פרס רמת־גן לספרות
תשע"ה 2015

תרבות ,יצירה והשראה ברמת־גן

"אפשר להתייחס אל סופר בשלושה אופנים :אפשר להתייחס אליו כמספר סיפורים ,כמורה
או כקוסם.
סופר גדול משלב את כל השלושה  -מספר סיפורים ,מורה וקוסם  -אבל הקוסם שבו הוא
שגובר על האחרים והופך אותו לסופר גדול".
ולדימיר נבוקוב
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דבר ראש העיר //
"פרס רמת־גן לספרות" ,המוענק זו השנה השישית ברציפות ,מבקש לעודד
ולהוקיר את היצירה העברית .הענקת הפרס היא דרכה של העיר רמת־גן להביע
את הערכתה הרבה לאלה שניחנו בדמיון פורה וביד נפלאה ,לאותם כותבים
איכותיים שמעשירים את עולמנו בפועלם ,ושמילותיהם מעצבות את חיינו
התרבותיים.
ש"י עגנון אמר כי "בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו ,קורא בספר ורואה עולם
אחר" .וכך ,מאז ומתמיד זכו המילים הכתובות לרוב כבוד בהיותן מסוגלות לחולל
פלאים .יצירה ראויה מסוגלת לגעת ברגשותינו ,לטלטל ,לזעזע ,לשמח ,לרגש
ולרתק ,תוך שאנו נשאבים לתוכה ,מתמסרים לה ,מקשיבים לה והיא הופכת
לחלק בלתי נפרד מחיינו לשנים לבוא.
גם השנה ,בחר חבר השופטים יצירות שכתבו סופרים ומשוררים וותיקים ,לצד
יצירות ביכורים של יוצרים בתחילת דרכם .המשותף לכל היצירות הללו הוא
הכישרון להפוך עלילות מגוונות לחגיגה עברית המעוררת השראה בקרב הקורא.
אני מבקש להודות לחברי הוועדה אשר קראו ,התלבטו ובחרו.
ולכם  -כלות וחתני הפרס אני מאחל שתמשיכו ליצור בשמחה ולעצב את חייהם
של קוראים רבים.

ישראל זינגר
ראש עיריית רמת־גן
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זוכי פרס רמת־גן לספרות  //לשנת תשע"ה 2015

סיפורת //
אמיר גוטפרוינד – "אגדת ברונו ואדלה"

סיפורת ביכורים //
צדוק צמח – "הציור האחרון של ג'אקופו מאסיני"

שירה //
ישראל בר-כוכב – "מחברת השמש"

שירה //
לאה פילובסקי " -מקשיב גם לי דווקא עכשיו"
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זוכי פרס רמת־גן לספרות  //לשנת תשע"ה 2015

שירת ביכורים //
שרה כוי " -מלכת הזמנים העצובים"

ילדים ונוער //
דניאלה כרמי " -לאן עפים הסבאים?"

מפעל חיים //
פרופ' אמנון רובינשטיין

מפעל חיים //
עו"ד צבי מיתר ז"ל
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חברי ועדת פרס רמת־גן לספרות  //לשנת תשע"ה 2015
פרופ' יהודה (אמריטוס) פרידלנדר (יו"ר)

נולד בתל-אביב בד' באלול תרצ"ט ( )19.8.39לאביו הרב שמעון הלוי פרידלנדר ז"ל ולאמו
מרת צפורה פייגה ע"ה לבית הלפרן .את שלושת תאריו ב"א ( ,)1963מ"א ( )1965וד"ר
( )1968קיבל באוניברסיטת בר-אילן ,והיה מתלמידיו המובהקים של פרופ' ברוך קורצווייל
ז"ל .בשנת  1964החל להורות באוניברסיטה זו כאסיסטנט של פרופ' ברוך קורצווייל ז"ל.
בשנת  1980הועלה לדרגת פרופסור מן המניין במחלקות לספרות עברית ולספרות משווה.
באוניברסיטת בר-אילן כיהן במרוצת השנים ,בין היתר ,כראש המחלקות לספרות עברית
ולספרות משווה ,ראש מכון קורצווייל ,מנהל מכון קוטלר ליהדות ולמחשבה יהודית בת
זמננו ,וכדיקאן הפקולטות למדעי היהדות ולמדעי הרוח .בשנים  2000 – 1996כיהן כרקטור
האוניברסיטה .בשנת  2005הוענק לו התואר פרופ' אמריטוס עם פרישתו לגמלאות.
פרופ' פרידלנדר חיבר שמונה ספרים ,ההדיר וערך עשרות ספרים במדעי היהדות ,מהם
כעשרים בספרות עברית ,ולזכותו למעלה ממאתיים מאמרים ורשימות בבמות ספרותיות
שונות .על מחקריו זכה במילגות שונות ובפרסים :טלפיר ,ברנשטיין ,קריב ופרס רמת־גן
לספרות על מפעל חיים .פרופ' פרידלנדר נשוי ,אב לארבעה בנים ולבת ,וסב לשמונה עשר
נכדים ונכדות וחמישה נינים.

פרופ' (אמריטה) זיוה שמיר

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 .ספרה "לא סיפור
פשוט" (על א"ב יהושע ,עמוס עוז וחיים באר) ראה אור לאחרונה ,וספרה  "המוזה בארץ
המראות" ,על מגעיה של ספרות ישראל עם ספרות העולם ,עתיד לראות אור בקרוב.
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 תלאביב-יפו .נולדה ,גדלה והתחנכה בתל-אביב
ומזה  48שנה תושבת רמת־גן ,שם נולדו והתחנכו בנותיה וכיום גם שתיים 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 ארבע שנים
ספרה הראשון לילדים" ,עלילות נמה" ולפני כשלוש שנים פורסם ספרה השני לילדים "דידי
שם זמני" ,שנמצא במצעד הספרים של משרד החינוך .לפני למעלה משנה פורסם ספרההשלישי לילדים "דידי פגישה לאור ירח".
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חברי ועדת פרס רמת־גן לספרות  //לשנת תשע"ה 2015
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.

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  .2003בשנת  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  //אמיר גוטפרוינד – "אגדת ברונו ואדלה"
נולד בחיפה בשנת  ,1963בן להורים ניצולי שואה .התחנך בילדותו ובנעוריו
בחיפה והקריות .התגייס לצבא כעתודאי ,לאחר שלמד בטכניון ( BScבמתמטיקה
שימושית) .שירת בחיל האויר כעשרים שנה ,ביחידה העוסקת במחקר מתמטי
והשתחרר בדרגת סגן אלוף .במהלך השירות השלים תואר שני בחקר ביצועים
( )MScמטעם הטכניון .מתגורר עם משפחתו בגליל.
ספרים ופרסים (פרסומים עיקריים):
הרומאן "שואה שלנו" ראה אור בשנת  2000בהוצאת "זמורה ביתן" .זכה מטעם
מוסד "יד ושם" בפרס בוכמן .תורגם לגרמנית ,אנגלית ,צרפתית ,צ'כית והונגרית.
מחזה יחיד" ,איש הברזל משכונת כצנלסון" ,על פי "שואה שלנו" ,זכה בפרס
בתיאטרונטו  .2007קובץ הסיפורים "אחוזות החוף" ראה אור בשנת 2002
בהוצאת "זמורה ביתן" .זכה בפרס ספיר לשנת  .2003בתהליך תרגום לאנגלית.
הרומאן "העולם ,קצת אחר כך" ראה אור בספטמבר  2005בהוצאת "זמורה
כנרת" ,ותורגם לאנגלית .הרומאן "בשבילה גיבורים עפים" ראה אור בספטמבר
 2008בהוצאת "זמורה כנרת" ,ותורגם לצרפתית .הרומאן "מזל עורב" ראה
אור בפברואר  2012בהוצאת "זמורה כנרת" ,ונמצא בתהליך תרגום לצרפתית.
הרומאן "אגדת ברונו ואדלה" ראה אור באוגוסט  2014ונמצא בתרגום לאנגלית
וצרפתית .
זכה בפרס ראש הממשלה (פרס היצירה לסופרים ומשוררים)  2013תשע"ג.

נימוקי השופטים:
העלילה מלהטטת בין ז'אנרים ,שופעת דמויות ביזריות ,מעשי רצח מלווים
בגרפיטי ומשובצים בציטטות מעודנות וחידתיות .נופים אורבניים לא מזמינים
רוחצים בגשם בלתי פוסק .נופים מדבריים פתייניים ,שיטפונות המאיימים בכליה
אפוקליפסית מסתיימים בקרב יריות ודם כבפרודיה לסרט הוליוודי .וסופר חכם
לב ומיומן ,היודע את טבע האדם באשר הוא ,מושך בחוטים הללו בוירטואוזיות
מפוכחת ,ובאירונית כאובה .ברונו ואדלה ,שתי דמויות שהסעירו בקורותיהן
ובנוכחיותיהן האיקוניות השונות זו מזו את הדורות האחרונים .נציגים של יהדות
אירופה שהזינה את היצרים של תת התרבות הנאצית להרס ,גזל ורצח.
ברונו הוא אכן ברונו שולץ הסופר היהודי מגליציה שנרצח על ידי הנאצים בפולין.
סופר שאינו מפסיק לכשף את הספרות והתיאטרון ולשאוב את התודעה של
אמנים אל מכמני יצירתו וקורותיו .הקרבה המוצהרת של גוטפרוינד כסופר לברונו
שולץ טמונה באפילוג לספר הממקד אותה בקשר של בנים לאבות.
שני האבות השונים ,הם קרבנות לכוחות אכזריים .אביו של ברונו שולץ הוא קרבן
לתהליך של אבדן השפיות ואביו של גוטפרוינד הוא קרבן ששרד את ''חוסר
השפיות ' של האידיאולוגיה הנאצית והשואה "כתיבתו של ברונו שולץ היא ניסיון
נואש "לקיים את מצוות 'כבד את אביך' " ,מדגיש גוטפרוינד'' ,על מנת שידעו כולם
שאביו הוא המנצח הגדול של החיים הללו'' .כך מקיים גם גוטפרוינד כסופר את
אותה המצווה וכותב חיים לא לו .המחויבות של ''והגדת לבנך ' במסורת ישראל,
נגלית בכתיבתם כמחויבות של הבנים להגדת סיפוריהם השתוקים של האבות.
ברונו שולץ וגוטפרוינד כותבים את חייהם של אחרים  -של אבותיהם .התייחסות
מכמירת לב לכך מצויה בפרק  12בספר המתאר את ''אפרים השותק ' חולם חלום
לא לו .אפרים ,שמכלל הקיצורים הרווחים של שמו מוצא לו את הלא מוכר:
''ראי '' ,לשון ראי ומראה ,שכל נוכחותה לא להיות היא היא  ,אלא לשקף עולם.
פרס רמת־גן לספרות | תשע"ה 2015

על כל אלה מצאנו אותו ראוי
לפרס רמת־גן לספרות בתחום
סיפורת לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי
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סיפורת ביכורים  //צדוק צמח – "הציור האחרון של ג'אקופו מאסיני"
צדוק צמח ,1967 ,יליד תל אביב ,אב לבן אחד .למד גאולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים ,תאטרון באוניברסיטת תל-אביב ,כתיבה ובימוי בסמינר
הקיבוצים ותסריטאות בבית הספר לקולנוע סם שפיגל .זוכה פרס ברנשטיין על
המחזה "סדקים בטון" ,שהועלה בתאטרון הבימה .מחזהו השני "דפוקים" הועלה
בתאטרון חיפה ובתיאטרון "טומה קארג'יו" בפלוישטי ,רומניה .מחזה ילדים
פרי עטו " -הגמדים מתחת לשמיכות"  -הועלה בתאטרון חיפה .מנהל ההצגות
והסיורים בחוץ-לארץ של להקת המחול הקיבוצית .ספרו "הציור האחרון של
ג'אקופו מאסיני" זכה בפרס "ווינר" לספר ביכורים מצטיין של הוצאת "עם עובד".

נימוקי השופטים:
הספר כולל ששה סיפורים מרתקים ,שבהם באים לידי ביטוי כישרון מובהק של
מספר הסיפור הקצר .המחבר מצטיין ביכולת מפתיעה ליצור בסגנון דרמטי צלול
ושובה לב הוויה שבה המראות ,הריחות ,הקולות והדמויות מביאים את הקורא
להתעמק בעולמות הנפשיים החברתיים והתרבותיים של הגיבורים ,בלבטיהם
המשקפים מאבק בין דורי אומלל ,אומץ לב נדיר ורגישות רבה למצוקותיהם של
הורים וקרובי משפחה באירועים משפחתיים כואבים.
החל בסיפור הראשון המעצב הוויה רנסנסית באיטליה וכלה בסיפורים המתארים
עולם בן זמננו בישראל ,בצרפת ובגרמניה מצליח המחבר להביא את הקורא
לאמפתיה מבוקרת כלפי האחר הסובל המתמודד עם סבלו הגופני והרוחני,
אמפתיה שמביאה אותו לפחד ,לחמלה ולקתרזיס.

על כל אלה מצאנו אותו ראוי לפרס
רמת־גן לספרות בתחום סיפורת
ביכורים לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי

פרס רמת־גן לספרות | תשע"ה 2015
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שירה  //ישראל בר-כוכב – "מחברת השמש"
פסיכולוג ומשורר ,מרצה באוניברסיטה העברית (חבר הסגל הבכיר) .מ:1975-
מלמד קורסים בתחומי השירה הפרוזה העברית והמקרא ,כולל 'נפש ויצירה',
'חלום ודמיון באמנויות' ,אוריינות ואמנויות ,פתוח יצירתיות ,הנחיית סדנאות
לכתיבה יוצרת בראי היצירה העברית והמקרא .גדל ולמד בשכונת בורוכוב
גבעתיים וברמת־גן (בבתי הספר :פרדס וגימנסיה דביר) ,את לימודיו האקדמיים
למד באוניברסיטאות :תל אביב ,בר אילן ובאוניברסיטה העברית .למודי
הפסיכותרפיה בלונדון (מטנויה) ,ובמכוני קליבלנד ולוס אנג'לס.
צלם :יאן ראוכוורגר

מרצה אורח בתוכנית לתואר שני במחלקה לספרות עברית במגמה לכתיבה
ספרותית באוניברסיטת בן גוריון .מורה בכיר לפסיכולוגיה ויצירה בין תחומית
במכללת סמינר הקיבוצים תל אביב .חתן פרס ראש הממשלה 'פרס היצירה'
תשנ"ו ,פרס נתן יונתן ,פרס הרשון של האוניברסיטה העברית ,ופרסים ספרותיים
נוספים .מחבר שנים עשר ספרים (הוצאות :הקיבוץ המאוחד ,עם עובד ומוסד
ביאליק) .שיריו הולחנו ע"י :קרן פלס ,ד"ר אורי לשמן ,גלי חי ,שאול בן אמיתי ועוד.
שיריו תורגמו לשלוש עשרה לשונות .קורא מיצירתו ,מרצה ומנחה סדנאות
במסגרת כנסים ופסטיבלים בין-לאומיים ובכללם קריאה והרצאה לפני
הפרלמנט האירופי (מארסאלה ,איטליה  ,)2002שימש כסופר אורח poet in
 residenceשל פסטיבל הספרות של ברלין (אוגוסט ,ספטמבר .)2010

נימוקי השופטים:
ישראל בר-כוכב הוא משורר מחונן ומקורי ,שמראות נוף ילדותו הרמת-גני  -בתי
שכונת רמת-יצחק ורחובותיה – משוקעים בשיריו .המשורר אורי ברנשטיין כתב
עליו שהוא "מן הנדירים שבין ממשיכי דור עמיחי-זך" ונתן זך כתב עליו ששיריו
"כתובים לא רק בדיו השחורה של המציאות כי אם גם בדיו הלבנה של הדמיון".
עמוס עוז כתב עליו שבשירתו יש "הכוח לראות דברים כדרך שאיש לפניו לא
ראה אותם .על כל אלה מרחף הומור עדין" .גם לאחר שכינס מבחר עב כרס
מספרי שיריו ,לא נח ישראל בר-כוכב על זרי הדפנה והמשיך לכתוב ולהוסיף
נדבכים חדשים ליצירתו .אלה מתגלים בקובץ "מחברת השמש" ,שיצא בהוצאת
קשב לשירה .כאן מצויים בכפיפה אחת שרידי מיתוס וחומרי מציאּות עכשווית,
תּוקה ִּבין ְׂש ָפ ַתיִ ך ָ /האֹור ַמגְ ִּביל
כבשורות" :זְ כְ רֹון ַהּגָ ן ֲא ֶׁשר ִמ ֶּק ֶדם ַּ /ב ְּשׁ ִהּיָ ה ַה ְמ ָ
דּוע ֶׁשרֹב ַה ְּדלָ תֹות
ַע ְצמֹו לְ ִמ ָּד ֵתְךָ / .ח ַׁש ְבנּו ֶׁש ַּדי לְ ַה ִּקיׁש ְּודלָ תֹות יִ ָּפ ְתחּוַ / ,אְך יָ ַ
נְ עּולֹות".
אנו מקווים שפרס רמת־גן לשנת  2015הניתן לו בזאת יפתח לפניו ולפני יצירתו
דלתות חדשות ,וכי יצירתו שתורגמה ואף הולכת ומיתרגמת לשפות רבות תוליך
את שיריו היפים והמורכבים גם אל מעבר לים.

על כל אלה מצאנו אותו ראוי
לפרס רמת־גן לספרות בתחום
שירה לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי

פרס רמת־גן לספרות | תשע"ה 2015
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שירה  //לאה פילובסקי – "מקשיב גם לי דווקא עכשיו"
ילידת ירושלים .1970 ,תואר ראשון בסוציולוגיה ובספרות ותואר שני בסוציולוגיה
ארגונית מהאוניברסיטה העברית ,ירושלים .תעודת הוראה בחינוך מיוחד
במסלול הסבת אקדמאים לחינוך מיוחד ממכללת גורדון ,חיפה .בוגרת כיתת
השירה הראשונה של "הליקון -משכנות שאננים".
מאז  1992שיריה ראו ורואים אור בכתבי עת ובמוספי ספרות שונים .ספרה
הראשון" ,אמנות זה" ,בעריכת ליאת קפלן ,ראה אור בסוף  2009בסדרת "כבר"
בהוצאת פרדס .הספר זכה בפרס "טבע" לשירה בשנת  ,2010ובפרס לשירה
ע"ש רמי דיצני ב .2013-ספרה השני" ,מקשיב גם לי דווקא עכשיו" ,בעריכת ליאת
קפלן ראה אור ב 2013-בהוצאת קשב לשירה .הספר זכה בפרס רמת־גן לשירה
לשנת  .2015כיום מתגוררת בקרית חיים ,ועוסקת בהוראה בחינוך המיוחד.

נימוקי השופטים:
שיריה של המשוררת לאה פילובסקי מכים בך בעוצמה רבה עם קריאתם.
בשפה ברורה ,קיצבית ,חכמה ,אסוציאטיבית ,היא עוברת בשורות השירים בין
זמנים ,תקופות ,מקורות מן המקרא ,מהספרות ,מהשירה הכללית ,ממקורות
מומצאים וקיימים כאחד .בקריאת השירים ,אתה חש כי נתקלת ,כמו בהפתעה,
בשירה מיוחדת במינה ,כזו הצריכה קריאה חוזרת ,מענגת ,נושכת מאוד ,נבונה
ופראית כאחד .זו שירה הדורשת מאמץ פיענוח ,כזו הניחנה ברגישות רבה ,לעיתים
מהולה בעוקצנות ,והכל בתמהיל הנותן כבוד לשירה הישראלית.

על כל אלה מצאנו אותה ראויה
לפרס רמת־גן לספרות בתחום
שירה לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי
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שירת ביכורים  //שרה כוי – "מלכת הזמנים העצובים"
שרה כוי נולדה בברית המועצות במשפחת מהנדסים ב 20-לדצמבר .1974
בבית ספר ערב פגשה מורה פלאית לספרות שראתה בה כישרון ,אהבה וטיפחה
אותה ויצרה אווירה אוהדת ומקבלת סביבה .כך נקבע תחום עיסוקה לכל חייה.
בזכות הגילוי שיש משהו שבו היא טובה התקבלה שרה ללימודי ספרות ובלשנות
באוניברסיטה.
בשנת  – 1996עלתה שרה ארצה ולימודיה נפסקו .חצי שנה למדה באולפן
בקיבוץ שדה אליהו .גרה בתל אביב מספר חודשים ושלוש שנים למדה קולנוע
בתל חי .בגיל  28עברה לגור בהוסטל לנפגעי נפש בחדרה .מאז ועד עכשיו
נמצאת במערכת בריאות הנפש .ב 2008-פתחה בלוג בשם "העט שרה כוי"
והחלה לכתוב .ב 2010-שירייה פורסמו בכתב עת "מטעם" בעריכתו של יצחק
לאור ובבמות ספרותיות שונות ("הארץ"" ,"ynet" ,דקה"" ,עיתון  .)"77ב2014-
יצא לאור ספר שירייה "מלכת הזמנים העצובים" בהוצאת הקיבוץ המאוחד
בעריכתה של ענת לויט .בשלוש השנים האחרונות התפרנסה מתרגום ספרי
פרוזה מרוסית.
כעת עובדת כמוכרת בחנות ספרי יד שנייה "סיפור חוזר" בחדרה.

נימוקי השופטים:
שרה כוי היא משוררת צעירה ומבטיחה שעלתה מאוקרינה לפני כעשרים שנה.
עד מהרה התערתה בתרבות העברית ,בלשונה ובספרותה ,וגיבשה לה סגנון אישי
עשיר וייחודי .המשוררת מפתיעה בדימויי שיריה הרעננים בעוד ִ"מ ַת ַּחת לַ ָּב ָׂשר
רּוסית" .אסופת השירים "מלכת הזמנים העצובים" מכילה שלושה קבצי
ְמ ַד ְּב ִרים ִ
שירים ,שהמאחד אותם היא הנפש המתייסרת ,המתמודדת עם מאוויים ויצרים
מנוגדים ,כשחשיפה והסתרה משמשים בה כאחד"ַ :אל ַּת ְד ִח ִיקי ְרגָ ׁשֹות /נְ ַחׁש יָ ם /
יִ ְפרֹץ ַּבּלַ יְ לָ ה ִמּתֹוְך ַה ְׂש ִמיכֹות ֹ /לא ּגֶ ֶבר ֹ /לא ִּתינ ֶֹקת ִּפ ְר ִאית  /נְ ַחׁש יָ ם ֵמ ֵאיפֹה הּוא
רּוע ָּב ִא ָׁשּה
ָּבא ֵ /אלַ יִ ְך ְּ /ב ִמּלִ ים ַּ /ת ְׁשלִ יכִ י עֹגֶ ן ִּ /תּלָ ֲח ִמי ַּב ַּמלְ ָאְך ֶ /רגֶ ׁש  /הּוא ּגִ יד ָק ַ
ֵּ /ת ָר ְד ִמי ַּ /ב ְּפ ִע ָימה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁ /של ַר ְח ֵמְך.
על כל אלה מצאנו אותה ראויה לפרס
רמת־גן לספרות בתחום שירת ביכורים
לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי
פרס רמת־גן לספרות | תשע"ה 2015
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ילדים ונוער  //דניאלה כרמי – "לאן עפים הסבאים?"
דניאלה בעלת ב.א .פילוסופיה וסוציולוגיה ,מ.א .תקשורת ,האוניברסיטה העברית.
בסוף שנות ה  70כתבה תסריט ראשון לדרמה' ,חירבת חיזעה' על פי סיפורו של
ס .יזהר ,שודרה ב  78בערוץ  ,1בבימוי רם לוי .בשנות ה  80הייתה תסריטאית
ראשית ובין יוצרי התוכנית 'שמיניות באוויר' במשך כחמש שנים .ותסריטאית
ראשית בתוכנית שעיבדה ספרי ילדים ונוער ,לדרמות בנות פרק  1בערוץ
הראשון ,מפיקה אמנה כוהן ,במאי יהלי ברגמן .בשנים אלה החלה לכתוב פרוזה,
ניצן בשלגים ,1984 ,ספרי ילדים ונוער 'הפיצוץ ברחוב אהל"ן' ,1986הספר עובד
להצגה בבימויה של חגית ריכבי והוצג בתיאטרון הילדים והנוער על שם אורנה
פורת .ספרה לנוער 'סמיר ויונתן על כוכב מאדים' זכה בצל"ש אונסקו ,1997
ותורגם ל 18-שפות ,הוא גם עובד לתיאטרון בשלוש מסגרות שונות.
ב '89-כתבה ערב שירים ומונולוגים על פי סיפור חייו של הזמר אלברט עמר,
"שקוף" ,ההוצג בפסטיבל ישראל באותה שנה וזכה לצל"ש הפסטיבל.
דניאלה כתבה מחזות ועבדה עם נולה צ'ילטון על מספר הצגות בתיאטרון
כתבה ספרי ילדים ונוער ,וכמה רומנים ,ביניהם" :חיי הלילה של קליאו" ,הקיבוץ
המאוחד" ,91 ,דבש קיץ" הוצאת עם עובד" ,2002 ,לשחרר פיל" ,פרוזה אחרת,
עם עובד" ,2001 ,משפחת יאסין ולוסי בשמים" ,2009 ,ו–"עזים" ,עם עובד.2011 ,
כיום עובדת על תסריט לסרט קולנוע באורך מלא .ילידת תל-אביב ,אם לשלושה.

נימוקי השופטים:
זהו ספר מרנין לב וחכם ביותר על מעגלי החיים .במילים ברורות וברגישות מרובה
מתארת הסופרת את טיול הסבא ונכדתו ליאורה בשדה סביונים ,בנשיפתם על
הסבאים של הסביונים ובמעוף הזרעים ברוח.
הקורא עוקב בדו שיח המתנהל בין השניים לאן עפים הסבאים ,ובשאלת הנכדה
אם גם הם ,השניים ,יכולים לעוף?
הלאה ,שנה לאחר מכן ,במחלת הסב ,בהיעזרו אם בוא האביב במקל הליכה,
בטיולם המשותף ,החוזר ,בשאלת ליאורה את הסב ,בהקבלה לשנה הקודמת "אם
יום אחד תעוף ,לאן תרצה לעוף ?" ובתשובת הסב לאחר מחשבות עמוקות ,כי
"כשיום אחד אני אעוף ,אני ארצה לעוף לערוגה בגן הילדים שלך ולנבט שם....ואת,
אם את יכולה ,תבואי להשקות אותי".....
על סיפור של זמנים מקבילים בחיי האדם והצמח ,על דרך מיוחדת המאוירת
להפליא בהעברת הדברים לילד ולמבוגר כאחד.

על כל אלה מצאנו אותה ראויה לפרס
רמת־גן לספרות בתחום ילדים ונוער
לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי
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מפעל חיים  //פרופ' אמנון רובינשטיין
פרופ' אמנון רובינשטיין ,בעל תואר  PhDמאוניברסיטת לונדון .כיום משמש
כפרופסור למשפטים וחבר בסגל הבכיר בבית ספר רדזינר למשפטים במרכז
הבינתחומי הרצליה .בעבר לימד באוניברסיטת תל אביב וכיהן גם כדיקן
הפקולטה למשפטים .חתן פרס ישראל למשפטים לשנת .2006
מתמחה במשפט חוקתי ,חינוך וזכויות אדם .עבודות המחקר ופרסומיו עוסקים
בהיבטים שונים של המשפט הישראלי ,יסודות המשפטיים ,החברתיים
וההיסטוריים של החברה בישראל .ספריו התפרסמו גם בבריטניה ,בצרפת,
בגרמניה ,בארצות הברית וברוסיה .לימד באוניברסיטאות סטנפורד ,הרווארד
וקולומביה בארצות הברית .שירת בשורה של תפקידים בכנסת ובממשלה לרבות
כשר החינוך בממשלת יצחק רבין השנייה ובממשלת שמעון פרס.
פרסם ספרים רבים בתחום המשפט ,מדע המדינה והציונות .עם פרישתו מהכנסת
בשנת  2002החל בקריירה ספרותית ומאז פרסם חמישה רומנים וקובץ סיפורים
קצרים שיצאו בהוצאות שוקן וזמורה ביתן .הגיש תוכניות על מוזיקה קלאסית
ואופרות בקול המוזיקה.
נשוי ,אב לשניים וסב לארבעה.

נימוקי השופטים:
פרופ' אמנון רובינשטיין הוא מהגדולים באנשי הרוח בדורנו .בכל תחום שבו
שלח את ידיו – חקר המשפט ,פובליציסטיקה ,פעילות פרלמנטרית ,חקר החינוך
האקדמי ,ובשנים האחרונות גם כתיבת ספרות יפה – הוא הגיע להישגים ראשונים
במעלה .פרופ' אמנון רובינשטיין הוא חתן פרס ישראל בחקר המשפט וחתן פרס
חשין למצוינות אקדמית ,אך במקביל לפעילותו האקדמית והציבורית הוא הרים
תרומה חשובה ביותר להקמתן ולביסוס מעמדן של המכללות בישראל .פעולתו
זו החלה בתקופת כהונתו כשר החינוך ,והיא הולכת ונמשכת עד עצם היום הזה.
פעולתו פתחה אפשרויות לפני אוכלוסיות רחבות ,שהאוניברסיטאות הגדולות
סגרו בפניהן את שעריהן ,וכך עלתה רמתה הכללית של האוכלוסיה במדינה.
בנוסף לכל אלה אמנון רובינשטיין הוא בעשור האחרון גם סופר פורה.
הרומן הראשון שלו "השמיכה" ראה אור בשנת  ,2005ומאז הוציא עוד חמישה
ספרים – רומנים וספרי סיפורים – המצטרפים לספרי המסות והמחקרים שלו
ומעמידים אותו בחזית עולם הספרות והתרבות בארץ.

על שלל הישגיו בכל התחומים
הללו ובתחומים אחרים שלא מנינו
מקוצר היריעה מצאנו אותו ראוי
לפרס רמת־גן לספרות למפעל
חיים לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי
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מפעל חיים  //עו"ד צבי מיתר ז"ל
צבי מיתר ז"ל נולד בשנת  1933בתל אביב ,בגיל  12התייתם מאביו .בתקופת בית
הספר התיכון התחנך במועדון הצופים הקשישים בת"א .היה בוגר קורס מ"כים
בגולני וקורס קצינים של צה"ל .בעל תואר מוסמך במשפטים מהאוניברסיטה
העברית בירושלים .בשנת  1962פתח משרד עו"ד שצמח בראשותו להיות אחד
המשרדים הגדולים בישראל שכיום נקרא" :מיתר ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל".
היה פעיל במסגרת לשכת עורכי הדין ,כיהן כיו"ר ועד מחוז ת"א במשך  12שנה
ושימש כחבר הוועדה לבחירת שופטים .במקביל לעבודתו המשפטית צבי מיתר
ז"ל היה בין המקימים והבעלים של קבוצת התקשורת עורק ,שכללה את דפי
זהב ,ערוצי זהב ואמדוקס .הוא היה אספן נלהב ,אשר ייסד את אוסף מיתר בע"מ,
הכולל למעלה ממאה אלף צילומים  ,שצולמו בארץ ישראל ומסמכים מקוריים
מרחבי העולם ,שהקדום מהם נחתם בשנת  1501ופילנתרופ ,אשר תרם למפעלי
תרבות וחינוך באמצעות קרן צבי ועפרה מיתר .בין היתר הקים צבי מיתר ז"ל את
המרכז ללימודים מתקדמים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב; את
המכון לחדשנות טכנולוגית ,משפט ואתיקה במרכז הבינתחומי הרצלייה ,הקים
יד זיכרון לחיים ארלוזורוב על חוף תל אביב; מימן את שיפוץ הספרייה בבית ש"י
עגנון; הקים את ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה ,מדע וחינוך לחרדים ביד בנימין; הקים
מרכז לחקר לוחמת היבשה של צה"ל; בנוסף שיפץ את אולם הכניסה ברויאל
אלברט הול בלונדון; סייע לדיגיטציה של הבודליאן ליבררי ,באוקספורד;
תמך באופרה הישראלית ,בתזמורת פילהרמוניה של לונדון ,תזמורת פילומוזיקה של אוקספורד ובמטרופולין אופרה בניו יורק;
צבי מיתר נשא בתארים:

Waynflete Fellow, Magdalen College Oxford; Royal Albert Hall Fellow; Patron Magdalen College Oxford
Boat Club; Honorary Commodore National Maritime Museum Greenwich; Fellow, Oxford University
Chancellor Court of Benefactor; Member of The Internationa Council of The Metropolitan Opera of New
York.

צבי מיתר נפטר ב 2-ליולי  , 2015היה נשוי לאשתו עפרה קרוב ל 58-שנים ,אב לבן ובת וסבא ל 6-נכדים ונין.

נימוקי השופטים:
עיריית רמת־גן והעומד בראשה ,מר ישראל זינגר ,ועדת הפרס והעומד בראשה,
פרופ' יהודה פרידלנדר ,ביחד עם ציבור הסופרים כולו מרכינים ראש בצער עמוק
על פטירתו של עו"ד צבי מיתר – איש רב פעלים ,אוהב תרבות ושוחר טוב.
עו"ד צבי מיתר ז"ל היה איש חזון ומעש – ספרא וסייפא – שעודד בתמיכתו מפעלים
רבים בתחומי הספרות ,האמנות ,החינוך והתרבות .באמצעות קרן משפחת מיתר
הוא יזם מפעלים רבים ופעל למען מטרות חברתיות ותרבותיות רבות ,ועל כולן –
ההקמה ביוזמתו של ביה"ס לקולנוע ולטכנולוגיה של המגזר הדתי-חרדי ביישוב
יד-בנימין .עו"ד צבי מיתר יזם והוציא לאור את הספר "במחלוקת" ( 60עימותים
שהסעירו את העיתונים) ,שבו כונסו פולמוסים ומחלוקות שליוו את תולדות
היישוב מנקודות מבט מהפכניות ושמרניות כאחת .הוא סייע רבות לתלמידי
מחקר ,יזם תכניות לימוד והקים מכוני מחקר בתחומים אחדים .צבי מיתר הרים
תרומה גדולה ורבת-ערך לספרות העברית ,לתאטרון ,למוסיקה ולאופרה.
למעשה ,לא היה תחום מתחומי התרבות שבו לא טבע את חותמו.
פטירתו הבלתי צפויה היא מכה קשה לכולנו.
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על שלל הישגיו בתחומי העשייה
התרבותית מצאנו אותו ראוי לפרס
רמת־גן לספרות למפעל חיים
לשנת תשע"ה – 2015
ולראיה באנו על החתום:
פרופ' יהודה פרידלנדר (יו"ר)
מר ישראל זינגר
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר עדנה קפלן-הגלר
ד"ר ליליאן דבי-גורי
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זוכי פרס רמת־גן לספרות  //לשנת תשע"ה 2015

סיפורת //
אמיר גוטפרוינד – "אגדת ברונו ואדלה"
סיפורת ביכורים //
צדוק צמח – "הציור האחרון של ג'אקופו מאסיני"
שירה //
ישראל בר-כוכב – "מחברת השמש"
שירה //
לאה פילובסקי " -מקשיב גם לי דווקא עכשיו"
שירת ביכורים //
שרה כוי " -מלכת הזמנים העצובים"
ילדים ונוער //
דניאלה כרמי " -לאן עפים הסבאים?"
מפעל חיים //
פרופ' אמנון רובינשטיין
מפעל חיים //
עו"ד צבי מיתר ז"ל

