
יש  היפנית  "בתרבות  כאן.  וחסרים  היפנית 
וחברתית,  אישית  מחויבות  הדדי,  כבוד 
אצילות נפש, אחריות אישית גבוהה ומיני־
מליזם, ערכים שלא ניתן למצוא כיום בתר־

"הילדים  אומרת.  היא  הישראלית",  בות 
אותם.  ומאמצים  האלה  לערכים  מתחברים 
הסמו־ תרבות  על  ללמוד  גם  אותם  מעניין 
ראים והגיישות, בגלל השוני הגדול לעומת 

התרבות שלנו".

מדיטציה בקייטנה
התחילה  מרעננה  ה־14  בת  משיח  אופיר 
"ראיתי  ה'.  לכיתה  כשעלתה  יפנית  ללמוד 
'אינויאשה' בערוץ הילדים וזה משך אותי", 
שאני  ששומעים  "לאנשים  מספרת.  היא 
ברגע  אבל  מוזר,  נשמע  זה  יפנית  לומדת 
שנחשפים לזה אי אפשר להפסיק. אני גם 
מציירת כל יום ציורים יפניים. כל החדר 

שלי מקושט בדברים שעשיתי".
אופיר וחבריה לומדים בחוגים 
אוריגאמי,  גם  ובקייטנות 
בישול יפני, ואפילו הכנת 
עפיפונים יפניים. את מה 
בחוגים  לומדים  שהם 
כך  אחר  מיישמים  הם 
חובבי  עם  במפגשים 
יפנית נוספים. "איתי 

שאוהבים  ילדים  עוד  אין  בכיתה 
מבית  ילד  יש  למזלי  אבל  יפנית, 

שלומד  י הספר  ת י א
בחוג והיה איתי 

בקייטנה", מספר 
דניאל קרן. "אנח־

נו נפגשים בהפסקות 
ועו־ הצהריים  אחר  או 

שים ביחד אוריגאמי. אנחנו 
גם שולחים אחד לשני פתקים 
כמו  עבורנו  שהיא  ביפנית, 

שפת סתרים".
את  לוקחים  רבים  ילדים 
קדימה  אחד  צעד  היפנית  לימודי 
חיים.  לדרך  התורה  את  והופכים 

בסגנון  בר־מצווה  שערכו  ילדים  לנו  "היו 
יפני", מגלה פרבר. "יש ילדים ששומעים רק 
שמבקשים  ילדים  המון  יש  יפנית.  מוזיקה 
ילדים  ויש  קימונו,  להם  לקנות  מההורים 
מההורים  ביקשו  שהם  לזה,  נכנסו  שכל־כך 
רהיטים  כך  לשם  ייבאו  ואפילו  יפני  חדר 
התקשר  ימים  כמה  לפני  רק  מיפן.  במיוחד 
מפסיק  לא  שלו  שהבן  שסיפר  אבא  אליי 
לאתר  לו  שנעזור  וביקש  יפני  שיר  לשמוע 

להפתיע  כדי  הדיסק  את 
הוצאנו  אפילו  אותו. 
טיול ליפן בגלל דרישה 

שבאה מהילדים".
של  אביו  תומר, 
יתרונות  מוצא  דניאל, 
יפנית.  בלימודי  נוספים 
אצל  גדול  בשינוי  "הבחנו 
דניאל", הוא מסביר. "קודם הוא היה קופ־

הוא  עכשיו  ואילו  מנוחה,  חסר  קצת  צני, 
אוריגאמי  ולעשות  בשקט  לשבת  יכול 

במשך שעות".
התנהגותי  בשינוי  מרגישה  ברזנסקי  גם 
היפנית.  לתרבות  הצלילה  עם  משמעותי 
היום  במהלך  שהלכו  ילדים  היו  "בקייטנה 
"בתרבות  מספרת.  היא  מדיטציה",  לעשות 
סובלנות  הקשבה,  מאוד  הרבה  יש  היפנית 
גם  הופכים  בזה  שעוסקים  והילדים  ושקט, 

הם לשקטים ולסובלניים יותר".
בעצ־ החיובי  השינוי  את  הרגישה  אופיר 

מה. "השתניתי באופי מאז שהתחלתי ללמוד", 
הייתי  לא  שאם  חושבת  "אני  מעידה.  היא 
לומדת יפנית החיים שלי היו שונים לגמרי. 

בטח הייתי ילדה הרבה יותר שטחית".
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הכל בגללה. 
אינויאשה

את באה לניגרי?
דניאל ואופיר
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מבית  חוזר  ה־11  בן  קרן  כשדניאל 
ומניח  נעליו  את  חולץ  הוא  הספר, 
פקודה  לא  זו  לבית.  בכניסה  אותן 
לניקיון  מחשש  אמו  שהנחיתה 
שדניאל  מנהג  אלא  החדש,  השטיח 
אימץ לעצמו מתוך התרבות היפנית, ובהמשך 
כבר  לומד  הוא  ולאחותו.  להוריו  גם  הכתיב 
הולך  הוא  בקיץ  ליפנית,  בחוג  שנייה  שנה 
לעצמו  לרכוש  הוא  וחלומו  יפנית,  לקייטנה 
יפניות  סדרות  מיני  כל  קימונו. "ראיתי 
בערוץ הילדים, כמו 'אינויאשה' ו'דרגון בול', 
ומאוד מצאה חן בעיניי המנגינה של השפה", 
מסביר דניאל את המשיכה המוזרה. "ביקשתי 
שמת־ יפנית,  לחוג  להירשם  שלי  מההורים 
ברעננה.  שלנו  הבית  ליד  הנוער  בבית  קיים 
אני  ומאז  היפנית,  לתרבות  גם  נחשפתי  שם 

מנסה ללמוד עליה כמה שיותר".
תומר קרן, אביו של דניאל, מתחיל להת־

חשבתי  "בהתחלה  החדשים.  למנהגיו  רגל 
שמדובר בגימיק שיחלוף, כמו שכבר קרה לו 
עבר,  לא  ממש  זה  "אבל  מספר.  הוא  בעבר", 
להפך. הוא התחיל לקרוא ספרים על התרבות 
והפוליטיקה  הכלכלה  על  ואפילו  היפנית 
ביפנית,  ולקרוא  לכתוב  למד  הוא  היפנית. 
וכמובן לדבר ביפנית, ואת כל החדר שלו הוא 
עיצב בסגנון יפני. השיא מבחינתנו היה בחו־
ישבנו  לצימר.  כולנו  כשנסענו  הגדול,  פש 
לאכול ארוחת בוקר, ודניאל התעקש לאכול 
חביתה וסלט עם צ'ופסטיקס. עד כדי כך הוא 

התמכר לתרבות הזו".

סמוראים וגיישות
את סופיה ברזנסקי, רכזת החינוך וההדרכה 
של מוזיאון "טיקוטין" לאמנות יפנית בחי־

פה, זה לא מפתיע. "כבר כמה שנים שאנח־
במו־ יפנית  וקייטנות  חוגים  מפעילים  נו 

שלושה  פי  גדל  הביקוש  השנה  אבל  זיאון, 
מבשנים קודמות", היא מדווחת. "גם בפעי־

במוזיאון  הנוער  לבני  החינוכיות  לויות 
לפה  ומגיעים  גדולה,  מאוד  עלייה  נרשמה 

הרבה יותר סיורים מטעם בתי ספר".
גם מפעילי החוגים ליפנית ברחבי הארץ 
מדווחים על עלייה דרמטית במספר הנרש־
מים. "זו השנה הרביעית שבה אנחנו מפעי־

לים חוגים ליפנית, והשנה הביקוש גדול פי 
 Japan כמה", אומרת ורד פרבר, מנכ"לית
Knowledge, חברה המעבירה חוגי יפנית 

מיל־ מגיעה  "הדרישה  ולילדים.  למבוגרים 
דים מכל הארץ. הגיעו אלינו אפילו פניות 
מכרמיאל, מבאר־שבע ומאילת להפעיל שם 

חוגים".
שמגיעים  הילדים  את  לאפיין  אפשר 

לחוגים?
מאוד  אינטליגנציה  עם  ילדים  "אלה 
ומורכ־ מכיוון שזו שפה מאוד קשה  גבוהה, 

ולהתמיד  ללמוד  יכול  אחד  כל  שלא  בת, 
בה".

שהמשיכה  להנחה  מסכימה  ברזנסקי 
בטל־ האנימציה  מסדרות  נובעת  ליפנית 

וויזיה, אבל גם מערכים שנמצאים בתרבות 

הם מדברת יפנית שוטפת, אוכלים 

חביתה עם צ'ופסטיקס ועושים אוריגאמי 

בהפסקות. זה מה שקורה לילדים בישראל 

שרואים יותר מדי סדרות מאנגה

ליאת רותם מלמד W צילום: רמי זרנגר

אבודים בתרגום
שיחון להורים של יפנולוגים מתחילים

מה הם אומרים:
† הוא התחיל -

 Ano ko ga hajimeta
Ano ko ni yute - תגידי לו †

Tsumanay - משעמם לי †
† אין סיכוי שאני טועם מהדבר הזה - 

Kore zetai tabenay
Itsu tzku no - ?מתי מגיעים †

Sore Zuruy - זה לא פייר †
† אני צריך שתקנו לי דחוף אם־פי־4 -

Hayaku mp4 Kate  
† למה הוא כן ואני לא?  -

 Nande ano ko wa yoku te boku
 wa dame na no

 מה לענות להם:
† כי אני אבא שלך ואמרתי לא - 
Oto san ga yute kara dame

† שקט שיהיה פה -
Shizuka ni shinasay

Okasan wa nete - אמא ישנה †
Ayamarinasay - לך תבקש סליחה †
† בסוף יהיה לך פרצוף בצורת טלוויזיה - 

Kao ga televy mitay ni naru yo
† אם לא תאכל לא תגדל - 

Tabenay to oki ku naremasen
† ילד טוב משאיר צלחת ריקה - 

 E ko wa nani mo no ko
sanaede zebu taberu




