פרס רמת־גן לספרות
תשע״ד 2014

דבר ראש העיר
"פרס רמת-גן לספרות" ,המוענק זו השנה החמישית ברציפות ,מבקש לעודד ולהוקיר
את היצירה העברית .בפרס זה מבקשת העיר רמת גן להביע את הערכתה הרבה לאלה
שניחנו בדמיון פורה וביד נפלאה ,לאותם כותבים איכותיים שמעשירים את עולמנו
בפועלם  ,בהוציאם אותו מחזקתם הפרטית למען הכלל.
מאז ומתמיד זכו המילים הכתובות לרוב כבוד בהיותן מסוגלות לחולל פלאים .יצירה
ראויה מסוגלת לגעת ברגשותינו ,לטלטל ,לזעזע ,לרתק ,תוך שאנחנו נשאבים אליה,
מתמסרים לה ,מקשיבים לה  -ככל אשר נחפוץ .ש"י עגנון אמר כי "בזמן שעולמו של
אדם חשוך בעדו ,קורא בספר ורואה עולם אחר".
חלק מהיצירות שנבחרו השנה על ידי חבר השופטים הן יצירות שכתבו סופרים
ומשוררים וותיקים ,וחלקן של יוצרים בתחילת דרכם .המשותף לכל היצירות הללו
הוא הכישרון להביע את היכולת הנדירה המצויה בקצות אצבעותיהם של הכותבים.
כזו המעוררת השראה.
אני מבקש להודות לחברי הוועדה אשר קראו ,התלבטו ובחרו.
ולכם  -כלות וחתני הפרס אני מאחל שתמשיכו ליצור בשמחה.
אין ככותבי עברית כדי לשמר את ערכי המורשת.
תבורכו !
ישראל זינגר
ראש עיריית רמת-גן
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חברי ועדת פרס רמתגן לספרות
לשנת תשע"ד 2014
פרופ' זיוה שמיר

יו"ר הועדה ,פרופסור לספרות במרכז הבינתחומי הרצליה ובמכללת סמינר הקיבוצים,
גדלה והתחנכה ברמת-גן .עמדה בראש מכון כץ לחקר הספרות העברית ובית-הספר
למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב .שימשה יו"ר ועדת מקצוע הספרות במשרד
החינוך .כתבה וערכה ספרים רבים בחקר הספרות העברית ,בעיקר על יצירות ביאליק
ואלתרמן .לא מכבר ראו אור ספרה “המשורר ,הגבירה והשפחה” (ביאליק בין עברית
ליידיש) וספרה “לשיר בשפת הכוכבים” (על יצירת לאה גולדברג) .בין תפקידיה :יו"ר
הוועדה למינוי שופטי פרסים ספרותיים ,יו"ר ועדת פרס ישראל לשירה לשנת תש"ע,
חברה בוועדת פרס ישראל לספרות לשנת תשע"ב ,חברה בדירקטוריון של פרס ספיר
(מפעל הפיס) .זיוה שמיר היא כלת פרס עקביהו למפעל חיים בחקר הספרות העברית.

ד"ר עדנה
קפלן–הגלר

סגן נשיא (בדימוס) בית משפט מחוזי תל-אביב – יפו .נולדה ,גדלה והתחנכה
בתל-אביב ומזה  45שנה תושבת רמת-גן ,שם נולדו והתחנכו בנותיה וכיום גם
שלוש מנכדותיה .ד"ר לפילוסופיה של המשפט .כלת פרס רוזן למחקר משפטי
וכלת פרס צלטנר למשפט וחברה .במשך שנים רבות היתה אחת מעורכי הדין
הבולטים כסנגורית בפלילים ועבדה עם אביה ,עו"ד הנודע ,יעקב הגלר ז"ל.
לאחר-מכן מונתה לשופטת בית המשפט המחוזי שם כיהנה למעלה מ 16 -שנה.
בנוסף לפרסומים אקדמיים מגוונים היתה במשך שנים חברה בועדות שונות הן של
משרד המשפטים והן של לשכת עורכי הדין והיא "יקירת המקצוע"  2010ויקירת
רמת-גן  .2012לימדה ומלמדת משפטים במוסדות אקדמיים שונים ועוסקת בפעילות
ציבורית מגוונת .בנוסף להיותה סבתא פעילה לשבעה – פורסם לפני חמש שנים ספרה
הראשון לילדים" ,עלילות נמה" ולפני כשנתיים פורסם ספרה השני לילדים "דידי שם
זמני" ,שנמצא במצעד הספרים של משרד החינוך.

ניצה בן-דב

פרופסור לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה .גדלה והתחנכה ברמת-
גן .עמדה בראש הוצאת הספרים האקדמית של אוניברסיטת חיפה והיתה העורכת
הראשית של הערוץ האקדמי בטלוויזיה .כיום היא עומדת בראש תוכנית ה-מ"א
לנשים ומגדר באוניברסיטת חיפה .סיימה את התואר הראשון באוניברסיטה העברית
בירושלים וקיבלה תואר דוקטור מהאוניברסיטה של קליפורניה ,ברקלי .לימדה שנים
רבות באוניברסיטאות ברקלי ,מישיגן ופרינסטון בארה"ב .מאמריה וספריה עוסקים
בספרות עברית חדשה ובפואטיקה מקראית .בין ספריה" :אמנות העקיפין של עגנון"
(באנגלית)" ,אהבות לא מאושרות :תסכול ארוטי ,אמנות ומוות ביצירת עגנון" ,ו"והיא
תהילתֶָך :עיונים ביצירות עגנון ,יהושע ועוז"" ,חיים כתובים :על אוטוביוגרפיות
ספרותיות ישראליות".
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ד''ר ליליאן
דבי–גורי

משלבת כתיבת שירה ,הוראה ומחקר ספרות .ילידת בגדד ,גדלה והתחנכה בפתח תקווה
וברמת-גן .את לימודיה האקדמיים עשתה במחלקה לספרות ,בראשותו של פרופ'
ברוך קורצווייל ,כן החלה את דרכה האקדמית כאסיסתנטית וכמדריכה בחסותו .לימים
מרצה באותה המחלקה עד צאתה לגמלאות .לעתים מרצה באוניברסיטת קימברידג'.
במוקד מחקריה ופרסומיה בספרות עברית :שירת אורי צבי גרינברג; ובספרות ערבית:
סיפורת ומחזות של סמיר נקאש .מבין הקבצים שערכה והביאה לדפוס'' :קורצווייל.
עגנון .אצ''ג ,חילופי אגרות'' ,הוצאת אוניברסיטת בר אילן.״המתכונת והדמות:
מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג'' ,הוצאת אוניברסיטת בר אילן .חברת
ההנהלה האקדמית במרכז מורשת יהדות בבל .כן כיהנה במשך שנים רבות כראש
וועדות וכחברה בארגונים שעסקו ביהדות בבל לא רק בארץ .ספר שיריה השלישי:
“מעברות חיים” ,יצא לאור בהוצאת ספרא והקיבוץ המאוחד.2013 ,

מר ישראל זינגר

ישראל (ראול) זינגר נולד ב 1948-הוא מחנך ופוליטיקאי ישראלי .כיהן כמנהל של
תיכון בליך ,כיום הוא ראש העיר רמת  -גן.
זינגר נולד ברומניה וסיים בשנת  1978תואר שני בפיזיקה גרעינית באוניברסיטת תל
אביב .בשנת  1985התמנה למנהל תיכון בליך .הוא שימש בתפקיד זה עד שנת .2003
בשנת  2003התמודד לתפקיד ראש העיר רמת־גן ונבחר למועצת העיר .ב 2005-החל
לשמש כחבר הנהלת המבל"ל  -המכללה לביטחון לאומי לנוער המקיימת פעילויות
שונות בתיכון “אהל שם” ברמת־גן .משנת  2006שימש מנהל מכללת רעננה ,כמו כן
שימש דירקטור בחברת התקשורת הבינלאומית  .XFONEבנוסף ,שימש יועץ בוועדת
החינוך של הכנסת ושותף בפרויקטים חינוכיים ארציים.
זינגר קיבל עיטור כבוד ב 2010-מתנועת אומ"ץ על מאבקו נגד השחיתות בתחום
המוניציפלי .השתתף במאבקים רבים בנושאי מיסוי עירוני ,איכות הסביבה ותכנון
ובניה בתחומי רמת־גן.
זינגר נשוי לחגית ואב לשלושה ילדים.
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סיפורת ביכורים

סי פ ור ת

אילת שמיר
המיטה שאתה
מציע בעצמך

אילת שמיר ,ילידת  ,1964גדלה בקיבוץ ניצנים ,באפריקה ובחדרה ,כיום חיה בחיפה.
ראש החוג לספרות דרמה ומבע יצירתי ,במכללה האקדמית אורנים.
סיפוריה הראשונים התפרסמו בכתב-העת "עכשיו" ,וספרה הראשון "גנסין  "3ראה
אור בהוצאת "עכשיו" ב .1999-ספר משותף לה ולנסים קלדרון" ,בזמן מלחמה",
ראה אור בהוצאת כנרת ב .2002-ספרה "פסנתר בחורף" ראה אור בהוצאת עם-עובד
ב ,2007-זכה בפרס וינר לעידוד יצירה עברית ,בפרס היצירה על שם ראש הממשלה,
והיה בחמישיית המועמדים הסופיים לפרס ספיר .2008
המיטה שאתה מציע בעצמך הוא רומן סוחף
שבו מצטלבים עולמות של אדם וחיה ,של
טבע פראי עם טבע מבוית ,של נטורליזם
בוטה עם מעוף הגותי אוניברסלי .זהו רומן
מקומי ,ארץ-ישראלי מאוד ,ובו-בזמן הוא
מציע תובנות חדות על נפש האדם באשר
היא ,על השפעתם של הורים וחוויות ילדות
על אישיותם וגורלם של אנשים ושל ...סוסים.
שישה סוסים באורווה של גיבור הרומן ,איתן
רוסו ,וכלב כנעני בשם טיטוס מואנשים,
והחיים הקודמים שלהם ,בדומה לאלה של
גיבורי הספר האנושיים ,מסבירים את אופיים
והתנהגותם .סוס יפה ,חזק ,עם עבר פרובלמטי
ונפש מסוכסכת בשם ּבארּב משמש במיוחד
תמונת ראי מטרידה לאישיותו של איתן רוסו
ויחסיו הבעייתיים עם העולם.
תנופת הכתיבה של איילת שמיר היא
מרשימה ביותר .היכולת שלה לעצב דמות על
נפתולי הנפש שלה ,ההתנהגויות והמוזרויות
שלה ,ועברה המשפיע על מי שהיא בהווה
– היא מופתית .הכישרון שלה לשלב באופן
מימטי משלבים שונים של שפה היא עצומה.
היא מחליקה בקלות ובטבעיות מעברית
רהוטה ומתפייטת ,לעגה עילגת של ערבים,
כמו גם של עולה חדש מרוסיה ,ולא מהססת
לשים עברית המונית ,סלנגית “פושטקית”
בפי גיבוריה .והרי דוגמה אחת של עברית
ספרותית ,שיש בה לרגש כל קורא“ :מבין
קרעי העננים האפורים גח ונתלה מעליו גוש
ירח רך צהבהב ,ולרגע ,תחת תאורת החמאה,
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חצתה אותו ההכרה שהבחירה ההיא היתה
בעצם רק האחרונה בשרשרת של בחירות
גרועות” (עמ’  .)305איילת שמיר מצליחה
לתאר עולם ייצרי ומחשבתי לא ממומש :מתח
מיני שלא בא על סיפוקו ,מכתב קורע לב שלא
נשלח ,ניסיון הליכה אל אהוב עתיק שמסתיים
בלא כלום.
הרומן מחזיק לכל אורכו סוד אפל ,סוד שלא
מניח לגיבורי הספר לחיות את חייהם וגם
לא לנוח בשלום על משכבם ,ובו-בזמן גם לא
מרפה מהקוראים .הסוד המרומז משתחל
כחוט השני בין דפי הספר כשהסיפור עצמו
נע בין הומור לזוועה ,במעין ידיעה עמומה
של מה שקרה לבין הפתעה שזה מה שלבסוף
קרה .ז’אנר הפואנטה מגולם כאן באופן הבשל
ביותר .המיטה שאתה מציע בעצמך הוא ספר
מהפך קרביים שילווה קוראים ולא יניח להם
זמן רב אחרי שסיימו את קריאתו.
על כן מצאנו את הרומן המיטה שאתה מציע
בעצמך ראוי לפרס רמתגן בסיפורת לשנת
תשע''ד.2014 ,
ולרָאיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי-גורי

אביבית
משמרי
הזקן השתגע
ֵ

ילידת  ,1968תל אביב .גדלה בחולון .בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה וקולנוע
מאוניברסיטת תל אביב .טקסטים שלה התפרסמו בעבר בכתבי העת "הליקון" ו"זוטא".
בוגרת סדנת שירה של המשורר אילן שיינפלד .בלוגרית ותיקה ,המתחזקת מאז 2003
את הבלוג האישי "כותבת מוחקת" .בשנים  1996-1992התגוררה באמסטרדם ,עסקה
באמנות ויזואלית והציגה במספר תערוכות.
בשנים  2003-1999עבדה בעיתון "גלובס" .שם מילאה תפקידי עורכת וכתבת בכירה
בתחומי ההיי-טק ומדעי החיים ,בנתה את סיקור תחום הביוטכנולוגיה בעיתון ,וכתבה
טור שבועי בנושאי טכנולוגיה ,אתיקה וחברה .מאז  2004ערכה וכתבה בנושאי היי-
טק ,ביוטכנולוגיה ופיננסים בבמות שונות ,וכן שימשה כאנליסטית של סטארט-אפים.
כיום עוסקת בניהול תכנים בתחום ההיי-טק .ספרה "הזקן השתגע" יצא לאור במאי
 2013בהוצאת "חרגול -מודן" .מתגוררת בתל אביב ,אם לשניים.
הזקֵן השתגע ,בכור ספריה של אביבית
משמרי ,הוא ספר מפתיע בבשלותו ,הסוקר
את כל הסיכויים והסיכונים של החברה
הישראלית בפתח האלף השלישי .לפנינו
פנטסיה מעוררת מחשבה על עתידה של
המדינה בעוד כעשור ,לאחר שהחמיצה את
תהליך השלום והפכה למדינת הלכה ,מנודה
ברחבי תבל .כל השסעים של המציאּות
העכשווית מגיעים בה להקצנה רדיקלית עד
מתרד ֶמת קורא
ֶ
שמנהיג פוליטי המתעורר
בה למרד ומבעיר את הלבבות ואת הרחובות.
אין זה ספר בעל אוריינטציה פוליטית חד-
החצים ואחר-כך
ערכית שּבֹו המחבר יורה את ִ
משרטט את עיגולי המטרה ,אלא ספר של
תהיות – כעין מעבדה לבחינת המציאות
במעב ָרּה מסולידריּות
ָ
הישראלית לגווניה
לאומית לתרבות המחאה .הספר בוחן את
מעמדה של המדינה במציאּות הבתר-
מודרנית של עידן הגלובליזציה וההפרטה,
המכּונָה גם בשם "סתיו העמים" ,ואין בה פלג
או ִמגזר שנשאר חסין מפני הביקורת.
אביבית משמרי ממשיכה את הקו
הדיסטֹוּפי של בנימין תמוז ושל עמוס
קינן ,אך ספרה מציאּותי מספריהם ,ועל
כן הוא מרטיט-לב ומקיץ-נרדמים .היא
מעירה את קוראיה משלוותם בכשרון ,תוך

הרגיסטרים של העברית :בליל
הפעלת כל ֶ
ומגזרים ,אנשים פשוטים
שפותיהם של עדות ִ
ואינטלקטואלים ,שפת מקורות ושפת הרחוב.
מה שנראה לפני דור או שניים – אצל בנימין
תמוז ,עמוס קינן ויצחק בן-נר – כתעתועי-
דמיון של סופרים רואי -שחורות ,הופך
לאמתי עד כאב,
ִ
בספרה של אביבית משמרי
מה גם שהמחברת אינה מרחיקה את עדותה,
שמעבר לכותל.
ֵ
אלא נוטעת את ספרה בעתיד
בעינינו הזקן השתגע הוא ספר ביכורים עם
בצדו.
שובר של הבטחה גדולה ִ
על כן מצאנו את הרומן הזקן השתגע ראוי
לפרס רמת-גן לסיפורת ביכורים לשנת
תשע''ד.2014 ,
ולרָאיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי-גורי
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דליה
ביטאולין ־
שרמן
איך שהעולם
נהיה לבן

נולדה באתיופיה ב 1979-ועלתה ארצה בשנת  .1984נשואה ואם לשני ילדים .מתגוררת
בראשון -לציון.
בוגרת תואר ראשון בהצטיינות מבית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר-
אילן .כמו כן בעלת תואר שני במסלול לכתיבה ספרותית במחלקה לספרות עברית
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב .בשנת  2013יצא לאור בהוצאת כנרת-זמורה-ביתן
ספרה "איך שהעולם נהיה לבן".
דליה ביטאולין -שרמן מעצבת את ספרה מתוך
קשב לתרבות היהודית עברית ולספרות עולם.
ליבת הספר יונקת מחוויות היקלטותם של
עולים מאתיופיה בארץ .הסיפורים נמסרים
מפיה של ילדה-נערה ,החווה את התבגרותה
במקביל לתהליך התערותה בארץ .זה מאפשר
למספרת מבט גלוי עיין על המציאות,
מנופה מסטראוטיפים .כמספרת רבת פנים,
היא מסווה זעם וביקורת חברתיים ,בשיח
אירוני מתעתע עם הקורא .הסיפור הראשון
שכותרתו ככותרת הספר ,והסיפור האחרון
''ימי תשובה'' ,מהווים מסגרת למקבץ
הסיפורים.
החזרות על המילה ''איך'' בסיפור הראשון,
מעידות על תחושת עולם של אבדן וחלוף.
חוזרים ונשנים הדים של חורבנות רחוקים
מרובדים במוזיקליות מהפנטת ומצמיתה.
הלבן כובש את המציאות ועוטף אותה
כבתכריך ,מטוהרת מכלל מרכיביה'' .הלבן
החליף את כל הצבעים'' .''...אחותי אמרה...
כשמשכללים את כל הדברים ...יוצא שאלוהים
לבן ...ואני אמרתי לה שצריך להפשיט אותו
ואז רואים שהוא מורכב מעוד צבעים''.
הסיפור האחרון  ,בעל הכותרת הטעונה'' :ימי
תשובה'' ,מנכיח נושאים של קרבן מהמסורת
היהודית ומספרות עולם.
המספרת בת דמותה של הבת בסיפור ,יוצרת
דיאלוג עם אגדה קלטית עתיקה המהווה
מוטו לספרה של קולין מקאלוג ''ציפורים
מתות בסתר'' .האגדה מספרת על מוות
הרואי של ציפור נדירה שלמן הרגע שבו היא

10

שי ר ה

זונחת את קינה היא תרה אחרי עץ קוצני,
נצמדת אליו ושרה שיר נדיר ביופיו העולה
לה במחיר חייה .בניגוד לציפור באגדה ,האם
מתוארת בסיפור כקרבן ,כ''ציפור קטנה
קצוצת כנפיים'' וכתרנגול כפרות .הברכה
בטקס הקרבן בערב יום הכיפורים ,מפרידה
בין התרנגול הנשלח לשחיטה ,בן דמותה של
האם ,ובין מקבל הברכה הנשלח לחיים ,בן
דמותה של הבת .הדים לכך נשמעים ''ברגע
של אמת'' ,בזמזומה של האם בינה לבינה:
''אני אשאר בשלי /ואת תלכי בשלך''.
בעולמם של הנתונים בתנועה מתמדת ,מארץ
לארץ ,מתרבות לתרבות ומשפה לשפה ,יש
ערך מוסף לספרה של דליה ביטאולין שרמן.
כי למרות השונה ,יש גם מהמשותף לנדונים
להתמודד עם גורלם ,בשלבי היקלטותם .איך
שהעולם נהיה לבן הוא ספר ביכורים בשל,
הראוי לכל הערכה ספרותית.
על כן מצאנו את הרומן איך שהעולם נהיה לבן
ראוי לפרס רמת-גן לסיפורת ביכורים לשנת
תשע''ד.2014 ,
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי גורי

שולמית אפפל
פחות מאמת
אין טעם לכתוב

שולמית אּפפל נולדה בקפריסין וגדלה בחיפה.
ספרה הראשון פורסם בשנת  1965בהיותה בת  ,17ארבע שנים לאחר שסיימה את בית
הספר היסודי “אורה” ברמת־גן .בשנת  1982זכתה בפרס חולון לספרות ע”ש קוגל על
ספרה “מרחק” ובפרס היצירה ע”ש ראש הממשלה לוי אשכול לשנת תשמ”ז (.)1987
כתבה וביצעה את המונודרמה “מקל של קינמון” בפסטיבל תיאטרֹונטֹו  ’91עליו צוינה
במיוחד על ידי חבר השופטים שכלל את אהוד מנור חנה מרון וציפי פינס (במאי ,רוני
ניניו) .סיפורה “פרטים אישיים” זכה במקום השלישי בתחרות הסיפור הקצר של עיתון
“הארץ” לשנת  .2012זכתה בשנית בפרס היצירה ע”ש ראש הממשלה לוי אשכול
לשנת תשע”ג (.)2013
אם לשניים סבתא לדניאל ומיקה ומתגוררת ברמת־גן.
שולמית אּפפל היא משוררת מקורית
ומוערכת ,שרוב שנותיה עברו עליה בעיר
רמת-גן .את ספרה הראשון "שעת ילדה",
שזכה לתהודה מרשימה ,הוציאה לאור בגיל
 .17בשנת  1972ראה אור ספרה השני "יּבשת
שבורה" שּבֹו ניתן לגלות בדיעבד שירים אשר
ניבאו לכאורה את מלחמת יום הכיפורים.
בשנת  1981הוציאה את ספרה השלישי
"מרחק" בעריכת המשורר אמיר גלבוע,
ובשנת  1987הוציאה את ספרה "חישוקים"
בעריכת המשורר נתן יונתן .שיריה תורגמו
לשפות רבות ופורסמו באסופות שירים
ובכתבי-עת רבים .בשנת  1989הוציאה את
ספרה "התרה" העוסק בשאלות של אמונה,
דת ואהבה ,ואחריו פסקה מלכתוב .לאחר
שתיקה ממושכת שארכה כשנות דור הוציאה
שולמית אפפל את ספרה "פחות מאמת אין
טעם לכתוב" בעריכת המשוררת ריקי דסקל.
שיריה אלה מחדשים את סוגת הפרוזה
הפיוטית בשירה העברית ,ויש בהם שילוב
של אירוניה עצמית ,חכמת חיים והשלמה
עם פגעי הגיל והגורל .שורות שיריה מכים
באגרוף בבטן הקורא ומסרבים לנטוש את
"קֹור ִאים ִלי ְּ Apfelכמֹו
ְ
נפשו ,כמו השורות:
סֹוניָה  /נ ְָזפּו
ָאצית ְּב ַס ְק ְ
נּועה ַהּנֵאֹו-נ ִ
ְלרֹאׁש ַה ְּת ָ
ָאבי
ִּבי ַּפ ַעם ְּב ֻפ ְמ ֵּבי ֶׁשֹּלא ִע ְב ַר ִּתי ֶאת ַה ֵּׁשם ִ /
רּוסיָה
רֹומ ְניָה ָס ָב ִתי ְּב ְ
נֹול ָדה ְּב ַ
ּפֹול ִני ִא ִּמי ְ
ָהיָה ָ
יסין ַּב ְע ִלי
נֹול ְד ִּתי ְּב ַק ְפ ִר ִ
אּוק ָר ִאינָה ַ /
ַ /ע ְכ ָׁשו ְ

יס ִטים
קֹומּונ ְ
ִ
ָהיָה ְס ָפ ַר ִּדי ְׁ /שנֵי ַה ַּס ִּבים ֶׁש ִּלי ָהיּו
נּואל ִ /אם הּוא
הּובי ָהיָה ֵמ ִע ָּמ ֵ
ירּותם ֲ /א ִ
ִּב ְצ ִע ָ
נֹותיו ֹלא ָהיּו ִמ ְת ַק ְּבלֹות
ָהיָה ִנ ְׁשָאר ָׁשם ְּ /ב ָ
יכה ַל ְחׁשֹב ַעל
הּודּיָה ֹלא ְצ ִר ָ
ַעקֹב" / .יְ ִ
"בית י ֲ
ְל ֵ
ֶס ְקס ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּבל ְּכ ֵאב רֹאש".
על שירתה המקורית – הכתובה בלב רוגש
ורוגז שלעולם אינו רוגע – מצאנו את הספר
פחות מאמת אין טעם לכתוב ראוי לפרס
רמת-גן לשירה לשנת תשע''ד.2014 ,
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי גורי
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נעם פרתום
להבעיר את
המים באש

ספ רות ילדי ם ונוע ר

נעם פרתום ( )1986נולדה וחיה בתל אביב .משוררת ,פרפורמרית ,עיתונאית ומנחת
סדנאות כתיבה וספוקן וורד .בוגרת מסלול הכתיבה היוצרת באוניברסיטת ת"א,
כיתת השירה של הליקון ובית הספר למוזיקה רימון .עומדת מאחורי פרויקט השירה
המצולמת ברשת" ,פואטיוב" ,הכולל ארבעה קליפים עד כה  -שלה מבצעת משיריה –
שזכו למעל ל 100אלף צפיות וגרפו (ועדיין) אהדה רבה וסיקור תקשורתי נרחב .ספר
ביכוריה – "להבעיר את המים באש" – ראה אור בהוצאת חרגול-עם עובד באוקטובר
 2012ומאז הודפסה כבר מהדורה שלישית שלו .בימים אלו כותבת סדרת טלוויזיה
בשיתוף 'דנה עדן ושולה שפיגל הפקות' ,מתרגמת ספר שירים מאוירים מאת של
סילברסטיין עבור הוצאת 'מודן' ,עובדת ככתבת טלוויזיה באתר "יס" וכותבת ויוצרת
עם הזמרת קרולינה את שיריי אלבומה החדש .כמו כן ,אמונה על ליין ספוקן וורד
קבוע במועדון האוזןבר בתל-אביב שמארח שלל יוצרים ,ומופיעה עם השואו הפואטי-
מוזיקלי "שירים מהבידיבום" המבוסס על ספרה שהגתה ויצרה בשיתוף עם המלחין
יונתן כנען.
קריאת השירים הולמת באוזני הקורא קדימה
אל עור התוף הרועד .במקצב פראי ,מנוסח
להפליא ,חורזת המשוררת את שיריה בלשון
אחרת ,בבטויים קשים  /רכים .בשפת היום
יום ,ובשפה גבוהה כאחד ולחילופין ,מבטאת
היא רגשות חמלה ,כאב ,געגוע ויופי.
הגברת פרתום גועשת כתופעת טבע חד
פעמית ,מיוחדת במינה .שיריה ממלאים
את הקורא בהכרה כי מדובר בשירה אחרת,
מצוינת ,הנקראת בנשימה עצורה ,בתדהמה
ובידיעה כי זכית בהבלחה אל יופי אחר.
"כי הוא אוהב אותי בלבבפנימה – ואבא'לה
אמא  -אני אוהבתותו גם.
ובמקום שני איים שכל אחד מהם ערירי
ומיתם
הנה אנחנו ביחד לשון יבשה ארוכה שפרצה
מאי שם –
זוג נחליאלים שנפגשו על אותו קרע רקיע,
באותו החורף,
והפכו מקורקעים מאיפ'ם"

על כן מצאנו את הספר להבעיר את המים
באש ראוי לפרס רמת-גן לשירת ביכורים
לשנת תשע''ד.2014 ,
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי גורי

רימונה די-נור
אלונה לא לבד
איורים :מישל קישקה

ילידת תל אביב .1943 ,שירתה בצבא ככתבת "במחנה גדנ"ע".
ב 1967-זכה השיר "מי יודע כמה" שכתבה עם המלחין יעקב הולנדר במקום הראשון
בפסטיבל הזמר .מאז ,במשך שנות השבעים ,כתבה פזמונים ללהקות צבאיות ,זמרים
וזמרות" :כשאהיה גדול" (שוטי שוטי ספינתי)" ,החזיקי לנו אצבעות"" ,כל יום אני
מאבדת"" ,שיר לפנות ערב"" ,זה חוזר" ,ועוד.
ב 1984-יצא לאור ספר הילדים הראשון "איך ילד גדל" בספריית מעריב ,ואחריו
"חידון בחרוזים"" ,זהירותי מהירותי" וסדרת "מר אלפא ,גברת ביתא".
ב"כתר" יצאו לאור שלושה ספרים בסדרת ראשית קריאה" ,אורן ואורן" ,סדרת "מאי
יוני יולי" ,וכן ספרי הפעוטות" :אלונה לא"" ,לילה טוב אלונה"" ,אלונה לא לבד".
תרגומים לספרי ילדים" :טרופותי"" ,טרופותי הבת"" ,טרמפ על מטאטא"" ,לקוף
יש בעיה"" ,שבעה אכלנים משונים"" ,איזידורה איזה יום" ,ועוד עשרות תרגומים
מאנגלית ומצרפתית.
כל השנים האלה עוסקת באופן קבוע בעריכת תרגום מאנגלית ומצרפתית של רומנים
קלאסיים ובני זמננו .גרה בתל אביב ,נשואה ואם לארבעה.
חן רב ,כובש לב ,עולה מקריאת דפי הספר
ועיון בציורים המלווים.

אבא אמא כאן מולה -
שניהם פתאום לא רק שלה"

כבר בכותרת הספר מתמצתת הסופרת
ומביעה את תוכנו ורוחו :על אלונה הקטנה
הנרתעת ,האומרת לא להולדת אחיה התינוק,
על נוכחותו החדשה והמרגיזה ,על נוכחות
הגוזלת ממנה ,בעיניה ,את יחידותה אצל
הוריה מחד ,אך מבטיחה לה מאידך ,כנחמה,
בהמשך הסיפור ,כי "סוף סוף את לא לבד"!

כמה מובנות השורות ונהירות לכל הורה
הנוכח במפגש העוצמתי בתוך תא משפחתי
מובנה של הורים וילד ,בהתווסף תינוק שנולד
זה עתה.

בשורות קצובות וברורות ,המתנגנות לאוזן
הקורא ,מביעה הסופרת את עצמת המפגש
בין אלונה לאחיה:
"אלונה לא		
אלונה לא
אלונה לא לבד,
לאלונה השבוע
אח חדש נולד"

על ספר מקסים ומשובב נפש זה ,מצאנו את
הספר אלונה לא לבד ראוי לפרס רמת-גן
לספורת ילדים ונוער לשנת תשע''ד.2014 ,
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי גורי

ובהמשך –
"אלונה לא יודעת,
קצת כועסת ,קצת מופתעת:
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מפעל חיי ם

מ פ על חיים

יוסי אלפי

יוסי אלפי סופר ומשורר ,איש תיאטרון ואיש תקשורת ,מורה ,מספר סיפורים,
אבי התיאטרון הקהילתי וממייסדי המגמה לתיאטרון חברתי באוניברסיטת תל-
אביב .מייסד ומנהל אמנותי לפסטיבל מספרי סיפורים .מייסדו ומנהלו הראשון של
תיאטרון גבעתיים.
בגיל ארבע עלה עם סבתו מעיראק לישראל .שנות המעברה ,טבעו חותם עמוק בחלק
מיצירותיו שזכו להדים רבים .בגיל  16החל בקריירה מקצועית ששאבה אותו לשרות
בלהקת גייסות השריון .בוגר אקדמית לונדון למוזיקה ולאמנויות דרמטיות.
יוסי אלפי הופיע ,ביים וכתב לתיאטרון ,לטלוויזיה הישראלית ולסרטי קולנוע ,בין
השאר לזכותו סדרת הטלוויזיה המיתולוגית “הילדים משכונת חיים”.
ב  ,1972ייסד את התנועה לתיאטרון קהילתי בישראל והקים תיאטראות קהילתיים
בשכונות ובערים כגון :שכונת התקווה ,רמת עמידר ,רמת השקמה ופרדס כץ .במקביל
יזם והקים קורסים אקדמיים בתחומי האמנויות הקהילתיות.
הוא ייסד את פסטיבל מספרי סיפורים הקיים מזה  21שנה בניהולו האמנותי .הפסטיבל
הפך לתוכנית טלוויזיה המשודרת בכל הערוצים מזה כעשרים שנה.
יוסי אלפי חיבר עד כה  25ספרים :שירה ,סיפורת ,ספרי ילדים ,מחזות ותסריטים.
ביניהם“ :איך עושים עיראקי” -ספרית פועלים“ ,כרטיס לכיוון אחד” -ספרית פועלים,
“טביעות אצבע של אמא” -כרמל“ ,משני עברי המעברה” – בשיתוף עם לובה אליאב -
מעריב “ ,כוח משיכה”  -הקבוץ המאוחד ,ועוד .
יוסי אלפי נשוי לסו ,אביהם של בן ,של גורי ושל שרי וסבא לתשעה נכדים.
תקצר היריעה להקיף את מלא פועלו הרב
תחומי של יוסי אלפי .איש תיאטרון ,סופר,
מורה ,חוקר ,מספר סיפורים ,ואיש תקשורת
תוסס ומחדש.
לצד הקריירה הענפה שלו הוא עסק בכתיבה.
לזכותו עשרות ספרים :שירה ,סיפורת ,מחזות
וסיפורי ילדים.
כתיבתו הספרותית איננה מוכפפת
למוסכמות ולטרנדים .מבעו גלוי העין ,של
הילד ב ''בגדי המלך החדשים'' של אנדרסן,
מופנם באופן לא מודע בשירתו ,והוא מפתיע
בנעימתו הישירה ,ברת הלבב והמטלטלת.
הוא חושף עוולות חברתיות ,כדי לחבק את
הכואבים וכדי להמשיך הלאה ,למרות הזיכרון
ובלי הזעקה.
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זו מחאה עוצמתית ולא מצמיתה .היא בעלת
מעורבות ואחריות חברתית  ,מבעה כובש
וכוחה תומך ובונה.
עם זכייתו בפרס ר''ג למפעל חיים ,משיק יוסי
אלפי את ספרו העשרים וחמשה'' :בחזקת שלושה,
סיפורים על הדרך''  ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.
על כל אלה מצאנו את יוסי אלפי ראוי לפרס
ר''ג למפעל חיים לשנת תשע''ד.2014 ,
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי גורי

פרופ'
הלל ברזל

פרופ' הלל ברזל מאוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן הוא מחוקריה החשובים של הספרות
העברית בכלל ,ושל השירה העברית החדשה בפרט .הוא חיבר ספרים רבים שהרימו
תרומה חשובה ביותר לחקר הספרות העברית .גולת הכותרת של פעילותו המחקרית
היא הסדרה "תולדות השירה העברית מִדור חיבת ציון ועד ימינו" ,הרואה אור ,כרך
אחר כרך ,בהוצאת ספריית פועלים .בסדרה זו ראו אור כבר עשרה כרכים עבי כרס,
שאי אפשר ללומדי הספרות העברית ולחוקריה בלעדיהם .בנוסף לעיסוקו האינטנסיבי
בשירה העברית של הדורות האחרונים ,פרופ' ברזל עסק כל השנים גם בדרמה העברית,
בקשר שבין ספרות לתנ"ך ,בפרשנות עגנון וקפקא .פרופ' הלל ברזל הוא גם המחבר
של הטרילוגיה "המאה החצויה – ממודרניזם לפוסט-מודרניזם ,הספרות ורוח התקופה",
הרואה אור אף היא בהוצאת ספריית פועלים .במרוצת שנות עבודתו הברוכה העמיד
פרופ' ברזל דורות של תלמידים ,והוא שטבע את המונח "מֵטא-ריאליזם" המשמש בחקר
הספרות .בשנת  1985הוענק לו פרס ביאליק לחכמת ישראל.
בזכות עבודתו המחקרית ,תרומתו המבורכת לחקר הספרות העברית ובזכות פעילותו
הענפה בקריית ספר העברית ,מצאנו אותו ראוי לפרס רמת-גן למפעל חיים לשנת תשע''ד.
פרופ' הלל ברזל מאוניברסיטת בר-אילן
ברמת-גן הוא מחוקריה החשובים של
הספרות העברית בכלל ,ושל השירה
העברית החדשה בפרט .הוא חיבר ספרים
רבים שהרימו תרומה חשובה ביותר לחקר
הספרות העברית .גולת הכותרת של פעילותו
המחקרית היא הסדרה "תולדות השירה
העברית ִמדור חיבת ציון ועד ימינו" ,הרואה
אור ,כרך אחר כרך ,בהוצאת ספריית פועלים.
בסדרה זו ראו אור כבר עשרה כרכים עבי
כרס ,שאי אפשר ללומדי הספרות העברית
ולחוקריה בלעדיהם .בנוסף לעיסוקו
האינטנסיבי בשירה העברית של הדורות
האחרונים ,פרופ' ברזל עסק כל השנים גם
בדרמה העברית ,בקשר שבין ספרות לתנ"ך,
בפרשנות עגנון וקפקא .פרופ' הלל ברזל
הוא גם המחבר של הטרילוגיה "המאה
החצויה – ממודרניזם לפוסט-מודרניזם,
הספרות ורוח התקופה" ,הרואה אור אף היא
בהוצאת ספריית פועלים .במרוצת שנות
עבודתו הברוכה העמיד פרופ' ברזל דורות של
תלמידים ,והוא שטבע את המונח

"מטא-ריאליזם" המשמש בחקר הספרות .בשנת
ֵ
 1985הוענק לו פרס ביאליק לחכמת ישראל.
על עבודתו המחקרית ,תרומתו המבורכת
לחקר הספרות העברית ובזכות פעילותו
הענפה בקריית ספר העברית ,מצאנו את
פרופ׳ הלל ברזל ראוי לפרס ר''ג למפעל חיים
לשנת תשע''ד.2014 ,
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' זיוה שמיר (יו"ר)
מר ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת-גן
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
פרופ' ניצה בן-דב
ד"ר ליליאן דבי גורי
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זוכי פרס רמת-גן לספרות ,תשע"ג 2013
\ סיפורת – חיים באר "אל מקום שהרוח הולך"
\ סיפורת ביכורים – שי אספריל "עוד מעט החורף מתחיל"
\ סיפורת ביכורים – הגר דורון "הכלה היהודיה"
\ שירה – חווה פנחס-כהן "אחי ,הצימאון"
\ שירה – רפי וייכרט "בקווים דקים"
\ שירת ביכורים – דוד אדלר "סקיצות לתמונה בלתי שלמה"
\ שירת ביכורים  -סיגל בן יאיר "לא מעודן"
\ ספרות ילדים ונוער  -תמר הוכשטטר "כרובינה"
\ ספרות ילדים ונוער  -אמנון ורנר "ניר נגד סאלים"
\ מפעל חיים – פרופ' יהודה פרידלנדר
\ מפעל חיים – פרופ' עליזה שנהר
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