידי שמצא: עלון ל

משתנה בה אנו חיים במקום שאנו קוראים לו  תעודד דיון חיובי על הסביבה ה וןשלו מלהיב; החשיבות הרגשית של הסרט
כדי לשקול את מערכות היחסים בין הכפרים לערים   ון בית. מהזווית של נרטיבים אירופיים, אפשר להשתמש בסרט

כדוגמא ( The Return) החזרההזה מתקשר ליצירה  וןמבחינת דפוסי ההגירה בחיים המודרניים. בהקשר הזה, הסרט
 המתוחה לעיתים, אך החשובה תמיד, בין העיר לכפר. למערכת היחסים 

 

 שנים  8-11טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים, נרטיבים אירופיים-מילות מפתח: פיתוח בר

 
 

The Mediterranean [Mediterraneo] )הים התיכון( 
 עמודים.  35שווייץ. . אורציו אסרבו. אוסטרליה, איטליה, 2017ספר תמונות. ארמין גרדר )כתיבה/איור(. 

הספר הזה, שהוא עוד דוגמא להתמודדות עם הנושא של משבר ההגירה, הוא פסימי יותר בהשוואה לאחרים. מעבר לכך,  
אפשר להתייחס אליו כאל יצירה לזכר אלו שאיבדו את חייהם במהלך המסע לאורך הים התיכון. הסיפור מתחיל בסצנה  

הים, לפני שהעלילה חוזרת לאחור בזמן ומראה לקורא את הנסיבות שהובילו  ברורה של השלכת גופתו של אדם למעמקי 
למותו של האיש. אלימות בארץ ללא שם גורמת לקהילה להחליט לברוח מהר בעוד העיירה שלהם נשרפת כליל. אנשי  

הקשה, והכואבת הזו  היצירה המדהימה, , מקווים למצוא מקלט מעבר לים התיכון. אונייההקהילה, שכעת מצטופפים על 
היא דוגמת מופת לפורמט חסר המילים. היא מדגימה את הפוטנציאל החזק של ספר תמונות מהסוג הזה לעודד קוראים  
למצוא משמעות, כאשר הספר מאתגר את הקוראים לחשוב האם האנשים שעל האונייה ישרדו את המסע, ובנוסף, בהנחה 

קריאת הנרטיב הוויזואלי הזה תעודד קוראים לדבר על המציאות הלא מדוברת  בו.  , איזה מקלט הם יימצאו  הנגדי  שיגיעו לחוף 
המהווה כלי חזק לעבודה עם קבוצות שרוצות לנהל דיון רציני על אחד  הים התיכוןשל משבר המהגרים. מהבחינה הזו, 

 הנושאים המאתגרים ביותר שאיתו מתמודדים היום לאורך חופי אירופה. 
 

 שנים  12-15טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: נרטיבים אירופיים, זכויות האדם 

 
 

To the Market [Naar de Markt] )אל השוק( 
 עמודים.  32 הולנד.. קוארידו. 2017)כתיבה/איור(.  סמית  נואלספר תמונות. 

הספר הזה מציג סיפור פשוט של אמא ובת שהולכות לשוק המקומי. הקורא חולק עם הדמויות מגוון חוויות, כולל מאכלים  
כאשר  –וממתקים מסוגים שונים, שנמכרים על ירי סוחרים מתרבויות שונות ודתות שונות. האפקט של החגיגה הזו 

ית היא בהגדרתה מגוונת. הנרטיב הוויזואלי החברותי והתוסס  השתיים הולכות ברחבי השוק, זה נהיה ברור שהזהות האירופ 
שנים דרך לשקול את התפקיד של אוכל וקניות בחיים שלהם, כמו למשל מהו התפקיד   4-7מאפשר לקוראים צעירים בני 
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 של השוק בקהילה של הקורא, וכיצד השוק קשור לשורשי הזהויות החברתיות באירופה. 

 שנים  4-7טווח גילאים: 
 י מפתח: פלורליזם, מורשת תרבותית מושג

 
W 

Waterloo & Trafalgar  (פלגר )ווטרלו וטר 
 . אנצ'נטד לאיון. צרפת, ארה"ב. ללא מספרי עמודים. 2012ספר תמונות. אוליבייר טאלק )כתיבה/איור(. 

מלחמה ואלימות מהווים חלק אינטגרלי מההיסטוריה של אירופה כמו גם מההווה שלה, אבל ההצגה המפורשת של  
הנושאים האלה יכולה להוות אתגר במרחב הכיתתי. ספר התמונות הזה שנכתב על ידי האמן הצרפתי אוליבייר טאלק  

של שדה קרב מלא   בשני קצוותלים יריבים יושבים  מעלה בעדינות את הנושאים האלה באופן הומוריסטי ולא אלים. שני חיי
בזמן הפוגה. הסצנה דומה למלחמת העולם הראשונה. הקשר הזה נעשה באופן חברותי, איורי, וצבעוני, ומעלה את    שוחות

ספר התמונות. המתח שקיים לאורך עלילת הספר מתמוטט  ב  אינה מתוארתהאפשרות לדיון על אלימות בחיים האמיתיים ש
אזור,   באותויעים למסקנה של הנרטיב הוויזואלי; התמונה מתרחקת משתי הדמויות, והקורא מבין שהזוג נמצא כאשר מג

ולא בצדדים מנוגדים של הסכסוך. הערת הכותב בתחילת הספר מציגה את הקונטקסט ההיסטורי של השמות: מהסיבה  
 ל ההיסטוריה האירופית. כדי לחקור באופן ישיר את הקונפליקט בעיצובה ש  לשמשהזו, הספר יכול 

 
 שנים  12-15טווח גילאים: 

 מושגי מפתח: כשירות חברתית ואזרחית, נרטיבים אירופיים 
 
 

We Had to Leave [Meidän piti lähteä] )היינו חייבים לעזוב( 
 עמודים.  41. פינלנד. אס-אנד-קוסטנטמו אס. 2018ספר תמונות. סאנה פליציוני )כתיבה/איור(. 

הוא עדין יותר ושמח יותר    היינו חייבים לעזובזו דוגמא נוספת לספר תמונות חסר מילים שעוסק בנושא של משבר ההגירה.  
בעוד רוב ספרי  (.  Mediterraneoהים התיכון )ו  (,Orizzonti(, אופקים )Migrandoהגירה )מדוגמאות אחרות בקורפוס הזה:  

דוגמא הפינית לז'אנר המשנה הזה מציגה מסר של תקווה. משפחה בורחת  התמונות מתייחסים לנושא הזה כאל טרגדיה, ה
מאלימות במדינה חמה, ומצטרפת לטור מהגרים בדרכם לאוקיינוס. בהגיעם לחוף, הם עולים על סירות, ונישאים על גלי  

יה הים הסוער לארץ רחוקה. הטקסט לא נגמר שם, אלא מראה את ההגעה של המהגרים, ואת הרישום והאינטגרצ
המוצלחים שלהם בחברה שחיה במדינה ללא שם. עלי הכותרת שנושרים מהעצים בפרק הראשון משתקפים בפעם  

יוכלו ליצור יצירות משלהם תוך    םהראשונה שהילדים חווים שלג בסיום הספר. הסיפור הוויזואלי מועבר באופן יפהפה, וילדי 
לדוגמא, הרבה עמודים מדגישים רק נושא  הנרטיב הזה.  תהתבססות על הטכניקות המתוחכמות בהן נעשה שימוש בבניי

אחד כדי לאפשר פתח לשינוי בנרטיב. ספר התמונות היפה והמעודד הזה מהווה ניגוד חשוב לטרגדיות המוצגות בטקסטים  
אחרים שעוסקים באותם נושאים. הוא חשוב במיוחד כדוגמא לספר תמונות חסר מלל שמציע ייצוג חיובי לאזרחות חדשה 

 הגרים.למ
 

 שנים  8-11טווח גילאים: 
 מושגי מפתח: זכויות האדם, שייכות, אזרחות

 
 

Where’s the Starfish? )?היכן כוכב הים( 
 עמודים.  32. אגמונט פרס. צרפת, הממלכה המאוחדת. 2016ספר תמונות. בארוקס )כתיבה/איור(. 

משחק על אותן הנחות יסוד. הפורמט המהנה והבלתי צפוי של הווימלבוק הזה, היכן הפיל? ספר ההמשך של בארוקס ל
מקדם מסר חשוב על להגן על הסביבה. ילדים ייהנו במיוחד מהמשחק שמטרתו למצוא את כוכב הים   , היכן וואליכמו 

ברור יותר ויותר.  בפנורמות שמציגות את חיי הים, ושנפרשות על פני שני עמודים, אבל כשמתקדמים בספר המסר שהופך ל
ים שמחים לחיים כאובים  -הנימה של הספר משתנה מחיינגמר המקום כאשר יותר ויותר זבל ממלא את העמודים;  יםלדג

האם התפנית   –. ילדים יוכלו לחשוב על הציפיות שלהם הופכת למקום גרוע יותר ויותרכאשר סביבת המחייה המזוהמת 
קיימא  -בסיפור הפתיע אותם? מעבר לכך, ניתן לקשר בין התפקיד של פיתוח בר  העלילתית הזו הייתה צפויה? האם השינוי

לעתיד של הסביבה: ניתן להעלות בכיתה נושאים כמו זיהום פלסטיק עודף, השלכת פסולת, ומינים בסכנת הכחדה, ולחקור 
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 אותם לעומק. 
 

 שנים  4-7טווח גילאים: 
 קיימא/שינוי אקלים -מושגי מפתח: פיתוח בר
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 DIALLSמילון מונחים של מושגי מפתח במסגרת לניתוח תרבותי של 

 הגדרה אשונ אשונ תת

 נטיות

'סובלנות היא כבוד, קבלה, והערכה של מגוון התרבויות בעולם, של  סובלנות
האמצעים בהם אנו מתבטאים, ושל הדרכים להיות אדם. היא מטופחת 

מצפון, ואמונה. על ידי ידע, פתיחות, תקשורת, וחופש של מחשבה, 
[ סובלנות היא, מעל הכול, גישה --סובלנות היא הרמוניה בשוני ]

אקטיבית שמּונעת על ידי ההכרה בזכויות אדם אוניברסליות 
 (.5, 1995ובחירויות היסוד של אחרים' )אונסק"ו 

 

סובלנות כוללת מניעה של בריונות ופתיחות כלפי מגוון ביטויים 
 תרבותיים.

הוגדרה כ'מה קורה כאשר אנחנו שמים את עצמנו בנעליים  אמפתיה אמפתיה
של האחר וחווים את הרגשות של האחר כאילו הם הרגשות שלנו' 

 (.269, 2003)ליפמן 

 

 אמפתיה כוללת הבנה הדדית.

הכלה יכולה להיות מוגדרת כגישות ופעולות שמעודדות את  הכלה
י. כדי לבסס ההשתתפות של האינדיבידואל בדיאלוג על מגוון תרבות

שיתוף פעולה, אנשים כאינדיבידואלים צריכים להעריך את המגוון 
בחברה, לכבד אחרים, ולהיות מוכנים להתגבר על דעות קדומות כדי 

 (.2006להתפשר )הפרלמנט האירופי, המועצה של האיחוד האירופי, 

 חיים משותפים

שלנו, כאנשים לחגוג את השונות. זה כולל ללמוד על התרבות  הגיוון כערך
אינדיבידואלים, להעריך אותה, ולפתח בקרבנו את הזהות התרבותית 

 שלנו.

, CofE ,2010'זכויות וחירויות היסוד בכל אספקט של חיי האדם' ) זכויות אדם
8.) 

לאפשר לאזרחים את ההזדמנות להשתתף באופן ישיר בהיבטים  דמוקרטיה
 ההחלטות.הפרוצדורליים והחברתיים של תהליך קבלת 

לפעול באופן אקטיבי למצב של שוויון, בעיקר מבחינת סטטוס,  שוויון
 זכויות, והזדמנויות.

 סולידריות
 )אחווה(

לפעול באופן משותף, ובכך לחלוק הן ביתרונות )למשל שגשוג( והן 
בנטל באופן שווה וצודק. סולידריות מעודדת רגש של אחריות 

 לאמפתיה.חברתית, וקשורה באופן מרומז 

תהליך יחסי הגומלין והאינטגרציה בין אנשים, חברות, וממשלות  גלובליזציה
 ברחבי העולם.
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 אחריות חברתית

-פיתוח בר
קיימא/שינוי 

 אקלים

קיימא קשור לנושאים חברתיים וכלכליים, -מושג הפיתוח הבר
ומוגדר כפיתוח'המספק את הצרכים של הדורות הקיימים מבלי לפגוע 

הדורות העתידיים לספק את הצרכים שלהם' )לדוגמא, ביכולת של 
להבטיח איכות חיים טובה יותר לכולם, גם לאנשים שחיים עכשיו 

קיימא הינו -וגם לאלה שייוולדו בעתיד(. היבט אחד של פיתוח בר
 ההתמודדות עם שינויי האקלים.

להיות חבר במדינה ובשל כך להיות בעל זכויות וחובות. כל אזרח  אזרחות
במדינה שחברה באיחוד האירופי נחשב כאזרח של האיחוד האירופי. 

אזרחות של האיחוד האירופי לא מחליפה את האזרחות שניתנת מטעם 
המדינה: היא קיימת בנוסף אליה. האזרחות קשורה לסובלנות 

ולדמוקרטיה.אזרחות פעילה מוגדרת כ'בניית חברה פתוחה 
 (.25, 2015והנציבות האירופית,  CofEUודמוקרטית. )

כשירות 
חברתית 
 ואזרחית

תרבותית, וכן את כל -אישית ובין-אלו כוללים כשירות אישית, בין
צורות ההתנהגות, בהן יחידים צריכים להצטייד, כדי להשתתף באופן 
מועיל ובונה בחיי החברה ובחיי העבודה, במיוחד כשמדובר בחברות 

ו לפתור קונפליקטים בהן הגיוון האנושי והתרבותי גדול, וכדי שיוכל
במידת הצורך. כשירות אזרחית מציידת את האנשים בכלים הנחוצים 

להם כדי לקחת חלק מלא בחיים האזרחיים, ומתבססת על הידע 
שלהם בעקרונות ובמבנים חברתיים ופוליטיים, וכן על מידת 

 CofEUההתחייבות שלהם להשתתפות פעילה ודמוקרטית )
 (.2006והפרלמנט האירופי, 

השתתפות 
 פעילה

מתייחסת למעורבות של האדם האינדיבידואל בחברה הסובבת אותו, 
בתחומים אזרחיים, פוליטיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, 

 ותרבותיים. 

לעבוד יחד לטובת הכלל. שיתוף פעולה יכול לקרות בשלבים שונים  שיתוף פעולה
אינדיבידואליים ועד בחברה, החל משיתוף פעולה בין שני אנשים 

 שיתוף פעולה בין מדינות.

 להיות אירופי

אמצעי להמשגת )קונספטואליזציה( רעיון החברות בקהילות  שייכות
משותפות )למשל: משפחות, בית ספר, מועדונים, קהילות מקומיות(, 

 או הרגשת השייכות לקהילה.

מורשת 
 משותפת

ברעיון של רקע מונח זה מתקשר למורשת תרבותית, כפי שמבוטאת 
תרבותי משותף. במובן הזה, מורשת משותפת קשורה לרעיון של 

'מורשת משותפת' שהינה מוגדרת כ"רעיונות ועקרונות" משותפים על 
(. שפות נחשבות CofE 2014b, 1ידי המועצה האירופית )לדוגמא, 

 (.CofEC 2008b, 3כחלק מ'הירושה המשותפת' )

מורשת 
 תרבותית

ומרכיבים של חיי השגרה, שפותחו ומפותחים על ידי מאפיינים 
הקהילה ומועברים מדור לדור, כולל מנהגים, מסורת, מקומות, 

 חפצים, ביטויים אמנותיים, וערכים.

נרטיבים 
 אירופיים

הסיפורים המשותפים שעיצבו את ההיסטוריה של אירופה כפי שהיא 
ם. הנרטיבים היום שלה היום, ואת האופן בו אירופאים רואים אות
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כוללים גם את אופני ההגירה לאירופה, בין אם ההגירה נעשתה 
 באופן רצוני ובין אם לאו.

 DIALLS: מילון מונחים של מושגי מפתח במסגרת לניתוח תרבותי של 1טבלה 

 



English Title Original Title Author/Director Gender of Author/DirectorYear of ProductionRelated CountriesMedia Type Page NumbersFilm Length 4-7 years 8-11 years 12-15 years Social ResponsibilityLiving TogetherDispositions Being European
A day on the beach Um dia na praia Bernardo P. Carvalho Male 2008 Portugal Picturebook 32 pages ✓ ✓ sustainable dev
A priori A priori Schmitt, Maïté Female 2017 Germany Film 05:40 ✓ sustainable dev inclusion
Alike Alike Daniel Martínez, Lara Rafa Cano MéndezMixed 2015 Spain Film 08:02 ✓ active participation empathy
Ant Ant Julia Ocker Female 2017 Germany Film 03:37 ✓ ✓ social/civic competencedemocracy
Atention, fairy passage! Attenzione, Passagio Fiabe! Mario Ramos Male 2010 Italy Picturebook 40 pages ✓ shared inheritances
Babel Babel Arnoud Wierstra Male 2016 Netherlands Picturebook 40 pages ✓ cultural heritages
Baboon on the Moon Baboon on the Moon Christopher Duriez Male 2002 UK Film 06:00 ✓ ✓ ✓ empathy belonging
Bee & Me Bee & Me Alison Jay Female 2016 UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev
Belonging Belonging Jeannie Baker Female 2004 Australia, UK Picturebook 32 pages ✓ belonging
Big Finds a Trumpet Big Finds a Trumpet Dan Castro Male 2017 UK Film 04:20 ✓ diversity inclusion
Birthday Gift Doğum Günü Hediyesi Behiç Ak Female 2007 Turkey Picturebook 30 pages ✓ cultural heritages
Bob Bob Jacob Frey Male 2009 Germany Film 03:10 ✓ ✓ European narratives
Bon Voyage Bon Voyage Fabio Friedli Male 2011 Switzerland Film 06:14 ✓ human rights inclusion European narratives
Boomerang Bumerangas Ilja Bereznickas Male 2012 Lithuania Film 02:00 ✓ ✓ sustainable dev
Bounce Bounce Bounce Bounce Brian Fitzgerald Male 2014 Ireland, Italy Picturebook 64 pages ✓ inclusion
Brick By Brick Abasso i muri [Down the walls] Giuliano Ferri Male 2016 Switzerland Picturebook 22 pages ✓ cooperation solidarity
Caged Caged Duncan Annand Male 2018 UK Picturebook 24 pages ✓ ✓ equality
Capital Capital Afonso Cruz Male 2014 Portugal Picturebook 32 pages ✓ globalisation shared inheritances
Changeons! Changeons! Francesco Guistozzi Male 2017 Switzerland Picturebook 40 pages ✓ sustainable dev European narratives
Chiripajas Chiripajas Olga Poliektova, Jaume QuilesMixed 2017 Russia, Spain Film 01:30 ✓ ✓ sustainable dev globalisation
Collision Collision Max Hattler Male 2005 Germany, UK Film 02:20 ✓ cultural heritages
Dance Dança João Fazenda Male 2015 Portugal Picturebook 32 pages ✓ shared inheritances
Dangle Dangle Phil Traill Male 2003 France, UK Film 06:00 ✓ social/civic competence
Departure Partida André Letria Male 2015 Portugal Picturebook Foldable ✓ sustainable dev
Diary of a Fridge Diary of a Fridge Joséphine Derobe Female 2011 France Film 08:30 ✓ European narratives
Dog On A Digger Dog On A Digger Kate Prendergast Female 2017 UK Picturebook 24 pages ✓ cooperation
Dog On A Train Dog On A Train Kate Prendergast Female 2016 UK Picturebook 24 pages ✓ cooperation

Dream of living Όνειρο για ζωή
Alkisti Kokorikou, 
Pinelopi Kokkali Unclear/Unstated2011 Greece Film 06:44 ✓ ✓ human rights belonging

Emptiness Vazio Catarina Sobral Female 2014 Portugal Picturebook 32 pages ✓ empathy belonging
Enough Enough Anna Mantzaris Female 2018 UK Film 02:00 ✓ citizenship
Excentric City Excentric City Béatrice Coron Female 2014 France, US Picturebook Leporello ✓ ✓ ✓ diversity cultural heritages
Fables in Delirium: The Hen, the 
Elephant and the Snake

Les Fables en délire: La Poule, 
l’Eléphant et le Serpent Fabrice Luang Vija Male 2011 France Film 04:40 ✓ ✓ cooperation diversity

Falling Letters Bokstavsbarn Erik Rosenlund Male 2014 Denmark, SwedenFilm 04:15 ✓ ✓ ✓ active participation diversity
Fences Ploty Natalia Krawczuk Female 2015 Poland Film 07:00 ✓ social/civic competence cultural heritages
Ferdo the Giant Bird Ferdo, veliki ptič Andreja Peklar Female 2016 Slovenia Picturebook 30 pages ✓ active participation
FLATLIFE FLATLIFE Jonas Geirnaert Male 2004 Belgium Film 10:00 ✓ social/civic competence tolerance
Foundations Foundations Frederik Villumsen Male 2014 Denmark Film 01:54 ✓ ✓ sustainable dev human rights
Foxly's Feast Foxly's Feast Owen Davey Male 2010 UK Picturebook 32 pages ✓ inclusion
Free Art Free Art Nicolas Bro Male 2015 France Film 03:30 ✓ ✓ social/civic competence cultural heritages
Free the Lines Free the Lines Clayton Junior Male 2016 Brazil, UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev globalisation
French Roast French Roast Fabrice Joubert Male 2009 France Film 08:17 ✓ social/civic competence inclusion
Going Fishing Going Fishing Guldies Unclear/Unstated2018 Sweden Film 03:00 ✓ sustainable dev
Goldilocks and the three bears Boucle d'or & les trois ours Rascal Unclear/Unstated2015 [2002]France Picturebook 24 pages ✓ cultural heritages
Goodbye Toys CIAO CIAO GIOCATTOLI MARTA PANTALEO Female 2016 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ active participation
Head Up HeadsUp Mentor Gottfried Male 2015 UK Film 03:00 ✓ cooperation diversity
Horizons Orizzonti Paola Formica Female 2015 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ human rights
Hurdy Gurdy Hurdy Gurdy Daniel Seideneder, Daniel PfeifferMale 2011 Germany Film 03:30 ✓ cultural heritages
I Walk with Vanessa Mein Weg mit Vanessa Kerascoët Mixed 2018 France, Germany, USPicturebook 40 pages ✓ ✓ social/civic competence empathy
I'm Out of Here JEG RØMMER Mari Kanstad JohnsenFemale 2016 Norway Picturebook 40 pages ✓ belonging
Ice Dream Ice Dream Julie Fournier Female 2018 France Film 03:50 ✓ active participation inclusion
In A Bubble Dans sa bulle Marie Bretin Female 2016 France Picturebook 28 pages ✓ active participation empathy
In A Cage La Cage Loïc Bruyère Male 2016 France Film 06:46 ✓ solidarity tolerance
In The Silence of the Forest En el Silencio del bosque Cristina Perez NavarroFemale 2010 Spain Picturebook 48 pages ✓ solidarity
Inside Outside Dedans Dehors Anne-Margot Ramstein, Matthias AreguiMixed 2017 France Picturebook 48 pages ✓ ✓ tolerance
International Father's Day Starptautiskā Tēva Diena Edmunds Jansons Male 2012 Latvia Film 05:00 ✓ shared inheritances
Island Eiland Mark Janssen Male 2018 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ cooperation
Jubilee Jubilé Charlotte Piogé, 2016 France Film 07:27 ✓ diversity cultural heritages
Knight Ίππος Thanasis Radolgou Unclear/Unstated2013 Greece Film 05:00 ✓ tolerance
Laymun Laymun Catherine Prowse, Hannah QuinnFemale 2017 UK Film 04:41 ✓ solidarity European narratives



Little Red Riding Hood Le petit chaperon rouge Rascal Male 2002 France Picturebook 26 pages ✓ cultural heritages
Look Outside Guarda Fuori Silvia Borando Female 2017 Italy Picturebook 44 pages ✓ active participation belonging
Loup Noire Loup Noire Antoine Guilloppé Male 2004 France Picturebook 28 pages ✓ empathy
Lucky Dip Lucky Dip Emily Skinner Female 2001 UK Film 03:15 ✓ diversity cultural heritages
Maa Baa Maa Baa Ahmad Saleh Male 2015 Germany Film 05:00 ✓ ✓ ✓ diversity tolerance
Machine Máquina Jaime Ferraz Male 2017 Portugal Picturebook 32 pages ✓ cultural heritages
Migrating Migrando Mariana Chiesa MateosFemale 2010 Argentina, Italy, SpainPicturebook 68 pages ✓ human rights European narratives
Miriam's stray dog Miriami kodutu koer Andres Tenusaar Male 2015 Estonia Film 05:00 ✓ cultural heritages
Mobile Mobile Verena Fels Female 2010 Germany Film 06:25 ✓ diversity tolerance
My Museum My Museum Joanne Liu Female 2017 Germany Picturebook 32 pages ✓ ✓ cultural heritages
My street:A World of Difference Mijn straat: een wereld van verschil Ann de Bode Female 2012 Belgium Picturebook 16 pages ✓ diversity cultural heritages
Neighbourwood Neighbourwood Knittel, Fynn Große- Male 2016 Germany Film 04:00 ✓ ✓ inclusion
Nightshift Yövuoro Sara Wahl, Simo Mixed 2004 Finland Film 06:19 ✓ cooperation inclusion
November Novembre Marjolaine Perreten Female 2015 France, SwitzerlandFilm 04:04 ✓ cooperation solidarity
Office Noise Office Noise Torben Søttrup Male 2008 Denmark Film 03:45 ✓ citizenship empathy
On the Trail On the Trail Anna Ring Female 2016 Estonia Picturebook Unpaged ✓ ✓ social/civic competencesolidarity empathy
Once Upon a Snowstorm Once Upon a Snowstorm Richard Johnson Male 2018 UK Picturebook 36 pages ✓ empathy
Otherwise Anders Artig Christina Schindler Female 2002 UK Film 06:35 ✓ diversity tolerance
Out from the Deep Iz Dubine Katrin Novaković Female 2014 Croatia Film 06:45 ✓ inclusion cultural heritages
Out of the Blue Out of the Blue Jay, Alison Female 2014 UK, US Picturebook 32 pages ✓ solidarity cultural heritages
Overseas Outremer Hadrien Bonnet, Adrien CalleMale 2017 France Film 03:47 ✓ ✓ empathy European narratives
Owl Bat, Bat Owl Owl Bat, Bat Owl Marie-Louise FitzpatrickFemale 2016 Ireland, UK Picturebook Unpaged ✓ cooperation tolerance
Papa's Boy ISÄN POIKA Leevi Lemmetty Male 2010 Finland, IrelandFilm 03:00 ✓ active participation equality inclusion
Piccolo Concerto Piccolo Concerto Ceylan Beyoglu Female 2016 Germany, TurkeyFilm 06:00 ✓ belonging
Pipsqueak Prince Le Trop petit prince Zoia Trofimova Female 2002 France, RussiaFilm 07:00 ✓ ✓ sustainable dev
Professional Crocodile Professione Coccodrillo Giorgio, Giovanna Female 2017 Italy Picturebook 32 pages ✓ citizenship
Red Riding Hood Caperucita Roja Pedro Perles Male 2010 Spain Picturebook 80 pages ✓ cultural heritages
Red Thread Punainen lanka Filippa Hella Female 2016 Finland Picturebook 50 pages ✓ ✓ active participation belonging
Regeneration Regeneration Freddie Barber Male 2007 UK Film 01:00 ✓ sustainable dev
Saturday Zaterdag Saskia Halfmouw Female 2018 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ diversity cultural heritages
Scribble Kharbasha خربشة Rinad Hamed Female 2015 Palestine, LebanonPicturebook 28 pages ✓ cooperation
Shadows Sombras Marta Monteiro Female 2017 Portugal Picturebook 32 pages ✓ belonging
Shambles Balbúrdia Teresa Cortez Female 2015 Portugal Picturebook 32 pages ✓ ✓ sustainable dev
Shoe Shoe Qian Shi Unclear/Unstated2010 Norway Film 03:45 ✓ ✓ human rights empathy
Shuma Shuma Lucija Mrzljak Female 2016 Croatia, EstoniaFilm 06:05 ✓ sustainable dev
Speechless Speechless Robin Polák Male 2016 Czech Republic, GermanyFilm 06:00 ✓ human rights inclusion European narratives
Super Big Super Grand Marjolaine Perreten Female 2014 France, SwitzerlandFilm 01:32 ✓ ✓ ✓ tolerance
Taps Taps Matthew Gravelle Male 2003 UK Film 03:00 ✓ ✓ inclusion
Thaumatrope, the 2 sides of life Thaumatrope, the 2 sides of life Effie Pappa Female 2008 Greece Film 01:30 ✓ sustainable dev
The Amazing Little Worm The Amazing Little Worm Gentilini, Anna Female 2017 Austria, UK Film 03:31 ✓ inclusion belonging
The Big Dog Der große Hund Beatrice Rodriguez Female 2011 France, GermanyPicturebook 24 pages ✓ ✓ citizenship empathy
The Box The Box Merve Cirisoglu Cotur Unclear/Unstated2017 Turkey, UK Film 06:48 ✓ ✓ human rights European narratives
The Broken Boiler Taikapuikot Meria Palin Female 2018 Finland, UK Picturebook 32 pages ✓ social/civic competence
The Chicken Thief Le voleur de Poule Beatrice Rodriguez Female 2010 France Picturebook 24 pages ✓ tolerance
The City La Ciudad Capdevila, Roser Female 2016 Spain Picturebook 12 pages ✓ ✓ European narratives
The Countryside El campo Capdevila, Roser Female 2016 Spain Picturebook 12 pages ✓ ✓ European narratives
The Dance of the Sea La Danse de la Mer Laetititia Devernay Female 2016 Switzerland Picturebook 68 pages ✓ sustainable dev
The Dog Who Was A Cat Inside The Dog Who Was A Cat Inside Siri Melchior Female 2002 Denmark, UK Film 03:13 ✓ ✓ diversity
The Elephant and the Bicycle Le Velo de l'elephant Olesya Shchukina Female 2014 France Film 09:05 ✓ social/civic competence
The Giant Carrot La Carotte géante Pascale Hecquet Female 2013 France Film 05:45 ✓ ✓ diversity inclusion
The Great Migration La Grande migration Iouri Tcherenkov Male 1998 France Film 07:51 ✓ ✓ empathy belonging
The Hedgehogs and the City Igel und die Stadt Evalds Lacis Male 2013 Germany Film 10:22 ✓ social/civic competence
The House Domek Veronika Zacharová Female 2016 Czech RepublicFilm 05:00 ✓ sustainable dev European narratives
The Illustrated City Kuvitettu kaupunki Jan Andersson Male 2010 Finland Film 04:17 ✓ active participation
The Law of the Jungle La Loi du plus fort Pascale Hecquet Female 2015 Belgium, FranceFilm 06:06 ✓ social/civic competence
The Little Red Plane The Little Red Plane Charlotte Blacker Female 2010 UK Film 03:30 ✓ ✓ globalisation
The Mediterranean Mediterraneo Armin Greder Male 2017 Italy, Switzerland, AustraliaPicturebook 35 pages ✓ human rights European narratives
The Mitten La Moufle Clementine Robach Female 2014 France Film 08:10 ✓ solidarity shared inheritances
The Prince Charming & The Purple Princess Il principi azurro, la principessa fuxia Francaviglia,Margher Mixed 2018 Italy Picturebook 36 pages ✓ equality shared inheritances
The Red Herring Pipopingviini Leevi Lemmetty Male 2017 Finland, IrelandFilm 06:37 ✓ sustainable dev equality
The Return O Regresso Natalia Chernysheva Female 2014 Portugal, RussiaPicturebook 36 pages ✓ belonging
The Return O Regresso Natalia Chernysheva Female 2013 France, RussiaFilm 03:00 ✓ belonging



The Surprise La Surprise Janik Coat Female 2010 France Picturebook 44 pages ✓ cultural heritages
The Treehouse De Boomhut Ronald Tolman Mixed 2009 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ globalisation
The whale, the boy and the sea in between themΗ φάλαινα, το αγόρι και η θάλασσα ανάμεσα τουςΠΕΡΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Female 2018 Greece Picturebook Unpaged ✓ sustainable dev cultural heritages
The White Book Il Libro Bianco Pica, Elisabetta & Mixed 2013 Italy Picturebook 48 pages ✓ ✓ belonging
The Yellow Balloon De gele ballon Charlotte Dematons Female 2003 Netherlands Picturebook 28 pages ✓ globalisation
THREADS Tråder Torill Kove Female 2017 Norway Film 08:50 ✓ citizenship empathy
To the Market Naar de Markt Noëlle Smit Female 2017 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ diversity cultural heritages
Topsy Turvy World Verrückte Welt Atak Male 2013 Germany, UK Picturebook 26 pages ✓ equality
Triangle at the circus Triangolo al circo Borando, Silvia Female 2015 Italy Picturebook 28 pages ✓ cultural heritages
Tripe and Onions Szalontüdö Márton Szirmai Male 2006 Hungary Film 06:50 ✓ shared inheritances
Two Friends Deux amis Natalia Chernysheva Female 2014 France, RussiaFilm 04:04 ✓ ✓ cooperation tolerance
Unplugged Unplugged Helen Alexander Female 2008 Greece Film 01:30 ✓ sustainable dev
View from above Vu d'en haut Marie Poirier Female 2016 France Picturebook Unpaged ✓ cultural heritages
Walls Walls Murs Murs Agathe Halais Female 2015 France Picturebook 44 pages ✓ belonging
Waterloo & Trafalgar Waterloo & Trafalgar Olivier Tallec Male 2012 US Picturebook Unpaged ✓ social/civic competence European narratives
We Had to Leave Meidän piti lähteä Sanna Pelliccioni Female 2018 Finland Picturebook 41 pages ✓ citizenship human rights belonging
What A Masterpiece! Che Capolavoro! Riccardo Guasco Male 2018 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ shared inheritances
What the scissors did? Ką padarė žirklės? Ieva Naginskaitė Male 2018 [1961]Lithuania Picturebook Unpaged ✓ shared inheritances
When the Night Fell כשירד הלילה Miri Leshem-Pelly Female 1999 Israel Picturebook 37 pages ✓ inclusion
Where is the Elephant? Where is the Elephant? Barroux Male 2015 France, UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev globalisation
Where is the Starfish? Where is the Starfish? Barroux Male 2016 France, UK Picturebook Unpaged ✓ sustainable dev globalisation
Whistleless Fløjteløs Siri Melchior Female 2009 Denmark Film 04:49 ✓ diversity tolerance
Who Is This Coming? Kim Bu Gelen? Gökçe İrten Female 2017 Turkey Picturebook 40 pages ✓ tolerance shared inheritances
Why? Zachem? Nikolai Popov Male 2010 [1995]Russia, SwitzerlandPicturebook 40 pages ✓ European narratives
Zoo Tierenduin Geert Vervaeke Female 2018 Belgium Picturebook 48 pages ✓ tolerance
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