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ור המבוגרים כדי למצוא חן בעיני הקהל ספרות הילדים הפופולרית מוותרת על איש
הצעיר. הספרים מצליחים בקרב הילדים והנוער הודות ליצירת האשליה של עולם 
ילדים אוטונומי, שבו הם מפגינים כוחות ואחריות של "מבוגרים". כך גם בסדרת 

ותיארה את  1994-1949חסמב"ה מאת יגאל מוסינזון, שיצאה לאור בשנים 
 רת ילדים הפועלת בשירות הלאום והמדינה.הרפתקאותיה של חבו

. באמצעות יצירת 1האשליה של עולם ילדים נפרד נוצרת בסדרה בדרכים אחדות: 
. ביצירת ניגוד בין 2האויבים.  –לחם בו ולהביסו יעולם מבוגרים שמותר לילדים לה

עולם הילדות ה"רגיל", עולם הבית והמשפחה, בית הספר והמשחקים, לבין עולם 
. באמצעות סממנים 3רים הכולל סכנות ונושאים בעלי חשיבות לאומית. המבוג

לשוניים ייחודיים, וביניהם השימוש במילות סלנג, כדי לסמן את האופי העצמאי 
. ההרפתקאות מתרחשות בזמן ובמקום הרחוקים מחיי 4והאוטונומי של הקבוצה. 

המקרים  הילדים הרגילים: ההרפתקה מתקיימת בחופשות בית הספר, וברוב
 נשלחים הילדים למקום מרוחק לצורך הפעולה.

עם זאת, "מאחורי הקלעים" של האשליה, הסדרה מקבלת ואף מדגישה ערכים 
מרכזיים מתרבות המבוגרים של התקופה, והילדים מקבלים בפועל את סמכותם של 

 המבוגרים, בעיקר הוריהם ונציגי מערכות הביטחון.
 

אביב, מתרגמת מאנגלית, ספרדית -וניברסיטת תלחוקרת ומרצה בא ,זהר-אבן בשמת
ושפות סקנדינביות, עורכת לשונית ויועצת. בין תחומי מחקרה: מדעי התרבות, 

 .תולדות התרבות העברית בא"י, תורת התרגום, ספרות ילדים, מודלים של אימהּות
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ספרות הילדים והנוער מתקיימת בין אילוצים של שתי מערכות שונות: מצד אחד 
ספרות המבוגרים, שמספקת דגמים ספרותיים של דמויות, עלילה וכדומה, ומן הצד 
השני מערכת החינוך, שמייחסת חשיבות רבה לחומר הקריאה של הילדים, מאחר 

 שהוא נתפש כבעל השפעה חזקה על התפתחותם, לטוב ולרע.
 ספר בספרות הילדים הרשמית נדרש להשביע את רצונם של שני קהלים: הוא חייב
למצוא חן בעיני המבוגרים, ולענות על הקריטריונים שלהם לספר שהוא "טוב 
לילדים", אך בו בזמן הוא חייב למצוא חן גם בעיני קהל הילדים, אחרת לא יקראו 
אותו. במסגרת אילוצים אלה מנסה החברה לכוון את הילדים לקריאת ספרות 

 "טובה", ומטילה סנקציות על ספרות "קלוקלת". 
סנקציות, בוחרים סופרים לא מעטים לכתוב דווקא את הספרות הנחשבת למרות ה

קלוקלת. הם פונים אל הילדים בלבד, תוך ויתור מראש על אישורם של המבוגרים, 
ותוך התעלמות, לכאורה, מהאילוצים החינוכיים. ההתנגדות והחרם של המבוגרים 

 על ספרות זו הם אחד מגורמי המשיכה שלה בקרב הילדים.
 המבנהלא רק החרם על הספרים גורם להצלחתם העצומה, אלא קודם כול אבל 

שלהם: המאפיין הראשון של מבנה זה הוא העלילות והדמויות הסטריאוטיפיות, 
 המאפיינים כל סוג של ספרות פופולרית, בין אם לילדים ובין אם למבוגרים. 

ונוער שאין בו המאפיין השני של מבנה הספרים האלה הוא הדימוי של עולם ילדים 
בניגוד לספרות  –טריטוריאלי למבוגרים -מקום למבוגרים, עולם שהוא אקס

 הרשמית לילדים ונוער, הבונה דימוי של עולם הרמוני עם עולם המבוגרים.
הספרות הפופולרית לקהל הצעיר נוטה לא רק להתעלם מהמבוגרים, אלא גם ליצור 

ולם ילדים", תוך פגיעה בסמכות של ניגוד בין שני העולמות. יצירת הדימוי של "ע
המבוגרים ובחוקים שלהם, מבטאת יותר מכול את הוויתור של הסופר על הקורא 
המבוגר. בעזרת דימוי זה של "עולם הילדים" יוצרים הטקסטים האלה את האשליה, 

 שהילדים שולטים, חזקים וקובעים, או בקיצור "גדולים".
ים אלה מעלה כי מחבריהם דואגים עם זאת, בדיקה של העולם הנבנה בטקסט

לשמור היטב על ערכי היסוד המקובלים בחברה, והפגיעה במבוגרים היא בגדר 
, שמטרתה לקנות את לבם אשליהנבנית העמדת פנים בלבד. אם כן, בספרים אלה 

של הילדים, אך בפועל, לא רק שאין בהם עירעור על ערכי החברה, אלא דווקא 
משתי סיבות: האחת, מפני שבמובנים רבים הילדים  חיזוק שלהם בשמרנות רבה,

יה, מפני שהיעדרם של המבוגרים מנומק וזמני ימאמצים את חוקי המבוגרים, והשנ
 בלבד.

מאפיינים אלה של הספרות הפופולרית לילדים ולנוער באים כולם לידי ביטוי 
, היא "חבורת סוד מוחלט בהחלט". חסמב"הבסדרת הבלשים המפורסמת לילדים 

סדרת חסמב"ה זכתה לפופולריות עצומה במשך שנים רבות, ומחברה יגאל מוסינזון 
 מיליון עותקים מספריה.  4-נמכרו כ 1991העריך שעד שנת 

, ממש 1949-, נכתב בחסמב"ה או חבורת סוד מוחלט בהחלטהספר הראשון בסדרה, 
לאחר מלחמת השחרור. הוא פורסם בתחילה בהמשכים בכתב העת "משמר 

עשר הספרים -שישה ם", ולאחר מכן יצא לאור כספר בהוצאת "טברסקי".לילדי
, תיארו את הרפתקאות הדור 1959עד  1949הראשונים בסדרה, שיצאו לאור בשנים 

הראשון של חסמב"ה, בפיקודם של ירון זהבי וסגניתו תמר. לאחר מכן הופסקה 
של שנים  , לאחר שובו של מוסינזון משהייה1966הסדרה לכמה שנים, ומשנת 

אחדות בארצות הברית, התחילו לצאת ספרי הדור השני של חסמב"ה, בפיקודו של 
ספרים; האחרון שבהם יצא לאור  44יואב צור וסגניתו רחל. בסך הכול יצאו בסדרה 

 .1994-סמוך למותו של יגאל מוסינזון, ב
יצאו בהוצאת "כנרת" חמשת הספרים הראשונים, במהדורה ערוכה  2001-ב

הוציאה הוצאת  2010-רת, אבל הניסיון הופסק בגלל כישלון חרוץ במכירות. בומצונז
"ידיעות אחרונות" את כל הסדרה מחדש, הפעם בנוסח המקורי, בתוספת הערות 
הכוללות הסברים מבארים ותרגום למילים מיושנות בלבד. הוצאה זו זכתה להצלחה 

 במכירות.



ריפה כספרות קלוקלת. במשך עשרות שנים ספגה סדרת חסמב"ה ביקורת ח
 הביקורת כוונה לחמישה מאפיינים עיקריים:

לשון הסיפר: בדיאלוגים שילב מוסינזון סממנים של עברית מדוברת,  .1
 שנתפשה באותם ימים כ"לשון הרחוב" )מלים, ביטויים ומבנים תחביריים(.

 מתן נשק חם בידי ילדים. .2
 .תפניות עלילה, שנראות בלתי סבירות וגם לא מציאותיות .3
 הסטריאוטיפיות בדמויות ובעלילות, וכן הסכימות, החוזרות על עצמן. .4
 המתח והאלימות הממלאים את הספרים, לטענת המבקרים. .5

 
רק כעבור עשרים שנה של פופולריות התחילה הסדרה לזכות ביחס סלחני יותר מצד 

 המבקרים. 
 
 

 היחסים בין עולם הילדים לעולם המבוגרים
 

ין של הפניית העורף לערכים החינוכיים של המבוגרים, הע כאמור, למרות מראית
ניגוד בין בה נבנים בסדרה יחסים מורכבים בין הילדים למבוגרים: מצד אחד נבנה 

העולמות, שנותן לעולם הילדים חופש ועוצמה על חשבון עולם המבוגרים ובניתוק 
של  שני הסדרה מטפחת את הערכים שנמצאים בקונצנזוס החברתי ממנו, אך מצד

 התקופה, ובמרכזם ערכי הציונות וההגנה על מדינת ישראל.
ערכים אלה לא היו רק ערכי הקונצנזוס, אלא גם ערכיו האותנטיים של הסופר, יגאל 
מוסינזון, שבין היתר, התנדב לפלמ"ח, שירת במלחמת השחרור בחטיבת גבעתי, היה 

 חקלאי, היה חבר קיבוץ נען, וגם שירת במשטרת ישראל. 
ערכי הציונות מדגישה הסדרה את ערכי הכבוד להורים, וערכי החריצות לצד 

וההצטיינות. הערכים האלה של עולם המבוגרים היו עלולים לגרום לקונפליקט 
בינם לבין הצורך ליצור לילדים עולם, שבו הם שותפים להרפתקה מסוכנת ללא 

 ידיעת ההורים או התערבותם. הקונפליקט הזה נפתר בכמה דרכים: 
 בתיאור מתוחכם של המבוגרים. -
 בעולם הערכים של הטקסט.  -
 באמצעות תחבולות ספרותיות שיוצרות אשליה של עולם ילדים סגור ובלעדי. -

 
המבוגרים בסדרה נחלקים לשלוש קבוצות, לפי דרך הצגתם בטקסט, ולפי מידת 

את  המעורבות שלהם בהרפתקה. קטגוריות אלה חופפות גם את תיאורם הפיזי וגם
 עולם הערכים שלהם, וכתוצאה מכך גם את היחס של הטקסט אליהם. 

לקבוצה הראשונה שייכים מבוגרים שכמעט אינם מופיעים בטקסט ואינם 
 בעיקר ההורים. –משתתפים בהרפתקה 

ה שייכים המבוגרים העוזרים לילדים ופועלים בשיתוף פעולה איתם ילקבוצה השני
 ם.בעיקר כוחות הביטחון הישראליי –

לקבוצה השלישית שייכים הפושעים, שנגדם נלחמים המבוגרים מהקבוצה השנייה 
 והילדים, ובמובלע גם המבוגרים מהקבוצה הראשונה.

נוצרת בסדרה בכמה דרכים, ובראשן  האופוזיציה בין עולם המבוגרים לעולם הילדים
 יצירת פסק זמן מלאכותי מהחיים, מעין "בועה" של עולם ילדים. –

מעלילות חסמב"ה נעשית החבורה מעורבת במאבק נגד אויב. העלילה  בכל אחת
מתרחשת תמיד במהלך חופשת בית ספר, כך שמנוטרלת המגבלה הראשונה במעלה 
של עולם הילדים ה"רגיל": בית הספר. החופשה מלימודים יוצרת קודם כול ואקום 

שה אינה בזמן, שבמסגרתו משוחררים הילדים מאילוצי עולמם הרגיל. אבל החופ
מהווה מרכיב מרכזי בסיפורים, אלא מוזכרת בהם כבדרך אגב. יחד עם זאת, היא 

הוק עולם של ילדים, ולשתול בו באופן אגבי ערכים של המעמד -מאפשרת ליצור אד



הבינוני, בכך שהיא מבהירה שהילדים אינם "ילדי הפקר", אלא ילדים "טובים" לפי 
 ערכי המבוגרים.

ערכים נעלים מנטרל את האפשרות ליצור התנגשות או מאבק אפיון הילדים כבעלי 
בין ההורים לילדים, כי הכבוד להורים והציות להם כלולים בערכים אלה. כמו בכל 
סדרה של ספרות הילדים הפופולרית, גם סדרת חסמב"ה נאלצת להתמודד עם 
 הסכנה, שיציאת הילדים להרפתקה לבד תיצור התנגשות כלשהי עם ערכי ההורים,

 או עם הצורך לכבד את ההורים ולציית להם. לבעיה זו מצא הסופר שני פתרונות:
. בספרים הראשונים משתתפים ההורים בהרפתקה, לצד הילדים, ופועלים שכם 1

אחד איתם למען אותה מטרה מקודשת. כך נמנע הקונפליקט, גם אם נרמזת 
 האפשרות לו.

 כלל, גם אם הם מוזכרים לפעמים.. בהמשך, ברוב הספרים, ההורים אינם קיימים 2
 

הפתרון המסלק את ההורים מסיפור העלילה הוא הפתרון הנפוץ בספרות 
הפופולרית לילדים ולנוער, וגם בסדרת חסמב"ה. הילדים יוצאים לפעולה, וההורים 
אינם מוזכרים כלל. מכיוון שהיציאה לפעולה דומה במובנים רבים ליציאה למחנה 

ביר מדוע אין שואלים רשות מההורים: הילדים רחוקים קיץ, אין גם צורך להס
 מהבית, והיעדרותם מוצדקת במובלע בשתי דרכים:

הילדים רחוקים מהבית, ואין קשר פיזי בינם לבין  –נסיבות ההרפתקה  .1
 ההורים.

הפעולות חשאיות וחשובות, וההורים מסכימים להן  –מערכת הערכים  .2
 מראש, ואף גאים בילדיהם החסמב"אים.

 
ראשית הסדרה, בשלושת ספרי חסמב"ה הראשונים, ביסס מוסינזון את מעמדם ב

של ההורים, ואחרי שנבנה הבסיס הזה, הוא איפשר לו לשלוח את החסמב"אים 
למשימות סודיות ללא אזכור ההורים. בספרים ראשונים אלה מעורב חלק מההורים 

ת הילדים בהרפתקאות. למעשה, ההיפך הוא הנכון: ההורים הם שמגייסים א
 לפעילות המחתרת החשאית והמסוכנת שלהם.

על פי הספר הראשון, חבורת חסמב"ה נוסדה כתוצאה מכך שהילד ירון זהבי 
התעורר באמצע הלילה, והאזין בסתר לשיחה שהתקיימה בין אביו לאיש אלמוני. כך 
גילה שאביו פעיל במחתרת ה"הגנה", וכי בביתם יש סליק )מחסן נשק סודי של 

 (. ירון מציע לאביו לשתף גם ילדים במאבק הציוני, ואביו מסתייג. ההגנה
בכל זאת, עקב חשש לתקלה בלתי צפויה, הוא שולח אותו כעבור דקות אחדות 

כך מצטרף לפעילות גם עוזי, בנו של הרוקח.  בשליחות ההגנה אל הרוקח שחורי.
נה ישנה, כפי לפני יציאתו מקפיד ירון לעדכן את אמו, ומגלה להפתעתו שהיא אי

שחשב, אלא עסוקה גם היא בפעילות מבצעית. ולא זו בלבד שלא היה צריך לשכנע 
, 1949, 1אותה, אלא שהיא אומרת לו מיד: "עליך למהר, בני ]...[ קיבלת פקודה" )כרך 

(. אם כן, לא זו בלבד שהילדים מגלים צייתנות וכבוד להורים, אלא שההורים 27עמ' 
מות. כלומר, הבסיס לפעילות של חסמב"ה הוא בפקודת הם השולחים אותם למשי

 ההורים ובשליחותם, למען אותן מטרות משותפות.
 ה: ”מעורבות ההורים התבטאה במרכיבים המובהקים ביותר של חסמב

: חבורת הילדים אינה מתקבצת באופן טבעי, אלא כתוצאה ישירה הקמת החבורה
דודו האמיתי של ירון, לאסוף של הפקודה שירון מקבל מהדוד אורי, שמתגלה כ

ילדים לעזרה לנוכח הסכנה שהבריטים יתפסו את הסליק השוכן במרתף של 
 משפחת זהבי, ויאסרו את ירמיהו המפקד.

: עוד לפני שירון ועוזי אוספים את כל הילדים לחבורה, הם כבר נותנים שם החבורה
 הרוקח שחורי.לה שם, אבל את השם חסמב"ה ממציא לא אחד הילדים, אלא דווקא 

: אפילו המערה, שהפכה לסמל המובהק של חסמב"ה, היתה המערה החשמלית
קיימת מלכתחילה, לא הילדים גילו אותה. היא היתה אתר סודי שארגון "ההגנה" 



השתמש בו במאבקו נגד הבריטים, ולא שימשה בלעדית את חסמב"ה בעלילות 
 הספרים הראשונים.

בבניין המשטרה הבריטית, הוגה אהוד השמן, את התכנית להצלת ירמיהו, הכלוא 
בשיתוף מלא עם אביו, ברוך הנהג ב"סולל בונה": כבר באסיפה הראשונה של 
חסמב"ה, שבה כל הילדים נשבעים אמונים על ספר התנ"ך, לוחץ אהוד השמן על 
החבורה להתנפל על תחנת המשטרה בו בלילה, כדי לשחרר את ירמיהו, אבל הצעתו 

ולקבל ממנו  255ון דורש בתוקף להתייעץ עם "הדוד אורי" בטלפון לא מתקבלת. יר
הדרכה, כי "אין לנו ברירה. לא נוכל לפעול על דעתנו בלבד. אני אצלצל לדוד אורי, 

 (.68, עמ' 1והוא ייתן לנו פקודות כיצד להמשיך" )כרך 
למחרת בצהריים מתאספים כל ההורים של ילדי חסמב"ה, ביחד עם "הדוד אורי" 

בורה, אמו של ירון, בבית משפחת זהבי, וברוך, אביו של אהוד השמן, שוטח וד
בפניהם ובפני ירון את התכנית שהגה עם בנו: ברוך יחנה את המשאית שלו בסמוך 
לחלון כלאו של ירמיהו, ברחוב דיזנגוף בתל אביב, וייכנס לתחנה באמתלה שהוא 

ופרזת. בינתיים אהוד, מבקש לברר משהו בנושא המשפט שנקבע לו על מהירות מ
שיודע לנהוג, יסתתר במושב הנהג, ולא ייראה מבחוץ כי הוא נמוך וקטן. חלק 
מהילדים יחוללו מהומה ליד פתח התחנה, כדי ליצור הסחה שתמנע מן השוטרים 
להבחין איך ילדים אחרים קושרים שרשרת ברזל כבדה לסורגי תאו של ירמיהו. 

אהוד את המשאית קדימה, באופן שייראה  ברגע שהשרשרת תהיה מחוברת, ינהג
כאילו המשאית נוסעת ללא נהג. הסורגים ייתלשו מתוך הקיר, ובמהומה שתיווצר 

פורסמה תכנית להרוס את בניין המשטרה הזה, המשמש עד  2012-יברח ירמיהו. )ב
כתיבת שורות אלה את משטרת ישראל, ורוב ההתנגדויות של הציבור להריסה 

 ההיסטורית בסדרה חסמב"ה(.נומקו בחשיבותו 
שיתוף פעולה בין אחד מילדי חסמב"ה לאביו, היא אם כן, התכנית היא תוצאה של 

מקבלת את אישורם, והילדים מבצעים אותה  המבוגרים,מוצגת לראשונה בקרב 
שים אפוא לאורך כל הדרך המבוגרים נתפ. בשיתוף פעולה ובתיאום מלא איתם

 כמפקדים העליונים.
עולם המבוגרים מתבטא גם בכך שהילדים מקבלים את האישור  מעמד זה של

לגבורה מן המבוגרים, ואינם מסתפקים בהכרה מילדים בלבד. למשל, הספר הראשון 
נפתח ומסתיים בקבלת אותות הצטיינות ממפקדי צה"ל, המייצגים את עולם 

 המבוגרים בסדרה. 
ה תופסים יוזמה, עם זאת, כבר בספר השני מתחיל השינוי, כאשר חברי חסמב"

ומשחררים את עצמם מבית האסורים בעזרת שני טריקים: המידע שכאשר הראש 
עובר גם כל הגוף יכול לעבור, מה שמאפשר להם להשתחל מבעד לסורגים, והרעיון 
שהם יכולים לקשור את חולצותיהם זו לזו, כדי ליצור סולם חולצות שניתן לרדת 

 בו.
ספות, ללא קבלת הוראות. בפעם הראשונה הם הם מגלים תושייה עוד פעמיים נו

מזהים שאייזיק, נהג המשאית, הוא חבר של ברוך, אביו של אהוד השמן, ומסיקים 
מכך שעליהם להשתחל למשאית שלו כשהוא מפטפט ומעשן עם השוטרים 
הבריטיים. בפעם השנייה, לאחר שהם מבינים שנהגם הג'ינג'י בסכנה, קופץ אהוד 

פסון, מפיל מידו את האקדח, וכך הילדים לוקחים בשבי את השמן על השוטר תומ
 תומפסון ואת הסרג'נט ג'ק סמית.

ולבסוף, הספר מסתיים במשפט שהילדים עורכים לג'ק סמית, ללא נוכחות או 
ההישג הגדול של הילדים במשפט זה מתבטא בכך,  השגחה של מבוגרים אחרים.

הבריטי, ואף מוסר להם את  שבסופו מודה ג'ק סמית באשמתו כשוטר של המנדט
המפתחות והמידע הדרוש לירמיהו כדי לשחרר מהכלא הבריטי את המסגר שמעון 
זהבי, אבא של ירון, ואת הרוקח שחורי, אבא של עוזי הרזה. לאחר מכן הוא מתפטר 

 מהשירות בצבא הבריטי, וחוזר לאנגליה כדי לעבוד כנהג קטר.
ה מבוטלת בידי ההורים, מה שמוכיח ”בכמה מקרים, ההשתתפות של ילדים בחסמב

שוב שההורים הם הסמכות העליונה. למשל, אייזיק, החבר של אבא של אהוד 



מבקש (, 1950) בבית האסורים ה”חסמבהשמן, שעוזר לילדים בספר השני בסדרה, 
שהילדים יצרפו לחבורה את בנו יורם, אבל מתחרט ומוציא אותו משם באמצע 

רואה את הסרג'נט ג'ק סמית מכוון אקדח ישירות  פעילות מסוכנת, לאחר שהוא
, (1957) בשבי הלגיון הערבי ה”חסמבללבו של אהוד השמן. במקרה אחר, בספר 

ה, ולכן הוא עוזב את ”אוסרים הוריו של דני על בנם להמשיך להשתתף בחסמב
 החבורה, לפחות באופן זמני.

יטב יכולתם כדי להיות ה סומכים אפוא על הילדים, והילדים עושים כמ”הורי חסמב
ראויים לכך. באופן כזה מצליח הטקסט להגביר את נוכחותם של הילדים, ולצמצם 

 את נוכחותם של ההורים.
ה משמשים מפקדים בצה"ל וקצינים של כוחות ”לעומת זאת, בכל ספרי חסמב

המשטרה והביון, כולל דמויות מוכרות כמו משה דיין, בתפקיד של תחליפי הורים: 
ים לעולם המבוגרים, וכן מייצגים את מערכת הערכים ה"נכונה", המקובלת הם שייכ

ה. הם מתאפיינים בגישה חינוכית ובאופי ללא רבב, ”גם על הורי הילדים בחסמב
והם מגלים אחריות גם לענייני המדינה וגם כלפי הילדים. החסמב"אים כמעט 

מלא איתם, תוך  לעולם אינם ממרים את פיהם, ופועלים בתיאום ובשיתוף פעולה
 שימוש בעזרתם, ובאמצעים העומדים לרשותם, כמבוגרים בעלי עמדה. 

, עם הופעת הדור החדש בשירות הריגול הנגדי ה”חסמבבסדרה,  17-החל מן הספר ה
של החסמב"אים, מלווים אותם החסמבא"ים הבוגרים ירון ותמר, אהוד ועוזי, מנשה 

דים בשירותי הביטחון, ופעמים רבות ומשה ירחמיאל, שבגרו וכעת מחזיקים בתפקי
 גם נלחמים לצדם.

אשליה של מייצרת  סדרת חסמב"ה ,למרות מעמדם הגבוה של המבוגריםעם זאת, 
  .נפרדאוטונומי ועולם ילדים 

עולם מבוגרים שמותר להילחם  האמצעי הראשון ליצירת אשליה זו, הוא יצירה של
ההורים מצדיק הטקסט את  כפיצוי על היחסים הטובים עם בכל האמצעים: בו

המאבק במבוגרים אחרים. העולם המתואר בסדרה עשיר בקונפליקטים עם שתי 
קבוצות של מבוגרים. בקבוצה הראשונה נמצאים אלה שאינם מסייעים לילדים 
בצורה מספקת, או אפילו מפריעים להם. למשל, פקידים שצריך להערים עליהם כדי 

להוציא מהם מידע נחוץ בתואנות שווא, לחדור למקום אסור, רופאים שצריך 
-וכדומה. בהקשר זה, אפילו מבוגרים בעלי סמכות, המשמשים בסדרה כתחליפי

הורים, מוצגים פעמים רבות באור מגוחך, כמו למשל מפקד הבולשת קלמן גינזבורג. 
אך לרוב מוצגים כך סתם שוטרים מן השורה, שאינם מזהים את החסמב"אים 

ם להם, או אנשי סמכות אחרים שאינם מאמינים להזהרות וכתוצאה מכך מפריעי
הילדים. עם זאת, מכל היתקלות מעין זו יוצאים החסמב"אים כשידם על העליונה, 

 והכבוד ההדדי בינם לבין המבוגרים מושב על כנו.
המבוגרים שמותר להילחם בהם בכל דרך  –בקבוצה השנייה נמצאים האויבים 

הערכים של הטקסט, קבוצת הפושעים עומדת . במערכת הפושעיםולהכניעם: 
בניגוד ברור לקבוצת ההורים. הפושעים מופיעים בכל אחד מהספרים, ואין לגביהם 
הפתעות. החבורה יודעת כמעט תמיד מי הם, כי בדרך כלל מדובר באויבים ידועים 
ומוצהרים, שיש להילחם בהם, ולא בפושעים שצריך לאתר בעזרת פעולות בילוש. 

(, למשל, לא זו בלבד ששלושת הילדים 1950, 3)כרך ושודדי הסוסים  ה”מבחסבספר 
ה למלחמה במסתננים יודעים בדיוק את ”מהקיבוץ שבאים לגייס את עזרת חסמב

שמותיהם המלאים של שלושת השודדים הערבים, אלא שגם ירון זהבי וחברי 
ת חסמב"ה נוספים זוכרים אותם, משהותם המשותפת בכלא הבריטי בעלילו

 הספרים הקודמים.
האמצעי השני ליצירת האשליה כי לחברי חסמב"ה יש עוצמה ועצמאות הוא היצירה 

: הסדרה מעמידה אופוזיציה בין עולם של "גדולים", שהוא עולם ילדים סגורשל 
מסוכן ונוגע בשאלות שברומה של המדינה, לבין עולם ה"ילדות" הרגיל, של בית, 

ם שהילדים מתרחקים ממנו במהלך העלילה אבל גם הורים, בית ספר ומשחקים, עול
נוכח כל הזמן כרקע. אזכוריו של עולם ילדות זה בזמן ההרפתקאות המסוכנות נועד 



להדגיש את הניגוד הבולט בין עולם הילדות הרגיל לבין החריגה ממנו בפעולות 
 המסוכנות של בני חבורת חסמב"ה.

מצילים הילדים את ירמיהו  החלטאו חבורת סוד מוחלט ב ה”חסמבספר בלדוגמא, 
מתחנת המשטרה ברחוב דיזנגוף בתל אביב בעזרת שימוש במשחקי הילדים "סוס 
ארוך" )או "חמור ארוך"( ו"פירמידה", שתפקידם להסתיר את הפעולה של משיכת 
השרשרת ממכונית המשא ועד הסורג של התא שבו מוחזק ירמיהו. את המשחק 

היא שמעלה את הרעיון לשחק "פירמידה", משחק "סוס ארוך" מציע ירון, ותמר 
שבמסגרתו היא תעמוד על כתפיו של ירון, ועל כתפיה יעמוד מנשה ויקשור את 

 השרשרת לסורג. 
מוסינזון מדגיש את הניגוד בין עולם הילדים לעולם המבוגרים בסדרה באמצעות 

ש השילוב בין שלושה מרכיבים: עצם הִאזכור של "משחקי הילדים", השימו
במשחקים בתור "כלים של ילדים" להערים על הבריטים, וההדגשה של מצב הסכנה, 

 כולל יריות ברקע.
 , הםהמאפיינים העיקריים היוצרים את עולם הילדים הסגור והמובחן של חסמב"ה

הוק של הילדים מעולם הילדות, וההתמקדות בילדים המעורבים -הניתוק אד
אשליה של עולם הילדים הסגור מתחזקת גם בפרשיות רציניות ואפילו מסוכנות. ה

לאור הידיעה כי בעולם הבדוי של הסיפור, חבורת חסמב"ה היא חבורה מגובשת, 
ששמה יצא לתהילה, וכל הילדים מעריצים אותה ורוצים להצטרף אליה. יש להם 
מקום משלהם, וסיסמה סודית, ובין החברים שוררים יחסים של נאמנות וערבות 

חים כי גם ילדים, שאמורים להיות מוגנים על ידי המבוגרים ולחיות הדדית. הם מוכי
את חייהם במשחקים ולימודים, יכולים למלא תפקידים של מבוגרים. הם מנותקים 
מבני גילם האחרים ומפעילויותיהם הרגילות, אם כי פעמים רבות הם משתפים 

 בפעילות גם ילדים אחרים, כיחידים או כקבוצות.
חסמב"ה מההורים ומעולם הילדות מתחזק בספרים המאוחרים.  הניתוק של חברי

בספרים על הדור הראשון, כל אחד מילדי חסמב"ה שויך לבית ספר תל אביבי שהיה 
אמיתי וקיים במציאות, ולרוב צוינו גם שם משפחתו, שם אביו ומקצועו, כמו עורך 

ם, אביו של משה מיאל מוכר העיתוניחהדין כדורי, אביו של רפאל כדורי, או זרח יר
ירחמיאל. לעומת זאת, בספרים המספרים על החסמב"אים הצעירים, בני דור 
ההמשך, כלל אין הורים, כתובות או בתי ספר. הם פשוט מופיעים יום אחד על סף 
דלתו של משה ירחמיאל, ומבקשים להצטרף. יואב צור הוא היחיד מביניהם שיש לו 

היפה רחל, שרגא השמן, ארנון הרזה,  שם משפחה. שאר בני החבורה הם הסגנית
 יוסי התימני וברוך הממושקף.

מוסינזון משתמש בסדרה בשתי תחבולות נוספות כדי ליצור לילדי חבורת חסמב"ה 
עולם ילדים סגור, המקים מעין גבול זמני בינם לבין המבוגרים: רמת הסגנון 

 בסיפורים, וכן המקום והזמן של ההרפתקה.
 

 רמת הסגנון
 רי הסדרה נעשה ניסיון ליצור דימוי של לשון ילדים. הטקסטים כתוביםבכל ספ

בלשון פשוטה שאוצר המילים שלה מוגבל. במקרים רבים יש העדפה של אופציות 
תחביריות ואוצר מילים מן הלשון המדוברת, בתקופה שבה היתה זו חריגה בוטה 

ימוש בלשון מהנורמות הסגנוניות הרווחות בספרות הילדים. עם זאת, לצד הש
המדוברת ובמאפייני הסגנון הנוספים, כתובים הטקסטים בחלקם גם בלשון 
הספרותית התקנית של התקופה. התוצאה היא שעטנז לשוני, שבולט בו הניסיון 

 לתת ביטוי ללשון המדוברת.
בטקסט משולבות מילות סלנג רבות, המופיעות במרכאות. אף שרובן הגדול לא היה 

בד, בעברית דאז, מסמן עצם השימוש בהן בטקסטים "לשון דיבור אופייני לילדים בל
של החבר'ה". הפונקציה של השימוש במרכאות כפולה: מצד אחד הן מבטאות 
היענות לנורמות המקובלות בספרות התקופה, הדורשות לסמן את מילות הסלנג 
כחריגות, ומצד אחר, הן תורמות להדגשתן ולהבלטתן בטקסט. לדוגמא: "עצום" 



במובן "נהדר"(, "אייזן בטון", "לשבור את הכלים", "יופי", "להשוויץ", וגם "לבלף" )
 בצורה "לבלפף", הייחודית למוסינזון.

דוגמא לשעטנז הלשוני הזה אפשר למצוא בדבריו של ראש הבולשת קלמן גינזבורג, 
-דרתם כאן מין הוקוסיהו! ס-: "הווילדי ההפקר ה”חסמבבספר החמישי בסדרה, 

אהוד קשר מטפחת על עיני והובילני במחילות  !שנופל ממש פחד כזה פוקוס
ובנקיקים ובמיני מערות... ממש אלף לילה ולילה! אילו לא ראיתיכם יושבים עכשיו 

ה' אינם אלא 'בלוף' מארץ ”לנגד עיני, הייתי סובר שכל הסיפורים אודות 'חסמב
 (.11, עמ' 1955, 5ה'בלופים'" )כרך 

גנון הוא השימוש הרב בקללות, במשחקי לשון ובדימויים רבים, מאפיין נוסף של הס
"זיפת מארץ הזיפתים! שלישיה  שמטרתם, כנראה, לעורר צחוק ולמלא נפח טקסט:

ולנו אצבע משולשת! זורקין זורקינדה בלע גורקינדה. יתפשהו התן  –משולשת 
על צבר  ישבו –במלתעות לויתן. בזיפת מזופת מלופת הפת. היה היו שלושה אחים 

 (.95, עמ' 5 כרךוחוחים!" )
הרושם של עולם הילדים המתוחם מחוזק בעיקר בתיאור השעות שהילדים מבלים 
ביחד, למשל בשעות הרבות שהם כלואים או אסורים בכלא הבריטי, או במערה, או 
בחורבה עתיקה, או במנהרות סודיות, או בספינת שודדים, וכן הלאה. אמנם, כל 

ירועים עד כדי כך, שכמעט אין לילדים זמן לשום דבר מלבד הרפתקה גדושה בא
הפעולה עצמה, העוברת ממכות ליריות, לבריחה, לנפילה בשבי, להצלה נועזת ברגע 
האחרון, וחוזר חלילה. אבל בכל הזדמנות, גם כשהילדים ממתינים במארב, או 

הם מבלים  כלואים, או נאלצים לחכות מסיבות אחרות, וגם תוך כדי בריחה או קרב,
את זמנם בשיחות המתאפיינות בחילופי התחכמויות, קריאות וקללות מפולפלות 

 כנגד אויביהם.
 

 חיקוי שפת הנוער כהתחנפות לנוער
, אחד ממאפייני הספרות הפופולרית לילדים ולנוער, שנחשבה "ספרות 1976עד שנת 

שמנסה קלוקלת", היה הניסיון לרכוש את לב הקוראים הצעירים בעזרת לשון 
 לדמות את לשון הדיבור של הילדים והנוער.

כפי שאפשר להיווכח מהדוגמאות, הספרים לא נכתבו בלשון דיבור אותנטית, אלא 
בתוך טקסט שנכתב  –קללות, התחכמויות ומילות סלנג  –שיבצו פריטים בודדים 

בשפת כתב תקנית. עדיין, על רקע הנורמות של הספרות הרשמית לילדים באותה 
ה, היתה פה חריגה בולטת שבהחלט הצליחה ליצור את האשליה של "דיבור תקופ

 בלשון הילדים והנוער".
אומצה טכניקת ההתחנפות הזאת לנוער על ידי תחום נוסף  1976החל משנת 

בתרבות הישראלית: תחום הפרסומות לילדים ולנוער. החלוץ במעשה זה היה 
י שאפשר לראות בפרסומות לילדים העיתון "מעריב לנוער", ואחריו הלכו כולם, כפ

 ולנוער עד ימינו. 
אם כן, מעבר לפעילות השוטפת של המבצע עצמו, הפעילות העיקרית של בני 
החבורה, שיוצרת את הקשר ביניהם וגם מאפיינת את התנהגותם ואת אישיותם, 
היא השיחות והדיבורים. מוסינזון ניצל כל מצב אפשרי לצורך תיאור חי של 

 ן הילדים.השיחות בי
נכנסים בני החבורה למערת התאומים  ושודדי הסוסים ה”חסמבלדוגמא, בספר 

שליד הקיבוץ, המשמשת כמקום מסתור למסתננים באזור הגבול עם ירדן. בעקבות 
 רעידת אדמה הם נכלאים באגף של המערה, וממתינים להצלתם בשיחה טיפוסית:

 
 שה התימני ותמך ראשו בכפות ידיו.שאל מנ –כמה זמן יכול אדם לחיות בלא מזון?  -
 אמרה תמר נוגות. –ימים  363צפרדע, לדוגמה, יכולה לחיות בלא מזון  -
 ליגלג מנשה. -חבל שאינני צפרדע,  -
 יום. 500צב יכול לחיות בלא מזון  -



תארו לעצמכם: חמש מאות יום! חמש מאות יום  –לחש אהוד השמן.  -חבל שאינני צב,  -
אדם, זה זיפת -ות ארוחות בוקר, צהרים וערב! לצבים מצוין, אבל לנו, לבניבלי בזבוז על מא

 גדול!
 הוסיפה תמר. -אבל נחש יכול לחיות בלא מזון שמונה מאות יום,  -
 הטיח לעומתה מנשה ברוגזה. -את סתם מבלבלפת,  -
 התגוננה תמר. –אני מדברת דברי אמת. קראתי זאת באנציקלופדיה "נעורים", בחיי!  -

 
נוסף על הדיאלוגים בין הדמויות בסדרה, פונה המספר ישירות לקהל הקוראים 
הצעיר, בהערות ובהסברים שהוא משבץ בטקסט. דבריו כוללים למשל הסברים 
לראשי התיבות "נ.ב" ו"ע.ש", והערות בסגנון: "אתם הרי יודעים מיהו ירמיהו. הוא 

(. עוד הם כוללים הפניות 21-ו 9, עמ' 1949, 1כרך )כותב המכתב בפרק הראשון" 
מטעם המספר ומטעם החסמב"אים עצמם להרפתקאות אחרות של חסמב"ה, הן 
איזכור להרפתקאות שהתקיימו בעבר והן רמזים להרפתקאות שעדיין לא פורסמו 

 בספר, וכן הדגשה חוזרת ונשנית על כמיהתם של כל הילדים להצטרף לחבורה.
גם המקום והזמן שבהם מתרחשת א לא רק המאפיינים הלשוניים, אלכזכור, 

ההרפתקאות של חבורת חסמב"ה ההרפתקה יוצרים דימוי של עולם ילדים נפרד. 
מותר לסטות מחוקי , שבהן מבית הספר החופשות תקופתמתרחשות תמיד ב

היומיום, אפילו במסגרת הערכים הנוקשים של ילדים מבתי ספר עירוניים. ומבחינת 
קיימות הפגישות הסודיות של הילדים בשטח רגיל. מת רק לעתים רחוקות –המקום 

למעשה, מוסינזון גילה הקפדה מרובה בעניין זה: רק בשלושת הספרים הראשונים, 
שבהם מעורבות ההורים עדיין בולטת ופעילה, והספרים עדיין מורכבים יותר, 
נפגשים הילדים בבתיהם הפרטיים. ביתר ספרי הסדרה נפגשת החבורה במערה 

שהיא הטריטוריה המיוחדת, המוסכמת והמפורסמת שלה, או במקומות  החשמלית,
הקשורים לגוף המזמין את ההרפתקה, כמו למשל במשרדו של קלמן גינזבורג 
מהבולשת, או במקומות האופייניים לספרי מתח והרפתקאות, כמו בתי הקברות. 

ארץ, לעתים קרובות מאוד מורחקים הילדים במסגרת העלילה אל מחוץ לגבולות ה
הרחק מטווח החיים הנורמליים, בפעולות סודיות המתקיימות במדינות ערב, ביוון, 

 בארצות הברית, או בשטחים הכבושים.
כך נבנית אפוא ההפרדה הפיזית בין הילדים לבין עולמם הרגיל, עולם המשפחה, 
השכונה ובית הספר, ונוצרים שני שטחי מחייה מוגדרים ונפרדים זה מזה. חיי 

ם כמעט אינם מוזכרים בספרים, אפילו לא בסוף הסיפור. האשליה שיוצרת היומיו
הסדרה, אשליה של עולם ילדים ונוער בלעדי וסגור, נשמרת בלי הפסקה, 

ה חוזרת ומודגשת, כדי להופיע ”וההמשכיות שלה וחשיבותה בעולם של ילדי חסמב
 בהרפתקה הבאה.
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