סדרת "הילדים מכפר הערפל"
ראיתם כבר סדרת ספרי הרפתקאות שנכתבה במיוחד
לילדי בתי ספר ולדורף מגיל  7ומעלה?
סדרת "הילדים מכפר הערפל" היא סדרת סיפורי הרפתקאות שהשראתה תהליך התפתחותם של הילדים מ"כפר הערפל" החלומי ועד
להתבגרותם .הסדרה כולה מתאימה גם לבנים וגם לבנות ומספרת גם על בנים וגם על בנות .בספר הראשון מופיעים כל הילדים מכפר הערפל  -שתי
שכבות הגיל ( 7ו ,) 9-שחלקם אחים ואחיות של הגדולים מהן .לאחר מכן ,ספרי "הסדרה הצעירה" הבאים מתארים את הרפתקאותיהם של בני
ובנות השכבה הצעירה יותר מ-גיל  7-8ואילך ,ואילו ספרי "הסדרה הבוגרת" מתארים את סיפורם של אחיהם ואחיותיהם הגדולים מהם ,מגיל 9-
 01ועד התבגרותם .אם כי כמובן שהדמויות והסיפור הם דמיוניים ,הספר אינו "מדע בדיוני" או "פנטזיה" אלא ההשראה לו שאובה מן ההתבוננות
שלי בילדים ובילדות בני גילם של ילדיי ,עם המעברים והדרך שהם עוברים באופן אישי וכחבורה ,על מחשבות שלי שחלקן בהשראת חינוך ולדורף
ורבות מהן מבוססות על חיי שלי והדרך שעברתי ,ועל זכרונות מילדותי במושב אמירים "האפוף ערפל" .עם זאת ,אף דמות בסיפור אינה מבוססת
על דמות בודדת מסוימת במציאות ונסיוני היה להביא יחד חוויות אנושיות מתקופת הילדות ,יחד עם יצירת פתח לשאלות על מסתרי החיים ,תוך
השארת התשובות בגדר מסתורין  -שהרי מי מאתנו יודע בוודאות את התשובות לשאלות הללו?
המלצות קוראים וקוראות :שתי האחייניות שלי בגילאי  31ו" 31-בלעו" את  1ספרי הסדרה הבוגרת תוך שבוע .בני בן ה-
 33שקע בקריאת הסדרה הבוגרת והוא מרותק ...בת  9קראה את "בעמק הסערות" בנשימה עצורה ,אך בסוף הודתה
שקטע החטיפה קצת הפחיד אותה .לעומת זאת ,היו ילדים וילדות צעירים יותר שהיו מרותקים לסיפורים ולא פחדו
כלל .הורים לילד בן  7שהקריאו לו את "הרוכב על הסוס" עוד לפני פרסומו מסרו לי בהתרגשות שהספר מתאים באופן
נפלא לגיל זה ( )7-8ושהם וילדם נהנו ממנו באופן מיוחד.

הסדרה הצעירה  -לגילאי 11 - 7
הרפתקאות הילדים מכפר הערפל

יצא לאור ,מתאים לילדים צעירים 4 :הפרקים הראשונים מתאימים כבר מגיל ,6
 5הפרקים האחרונים מתאימים לילדים בני  6אוהבי קצת מתח והרפתקאות שלא
פוחדים ממכשפות ...או חכו עד גיל ...7

הרוכב על הסוס מהר הערפל

מקווה שיצא לאור השנה  -בינתיים אפשר לרכוש בצורת חוברת
אצל תומר )tomer.rose12@gmail.com

החבורה של יותם בבקעת גמדי הסער

(עדיין לא יצא לאור ,אפשר לרכוש בינתיים בצורת חוברת
אצל תומר )tomer.rose12@gmail.com

הילדים מכפר הערפל בארץ ההרים הכחולים

(בשלבי כתיבה) ....

הסדרה הבוגרת  -לגילאי 11 - 11
הילדים מכפר הערפל בעמק הסערות

יצא לאור .הסיפור מתאר את המעבר הצר והאתגרי מגיל  9התמים והחלומי עדיין ,אל
גיל ההתבגרות .ספר זה נכתב במקורו לגיל  9והמתח שבו ברובו תמים עדיין .עם זאת,
כיוון שכחלק מהסיפור הבנות שיורדות במנהרה הצרה נחטפות (ולבנים יש משימה להציל
אותן) וזה עלול להפחיד קצת ,והספר מסתיים במתח לקראת הספר הבא  -וכיוון ש2-
ספרי ההמשך של הסיפור (ראו להלן) מתאימים ממש לתחילת גיל ההתבגרות  -הסדרה
כולה מומלצת לקריאה רק מגיל  00ואילך.

הילדים מכפר הערפל בקניון המצוקים

(עדיין לא יצא לאור ,אפשר בינתיים לרכוש בצורת חוברת
אצל תומר  - )tomer.rose12@gmail.comסיפור הרפתקאות הכולל גם רמזים של תחילת
חברויות ,שאלות של גבולות ,כן שאלות חיים וגורל וכו'.

הילדים מכפר הערפל בארמון התמורות

(עדיין לא יצא לאור ,אפשר בינתיים לרכוש בצורת חוברת
אצל תומר  - .)tomer.rose12@gmail.comהמשך לספר הקודם גם מבחינת התוכן,
עם דגש על האפשרות לתמורות ושינויים בתחומים שונים בחיים וכיצד תמורות עמוקות
הן דבר אפשרי למי שמוכן לעבור אותן.

