
 הפילון של נירה

 ביום שבו אחליט להפסיק לאייר בספרים, אשב לסכם ולערוך את הספר על המו"לות בישראל.

 .הישראליפרק מפורט יעסוק בהוצאת "מסדה", הוצאה מפוארת שנעלמה ממדף הספרים 

 אחד המפעלים היפים של הוצאת "מסדה" היה הוצאת עיתון ילדים בשם "פילון".

ה הראל. נירה הבינה מה שבעיתוני ילדים אחרים, גם היתה הסופרת ניר מי שיזמה וערכה אותו
 אם הבינו, לא תמיד יישמו, וזה, שכדי שיהיה עיתון טוב נחוץ שמי שכותב ומאייר בו גם יהיה טוב.

והכותבים. יתר על  המאייריםאת המשפט האחרון התלבטתי אם לכתוב, שהרי גם אני הייתי בין 
 דברים שאני עשיתי ב"פילון". רק יא כן, ברשימה הזאת אני מב

 נירה בחרה לעיתון אנשים כמו:

נורית זרחי, אוריאל אופק, עודד בורלא, פוצ'ו, יהודה אטלס, יורם טהרלב, דורית אורגד, 
חיה שנהב, אהרן שמי, רותי צרפתי, אורה איתן, אבנר כץ, יוסי אבולעפיה, אלונה פרנקל, 

 –ימים גם ערכה את העיתון, אחרי נירה( אראלה, מישל קישקה ונורית יובל )של

 זאת כמובן רשימה חלקית מתוך הזכרון שלי שהולך ונחלש.ו

 אינני זוכר עוד עיתון ילדים עם נבחרת מובחרת כזאת. 

הרשימה הזאת לא נועדה לספר את ההסטוריה של "פילון". את זה, אני בטוח, תעשה נירה הראל 
 טוב יותר.

 למשל את הסיפור הזה: מדי פעם גם כתבתי סיפורים.אני הייתי אחד המאיירים ו

  

 

 



שנים חלפו מאז כתבתי את הסיפור והשבוע קראתי אותו בפעם הראשונה מאז שכתבתי אותו,  34
 פשוט לא זכרתי שכתבתי את הסיפור הזה. –ו"תכונת הזכרון" לא עמדה לי 

 הסיפור הזה הודפס בגליון שהוקדש ל"עתיד". 

 חוברת ציירתי כפולה על מסע בין כוכבים שהיה בעצם מין חידה. באותה

 

 היום אני אוהב בעיקר את שמות הכוכבים.

 

נירה, שכמובן גם כתבה בפילון, ידעה להעריך את יכולת של כל יוצר וכוונה אותנו להביא לפילון 
ם מצויירים או משחקים שהיו את היכולות שלנו. אני הכנתי לא מעט כפולות שהיו בהן סיפורי

 קשורים לנושאים שלהם הוקדש הגליון. 

 



 ( הכנתי את הכפולה הזאת:1978) ביום העצמאות תשל"ח

 

 בחגים. למשל ברובןהכפולות האלה עסקו 

   

 

 



 או באירועים כמו החופש הגדול

 

 ציירתי את הציור הזה: 200-בגליון ה

 

 

 

 

 

 

 



 כזה: מבוךלפעמים היו גם סתם חידות. בגליון שהוקדש למילים עשיתי 

 

 לגליון הזה איירתי גם את העטיפה

   

 הנה עוד עטיפה לגליון שהנושא שלו היה "בתים"

 

 

 

 

 

 

 



לישראל ויסלר )פוצ'ו( היה מדור זוטות ואני הייתי מאייר לו. הנה קטע שבו הוא מספר על מגדל 
 בבל.

 

 באחד הגליונות ציירתי חידון של ביטויים. 

 נעול עליה  נדלקתי עליו  שתי ידיים שמאליות  הולך לי  היו איורים לביטויים:  נשבר לי 

 לא בא לי. משתגע אחריה  עבדתי עליך  מת לישון 

 



תמיד התאים לגיל  למרות ש"פילון" היה עיתון לקטנים נירה הניחה לנו להשתמש בהומור שלא
 הקוראים. 

 זה היה עמוד לפורים:

 

 

הבאתי פה רק כמה מהדברים שאני עשיתי לפילון. אבל נראה לי שכדאי שמישהו שעוסק במה 
 שאוהבים לכנות "ספרות ילדים" יעשה עבודה רצינית על "פילון", שאסף סביבו יוצרים מעניינים.

 


