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ילדי רחוב
כפולות ,שיחקנו 'חיי שרה' ,תופסת ,מחניים
וקלאס כל אחר הצהריים ,עד שקראו האימהות
מהמרפסת "ילדינו ,הגיע זמן מקושקשת וקוטג'".
בשנים האחרונות ,כחלק מגל הנוסטלגיה השוטף
את התרבות הישראלית ,גם משחקי הילדות
עושים קאמבק .הם אמנם נטולי עודף גירויים
כמו שאר משחקי הדור ,ומורכבים מעזרים שיש
בכל בית :כדור ,חבל ,מקלות או אפילו רק משתי
הרגליים של המשתתף ,ובכל זאת ,משהו בשיתוף
החברתי ובתחרותיות ,גורם גם לילדי שנות
האלפיים לקום ,לרדת לרחוב ולשחק.

משחקי שכונה .במקביל לעבודתו בהייטק ,הוא
כתב ספר ילדים ואוהב לשחק עם ילדים .כשהבן
שלו ,בן השש ,ביקש ממנו שיארגן לו יום הולדת
מיוחד ,חשבו איילון ורעייתו ,אף היא עובדת
הייטק ,מה יצליח לרתק את הילדים שכבר ראו
הכל ,יום הולדת בבאולינג ובג'ימבורי ,קוסם ומה
לא .השניים החליטו לבסס את יום ההולדת על
משחקי השכונה עליהם גדלו .הילדים התלהבו
והשניים החליטו לנטוש את הקריירה בהייטק
ולהקים חברה בשם 'משחקי שכונה בגינה',
שמארגנת ימי הולדת ,ערבי גיבוש וחוגים שכולם
סובבים סביב משחקי השכונה של פעם.

שלומי איילון ,מהנדס תעשיה וניהול ואיש הייטק
בעברו ,החליט לעשות מפרה עיוורת קריירה.
כאב לשלושה ילדים שבעבר רבצו בעיקר מול
המחשב והטלוויזיה ,הוא החליט לפני שנתיים
לקום ולעשות מעשה" .ראיתי איך הילדים
של היום יושבים מול המסכים ומתנוונים ,לא
מתראים אחד עם השני ולא מפתחים חיי חברה
וכישורים חברתיים" ,הוא מספר" .החלטתי
להנחיל לילדים שלי את נושא משחקי החברה".
כיום ,לילדים שלו מותר לצפות בטלוויזיה רק
בסופי שבוע .בשאר הזמן הם פשוט משחקים.
"כשאני הייתי ילד בהרצליה" ,נזכר איילון,
"הייתה לנו טלוויזיה מעוטת ערוצים ,ומצד שני
הייתה גינה משותפת בין הבלוקים שבה ירדנו
לשחק מדי יום תופסת ,מחניים ,מחבואים ושלוש
מקלות .השעות הללו הן זיכרונות הילדות הכי
יפים שלי".
איילון ,ספורטאי שעוסק בקראטה ,תמיד אהב

כל שכונה והחוקים שלה

הזיכרונות הכיפיים

חגיגות  63שנה למדינה הן
הזדמנות נהדרת להיזכר במה
ילדים שיחקו פה פעם :עמודו,
חיי שרה ,דג מלוח ו’שלוש
מקלות’ .למתגעגעים במיוחד
צפויה בקרוב גם אליפות ארצית

‘תפ-סו-ני’

ילדות ישראלית היא ביסלי ופרפר נחמד,
חמישה בלונים ,הבית של פיסטוק ,דני ,פרפר
נחמד ,דירה להשכיר ,רסק של במבה ומשחקי
רחוב של פעם.
הילדים של היום ,חוץ מהילדים שלכם ,שכמובן
קוראים כל היום קלאסיקות ומנגנים בפסנתר,
מחלקים את זמנם לרוב בין המסך הגדול לבין

המסך העוד יותר גדול .הם מתקשרים זה עם זה
בפייסבוק ובמסרונים ,מגדלים חיית מחמד בשם
וובקינז ומקסימום הפעילות הגופנית שלהם היא
ללכת למקרר .אבל פעם ,לפני שהיו נינטנדו ,ווי
וערוץ הילדים ,אומרים שהיה פה שמח .ברחוב,
בחצרות ,בגינות המשותפות שלא שמעו על
פדופילים ,ועל המדרכות שהיו ריקות מחניות

למה הילדים היום לא משחקים?
"ילדים קטנים מפתחים את תרבות הפנאי שלהם
לפי מה שההורים מכתיבים .אנחנו מגדלים דור
של ילדים סטריליים ,מפונקים ,שלא רוצים
להתאמץ ולהזיע .הבעיה היא שלהורים נוח עם
השקט התעשייתי הזה ,כי למי באמת יש כוח
אחרי עשר שעות עבודה לצאת לרחוב וללמד את
הילד לקפוץ בחבל או לשחק קלאס?
איזה ערך מוסף יש למשחקי רחוב?
"המון .פיתוח קואורדינציה ,זריזות ,חיזוק
שרירים ,עבודת צוות ,היכולת להיות חלק
מקבוצה ,לדעת לקבל הפסד ,לא לוותר כשצריך,
קבלת החלטות".
את הידע לעיסוק החדש שלו רכש איילון
באמצעות שחזור כל משחקי הילדות שאהב
לשחק" .מדי פעם נאלצתי לעלות באוב חוקים
של משחק שלא זכרתי" ,הוא אומר .איילון

הופתע לגלות שבכל שכונה היו לאותו משחק
חוקים שונים ופרשנויות שונות.
רבנו עם הבוס ,הגענו באיחור לגן ,הבית במצב
קטסטרופלי ,ולרובנו אין כוח ויכולת לצאת עם
הילדים אחר הצהריים ולשחק .מה בכל זאת ניתן
לעשות כדי לא למצוא אותם שוב מול המסך?
"אני מבין את הקושי לצאת עם הפקלאות,
עם השתייה והחטיף והסוודר אחר הצהריים,
ולכן אני מציע לשחק איתם בבית משחקים כמו
פורפרה ,חמש אבנים ,אפילו שלושה מקלות
במרפסת .זהו זמן איכות משפחתי שאין לו
תחליף .כשאנחנו משחקים אנחנו מדברים,
צוחקים ,נהנים .אנחנו חיים.

מרושתת
אם המדור עורר בכם גל נוסטלגיה וחשק
מטורף להקפיץ באוויר חמש אבנים,
לשחק עמודו או מחניים עם הילדים
ואתם פשוט לא יודעים איך ,באתר של
שלומי איילון תמצאו סרטונים ידידותיים
שיסבירו לכם את כל הכללים ,כך שלא
יהיו לכם שום תירוצים.
בנוסף להרבה כיף וצחוק עם הילדים,
תוכלו גם להיפטר בקלות מעודפי
הקילוגרמים שצברתם בפסח.
אז קדימה ,אחת–שתיים–שלוש דג מלוח.
www.shlomieylon.co.il
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זה הזמן להנחיל לילדים קצת
היסטוריה וגאווה ישראלית .הספר
₪ 89
‘בית אל’ ‘כדור הרעם’ ,שנכתב וצויר בידי
ספריית
ג’קי ירחי ,אמן מאייר וקומיקסאי
בין–לאומי ,מביא את סיפורו של מבצע אנטבה.
במקביל לסיפורם של החטופים ,נפרש בספר תיעוד
של תהליך קבלת ההחלטות המותח והדרמטי
שהתנהל מאחורי הקלעים עד ליציאה למבצע
ההצלה הנועז ולחילוץ עצמו .גם מבוגרים ייהנו
לקרוא ולטפח את המורל הלאומי.

כל בני המשפחה
והחברים יתנדבו
 ₪ 149.90להחזיק את הפעוט על
ברשת
‘דוקטור בייבי’ הידיים ולעשות לו קוצי
מוצי בשעת המנגל
המסורתי ,לפחות עד שתגיע המנה
העיקרית .ואז מה? מחצלת ענקית
של דיסני תיתן גם לכם אפשרות
ליהנות מהשיפודים בתנאי שטח,
שעה שהילדים משחקים עליה.

אם אתם מחפשים אטרקציה חינוכית ליום העצמאות ,ולא :צ’יפס
ונקניקיות — אפילו אורגניות — הן לא אטרקציה חינוכית ,מרכז
פעילות לכל
המבקרים של ‘נשר’ ברמלה פותח את שעריו ביום העצמאות
המשפחה
לסיורים ופעילויות לכל המשפחה ,ומאפשר לקהל הרחב הצצה אל
מאחורי הקלעים של אחד מהמפעלים המוכרים ביותר בתעשייה הישראלית .במקום
יתקיימו סדנאות יצירה מחומרים ממוחזרים ,הכנת עפיפונים ועוד.
הפעילות תתקיים החל מ– 10:00בבוקר ,ללא תשלום ,אך מחייבת הרשמה מראש
באתר www.nesher.co.il
או בטלפון .08-9271430 :מפעל נשר נמצא באזור התעשייה הדרומי של העיר רמלה.
הגעה דרך כביש  431 ,424או כביש ( 6יציאה במחלף נשרים).
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