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כלכלה
ויקינגית

המינוטאור הגלובלי

קיפה מאת עמי וטורי ,הטוען כי
ליטי מובהק ,מודל של חזון ותקווה,
עולה התהייה אם הניאו-ליברליזם
לפני החברה הישראלית ,ששאפה
ל צדק ושוויון.

ג'ורג' לייקי

"הספר הזה הוא אחד מהפרסומים הנדירים ביותר ,שאפשר לומר
עליהם שהם דחופים ,עכשוויים ,ולגמרי חיוניים( ".טרי איגלטון)
"רוק־סטאר בהתהוות של המחאה נגד צעדי הצנע האירופיים".

(הדיילי טלגרף)

איך הסקנדינבים עשו את זה,
ואיך גם אנחנו יכולים

יאניס ורופאקיס ,פרופסור לכלכלה ,היה שר האוצר של יוון וחבר
פרלמנט מטעם מפלגת סיריזה ,שהתפטר במחאה על כניעתה של
ממשלת יוון לדרישות כלכליות דרקוניות של הקהילה האירופית .הוא
פתח דבר ואחרית דבר :עמי וטורי
היה ממייסדי התנועה הפרוגרסיבית הפאן־אירופית .DiEM25 ,במאי
 2020הקים יחד עם ברני סנדרס את "האינטרנציונל הפרוגרסיבי" שנועד
לגייס פעילים וארגוני שמאל מרחבי העולם למאבק משותף באי־שוויון,
ניצול ,אפליה והרס הסביבה.

לוג אמריקאי ,מומחה לפעולה ישירה
ארגוני שלום ,בתנועה לזכויות האזרח
ה סביבתית.

יאניס ורופאקיס

המינוטאור
הגלובלי

רה למחשבה
ציאל דמוקרטית
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קרל פולני ( ,)1964-1886איש רוח ממוצא
יהודי־הונגרי ,היה אינטלקטואל רב־תחומי
ומחשובי ההיסטוריונים החברתיים של המאה
העשרים .הוא עסק בפיתוח השקפה כוללת על
אופי היחסים הכלכליים במסגרות חברתיות
שונות; ועיסוקו זה הוביל אותו — בין השאר
באמצעות מחקר היסטורי ואנתרופולוגי —
לניתוח כלכלת השוק כצורה ייחודית של ארגון
חברתי .פולני גדל בשלהי ימיה של האימפריה
האוסטרו־הונגרית .הוא למד משפטים,
ובמלחמת העולם הראשונה שירת כקצין
פרשים בצבא האוסטרו־הונגרי .ב־ 1924עזב
פולני את הונגריה מסיבות פוליטיות ,עבר
לווינה ושימש שם עיתונאי כלכלי .מחשבתו
הפוליטית ,שמגיעה לשיא ביטויה בספרו
התמורה הגדולה ,התעצבה על רקע "הדור
הגדול" של בודפשט ,הניסוי קצר הימים של
"וינה האדומה" והחשיבה החברתית הקתולית.
עם עליית הפשיזם נאלץ פולני להימלט
ללונדון .לימים הוא היגר לצפון אמריקה ,ושם
לימד ,חקר וכתב עד יומו האחרון.

מבוא :דני גוטוויין

מחיר מומלץ₪ 92 :
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סוציאל דמוקרטית

המקורות המדיניים והכלכליים של זמננו

קרל פולני

ודה של ג'ורג' לייקי ,מתבונן מקרוב
כלית סוציאל-דמוקרטית ,המציעה
משולח רסן והן לכלכלה ריכוזית
שכנעת מסביר לייקי כיצד נורבגיה,
חות לאזרחיהן רמת חיים גבוהה,
ולה ורשת ביטחון סוציאלי מעוררת
ות הפרט ועל ערכי הדמוקרטיה.
וחד על רקע משבר הקורונה ,אשר
הכלכלה הניאו-ליברלית ,ולעומתם,
סוציאל-דמוקרטית.

בארי

התמורה הגדולה

ת פערים חברתיים? האם חברה
חופשית היא מודל כלכלי-פוליטי
דל מקומי ,תלוי תרבות ,או הצעה

מנגנון ההרס של הניאו־ליברליזם ,החוזר ומייצר משברים כלכליים,
חברתיים ופוליטיים ,מקומיים ועולמיים ,זוכה בספר זה להסברים
מאירי עיניים ומגולם בדימוי הציורי של המינוטאור – אותה מפלצת
מהמיתולוגיה היוונית ,בעלת גוף אדם וראש שור ,שהטילה את
חיתתה על תושבי כרתים ,וצעירים וצעירות מאתונה הועלו לה
קורבן .הספר מתחקה אחר תקופת שלטונו של "המינוטאור
הגלובלי" ,משנות ה־ 70ועד למשבר הכלכלי של  ,2008ומראה כיצד
גם לאחר שהמינוטאור נפגע אנושות במשבר ,ממשיכות עוויתות
המוות שלו להדק את לפיתת החנק של הכלכלה והחברה הניאו־
ליברלית.

בארי

התמורה הגדולה הוא מספרי ההיסטוריה החשובים של המאה העשרים,
וחשיבותו ניכרת גם בימינו .קרל פולני חושף בספרו את שורשי הקטסטרופה
שפקדה את האנושות בתקופתו .תחילת הסיפור בתהליך התיעוש ,שצבר
תאוצה במפנה המאה התשע־עשרה .תהליך זה חולל מהפכה חומרית
ורעיונית שהחריבה את מוסדותיה של החברה הכפרית האגררית המסורתית,
וכוננה סדר עולם חדש שדגל בחירויות הפרט ובסחר חופשי ,מתוך קישור
הדוק ביניהם .בקישור זה ,שהכפיף את חיי האדם לכללי המיקח והממכר,
טמון זרע הפורענות" .במקום שהכלכלה תהיה משוקעת ביחסים החברתיים,
היחסים החברתיים משוקעים במערכת הכלכלית" — כך פולני מסכם את
היפוך היוצרות שסימן את בוא הקפיטליזם .התוצאה הייתה פגיעה מתמשכת
ברקמת הקהילה ,בחיי המשפחה וביחסים החברתיים בכללותם .אך הפגיעה
לא הייתה מוגבלת לחברה :ל"שוק החופשי" הייתה השפעה הרסנית לא
פחות על הכלכלה ,כפי שמעידים המשברים התכופים המערערים את
תפקוד המשק ברמה הלאומית והבינלאומית .הבולט שבמשברים אלו הוא
השפל הגדול של שנות השלושים של המאה העשרים ,שהביא לקריסה
כלכלית ומדינית כלל־עולמית .זה היה המצע שעליו צמח הפשיזם — תגובה
נואשת של ציבור חסר אונים למול כוחות השוק .הפרשנות שקרל פולני
מעניק לפרק זה בהיסטוריה המודרנית מאפשרת לנו להבין טוב יותר את
אמריקה,
אירופההמתפתח בימינו.
למשבר הליברליזם
קשיי ההווה ,ובמיוחד את הגורמים
העולם
הכלכלההפוקדים את
החברתיים והסביבתיים
הגלובלית
לנוכח המשברים הכלכליים,ועתיד
הקפיטליסטי הגלובלי במאה העשרים ואחת ,הגותו של פולני שבה ומעוררת
התעניינות רבה וחשיבותה זוכה להכרה מחודשת.
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קרל פולני

עמליה כהנא־כרמון

שירה
תמיר גרינברג

על הנפש הצמאה
הוצאת עם עובד2000 ,

אבות ישורון

חרסים

דן מירון הוא מבכירי חוקרי הספרות
בישראל ,פרופסור אמריטוס באוניברסיטה
העברית בירושלים וחבר האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים .מחקריו
הרבים בספרות עברית ובספרות יידיש זיכו
אותו ,בין השאר ,בפרס ביאליק לחוכמת
ישראל ,1980 ,ובפרס ישראל לחקר הספרות
העברית.1993 ,

׳חרסים׳ נלקט מתוך הארכיון של אבות ישורון שמסר בשעתו למכון
״גנזים״ .קטעי שירים ,פתקים ,מכתבים ומחשבות מן השנים ,1991-1932
כולם טיוטות שנותרו בניירותיו ולא נכנסו לספריו .יש לראות בהן חלק
בלתי נפרד מגוף עבודתו .הן מאירות באור בהיר את המנגנון הנפשי
שלו ,ממחישים עד כמה לא היה שום חיץ בין האדם הכותב לאדם החי.
השירה היתה נשימה ספונטנית .היא עומדת על קצה הלשון ,ויותר מכל
פעולה לשונית היא פעולה של חיים ,גם כאשר המוות הוא הנושא שלה.

כל השירים עד כה

גרינברג הוא בן נאמן למסורת הרציונליות ,התוהה בדרך השכל על
היש החומרי והנפשי ,ובה בעת ממשיך את המסורת ההומניסטית,
הנסמכת על חשיבות היחסים שבין אדם לרעהו ,חרף הכאב והאובדן
שהם טומנים בחובם .בין כל אלה חייב המשורר להלך כמי שמהלך
בין הטיפות .גרינברג מצליח לעשות כן בזכות שליטה מעוררת
השתאות בשפת השירה ,שבה הסדר המוזיקלי מאזן את המסר,
טרגי או לוהב ככל שיהיה ,וסופו אמירת כן לחיים ,לאדם ולאהבה.

אבות ישורון

הגלגל הגדול1985 ,

סד
ח ֶ
בְּ ֶ

הרואין ,הישארות הנפש
הוצאת הקיבוץ המאוחד ,סדרת ריתמוס2017 ,

מתח מתמיד בין הגופני לרוחני ,בין הרגשי לאינטלקטואלי ,בין
הפיזיקה למטפיזיקה ובין האהבה למוות מניע את יצירתו של
גרינברג ומעניק לה את כוחה .אף על פי שאינו נמנע משאיפה לשגב
רומנטי ,ואולי גם מצימאון מיסטי ,שיריו קשורים קשר אמיץ בחיים
הארציים ,המוחשיים .כך ,לצד שירים של חמדה ושל שמחה ארוטית,
שהם מן החושניים והעדינים ביותר בשירת האהבה הישראלית,
שירתו ספוגה בהשכלה ובידע ונשענת לא מעט על מדעי הטבע ,על
ההיסטוריה ועל מסורת הספרות המערבית.

דיוקן עצמי עם קוונט וחתול מת
הוצאת עם עובד1993 ,

חרסים

ספרי תמיר גרינברג המכונסים בקובץ זה:

כבר כשראה אור קובץ השירה הראשון שלו ,דיוקן עצמי עם קוונט
וחתול מת ( ,)1993נדמה היה כי תמיר גרינברג עתיד להיות מבכירי
השירה העברית בדורו .שני ספריו הבאים ,על הנפש הצמאה (,)2000
והרואין ,הישארות הנפש ( ,)2017קיימו את ההבטחה והעמידו יחד
גוף יצירה משוכלל ,מדויק ורב יופי ,יוצא דופן באופיו ובטיבו .גוף
יצירה זה מכונס כאן כולו ומציע לקוראי השירה העברית הזדמנות
להיחשף אליו במבט מקיף.

תמ י ר ג ר ינ ב ר ג
נִמצְ אֻ
שׁ ָﬠזַבְ ִתּי אוֹ ֹלא הִ ׁשְ ל ְַמ ִתּי .אוֹ אֻ לַי ָה ֻי וְ ְ
וּמלִּים ֶ
ע ֹד שֻׁ ר ֹת ִ
שָׁאַרנָה סְ ֻגר ֹת.
שֹׁלּאַ .החֲבִ יֹלת ִתּ ְ
נִדמֶ ה ֶ
בְּ ׁשִ ִירים וְ לִי רַ ק ְ
וּמי יִפְ תַּ ח א ֹתָ ן.
וּלְאַחַ ר שֶׁאֶ ְמסְ רֵ ןִ ,מי י ֹדֵ ַﬠ מָ תַ י ִ

תמיר גרינברג ,יליד  ,1959הוא אדריכל
במקצועו ,משורר ומחזאי ,תושב תל אביב.
יצירותיו תורגמו ,בין השאר ,לאנגלית,
לערבית ,לגרמנית ולספרדית ,ומחזותיו
הועלו על הבמה בישראל ,בארצות הברית
ובאירופה .גרינברג הוא חתן פרס ראש
הממשלה לספרות בשנים  2000ו.2009

לספר מצורפת אחרית דבר מקיפה מאת דן מירון.
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הספר ראה אור בסיוע מרכז הספר והספריות
בתמיכת משרד התרבות והספורט – ִמנהל התרבות
ובסיוע מפעל הפיס

כל השירים עד כה

מחיר 92 :ש״ח

ָאתי לִבְ ח ֹר לִי קַ ְרקַ ע ֶלﬠ ִָתיד ָלב ֹא
ִאי ֻל בּ ִ
ִיתי יָכ ֹל לִבְ ח ֹר ט ֹב ִמבֵּין ֵכּסֵא ֶלﬠָשׂר
ֹלא ָהי ִ
ִיתי בּ ֹחֵ ר י ֹם צ ֹם גְּ דַ ְליָהַ ,היּ ֹם.
וְ ִאי ֻל בָּחַ ְר ִתי אֶ ת י ֹם מ ִֹתי ָהי ִ

אחרית דבר מאת דן מירון

הוצ א ת הק י בו ץ המ אוח ד

הספר יצא לאור בסיוע קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב )ע״ר(
בתמיכת משרד התרבות והספורט – מינהל התרבות
ובסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות
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אגי משעול

תמיר גרינברג

אבות ישורון

מאיר ויזלטיר

יעל סטטמן

אורלי עסיס

יעל סטטמן

ב ּעֵרה
בעניין ה ְ

אורלי עסיס

מה עכשיו ,אמא

ב ּעֵרה
בעניין ה ְ

מה עכשיו ,אמא

ע לָאַהֲבָה ,בּוֹאו ּ נַעֲש ֶׂה
ג ַ
בְּנוֹ ֵ
תֹק
לְ ַ
עצְמֵנו ּ טוֹבָה ְונִשׁ ְ ּ

יל ָ ִדים!
עשִ ׂיתִי שׁ ְלֹשָה ְ
ָ

ְקצָתְ ,ונַרְ עִישׁ
עצֶב הָאָרֹךְ,
ענְיַן הָ ֶ
בּ ִ
ְ

מה עכשיו ,אמא הוא ספר השירה השני של אורלי עסיס .קדם לו
חרפות קטנות ,שראה אור ב ,2014-בהוצאת עיתון .77

ב ּעֵרָ ה הַ ּ
פְנִימִית הַחוֹרֶ כֶת,
ענְיַן הַ ְ
בּ ִ
ְ

יה שבגליל התחתון ומתגוררת בתל
הראשון.

אליעז כהן

כביכול ,אלה הן החוויות האוניברסליות ביותר :הריון,
לידה ,הורות .אלא שהאוניברסלי אינו בהכרח נדוש; לפעמים
הוא רק זקוק לניסוח מחדש .אורלי עסיס מציעה בשירתה מבט
מקורי ורענן  -פרוע ומעורר אמון גם יחד  -ביחסים שבין
אם צעירה לילדיה ,שבינה ובין ציפיות החברה ,שבינה ובין
גופה ,חרדותיה ותשוקותיה.
רגע המעבר מעמדה של בת לעמדה של אֵם הוא לעתים רגע של
פרידה מן העצמי ,של הכרה בחלוף הזמן ,וגם של הכרה בחוסר
האונים לנוכח החיים ,העתידים להרחיק בינינו ובין היקרים
לנו ביותר .עסיס מתמודדת עם הקושי הנובע מכל אלה בדרך
משלה :היא מדבררת אותו עוד ועוד ,עד שכוחו לאיים נשחק
ובמקומו מופיעות בת צחוק ,תבונה ונחמה.

מזמור ליום חול הוא ספרו השישי של המשורר אליעז כהן.
ספרו הקודם ,מחר הירח יזרע  -נ"א שירי אהבה ,ראה אור
ב 2018-בהוצאת אבן חושן .כהן ,נשוי ואב לארבעה ,חבר
קיבוץ כפר עציון ,הוא מעורכי כתב העת משיב הרוח וממובילי
תנועת השלום ארץ לכולם.

שׁ ֶאֵין ָּדבָר בֵּינָם וּבֵין אַהֲבָה.

הוד והומור וחסד פתאומי מאכלסים את שירתו של ישראל נטע ,חבר
קיבוץ בארי שבצפון הנגב .הוא משורר מתבונן ,איש של קשב,
צלם במלים .באיזושהי נקודה במרחב שירתו נמצא "אני" ,אבל
מהו האני הזה לעומת ריח אדמת הלס ,לעומת צבעי המדבר ,לעומת
הזיכרון התרבותי המצטבר של בן הארץ והמוזיקה שבשפת תושביה.
כוחו של הטבע לעורר פשטות ופליאה מתמזג בשירת נטע ברגעים
חולפים של חיי משפחה ,מלידה עד מוות .האהבה והכיליון,
היש והזיכרון ,הולכים בה יד ביד ,מעניקים משמעות לחוויה
האנושית ,ולו לרגע.

אליעז כהן

ישראל נטע
האלכסון של אמש

מזמור ליום חול

מזמור ליום חול

זו אידיאליזציה של חיי המשפחה,
הבה הזוגית ,ובכל זאת ,סטטמן
כת בו תמיד :היא מנסה לחלץ מן
ומעניקה לזולת תשומת לב שמשקלה

קפל

בחסד

ישראל נטע

מד ָּף ",סטטמן עונה במקום
ה ַּ
ם עַל ַ
זֶה מֵר ֹב חֹם ",היא אומרת באחר,
וזֵר?
תָה ח ֹ
ולְךָָ .
ע א ֶת ק ֹ
ל ִׁש ְמ ֹ ַ
מתַי אַ ּ
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חרסים

פנקס הסונטות

מ ּ
פְצִיעַת הָאֲ ָדמָה,
הַל ְ ּלו ּהו ּ ִ

מִן הַ ּ
ב ּרְ ָקנִים.
קוֹצִים וּמִן הַ ַ

האלכסון של אמש הוא ספרו הרביעי של ישראל נטע ,יליד
 ,1956חתן פרס יהודה עמיחי לשירה ,וגם בו ניכר קולו
השירי המשוכלל והמפתיע .אף על פי שהוא נשען על מסורות
קיימות  -החל בשירה השקולה וכלה בפואמה הקצרה בפרוזה,
החל בשירה הפסטורלית וכלה במזמורי תהילים – נטע משלב ביניהן
באופן מרתק וכמו מסמן בספריו טריטוריה פואטית משלו.

עכְשׁ ָו?
ח ַ
אפְשׁ ָר ל ָנו ּ ַ
ֶ

הַל ְ ּלו ּהו ּ מִן הַצָ ּהֹב אֲשׁ ֶר ל ַ ַ ּ
קיִץ וּמִן

א ֶדר?
תּלוֹת עַל עֵץ ֶ
לְהִ ָ

הָאֶרוֹס הַ ּ
מָתוֹק

ת ּ
תחַת לָהָר?
תּנוּמָה ִ
פ ֹס ְ
לִ ְ
מ ַּ
תּירָ ס?
ב ּתוֹך ְ שָ ׂ ֶדה שׁ ֶל ִ
בּל ַע ְ
לְהִ ָ

אנִים.
ת ֵ
אֲשׁ ֶר ל ַ ְּ
הַל ְ ּלו ּ נָשׁ ִים יָפוֹת ַואֲנָשׁ ִים

לְהַ ִקּיז אֶת הָאֱמֶת עַל הָעוֹל ָם הַ ּ
מַר?

בּכֶם
אֲשׁ ֶר צַל ְמוֹ נִשׁ ְקָף ָ

האלכסון של אמש

זָּהָב ",כותבת יעל סטטמן ,ונדמה
שבעזיבת בית וילדו ּת ,היא מציבה
המניעה את שירתה כולה .הרי
מאחורי ההומור והרמיזה החושנית
חיפו ּת :היכן תימצא שייכות ,היכן
הגאולה נשללה ממנו?

 2אוקטובר 1989

ח ּ
מעַט
טָה כְ ּבָר נִזְרַ ק ְ
ב ּפְיוֹרְ ִדים ֶׁשל הַ ִ
ַ
א ֶׁשל
עצֵי ֵ
בעָה :שׁ ְלֹשָה ֲ
גּ ְ
זָהָב .בְּרוֹם הַ ִ
ב ּרוֹשׁ ִים נִצֶּבֶת ל ְאֹרֶ ך ְ
תּיקִים .שׁ ו ּרַ ת ְ
ע ִ
ַ
פַרְ ֵד ּס נִפְקָדְ ,וכֶתֶם חַרְ צִיּוֹת ּ
ּ
פוֹרֵ ץ
הֵיכָן ֶׁשהַמְרַ ּ
חמִיץ כַ ּ ּ
מטְרִ ים.
מָה ֶ
סֵס הֶ ְ
סקִי
גּנִים אַמְדו ּרְ ְ
תנ ַ ְ
מ ְ
ב ּאָזְנַיִם עוֹד ִ
ָ
ב ּן וְגו ּרְ יוֹן הַזָּקֵןָׁ .שרִ ים שׁ ִיר
הַ ֵ
ענָנָה .אָי ֹם
הַ ּׁשִירִ ים .עַרְ ש ֵׂך ְ רַ ֲ

מִן הַ ּ
פָנִים.

אה אור בסיוע
ושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב
משרד התרבות והספורט  -מִנהל התרבות
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

0 0310006892 5
דאנאקוד 31-6892

סדרה לשירה

את הקיבוץ המאוחד

0 0310006882 6
דאנאקוד 31-6882

הספר ראה אור בסיוע מרכז הספר
והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט.
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

0 0310006869 7
דאנאקוד 31-6869

עקִיבָא :ק ֹ ֶדשׁ הַ ֳ ּ
ק ָדשׁ ִים.
תכַ ּ ֵו ּן ֲ
הִ ְ

הוצאת הקיבוץ המאוחד

סדרה לשירה
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תּי מַה
בנ ְ ִ
כַ ּנִ ּ ְדג ָּלוֹת .סוֹפְסוֹף הֵ ַ
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הבּ ֵערה
בעניין ְ
יעל סטטמן
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מזמור ליום חול
אליעז כהן
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האלכסון של אמש
ישראל נטע

www.kibutz-poalim.co.il

ספרים חדשים מאי 2021
סיפורת
ז׳ּוזה סאראמאגּו

ייר פורטרטים בעל מוניטין ,המצייר בשביל בני ליסבון מן המעמד
גבוה ,שיש להם כסף לשלם ,והערכה עצמית מספקת כדי לתלות
את דיוקן־עצמם ,דיוקן שלרוב הוא שקר מתחנף ,מריחה על הבד
של המודל.
בעה אצלו כשהוא מתחיל לצייר דיוקן של תעשיין מצליח
שון נִ ֶ
מנהל פרשיית־אהבים עם מזכירתו) .לפתע מתעוררת בו שאיפה
שלו יגלה את דמותו האמיתית של המודל שלו ,אף מבלי לדעת
של אמת הוא חותר .לצורך זה הוא מתחיל לצייר במקביל ,בלי
ד ובלי שהכסף ישתק אותו ,פורטרט שני ,חשאי ,של התעשיין.
הפרויקט השני נכשל :הוא מבין שמי שמצייר פורטרט משקף את
ערכו של הפורטרט הוא כערך הצייר .הוא־עצמו אינו אוהב את
ו כי הוא חוֹ וה את עצמו כמיותר ,עייף ,ותרן ,אבוד.
ה בדעתו לעבור לכתיבה ,צורת ביטוי שאינו מיומן בה; לפני שנתיים
דיות במוזיאונים ,גלריות וכנסיות ברחבי איטליה ,ועכשיו הוא
נית את רשימותיו מאותו מסע ,כתרגילים בכתיבת אוטוביוגרפיה.
שובה של הטקסט שלו ,שלמראית עין אינו יותר מתיאור יצירות
איטלקיות ,תגלה שהוא מסגיר ומנער טראומות מן העבר של כותבו,
תעוררות של "האני" הפוליטי שלו.
החברה שלו התמצה .בינתיים נעצר
ש .גם הקשר השטחי שלו עם ֵ
במפתיע על־ידי הדיקטטורה הסאלאזארית ומעוּ נה בכלא .אגב
כושלים לבקרו שם ,מכיר ה .את אחותו של החבר ,פעילה פוליטית
ל"אתחול מחדש" של עצמו.
ת ואשה ממשית .כל זה יתקשר ִ

מדריך לציור ולקליגרפיה

ז׳ּוזה סאראמאגּו
מדריך לציור ולקליגרפיה

ז'וּזֶ ה סאראמאגוּ

מדריך לציור ולקליגרפיה

ה .הוא צייר פורטרטים בעל מוניטין ,המצייר בשביל בני ליסבון מן המעמד הבורגני
הגבוה דיוקן שלרוב הוא שקר מתחנף .לפתע מתעוררת בו שאיפה שהציור שלו יגלה את
דמותו האמיתית של המודל .הרומאן הראשון של הסופר האהוב ,מחבר 'על העיוורון',
חתן פרס נובל לספרות .מפורטוגזית :מרים טבעון

גו פרסם בן  25רומאן ראשון ,שאחר־כך התכחש לו 30 .שנה
שפרסם את 'מדריך לציור ולקליגרפיה' ,הרומאן הראשון "הרשמי"
 ,)1ספר המבשר עמומות את המשך כתיבתו .אך רק כשהיה בן ,58
עפר' ,פרץ אצלו בבת־אחת הסגנון הייחודי המפורסם שלו ,שהפך
ורך  30שנה ,ל"כותב הרומאנים הכי מוכשר בעולם של ימינו"
לום ,)2003 ,ולחתן פרס נובל לספרות.
ך לציור' ,הרומאן היחיד של סאראמאגו המסופר "בגוף ראשון",
א את קטעי "ההגות" האירונית ,המכתמית ,המערטלת מקוּבלוֹ ת,
ת לו; את הדימויים המפתיעים; את ההזרה של מצבי יום־יום
תקריב פרטני – אך עדיין נעדר בו קולו של המספר השנון ,החכם
חד ,הפורש "בגוף שלישי" עלילה עתירת דמיון ויוצאת־דופן.
שהוצאנו את  14הרומאנים שפרסם סאראמאגו בחייו מאז פריצתו
אנו משלימים את המפעל עם הרומאן הקדם־סאראמאגואי הנוכחי,
תרגומה המרהיב של מרים טבעון.

ריה החדשה

ימן קריאה/
הקיבוץ המאוחד
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הספריה החדשה
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אברם קנטור

המספר של
ַ
הולכים ומתרחבים כאדוות ,מגלה
מ ה ה ר את העולם  -ואת עצמו .בכל פעם מעפיל
על העצים" ,לגבהים חדשים .גם אם בדרך נכונו
מכאיבות ,אין הוא מוותר ,אלא רותם את גילוייו
רחבת עולמו הפיזי והנפשי.
גרות ,מן הילדּות במשפחת עולים בחיפה ,בשנותיה
של המדינה ,ועד הבחירה המפתיעה שהוא בוחר
תוב ברגישות רבה .סיפור זה מואר במקביל באור
ים עם האם בזקנתה ,כעבור שנים ,כאשר היחסים
מקבלים תפנית של ממש.

ילד אחד מההר

ילד אחד מההר

אברם קנטור

ט ו ר הוא סופר ,עורך ומתרגם פורה ,שעמד שנים
ת פועלים .לצד ספרי הפרוזה פרי עטו חיבר גם
ם לילדים.

סיפור התבגרותו של ילד במשפחת עולים בחיפה ,בשנותיה הראשונות של המדינה,
המואר במקביל באור אחר במפגשים עם האם בזקנתה ,כעבור שנים ,כאשר היחסים בין
השניים מקבלים תפנית של ממש .אברם קנטור הוא סופר ,עורך ומתרגם פורה ,שעמד
שנים בראש ספרית פועלים.

אברם קנטור
ילד אחד מההר
עיצוב הסדרה :דוד בן הרא״ש

בסדרת פועלים סיפורת
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ילדים ונוער
נ ִָתי ַּביִת
ַמ ֵהר ַמ ֵהרֶ ׁ ,שלּ ֹא נְ ַאחֵ ר!

טע ְל ִי
נֶ ַ
ג ב ִירְץ
ְ

לְ הַ ׁ ְשקו ֹת עֲצִ יצִ ים ,לְ הַ אֲ כִ יל חֲ תוּלִ ים...
ש ּ ֵמחַ ?
הַ ִאם י ְַס ּ ִפיקוּ לְ הַ ִ ּגיעַ ? וְ ֶאת ִמי ֵהם רו ֹצִ ים לְ ַׂ

אִיו ּּרִים:

אסתי אוֹסוֹבסקי

ג ב ִירְץ
נֶ ַ
טע ְל ִי ְ

מֵאֵת

שו ֹת
ר ֹ ִ ּניַ ,א ָּבא וְ ִא ּ ָמא ְמ ַמהֲ ִרים ְמאֹד ל ַָר ּ ֶכבֶ ת ,אֲ בָ ל ַמה ּ ַל ֲע ׂ
ׁ ֶש ּצ ִָר ְ
יך לְ הַ ְס ּ ִפיק לֶ אֱ ר ֹז ַמ ּ ָתנָה ,לְ ִה ּ ָפ ֵרד ֵמהַ ֻּבבּ ו ֹת,

נ ִָתי ַּביִת

עָ ִמית ְט ֵריינִ ין

ה ַ ְּדרָקֹון ו ְסֹוד הָע ֲנָפִים

נ ִָתי ַּביִת – אוהב לרוץ ,תמיד ממהר ,רץ לעבודה ,רץ לפגישות ,אבל בכל זאת

מ ְנַחֵם
שטַט
ה ַל ְב ֶּ ְר ׁ ְ

מרבה לאחֵ ר .רק כשהוא כותב לילדים יש לו כל הזמן שבעולם .ספריו 'אבא,

אמא ,קרוסלה'' ,נשיקה באף'' ,לאן ִּכנרת ממהרת'' ,ענק בישל מרק' ו'מעשה

לאונרדו וגל

בכיסא' התקבלו באהבה על ידי ילדים ,הורים וסבים.

לאונרדו דה וינצ’י ()1519-1452

עמית טריינין – לא עושה שום דבר מהר ,אפילו את הספר הזה לקח לו יותר

אסתי אוֹסוֹבסקי

איש אשכולות איטלקי בעל סקרנות
אין קץ  -צייר ,פסל ,מדען ,ממציא,
מתמטיקאי ,מהנדס ,אדריכל ,איש
מוסיקה ,תיאטרון ועוד .נודע כגאון
הבקיא ברוב תחומי הידע בזמנו.

משנה לאייר .הוא קם מוקדם בבוקר ,שותה קפה לאט ,מאכיל את שוּקי הכלב
לאט ורק אז מתחיל לצייר – לאט .מבכירי המאיירים בישראל ,מרצה לאיור
ובמנשר.
ַלאל ִ
במחלקות לתקשורת חזותית בבצ ֵ

באחד הימים יוצא גל עם כיתתו למוזיאון לבקר בתערוכה של
לאונרדו דה וינצ’י .גל מנסה לפתור חידה של לאונרדו שמעולם
לא פוענחה .הוא לא שיער שפתרון החידה יעביר אותו  500שנה
לאחור ,לעיר פירנצה ,שם יפגוש בגאון הגדול ויהפוך לידידו.
במשך שבוע יעבור גל הרפתקאות רבות עם לאונרדו וילמד
ממנו רבות .בזמן שהותו בפירנצה מנקרות שתי שאלות במוחו
של גל :איך יחזור הביתה? ולאן נעלם אביו?

ציוריו נחשבים עד היום לשיאי
התרבות העולמית .המפורסם בהם
הוא ציור ה‘מונה ליזה’ המוצג בלובר
בפריז.
לאונרדו דה וינצ’י השאיר אחריו
רישומים והסברים להמצאותיו הרבות,
שלא מעטות מהן הקדימו את זמנן.
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לאונרדו וגל

גל הוא ילד בכיתה ה’ הסובל מהפרעת קשב וריכוז .כל יום בבית
הספר הוא מאבק בשבילו .קשה לו גם להתמודד עם חבריו
שהתנהגותו הבלתי נשלטת גורמת להם לצחוק עליו .בנוסף
לזה אביו של גל נעלם ,לא ברור לאן ,וגל דואג לו מאוד.

בבליותרפיסטית ובובנאית,
מתגוררת עם משפחתה
וכלבתה במושב.

הספר ראה אור בסיוע מרכז הספר והספריות בתמיכת משרד התרבות והספורט

לגילאי
6-3
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ספרית פועלים

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הדרקון
וסוד הענפים

מהר מהר
שלא נאחר!

נטעלי גבירץ

נתי בית

סיפור מותח ומעצים על כוחה
המאחד של משפחה.
בליווי איורימ של מנחמ הלברשטט.

ר ִֹּניַ ,א ָּבא וְ ִא ָּמא ְמ ַמ ֲה ִרים ְמאֹד
יע? וְ ֶאת
ָל ַר ֶּכ ֶבתַ .ה ִאם יַ ְס ּ ִפיקוּ ְל ַה ִ ּג ַ
ִמי ֵהם רוֹ ִצים ְלשַׂ ֵּמ ַח?
בליווי איורימ של עמית טריינינ.

טלפון להזמנות / 03-6163978 :רונית

לגילאי
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

לאונרדו וגל
אסתי אוֹסוֹבסקי
גל מנסה לפתור חידה של
לאונרדו דה וינצ׳י שמעולם לא
פוענחה .פתרון החידה יעביר
אותו  500שנה לאחור ,לעיר
פירנצה ,שם יפגוש בגאון הגדול.
בליווי איורימ של נֹעמ נדב.

www.kibutz-poalim.co.il

עיון
פאול צלאן

"אלה הם מיקרוליתים ,שברירי אבנים ,נראים־בקושי,
נתזים זעירים בטוף הדחוס של קיומך — וכעת אתה מנסה,
כמעט בלי מילים ואולי כבר נידונת לשתיקה לנצח־נצחים,
לקרוא אותם אליך ,לקבצם לכדי גבישי בדולח? דומה
שאתה מחכה לתגבורות — מנין יבואו ,תגיד?"

אורות נגד

פאול צלאן ) ,(1970-1920מחשובי המשוררים במאה העשרים ,אכן
מוכר לנו לפי שירתו :הקינות ושירת הטבועים" ,פוגת המוות",
שירי האבנים ,השקד והפרח .ואולם צלאן שלח ידו גם בכתיבת
פרוזה ,אפוריזמים ,הרהורים ,סקיצות דרמטיות ורשימות על
שאלת השירה .מקצת הרשימות ,כגון הפרוזה "שיחה בהרים"
או "אור נגד" על הציור ,ראו אור בחייו .רובן ,כגון הערותיו על
ה"אפלה" ועל ה"התייהדות" בשירה ,נותרו בעיזבונו .קובץ זה
מביא מבחר גדול מן הפרוזה של צלאן ,מן ה"אבנים" שהותיר
אחריו לעדות.

פאול צלאן

אורות נגד

אורות נגד
פאול צלאן
מבחר פרוזה ,אפוריזמים ורשימות מן העיזבון ,מן ה"אבנים" שהותיר אחריו אחד מחשובי
המשוררים במאה ה־ .20מגרמנית :טלי קונס

ספר זה ראה אור בסיוע מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית
באוניברסיטת תל אביב
Published with the support of the Minerva Institute
for German History, Tel Aviv University
תרגומו של ספר זה לעברית ראה אור בסיוע מכון גתה
The translation of this work was supported by a grant from
the Goethe-Institut
הספר ראה אור בסיוע מרכז הספר והספריות
ובתמיכת משרד התרבות והספורט

הוצאת הקיבוץ המאוחד

פרוזה ואפוריזמים ,רשימות מן העיזבון

מחיר מומלץ 84 :ש"ח
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פיטר גילבי אסף רומאנו ׀ פעימה וקו

פעימה וקו הוא דיאלוג מקורי ומרתק בין רופא וצייר ,חברים מזה כארבעים שנה .במוקד
כל שיחה ניצבת יצירת אמנות הקשורה לעולם הרפואה .בשש השיחות שבספר פותחים
השניים מניפת נושאים רחבה ועשירה ,ויוצרים קישורים מקוריים בין רפואה לאמנות,
בין יצירה לתקופתה ובין אמפתיה לבריאות הנפש והגוף .שתי נקודות המבט מובילות
לאותו מרכז של אנושיות והומניזם ,כפי שבא לידי ביטוי במפגש בין אדם לאדם במרפאת
הרופא ,כמו גם במפגש האינטימי שלנו עם יצירת אמנות.
פעימה וקו מציע הזדמנות ייחודית לחוות ,במשותף עם האמן ,את תהליכי היצירה
בסטודיו ,וכן להכיר מחדש את המפגש הטעון בין מטופל לרופא ,מבעד לעיני הרופא.
פעימה וקו הוא שיחה בין שני חברים המכירים זה את זה היטב ,ועדיין סקרנים לשאול,
להקשיב ולהרהר יחד .תשוקה לעשייה בצד תסכול והתלבטות ,חיי המשפחה וכאב האובדן,
באים לידי ביטוי בספר באופן חשוף ,שאולי רק שיחה בין חברים קרובים יכולה לאפשר.
זהו דיאלוג בין החיים ,שהרפואה מופקדת עליהם ,לבין האמנות ,שמעניקה לחיים
משמעות ונחמה.

פעימה וקו

פיטר גילבי אסף רומאנו

פעימה וקו

פיטר גילבי ,אסף רומאנו

צילום :תמר גבע

רופא וצייר משוחחים
על רפואה ,אמנות ,חיים

פרופ' פיטר גילבי הוא מומחה ברפואת אף אוזן וגרון ,ניתוחי ראש וצוואר .ניהל בעבר
יחידה מקצועית במרכז הרפואי זיו בצפת .פרופסור חבר קליני בפקולטה לרפואה ע"ש
עזריאלי באוניברסיטת בר־אילן ,שם הוא משמש כיו"ר המחלקה למחקר וחדשנות בחינוך
רפואי .תושב הר־חלוץ בגליל ,נשוי לדינה ואב לנועה ,נטע ורוני.

רופא וצייר משוחחים על רפואה ,אמנות ,חיים .דיאלוג מקורי ומרתק.

אסף רומאנו הוא צייר .הציג והשתתף בתערוכות רבות בישראל ,ארה״ב ואירופה.
עבודותיו נמצאות באוספים פרטיים וציבוריים בארץ ובעולם .לימד לאורך
השנים בבצלאל ,מכללת אורנים ,מכללת תל חי ובמוסררה .אב לאיל ולעתליה.
חי ויוצר על הר בגליל.

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מחיר מומלץ₪ 92 :
'על הכריכה :פרט מהציור 'גשם בדרך הביתה '1
אסף רומנו  ,2010שמן על פנל עץ.
עיצוב העטיפה :אמרי זרטל
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שלמה קלמן )סטפן( רייף

נמצאים בעולם שני אוספים עצומים של כתבי־יד עבריים ויהודיים .אוספים אלה עוררו
אצל היסטוריונים רבים התלהבות רבה וסיפקו להם אמצעים לשחזר פרקים מרכזיים
בתולדותיו של עם ישראל .על מגילות ים המלח שמעו ויודעים רבים אך אוצרות גניזת
קהיר במצרים לא זכו לדרגה דומה של תהילה.
מי היו הדמויות )נשים וגברים( שגילו את המסמכים המרגשים האלה? מה היו המניעים
לחיפוש אחרי טקסטים עתיקים בעברית ובשפות שמיות אחרות? מדוע הם נמצאים עד
היום בספריות מחקר מפורסמות בעולם המערבי ,וכמעט שמונים אחוז מהם באוניברסיטת
קמברידג׳ באנגליה? באיזו מידה השפיעו דפים בלים אלה על קורות חייהם והבנת פועלם
של אישים גדולים ודגולים בהיסטוריה?

תולדות אוסף הגניזה באוניברסיטת קמברידג׳

שלמה קלמן )סטפן( רייף

הגניזה מקהיר

הגניזה מקהיר

ספר זה מציג תשובות לשאלות הללו .ישנם כאן פרקים המוקדשים למסורת התנ״ך
והספרות הרבנית בתקופת הצלבנים וללימוד ספרי המקרא וחיבורי התלמוד והמדרש
באותם ימים .בפרקים אחרים הדגש הוא על תרומתם של מחברים מפורסמים ,ובתוכם
רב סעדיה גאון ,הרמב״ם ור׳ יהודה הלוי ,להתפתחותה של התרבות היהודית .יתר על
כן ,המחבר מברר עד כמה קטעי הגניזה זורים אור חדש על חיי היומיום של יהודים
מן השורה ,משפחותיהם ,פעולותיהם ,דרכי פרנסתם ויחסיהם עם שכניהם המוסלמים
והנוצרים בארצות המזרח.

שלמה קלמן )סטפן( רייף

הגניזה מקהיר

הקורא המתעניין יגלה פה מידע חדש ,מרתק ומאלף על טיבה של היהדות ואיכות חייהם
של היהודים בימי הביניים וימצא בסיום כל פרק רשימות של מאמרים לקריאה נוספת על
ההיסטוריה של היהודים במזרח התיכון לפני אלף שנה.
שלמה קלמן רייף הוא פרופסור אמריטוס ועמית של הקולג׳ על שם סט .ג׳ונס
באוניברסיטת קמברידג׳ ומשמש פרופסור למחקר באוניברסיטאות של חיפה ותל־אביב.
פרופסור רייף יסד בקמברידג׳ את היחידה לחקר הגניזה ב 1974-ושרת כמנהל היחידה
עד שיצא לגמלאות ב .2006-חיבר וערך כעשרים ספרים ופרסם יותר מארבע מאות
מאמרים נוספים.

על תולדות אוסף הגניזה באוניברסיטת קמברידג' .מי היו הדמויות שגילו את המסמכים
המרגשים? מה היו המניעים לחיפושם?
בסדרת הילל בן חיים למדעי היהדות
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שלשום היום
äáåðôèñ äéøî

במסות מפרי עטה מצליחה מריה סטפנובה ,מן
הקולות הייחודיים והבולטים ברוסיה כיום ,ללכוד
את רוח הזמן ,לנסח אותה ,ואף לחזות תהליכים.
בלשונה החריפה והבהירה סטפנובה מאבחנת את
המחלה שפשטה בעולם :פנייה חדה ימינה ולכיוון
השמרני ,טשטוש מושגים כללי ּוויתור על בחירה
ואחריות ,המאפשר עצימת עיניים לעוולות,
למלחמות ולסבל ,פחד ומבוכה אל מול עצם רעיון
השינוי" ,היעדר הגעגועים לחדש ,היעדר הרצון
לחדש" .פנייה אל העבר ,טוענת סטפנובה,
פירושה פנייה אל המאגיה .הגיע הזמן להישיר
מבט אל ההווה ולמלא אותו תוכן חי.

שלשום היום
 äáåðôèñ äéøîשלשום היום

פה ראשונה בעברית של כמה מהיפים
יפוריו של סעאדת חסן מנטו ,אמן
פור הקצר באורדו.
פורים לקוחים היישר מתוך
יאות הפוליטית הכאובה של ח ל ו ק ת
ו ופקיסטן – ג נ ו ב י ם " מ ה כ י ס "  ,ה ו א
ב.
ו ,שחייו האישיים נקרעו בחלוקה
ובה מדם ,מתבונן באנשים הקטנים
ניים ,מופקרים ,משוגעים ,פורעי
– במבט נוקב ,מחויך ומתריס.
כשהם נמחצים תחת כוחם ההרסני
גבולות לאומיים ,מגדריים ודתיים,
פוריו של מנטו הם זוכים בסופו
דבר לרגע של ניצחון.

מריה סטפנובה

הספר ראה אור בסיוע קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב )ע"ר(
בתמיכת משרד התרבות והספורט  -מינהל התרבות

מסות על המחלה שפשתה בעולם :פנייה חדה לכיוון השמרני ,פחד ומבוכה אל מול עצם רעיון
השינוי .מאת אחת הכותבות הייחודיות והבולטות ברוסיה היום .מרוסית :דינה מרקון
בסדרת אדום דק
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רנה ליטוין

ספר־עיזבון זה נועד להיות מאסף ליצירות פרי עטה של המתרגמת,
המשוררת והמסאית נה ליטוין ,יצירות שהתפרסמו בעיתונות,
בכתבי עת ובבמות אחרות ,אך טרם מצאו את מקומן בספר; הוא
כולל ברובו מסות שכתבה וכן מִגוון תרגומים .עוד נכללו בו במשורה
אי־אלו יצירות שראו אור בספרים שאזלו לפני שנים רבות .אלה
מעניקים מושג על היבט פחות מוּכר בכתיבתה.
אל דפי המבחר נלווית אחרית דבר מקיפה מאת אבנר הולצמן,
פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל־אביב ,הסוקרת את
כתיבתה המסאית של ליטוין.

ִרנה ליטוין

געגוע של נהר

געגוע של נהר
תרגומים ,מסות ודפי שירה מן העיזבון

געגוע של נהר

נה ליטוין נולדה בהונג קונג בשנת  1939וגדלה בעיר טיאנזין משנת
 1941עד עליית המשפחה לישראל ב־ .1949חיברה מסות ופרסמה
רשימות ביקורת בנושאים נרחבים של הספרות והתרבות ,ותִ רגמה
ממיטב הספרות העולמית :פוקנר ,טולסטוי ,לואיס קרול ,לורקה
ופושקין .במרוצת השנים זכתה בין השאר בפרס ראש הממשלה,
בפרס ברנשטיין ,בפרס טשרניחובסקי ובפרס משרד התרבות ליצירה.

ִרנה ליטוין
מבחר תרגומים ,מסות ודפי שירה מן העיזבון מאת מתרגמת לואיס קרול ,לורקה ופושקין.
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שכתב אלתרמן מדי פעם בפעם בעיתון 'הארץ',
רגעים הם שירי העיתון ּ
בשנים  .1942—1934תחילה היו אלה אכן שירי רגע ,חוויה או הוויה של משורר;
כיכבו בהם הערב והירח ,הדרך והעץ ,האביב ,הסתיו והים .בשירים הקלילים
והמבודחים ,לצד הטבע ופלאיו ,יש גם פלא אנושי שאינו מפסיק להפליא את
אלתרמן  -העיר תל אביב.
שירי רגעים רבים ,הכלולים בכרך הנוכחי ,המקיף את השנים  ,1939—1936אכן
עוסקים בחוויות טבע ובמראות מחיי היומיום של תל אביב ,עירו האהובה
של אלתרמן; אך ככל שקרבו ימי מלחמת העולם השנייה משתנים השירים,
ונושאיהם ודומים יותר ויותר לשירים הפוליטיים המובהקים של אלתרמן,
שירי הטור השביעי .הנושאים המדיניים והפוליטיים באים תכופים זה אחר
זה ,דוחקים את שירי ההווי והחוויה ותופסים את מקומם .והנושאים בכרך הזה
אכן קשים .גם היום קשה ומקומם לקרוא על השתלטות גרמניה ומעלליה ,על
הסכם מינכן הבזוי וכיבוש חבל הסודטים בצ'כוסלובקיה ,על סיפוח אוסטריה,
"ליל הבדולח" ּ
והפרעות ביהודים ,על רפיסות תגובתן הפייסנית של ארצות
אירופה ועל ה"נייטרליות" המדומה של ממשלת המנדט.
הערות וביאורים מלווים את השירים ,המופיעים כאן בסדרם הכרונולוגי.

עיצוב :תמיר להב–רדלמסר
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רגעים 1939-1936 :2
נתן אלתרמן
שירי העיתון שכתב אלתרמן בעיתון 'הארץ' ,ובכרך זה שירים שדומים בנושאיהם לשירים
הפוליטיים המובהקים ,שירי 'הטור השביעי'.
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הספר ראה אור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב (ע"ר)
בתמיכת משרד התרבות והספורט
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