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"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

פרס רמת־גן למצוינות ספרותית | תשע"ו 2016

דבר ראש העיר //
זו השנה השביעית שפרס רמת־גן למצוינות ספרותית
מוענק כהוקרה על היצירה הספרותית העברית.
פרס רמת־גן למצוינות ספרותית הוא עוד דרך של העיר
להביע הערכתה לכותבים אשר הכתיבה והיצירה היא
עבורם דרך חיים ,ובדרך חיים זו הם מעשירים
את עולמנו.
"הספר הוא רע ,המפתח את כישרונותיך .הוא נר בחושך,
ותענוג בגלמודך .הוא נותן ואינו לוקח" ,כך אמר ר' משה
אבן עזרא .ואכן ,יצירה טובה מפתחת אצל האדם מחשבה,
דמיון ורגש .הספר יכול לסחוף את האדם למחוזות
רחוקים ויפים ולהוות עבורו מעין חבר קרוב ,אליו תמיד
יוכל לפנות .בימים שבהם הולכת ופוחתת השפה ,חשיבות
היצירה הספרותית תופסת חשיבות כבדת משקל ,כדרך
לשימור השפה העברית וכדרך לפיתוח הדמיון ,השפה
והרגש שלא דרך המסכים.
פרס רמת־גן למצוינות ספרותית ימשיך להוקיר את
הסופרים והמשוררים ,ותיקים לצד צעירים ,במטרה
לעודד ולטפח את היצירה העברית.
תודה לחברי הוועדה שבחרו בקפידה את הזוכים
במשימה לא פשוטה כלל .ותודה לכם ,כלות וחתני הפרס
על תרומתכם החשובה לחיינו ולחיי השפה והיצירה
העברית.
ישראל זינגר,
ראש עיריית רמת־גן
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הוועדה האמנותית של פרס רמת־גן
למצוינות ספרותית //
עמר לחמנוביץ
ירון סדן
חגי ליניק
דורון כהן
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דבר הוועדה האמנותית //
האפשרות להעניק פרס להישג ספרותי יוצא דופן אינה מובנת מאליה כיום.
בעידן שבו המסר המיידי הוא המלך ,היצירה הספרותית מוצאת עצמה לא פעם נבוכה:
היא מציעה נשימה ארוכה ,התעכבות על פרטים ,ומשמעות שנרקמת מבעד לשורות
ולמוזיקה של הטקסט .לצערנו ,כל אלה אינן תכונות אופי מבוקשות בימינו.
לכן ,אין זה פלא שהוועדה האמנותית של פרס רמת־גן למצוינות ספרותית ניגשה
למשימתה ביראת כבוד .חברי הוועדה ראו מול עיניהם מטרת-על אחת :טובת הספרות
העברית והעושים בשירותה.
המנדט וחופש הפעולה שקיבלה הוועדה מעיריית רמת־גן סייעו בחתירה למטרה זו.
הוועדה מודה לראש העיר ,מר ישראל זינגר ,ולאנשי העירייה על האמון המלא שניתן בה.
כמו כן ,הוועדה מודה לשופטי ועדות הפרס – אנשי ספרות ,תרבות ואמנות מהמובילים
בתחומם  -שמילאו את תפקידם ברצינות רבה וללא משוא פנים.
הסופרים הם העורקים הראשיים ברפובליקה הספרותית בישראל" .הרומן הוא מראה
הנישאת על פני כביש ראשי" ,כתב סטנדל ברצונו להמחיש את רוחב יריעתו של סופר.
אלא שלצד הסופרים יש עוד מגוון יוצרים בעמדות קריטיות לקיום הספרותי.
לצד פרס משמעותי לרומן עברי מקורי ,פרס רמת־גן למצוינות ספרותית גאה להעלות
על נס פעילות של שני מגזרים חשובים  -באמצעות פרס למתרגמי יצירה ספרותית לעברית,
ופרס למאיירי ספרות ילדים .האיור והטקסט מתמזגים בספרות הילדים בפורמולה סודית
שבאיזון נכון פועלת כבדרך קסם .והתרגום הספרותי ,על אף היותו "אמנות הכישלון"
כהגדרת אומברטו אקו ,הוא כישלון מפואר שמגיש לקוראי העברית חוויות ספרותיות
מכל קצות תבל.
החיבורים שמציע הפרס  -בין מגזרי הספרות השונים לבין הקוראים ,ובין העיר רמת־גן
לבין היצירה הספרותית בישראל  -הם מה שמייחדים אותו ומעניקים לו משמעות בכל
שנה מחדש.
הוועדה האמנותית של פרס רמת־גן למצוינות ספרותית מברכת את הזוכים והזוכות
בפרס לשנת .2016
עמר לחמנוביץ,
יו"ר הוועדה האמנותית
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השופטים בקטגוריית פרס למחבר
רומן עברי מקורי //
פרופ' אבנר הולצמן (יו"ר)
פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב ,מופקד הקתדרה
לתרבות עם ישראל בזמננו ע"ש יעקב ושושנה שרייבר.
פרופ' הולצמן הוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
וחבר-יועץ באקדמיה ללשון העברית .על פועלו המחקרי זכה
בפרס לנדאו למדעים ולמחקר מטעם מפעל הפיס ( ,)2005פרס
האקדמיה ללשון העברית ( )2012ופרס ס' יזהר לחקר הספרות
והוראתה מטעם מכללת לוינסקי לחינוך (.)2013
מספריו האחרונים :אהבות ציון :פנים בספרות העברית החדשה
(כרמל ;)2006 ,חיים נחמן ביאליק (מרכז זלמן שזר ;)2009 ,מיכה
יוסף ברדיצ'בסקי (מרכז זלמן שזר ;)2011 ,מפתח הלב :אמנות
הסיפור של חנוך ברטוב (מוסד ביאליק ;)2015 ,עד הלום :תחנות
בספרות העברית (כרמל;)2016 ,
Hayim Nahman Bialik: Poet of Hebrew
()Yale University Press, 2017

נטע גורביץ
עורכת ,מתרגמת ומבקרת ספרות .בתפקידה כעורכת הראשית של
הוצאת "ידיעות ספרים" עמדה בראש מערכת המוציאה לאור מאות
כותרים בשנה בתחום התרגום ,המקור ,הספרות היפה והספרות
הפופולרית.
גורביץ ערכה את ספריהם של סופרים ישראלים מן השורה
הראשונה ,והוציאה לאור בארץ את מיטב ספרות העולם.
היא תרגמה ספרים רבים ,בהם גם ספרים עבריים שראו אור
בתרגומה לאנגלית ,ופירסמה רצנזיות מעל במות שונות ,בהן
בעיתונים "הארץ" ו"מעריב" .כיום היא מנהלת התוכן של חברת
סטארט-אפ המתמחה במידול של ביג-דאטה וכותבת על חדשנות
טכנולוגית.
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מיה סלע
עיתונאית ומבקרת ספרות .בעשור הקודם כתבה ביקורות ספרות
בעיתון "תל אביב" מקבוצת ידיעות תקשורת .לאחר מכן שימשה
במשך שבע שנים ככתבת הספרות של עיתון "הארץ" ,שם ערכה
ראיונות עם סופרים וסיקרה באופן שוטף את ענף המו"לות
והספרות העברית .בשנת  2015כיהנה סלע כשופטת בפרס ספיר
לספרות של מפעל הפיס .מאז  2015היא כותבת כתבות מגזין
וטורים ב"גלובס" ב"ידיעות אחרונות" ובאתר "מאקו".

עמיר לב
יוצר וזמר רוק ישראלי ,שמוכר בסגנון הכתיבה המינימליסטי שלו.
אלבום הבכורה של לב" ,רוצה לראות אתכם במקומי" ,יצא בשנת
 .1991לאחר מכן ראו אור אלבומיו "עמיר לב" (" ,)1995פעם בחיים"
(" ,)1998הופעה חיה בבארבי" (" ,)2000לפעמים אני מאושר"
(" ,)2004הכל כאן" (" ,)2009עמיר לב בזאפה" ( )2010ו"נוגע
בדרכון" ( .)2014לב כתב שירים למיטב היוצרים בישראל ,בהם ברי
סחרוף ,אריק סיני ,גבע אלון ואחרים .הוא זוכה פרס אקו"ם בתחום
הזמר העברי.

אלדד זיו
אמן ,במאי תיאטרון ,איש תקשורת רב-תחומי ומוזיקאי .זיו בוגר
בית הספר הגבוה לציור בתל אביב ,מכון לאמנות בבת ים ,בית
הספר לאמנות של מוזיאון ברוקלין ,ומחזיק בתואר ראשון באמנות
מהאוניברסיטה של מדינת ניו יורק ,שם השתלם באמנות המופע,
תיאטרון ,מוזיקה וקולנוע.
זיו הציג תערוכות ,מיצבים ומייצגים בארץ ובניו-יורק ,בין השאר
במוזיאון '' ,''Del Barioמועדון ,בגלריות Danciteria Mud Club,
 ,Arsenal Gallery ,ABC NO RIOבמוזיאון ברוקלין ,בגלריה מבט
בתל אביב ובביאנלה לפיסול בתל חי .ב 2010-הציג תערוכת יחיד
בגלריה טובה אוסמן ,וב 2011-השתתף בתערוכה הקבוצתית
"הנמרודים החדשים" בגלריית בית האמנים ,ירושלים.
כמו כן ,כתב וביים הצגות ומחזות לתיאטראות רבים בישראל ,בהם
החאן ,הבימה ,בית לסין ,הקאמרי ותיאטרון חיפה .הוא השתתף
בתוכניות טלוויזיה כגון "אין עם מי לדבר"" ,לילה לילה" ו"הכל
תרבות" ,וכן הגיש את התוכנית "ציפורי לילה" בגלי צה"ל.
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השופטים בקטגוריית פרס ליוצרי
ספרות ילדים מאוירת //
נעם נדב (יו"ר)
מאייר ,צייר קומיקס ,אנימטור ואמן סטוריבורד .נדב אייר כ20-
ספרי ילדים 7 ,ספרי קריאה ולמעלה מ 10-ספרי לימוד .כמו כן
אייר לעיתונים רבים (ידיעות אחרונות ,מעריב ,הארץ ,חדשות,
במחנה ,כולנו ,עיניים) ולפרסומות ,וצייר סטוריבורדים לסרטי
טלוויזיה ולפרסומות.
נדב למד בבצלאל בין השנים  1978ל 1982-וסיים בהצטיינות
את לימודיו במחלקה לעיצוב גרפי .הוא זוכה פרס סנדברג1982 ,
(בצלאל) ,פרס בן-יצחק לאיור ספרי ילדים של אגף הנוער במוזיאון
ישראל (  ,)1992פרס מפעל הפיס (מקום שני) לסרט אנימציה קצר
( ,)2007פרס פרידל שטרן לקריקטורה ההומוריסטית של המוזיאון
לקריקטורה וקומיקס ,חולון ( ,)2012ויקיר פסטיבל אנימיקס
לקריקטורה ,קומיקס ואנימציה (.)2014
נדב הוא מרצה בכיר באקדמיה בצלאל ,במחלקה לאמנויות המסך
ובמחלקה לתקשורת חזותית ,ומלמד במוסד מאז משנת .1992
הוא השתתף בתערוכות קבוצתיות של מוזיאון ישראל ("קומיקס
ישראלי"" ,בוגר בצלאל"" ,זה הזמן") והוא חבר באגודת המאיירים ואק"י.

כרמית ספיר ַו ְיץ
עיתונאית ,עורכת ויוצרת תוכן .ספיר ויץ היא עורכת ספרים וסרטים,
מפתחת תכנים לגופים שונים ,מלמדת כתיבה ועריכה ,מנחה כנסים
ומרצה בנושאי תרבות וחברה .בעשור האחרון משמשת ,בין היתר,
ככתבת הספרות של עיתון "מעריב".
ספיר ויץ בוגרת לימודי פסנתר קלאסי בקונסרבטוריון שליד
האקדמיה למוזיקה ע"ש רובין ולימודי ספרות עברית ,לשון עברית
ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ,ולימודי פסנתר קלאסי
בקונסרבטוריון שליד האקדמיה למוזיקה ע"ש רובין .היא חברת
הוועד המנהל של ( )JCU-Jerusalem Culture Unlimitedושל
עמותת "מכורים לחיים".
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תמר הוכשטטר
יוצרת רב-תחומית לילדים ,סופרת ומאיירת ,מספרת סיפורים
ובובנאית ,חוקרת איור ומרצה במכללה האקדמית ספיר .ספרה
"כרובינה" זכה בפרס רמת־גן לספרות ילדים לשנת תשע"ג2013 ,
הוכשטטר היא מייסדת ועורכת-שותפה בכתב העת "הפנקס"
לספרות ותרבות ילדים הפועל מאז שנת  .2010שירתה בגלי צה"ל
ככתבת במחלקת החדשות וכעורכת תוכניות דוקומנטריות (זוכת
פרס מפקד גל"צ) .במסגרת שירותה הצבאי ייסדה ,ערכה והגישה את
תוכנית הילדים "תיבה מזמרת" .הוכשטטר היא בעלת תואר ראשון
במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל ותואר שני ב"מחקר תרבות
הילד והנוער" באוניברסיטת תל אביב.
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השופטים בקטגוריית פרס למתרגם/ת
יצירה ספרותית לעברית //
פרופ' עמינדב דיקמן (יו"ר)
מתרגם וחוקר שירה עברית ותורת התרגום העברית והכללית.
בעל תואר ראשון בלימודים קלאסיים מאוניברסיטת תל אביב,
ותואר שני ושלישי מאוניברסיטת ז'נווה שבשווייץ (לימודים רוסיים
וספרות השוואתית).
פרופ' דיקמן לימד בז'נווה ,בארה"ב (אוניברסיטת
פן סטייט) וברוסיה (אוניברסיטת סנט-פטרבורג).
תחומי התעניינותו ומחקרו :שירה עברית ואירופית ,היסטוריה
ופרקטיקה של אמנות התרגום ,תולדות הלשון העברית .הוא פרסם
מאמרים העוסקים רובם ככולם בשירה ובתרגום וכן ספרי מחקר,
ספרי תרגומים משירת אירופה וערך אנתולוגיות שירה.
פרופ' דיקמן תרגם סופרים ומשוררים רבים מהקלאסיקה
העולמית ,ובהם אובידיוס ,פול ואלרי ,יוסיף ברודסקי ,פול ורלן
ואחרים .מספריו" :שירת הכוכבים" אנתולוגיה של שירה צרפתית
מן הרנסאנס ("כרמל" " ,)1996אובידיוס :שירי העצבת" ("הקבוץ
המאוחד"" ,)2000 ,ספר תהלים בשירה הרוסית – היסטוריה"
(באנגלית" ,)2001 ,בארוקו – משירת אירופה במאה ה"17-
("כרמל"" ,)2012 ,אפיגרמות כך ואחרת" ("חרגול".)2016 ,
פרופ' דיקמן זכה בפרס טשרניחובסקי לתרגום ,בפרס ע"ש אליעזר
בן-יהודה ללשון העברית ,ובפרס שרת התרבות למתרגמים.
הוא חבר האקדמיה ללשון העברית.
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ד"ר חגית אלדמע
ילידת באר שבע ,מרצה ומורה לפסיכולוגיה .תחום מחקרה הוא
הזיקה בין פילוסופיה ופסיכואנליזה .ד"ר אלדמע היא בעלת תואר
ראשון בפילוסופיה ,ספרות ותולדות האמנות מאוניברסיטת
בן-גוריון בנגב ותואר שני ושלישי בפילוסופיה מאוניברסיטת
תל-אביב.
עבודת הדוקטור של אלדמע עוסקת במושג ה"העברה" הנקרא
באמצעות הגותם של אפלטון ,הגל ,פרויד ,היידגר ולאקאן.
מאמרים פרי עטה על פילוסופים ופסיכואנליטיקאים אלה
התפרסמו בכתבי עת אקדמיים.
אלדמע עורכת ומפיקה סדרות מופעים פילוסופיים-תיאטרליים
בתיאטרון קליפה בתל אביב וחברה בעמותת תפס״ן
(תחנה פסיכואנליטית לנוער).

אבנר שפירא

עיתונאי ועורך בעיתון "הארץ" ,המתמקד בהיסטוריה ובתרבות של
גרמניה .ב 2015-זכה בפרס על שם העיתונאי היהודי-גרמני
ארנסט קרמר על סיקור יחסי ישראל-גרמניה בתקשורת
הישראלית .ב 2016-היה שותף לעריכת הספר "זמן מעבר" ,הכולל
מבחר מאמרים של ההיסטוריון המנוח בעז נוימן (הוצאת בוקימן).
שפירא הוא בעל תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב,
שבה שימש כעוזר הוראה.
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יניב איצקוביץ'
זוכה פרס רמת־גן למצוינות ספרותית בקטגוריית רומן
מקורי ,על ספרו "תיקון אחר חצות" (הוצאת כתר).

צילום :אריק סולטן

יניב איצקוביץ' נולד ב 1975-וגדל בראשון לציון .הוא סופר,
פובליציסט ומרצה לפילוסופיה .עד כה פרסם שלושה
רומנים ונובלה" :דופק" (הקיבוץ המאוחד  )2007 -זיכה אותו
בפרס ספר הביכורים של עיתון "הארץ" ותורגם לאיטלקית.
"אדם וסופי" (הספרייה החדשה  )2009 -זיכה אותו בפרס
ראש הממשלה לסופרים עברים ע"ש לוי אשכול .על הנובלה
"דיני ירושה" (אחוזת בית –  )2010שראתה אור באנתולוגיה
"מאחורי הכסף יש סיפור" (אחוזת בית) כתב יורם קניוק" :יש
באיצקוביץ הקסם שיש בסופרים ובסיפורים גדולים ,היינו
הניצוץ ...שעושה ספרות מעולה" .הרומן השלישי שלו
"תיקון אחר חצות" (כתר )2015 ,זכה במלגת "עם הספר".
בהשכלתו למד איצקוביץ' בתוכנית הבינתחומית למצטיינים
ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת ת"א .את המחקר לתואר
השני עשה באוניברסיטת אוקספורד ,ואת הדוקטורט שלו
באוניברסיטת ת"א כתב איצקוביץ' בנושא אתיקה ושפה
על בסיס הגותו של לודוויג ויטגנשטיין .אחרי הדוקטורט
בילה שלוש שנים במחקר פוסט-דוקטורט באוניברסיטת
קולומביה ,שבעקבותיו פרסם ספר עיון Wittgenstein's
 Ethical Thoughtבהוצאת .Palgrave Macmillan
בנוסף כותב איצקוביץ' מאמרי דעות בנושאי
אקטואליה ותרבות לעיתונים יומיים כמו "הארץ",
"ידיעות אחרונות" ו"מעריב".
הוא נשוי ואב לשתי בנות ,ומתגורר כיום בתל-אביב.
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נימוקי השופטים:
"תיקון אחר חצות" הוא רומן יוצא דופן בתעוזתו,
ביריעתו הרחבה ,באיכות עיצובו ובכוח הדמיון
שׁשּוַקע בו .יניב איצקוביץ' מוליך את גיבוריו
בביטחון גמור ,הנסמך מן הסתם על מחקר יסודי,
בנתיביה של רוסיה הלבנה בשלהי המאה ה.19-
לעיני הקורא מצטיירים כחיים מרחבים כפריים,
עיירות וערים ,כיכרות שוק ותחנות רכבת ,אכסניות
ומחנות צבא ,נהרות ויערות ,ודרכים הנמתחות בין
ביצות אפלות .מ ֻגוון וצבעוני לא פחות הוא הנוף
האנושי המאכלס את הרומן ,ובו יהודים וגויים,
תושבי עיירות נידחות וסוכני בולשת ,שודדים
רצחנים והוזים אחוזי טירוף ,קציני צבא גבוהים
וחיילים פשוטים ,רבנים וחנוונים ובעלי מלאכה,
ואפילו סוסים מדברים.
עשרות דמויות משחקות על בימת החיזיון ,כל
אחת על חזותה ,תכונות נפשה וגינוני התנהגותה
הייחודיים .אמנם עיקר הסיפור מתרחש בשנת
 ,1894אולם משולבות בו גיחות ארוכות אחורה,
ובהן תיאורים מרעידי לב של חטיפת ילדים יהודים
מבתיהם לשירות בצבא הצאר באמצע המאה
התשע-עשרה ,או תמונות מוחשיות להפליא מן
המלחמה העות'מאנית-רוסית בשנות השבעים של
אותה מאה.

ברחבי האימפריה ,וקושר יחד את מרכיביו הרבים
והעזים של סיפור המעשה .כנגד פאני מתייצבת
הדמות המורכבת והמרתקת ביותר ברומן ,הלא
הוא קצין הבולשת הבכיר פיוטר נובאק ,הנשאב
בחבלי קסם אל הפרשה החידתית שלפניו ,וזו
מחוללת בו שינוי עמוק.
יניב איצקוביץ' פועל בטריטוריה המובהקת
של הספרות היהודית הקלאסית ילידת אותם
מחוזות עצמם .הקורא עשוי למצוא ב"תיקון אחר
חצות" הדים ובני הדים ליצירותיהם של מנדלי
וברדיצ'בסקי ,פרץ ועגנון ובני זמנם ,ובמיוחד
לרבדים הקומיים והגרוטסקיים המאפיינים אותן.
לשונו רעננה ועכשווית ,מדויקת ופיוטית כאחת,
ועם זאת שזור בה הניגון של נוסחים קלאסיים
בני מאה שנה ויותר .זו דוגמה מופתית ,נדירה,
לסיפורת ישראלית בת זמננו המקיימת קשר חי
עם העבר ההיסטורי והספרותי ,שואבת ממנו
מלוא חופניים ומקימה על גביו מבנה אמנותי
עצמאי ומקורי.

מטבע הדברים הקורא שואל את עצמו :מה הניע
את המאמץ האמנותי הכביר שהתחולל כאן ,מעבר
לניסיון – שהצליח – לרקום סיפור הרפתקאות
יצרי ומלא הומור ,עתיר המצאות ומשובב-נפש.
על גבי יריעה ססגונית זו נרקמת עלילתו הראשית אחת התשובות האפשריות היא הרצון להבקיע
של הרומן .מעשה בפאני קייזמן ,אם לחמישה
מעבר לדימויים המקובלים של הגולה שחרבה,
ילדים ,שהוכשרה מנעוריה במלאכת השחיטה,
ולהעמיד עולם יהודי חושני וספּוג חיוניות ,החומק
הנוטשת את משפחתה בכוחו של דחף-פתע
מכל הגדרה סטריאוטיפית ,ובו דמויות בשר ודם
ויוצאת למסע מן העיירה מֹוֶטֶלה אל העיר מינסק
ששום דבר אנושי אינו זר להן .אין ספק :משימה זו
כדי לאתר את גיסה הסורר ,לחלץ ממנו גט ולהתיר עלתה בידו להפליא ,והניבה רומן וירטואוזי.
את אחותה מעגינותה .מסעה עתיר ההרפתקאות
וההסתבכויות האלימות ,בחברת הדמויות המשונות
המסתפחות אליה בדרך ,מחולל מהומה רבתי

אנו שמחים להעניק לו פה אחד את פרס
רמת־גן למצוינות ספרותית בקטגוריית רומן
מקורי.

פרס רמת־גן למצוינות ספרותית | תשע"ו 2016

ובזה באנו על החתום:

פרופ' אבנר הולצמן (יו"ר),
נטע גורביץ ,אלדד זיו,
עמיר לב ,מיה סלע
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רונית רוקאס
זוכת פרס רמת־גן למצוינות ספרותית בקטגוריית יוצרת
ספרות ילדים מאוירת ,על ספרה "לא קל להיות גיבור-על"
(הוצאת כתר/כנפיים).
רונית רוקאס היא סופרת ,עורכת ומתרגמת ספרי ילדים ונוער.
היא בעלת הוצאת "כנפיים" (הוצאה שותפה של כתר) ומנחה
סדנאות כתיבה לילדים ולמבוגרים.
עד כה פרסמה רוקאס ארבעה ספרים" :בדרך של גליה" (הוצאת
כנרת זמורה ביתן" ;)2011 ,החוקים הסודיים של אביגיל" (הוצאת
כנרת זמורה ביתן ,)2012 ,זוכה פרס לספרות נוער ע"ש דבורה
עומר לשנת " ;2015הנסיכה זוהרה" (הוצאת ידיעות ספרים ,טל
מאי )2013 ,ו"לא קל להיות גיבור-על" (כתר ,כנפיים.)2016 ,
צילום :גיל כהן מגן

רוקאס ,בעלת תואר שני בספרות ,היתה במשך כ 15-שנה עורכת
וכתבת בעיתון "הארץ" .היא החלה לכתוב ספרי ילדים לאחר
כשעזבה את העיתון לפני שנים אחדות ,ובכך מימשה חלום שכבר
חשבה שלא תממש לעולם .היא נשואה ,אם לבן ולבת,
ומתגוררת במודיעין.

מאיה שלייפר

זוכת פרס רמת־גן למצוינות ספרותית בקטגוריית יוצרי ספרות
ילדים מאוירת ,על איור הספר "לא קל להיות גיבור-על"
(הוצאת כתר/כנפיים).
מאיה שלייפר עלתה לישראל ב ,1993-בהיותה בת  ,16במסגרת
תוכנית הנוער נעל״ה .ב 2002-היא סיימה את לימודיה במגמה
לתקשורת חזותית בבצלאל עם התמחות בפרינט .היא השתלבה
בעבודה במערכת העיתון "דה מרקר" ,שם פיתחה את השפה
העיצובית של העיתון ,ועבדה על פרויקטים מיוחדים במחלקת
האינפוגרפיקה של מגזין.
שלייפר איירה ספרי ילדים וספרי קומיקס רבים ,בהם "כוכב
הכלב" ו"מחופשות" (" ,)2007הסוד של דליה" (" ,)2008הקסם של
אביה ודליה" (" ,)2009יונה חצי לבנה" (" ,)2010השכנים" (,)2011
"הארנב שרצה להיות עץ" ו"הנסיכה זוהרה" ( .)2013במקביל ,על
סרטוני אנימציה ,אריזות ומשחקי מובייל .ב 2016-הקימה יחד
עם קבוצת "סלה-מנקה" את " ,"Familiar Strangerתערוכה

אינטראקטיבית מבוססת על סיפורים מאוירים של אנשים
דמיוניים.
שלייפר מאיירת בטכניקות רבות  -עפרונות ,צבעי גואש ,דיו ומחשב.
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נימוקי השופטים:

הספר "לא קל להיות גיבור על" מציג שילוב מושלם בין טקסט ואיור.
שני האלמנטים אינם מתקיימים זה ללא זה אך זהו השילוב של
שניהם ,כמו גם הפער הנוצר ביניהם ,אשר מעניק ליצירה את ייחודה
וחינה החד-פעמי.
הטקסט מעביר בגוף ראשון ובשפה ילדית ,אמינה וקלילה ,את חוויותיו
וקשייו של גיבור-על .האיור ,לעומת זאת ,מציג ילד גמלוני ושובה לב
במהלך יומו בגן-הילדים .הניגוד הנוצר בין הטקסט והאיור מדגיש
ומהדהד את הרעיון המרכזי של הספר :הפער ,הבלתי נסבל לעיתים,
בין הפנטזיה למציאות והדרכים לגשר עליו.
הגיבור מנסה להאדיר את יכולותיו ומעמדו דרך דמותו של גיבור העל
אך נוחל מפלה שוב ושוב .רק כאשר נחלצת לעזרתו אחת הילדות
בגן ,המחופשת לפיה ,הוא נוחל הצלחה .בהצטרפותה משנה הילדה
את הפנטזיה המסורתית על גיבור-על זכר ,הפועל לבדו .הקריצה
הפמיניסטית מוסיפה הומור וחן לעלילה ומספרת סיפור נוסף על
ילדות-פיות ,שגם להן יש כוח ושליטה בגורלן ועל סוף טוב הנוצר
בזכות ההדדיות דווקא.
באיורים הצבעוניים ,המאזכרים אמנות נאיבית ,מובלטת הטכניקה
הידנית של גירים צבעוניים .בכך מתאים עצמו המדיום למקום
ההתרחשות  -גן ילדים  -ובה בעת מייחד את היצירה על פני ספרי
ילדים עכשוויים אחרים ,המציגים איור דיגיטלי אחיד במראהו.
המאיירת יצרה עולם צבעוני מאוד ומרובה אלמנטים שעדיין מצליח
להיות קוהרנטי ולייצר סביבה הנעה בטבעיות בין ריאליזם לפנטזיה.
היצירה "לא קל להיות גיבור-על" ,אם כן ,היא יצירה שלמה ,משעשעת
ומתוחכמת ,הפונה לקהל הילדים והמבוגרים ברצינות אומנותית ראויה
להערכה.

על כן מצאנו אותן מתאימות ללא צל של
ספק לפרס רמת־גן למצוינות ספרותית
בקטגוריית ספרות ילדים מאוירת.
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ובזה באנו על החתום:
נעם נדב (יו"ר)
תמר הוכשטטר
כרמית ספיר-ויץ
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אלון אלטרס
זוכה פרס רמת־גן למצוינות ספרותית בקטגוריית מתרגם
יצירה ספרותית לעברית ,על תרגום מאיטלקית שלהרומן
"החברה הגאונה" מאת אלנה פרנטה(הוצאת הספריה החדשה).
אלון אלטרס הוא מתרגם ,משורר וסופר .נולד בישראל בשנת
 1960וארבע שנות חייו הראשונות עברו עליו בעיר רמת־גן.
אלטרס פירסם עד כה ארבעה ספרי שירה וארבעה רומנים.
הוא החל לתרגם ספרות איטלקית בסוף שנות ה( 80-בעיקר
שירה וסיפורים קצרים) .הרומן הראשון שראה אור בתרגומו
היה "לטענת פררה" מאת הסופר האיטלקי אנטוניו טאבוקי
( ,1996הוצאת זמורה-ביתן) .ברבות השנים תירגם שירה,
פרוזה והגות .בין תרגומיו החשובים" :העיר והבית" מאת נטליה
גינצבורג" ,ימי הנטישה"" ,אהבה מטרידה"" ,החברה הגאונה",
"הסיפור של שם המשפחה החדש" ,מאת אלנה פרנטה" ,לא
עכשיו ,לא כאן" מאת ארי דה לוקה (כולם בהוצאת הספריה
החדשה) .אלטרס אף תרגם מאנגלית את "הזקן והים" מאת
ארנסט המינגווי (הוצאת ידיעות ספרים) .כמו כן תרגם מבחר
מ"מחברות הכלא" של ההוגה האיטלקי אנטוניו גרמשי תחת
השם "על ההגמוניה" ואת מסותיו של פייר פאולו פזוליני תחת
השם "קולנוע של שירה" (רסלינג) .כמו כן ,תרגם את "קול
אחר"  -אנתולוגיה של שירה איטלקית בת-זמננו.
אלטרס זכה בפרס ראש הממשלה ( )2001ובפרס ממשרד
התרבות האיטלקי על הפצת הספרות האיטלקית בישראל
( .)2003בשנת  2006הוענק לו תואר אביר מנשיא איטליה על
תרגומיו מאיטלקית ,ובשנת  2008זכה למענק מקרן דן דוד
לעיבוד "השמלה השחורה של אודליה" ,רומן
פרי עטו ,לתסריט.
אלטרס לימד במוסדות רבים ,ובין השאר באוניברסיטה
העברית בירושלים ובאוניברסיטאות של סיינה ופיזה.
הוא נשוי ואב לבן ובת.
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נימוקי השופטים:

מאז הופיעו לראשונה ספריה של אלנה פרנטה בעברית ,הצטרפה
גם התרבות הישראלית לתופעה ספרותית של סופרת מן המעלה
הראשונה ,המביאה לקהל קוראיה לא רק ספרות מעולה ,אלא גם
סיפור מסתורין ביוגרפי שהצית את הדמיון והסקרנות בארצות רבות.
ברומן "החברה הגאונה" (הספריה החדשה) ,הראשון בסדרת הרומנים
הנפוליטניים של פרנטה ,נפרשת לפני הקורא עלילה כפולה ,שהיא
בעצם שתי עלילות שזורות זו בזו ,של שתי החברות אלנה ולילה,
המתחילה בהיעלמותה הגמורה של לילה ,וממשיכה בסיפור מורכב
ורחב יריעה שכותבת לקורא חברתה ,כמין נקמה.
בחלק ראשון זה ,נגללת פרשת החברות מילדות ועד נערות ,על רקע
שכונה נפוליטנית מסוגרת ,שהיא עולם אפוף אומללות ואלימות,
ססגוני כשם שהוא מסוכן ,בשנות החמישים של המאה הקודמת.
תרגומו של אלון אלטרס ליצירת מופת מרתקת זאת מעולה.
אלטרס ,סופר ומשורר רב הישגים בעצמו ,השכיל להביא מניסיונו
ומטעמו הספרותיים לעבודת תרגום זאת ובמיוחד הצטיין בהקשבה
עדינה לסגנונה של פרנטה .העברית בתרגומו גמישה וקולחת ,עשירה
ואינה מכבידה על הקורא .התוצאה היא כפי שעליה להיות בתרגום
מן השורה הראשונה :היצירה הספרותית זוכה בקול זהה בעוצמתו
ובמורכבותו גם אצל הקוראים החדשים ,והגשר המיוחל בין שפות
ותרבויות ניצב איתן.
אלטרס גבר בהצטיינות על כל המכשולים שמעמידה עבודת התרגום
בפני כל מתרגם :דיבורן של הדמויות נשמע טבעי ולא מאולץ ,העלילה
זורמת ואינה מועדת למהמורות לשוניות ,והאפקט העז שיוצר הספר
בקוראיו משתחזר להפליא במקור כבתרגום.

על הישגו האמנותי הראוי לציון ראו
השופטים לנכון להעניק לו את פרס
רמת־גן למצוינות ספרותית בקטגוריית
תרגום יצירה ספרותית לעברית.
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ובזה באנו על החתום:

פרופ' עמינדב דיקמן (יו"ר),
ד"ר חגית אלדמע,
אבנר שפירא
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דנה כספי

צילום :נילס תורוולד אסטרבו
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זוכת פרס רמת־גן למצוינות ספרותית בקטגוריית מתרגמת
יצירה ספרותית לעברית ,על תרגום מנורבגית של הספר
"רומן  ,11ספר  "18מאת דאג סולסטד (הוצאת בבל).
דנה כספי נולדה בירושלים .למדה אמנות באקדמיה "בצלאל"
ולאחר מכן לימודים קלטיים וסקנדינביים באוניברסיטת
אדינבורו בסקוטלנד ,ממנה קיבלה תואר דוקטור בספרות
סקנדינבית בשנת  .2000היא השתלמה בספרות נורבגית
באוניברסיטת ְטרֹוְמֶסה שבצפון נורבגיה.
משנת  1996מתרגמת כספי ספרות יפה מהשפות
הסקנדינביות – דנית ,נורבגית ושבדית .היא מתרגמת בעיקר
סופרים עכשוויים ,בהם פטר הוג ("חוש השלג של העלמה
סמילה")ֶּ ,פר ֶּפֶטרסון ("יוצאים לגנוב סוסים") ,לארס סֹוִּבי
ּכריסטנסן ("חצי-אח") ,רוי יקוּבסן ("ילדת פלא")ֶּ ,פר אּולּוב
ֶאנקוויסט ("ביקורו של רופא המלך") ,ביארנה רֹויֶטר
("השקרן מאומבריה")ֶ ,של ַאסקיְלדֶסן ודאג סּוְלסטד.
היא תרגמה את טרילוגיית "קריסטין ַלוו ַר ְנס ַדֶטר" מאת
הסופרת הנורבגית זוכת פרס נובל סיגריד אּו ְנ ְדֶסט .במקביל
היא עוסקת גם בתרגום ספרי ילדים ,ביניהם תרגומים חדשים
לספריה של אסטריד לינדגרן כגון "בילבי גרב-ברך" ו"מדיקן"
ולסיפורי משפחת המומינים מאת טּוֶבה ינסון .בימים אלה
היא שוקדת על תרגום ששת הכרכים של הרומן "המאבק
שלי" מאת הסופר הנורבגי מעורר המחלוקת קרל
אובה קנאוסגורד.
בשנת  2001זכתה כספי בפרס שר התרבות ,המדע והספורט
על תרגום הספר "אחים בדם" מאת אינְג ַוור ַאמְּביורנֶסן,
ובשנת  2011בפרס למתרגמים משפה מיוחדת (במסגרת
פרסי שרת התרבות והספורט בתחומי היצירה הספרותית)
על תרגום הספר "רשימותיו האחרונות של תומס פ' למען
הכלל" מאת ֶשל אסקילדסן .כמו כן ,זכתה לפרס (NORLA
 )Norwegian Literature Abroadמטעם משרד החוץ
הנורבגי בשנת  2013ושנה לאחר מכן בעיטור אנדרסן על
תרגום הספר "משפחת המומינים  -חורף קסום" מאת טובה
ינסון.
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נימוקי השופטים:

"רומן  ,11ספר  ,"18שפורסם בנורבגית ב ,1992-הוא ספרו הראשון
המתורגם לעברית של דאג סּולסטד (הוצאת בבל) ,מהבולטים
שבסופרים הנורבגים בני זמננו .היכרות ראשונה זו מעוררת עמה
ציפייה גדולה ליצירות נוספות ,לא מעט בזכות תרגומה של דנה כספי.
גיבור הרומן הוא ביורן הנסן ,גבר בן  ,50גזבר העירייה של עיר קטנה
ב"נורבגיה העוינת ,המיוערת ,המרוחקת והנידחת" ,כפי שהיא מתוארת
בספר .חייו היציבים והבורגניים של הנסן נעדרים לכאורה דרמות
גדולות ,והדרמות המעטות שפקדו אותו – עזיבת אשתו ובנם הפעוט,
עימותים בעקבות חברותו בלהקת תיאטרון חובבים ופרידה מבת הזוג
שבעקבותיה בא לאותה העיר – נהפכו זה מכבר לנחלת העבר .כאשר
הקוראים מתוודעים אליו ,הנסן הוא אדם בודד כמעט לגמרי השבוי
בשגרה שוחקת ומתמודד עם חידושו המפתיע של הקשר עם בנו
הסטודנט ,לאחר נתק ממושך ביניהם .הוא מוטרד מחוסר המשמעות
של חייו ומרהיב עוז ליזום תוכנית סודית שתהפוך אותם על פיהם.
ההרהור האקזיסטנציאליסטי שסולסטד מנסח בספרו ,המעורר
תחושות של אימה וחרדה הניבטות מרכיביו היומיומיים של הקיום
האנושי ,זכה בידיה של דנה כספי ללבוש עברי עדין ,מאופק ומהודק,
הנקרא בהנאה ובהתפעלות הולכות וגוברות .תרגומה גורף את
הקוראים אל מעמקי נפשו של הנסן ,גורם להם להזדהות עם חוסר
יכולתו להסכין עם המציאות הקרה והמנוכרת האופפת אותו ,וגם
מאפשר להם להתעודד יחד עמו מהסיכוי לישועה שהוא מוצא לעצמו,
גם אם ישועה זו כרוכה בקשיים עצומים ובהונאה של רוב סביבתו.
כאשר הגיבור קורא ספר מאת סרן קירקגור ,הוא נדהם מהאופן שבו
"הצליח הפילוסוף הדני הזה להפיח רוח חיים במושגי יסוד דוגמטיים
עתיקים ,שלמעשה היו כבר מזמן לאבן שאין לה הופכין בעיני ביורן
הנסן .הוא חש בנוכחות ובעוצמה העולות כאד מדפי הספר ואוחזות
בנפשו” .כספי ,שהעשירה את עולם הספרות הישראלי במגוון תרגומים
ליצירות מהשפות הסקנדינביות ,הצליחה בתרגומה היפהפה לרומן
של סולסטד לטעת תחושות דומות.

על הישגה האמנותי הראוי לציון ראו
השופטים לנכון להעניק לה את פרס רמת־גן
למצוינות ספרותית בקטגוריית תרגום
יצירה ספרותית לעברית לשנת .2016
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פרופ' עמינדב דיקמן (יו"ר),
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