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ֹנח בשבע גרסאות: ספרות הילדים העברית מתבוננת בסיפור המבול

עינת ברעם אשל

סיפור המבול הוא מסיפורי המקרא הפופולריים בקרב סופרים ומעבדים ְּברבות מספרויות העולם 

ובכלל זה בספרות הילדים. הסיפור מקפל בתוכו תורת גמול חד־משמעית: הן כנרטיב של ענישה 

וחורבן, שהם מנת חלקם של הרבים שאינם עומדים במבחן ההתנהגות הראויה; הן כנרטיב של 

התניה חיובית, שלפיו נגאלים המעטים העומדים ברף התנהגותי ראוי. ספרות הילדים הדגישה 

חזור והדגש לקחים אלו, אגב ִשכתובה המתמשך של פרשת ֹנח והמבול בשלל שפות. 

בדברים שיובאו להלן נסקרות שלוש גרסאות של ספרות הילדים העברית לפרשת המבול,   

ימינו, שיש בהם כדי ללמד על התחלפות הדרגתית של דגשים  ועד  משלהי תקופת ההשכלה 

רעיוניים ופואטיים. הסיפור המופיע בספרו של בנימין ישראל לבנר 'כל אגדות ישראל' )1898( 

קו התפר שבין השכלה לתחייה, תוך  לילדים על  נדון כדוגמה חלוצית לעיבוד פרשת המבול 

ניסוח מופת אורייני ומוסרי לבני הדור הצעיר. ספרו של אליעזר ׂשמאלי 'ויהי המבול על הארץ: 

נורית  ואילו סיפורה של  ִחברּות לאומיים.  נבחן כסוכן של תהליכי   )1972( ֹנח'  ֵתבת  יומן  ִגלוי 

זרחי 'זוגות וזאת' )1999( מוצג כדוגמה לרוח החתרנית של חלק מעיבודי פרשת המבול בזמננו, 

המערערים על ערכים חברתיים ועל הקריאות המסורתיות בפרשה זו. 

בדיקת הגרסאות הללו חושפת את ציר ההתפתחות של תפיסות הילדּות בתרבות העברית   

והישראלית ומצביעה על התמורות שחלו במושג הילד המאפיין אותה, שעיקרן מעבר מתפיסתו 

במטא־נרטיב  ביקורתית  לקריאה  המוזמן  כסובייקט,  לתפיסתו  ושליטה  לפיקוח  כאובייקט 

מכונן. 
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The Story of the Flood and its Representations 
in Hebrew Children’s Literature

Einat Baram Eshel

The story of the Flood and Noah’s Ark is one of the most popular biblical 
stories and has been variously rendered in much of the world’s literature, 
including children’s literature. The story incorporates the theme of 
unequivocal compensation: whether as a narrative of punishment and 
devastation, the fate of the multitude that fails the test of proper conduct; 
or as a narrative providing incentive for those who exhibit appropriate 
behavior and are thus redeemed. Children’s literature emphasizes these 
lessons time and time again, as is demonstrated by the continual revisions 
of this biblical episode. 
 In this paper, I shall carefully examine three versions of the story of the 
Flood that were written for children, each one stemming from a different 
literary period, thus revealing how thematic focus, poetical ideas and 
concepts of childhood have changed in Hebrew culture. 
 I discuss Benjamin Levner’s Kol Agadot Yisroel (All the Legends of 
Israel, 1898) as a pioneering didactic and moralist example of how, on 
the interregnum between the periods of Haskalah and Teḥiya, the story 
of the flood has been adapted for younger generations. I examine Eliezer 
Smoli’s Vayihi hamabul al ha’aretz: Gilui yoman tevat Noah (Do Bring a 
Flood Upon the Earth: The Unveiling of the Diary of Noah’s Ark, 1972) 
as an agent of national socialization processes. And finally, I present Nurit 
Zarchi’s Zugot ve-Zot (Zugot and Zot, 1999) as an example of subversive 
themes that appear in some postmodern adaptations of the story of 
the flood, and that contest social values and the traditional didactic 
interpretations of it. 
 The emphasis of the study focuses on the development of the concept 
of childhood in Hebrew and Israeli culture, which is mainly a transition 
from the perception of a child as an object to control and supervise, to a 
subject who is invited to critically read a fundamental meta-narrative.




