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סיפורת
האיש שלא שרף
את קפקא
יצחק רובין
רומן המתרחש בתל אביב ובפראג
בשנות ה־ .60פטר קליין ,עיתונאי
בראשית דרכו ,מתחקה אחר קורות
חייו של פרנץ קפקא ,הסופר הנערץ
עליו .הוא מגלה כי מקס ברוד ,חברו
הטוב ביותר של קפקא ומי שסירב
לשרוף את כתביו לאחר מותו,
מתגורר בשכנות לו ,ומנסה לתקן את
העוול שחוללה ההיסטוריה לברוד.

לעולם אל תיתן לי ללכת
קאזּואֹו אישיגּורֹו

פסגת יצירתו עד כה של חתן פרס נובל לספרות לשנת .2017
רומאן רב־עוצמה ועדין רגש ,המדויק והנוגע־ללב שבספריו.
במרכזו סיפור אהבה מתמשך ושובר־לב בין שתי צעירות וצעיר,
קשר שמוטל עליו צל כבד של מסלול חיים שנקבע מראש.
מאנגלית :אלינוער ברגר.
הוצאת הקיבוץ המאוחד
יצחק רובין ,סופר ,תסריטאי ,במאי ומפיק סרטים ,מבקר סרטים ומרצה בכיר באקדמיה.
מספריו‘ :ההיפוכונדר-גלגולה של חרדה’‘ ,שלג בחולות’‘ ,אהבות לא שלמות’ ו’מדריך
למשחק בקולנוע עם גדולי שחקני הקולנוע’.
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יצחק רובין האיש שלא שרף את קפקא

בשנות השישים ,בהן פרצה אל תודעת העולם להקת הביטלס ,מתחקה פטר קליין,
צעיר תל אביבי יליד פראג ,עיתונאי בראשית דרכו ,אחר קורות חייו של הסופר הצ’כי
הנערץ עליו פרנץ קפקא ,ואחר הדמויות המאכלסות את סיפוריו ,עמן הוא מזדהה.
תוך כדי עבודת התחקיר מגלה פטר שבעצם הסיפור הגדול בחייו של קפקא הוא אדם
המתגורר בשכנות לו ולמשפחתו ,ברחוב הירדן בתל אביב — ישיש כבן שמונים ,סופר
נשכח בשם מקס ברוד ,שהיה כוכב מטאורי בשמי הספרות בפראג ובברלין של תחילת
המאה העשרים ,אשר כונּה על ידי מעריציו ‘נביא האקספרסיוניזם’ ,ובעבר חברו הטוב
ביותר של קפקא.
פטר מגלה שברוד הוא שחשף בפני העולם את קפקא ,אז סופר לא ידוע ,חסר ביטחון
והיפוכונדר ,וברוד הוא שדחף והמריץ את קפקא לכתוב ולפרסם את סיפוריו ,למרות
התנגדותו העקשנית של הסופר האנונימי ,שהסתייג מיצירותיו שלו־עצמו.
לאחר מותו של קפקא בגיל צעיר ,סירב ברוד לקיים את הצוואה שהותיר לו חברו —
לשרוף את כתביו .ברגע האחרון אף הצליח להבריח אותם מידי מהנאצים ,ובתחבולות
מזהירות גרם לכך שקפקא האלמוני יהפוך לאחד מגדולי הסופרים של המאה העשרים,
במחיר תהילתו שלו־עצמו.
פטר הצעיר מתוודע אל עצמיותו מתוך התוודעותו אל שני גיבוריו הספרותיים .הוא
מנסה לתקן את העוול שחוללה ההיסטוריה למקס ברוד ,ובתוך כך נרקמת עלילה
מרתקת ונפתלת בין תל אביב הקטנה לפראג הקסומה ,כשבין גיבורי העלילה הראשיים
נשזרות דמויות ידועות־שם ,כמו פרופסור אלברט איינשטיין ,המשוררים והסופרים
ריינר רילקה ,פרנץ ורפל ,סטפן צווייג ,תומס מאן ,הרמן הסה ,הוגו ברגמן ,וגם יוצרים
צ’כים ,כמו הסופר לדיסלב האשק [‘החייל האמיץ שווייק’] והמלחין לאון ינאצ’ק.

יצחק רובין

האיש
שלא שרף
את קפקא
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ילדים
ּ ֶפנֶ לוֹ ּפ ז’וֹ ֶסן

בּ ו ֶּק ָפלוֹ ס הוּא ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדָ .אלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר הוּא ָק ָטן .בּ ו ֶּק ָפלוֹ ס הוּא סוּסָ .אלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר הוּא יֶ לֶ דּ ְ ,בנוֹ ֶׁשל
יח לְ ַא ֵ ּלף ֶאת בּ ו ֶּק ָפלוֹ סַ .ה ּסוּס ִמ ְׁש ּתוֹ לֵ ל .הוּא ּפוֹ ֵחד ֵמ ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת
יש ֵאינוֹ ַמ ְצלִ ַ
ֶמלֶ ְך ָמ ֶקדוֹנְ יָ הִ .א ׁ
ַה ּ ְׁשחוֹ ָרה ֶׁש ּמוֹ ִפ ָיעה לְ ֶפ ַתע וְ תוֹ ֶפ ֶסת ְ ּב ַפ ְרסוֹ ָתיוָ .אלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר ַמ ְפ ִציר ְ ּב ָא ִביו ֶׁש ַּי ְר ֶׁשה לוֹ לְ ִה ְת ָק ֵרב
יח לְ ַא ֵ ּלף אוֹ תוֹ וְ לַ ֲעלוֹ ת ָעלָ יו?
ֶאל ַה ּסוּסַ .ה ִאם הוּא יַ ְצלִ ַ

ָא ֶל ְ ׁכ ַס ְנ ֶדר
ַה ָ ּק ָטן
ְו ַה ּסוׁס ַה ָ ּג ׂדול

ַה ִּס ּפוּר ְמ ֻב ָּסס ַעל ַא ָ ּג ָדה ִמ ַּילְ דוּתוֹ ֶׁשל ָאלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר ַה ָ ּגדוֹ ל ,הוּא ָאלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר מוֹ ְקדוֹ ןֶׁ ,ש ָ ּג ַדל לִ ְהיוֹ ת
ב־מ ֲעלָ לִ ים ָ ּב ֵעת ָה ַע ִּת ָיקה.
ַמ ְצ ִ ּביא ַר ַ

עִ .ה ֵ ּלל ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ַא ְרנָ ב ו ְּבזָ נָ ב

ולאייר ספרים משלה.

אוֹפק
יאת יָ נִ יב ֶ
ִא ּיו ִּריםִ :ל ַ

ָא ֶל ְּכ ַס ְנ ֶדר ַה ָ ּק ָטן ְו ַה ּסוׁס ַה ָ ּג ׂדול

עבדה כעוזרת בסרטי ַהנְ ּ ָפ ָׁשה (אנימציה) ,ובעידודו של המאייר הנודע טוני רוֹ ס החלה לכתוב

לדנה ,גיבורת הסיפור ,תלמידת כיתה ו' ובת יחידה לאם חד
הורית ,יש את "אלבוא" ,אלבום תמונות בלי תמונות ,שעוזר
לה לחשוב ולנסות להגדיר לעצמה את מקומו של אביה,
שמעולם לא הכירה ולעולם גם לא תכיר.
כשדנה פוגשת את רוני ,בתם של זוג אבות ,היא מתמלאת
בקרבה ובחברוּת
קנאה .קנאה שמתחלפת בסקרנות ולבסוף ִ
אמת ,אשר שומרת על שתיהן גם בתקופות קשות.
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הספר מזמין אותנו להכיר את המשפחות של דנה ורוני דרך
עיניהן ,עיני ילדות השמחות בחלקן ,אהובות ושייכות ,אשר
מעזות לשאול ,לחפש ,לבדוק.
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כמה שיותר משפחה

את יָ נִ יב ֶ
אוֹפק עוֹ ָלם
וֹבבוּתֶ ׁ ,של
שְׂ ָחק וְ ׁש ְ
ָבה.

ַמ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ַא ְרנָ ב ו ְּבזָ נָ ב

אמנות בבּ וֹ לוֹ ניה שבאיטליה אך לא היתה מרוצה מהדרישה להתיישר לפי העקרונות ,ועזבה.

ָ ּכ ְת ָבה וְ ִא ְּי ָרהֶ ּ :פנֶ לוֹ ּפ ז’וֹ ֶסן

אורית ברג

הוּא ִ ּגבּ וֹ ר ׁ ִשירוֹ ׁ ֶשל
ִסי ,יֶ ֶלד ׁ ֶש ִ ּלי ֻמ ְצ ָלח",
ִדי שִׂ ְמ ָחה" וַ ֲא ֵח ִרים.
הוּמוֹ ר וְ ַהצְּ חוֹ ק ,נִ ְכנָ ס
א ׁ ְש ֵאלוֹ תַ ,ס ְק ָרנוּת,

עִ .ה ֵ ּלל

הסופרת והמאיירת ֶּפנֶ לוֹ ּפ ז’וֹ ֶסן גדלה בקורסיקה בבית ביער ,מוקפת חיות .היא למדה

אורית ברג

כמה שיותר
משפחה
איורים :כרמל בן עמי

כרמל בן־עמי למדה
אנימציה ואיור באקדמיה
לאמנות ולעיצוב “בצלאל”.
מאיירת ספרים לילדים
בגילאים השונים.
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

אוחד

מעשה בארנב
ובזנב
ע .הלל
ארנב מבולבל שאיבד את הזנב
הוא גיבור ספרו של ע .הלל
('יוסי ילד שלי מוצלח'' ,למה
לובשת הזברה פיג'מה?'' ,דודי
שמחה') .בשפתו המשתעשעת,
מלאת ההומור והצחוק ,הוא
נכנס לעולם ילדותי שמח,
מלא שאלות ,סקרנות ,פיוט
ושמחת חיים.
בליווי איורים של ליאת יניב
אופק.

איש אינו מצליח לאלף את
הסוס ּבוּ ֶק ָפלוֹ ס .אלכסנדר
הקטן מפציר באביו שירשה לו
להתקרב אל הסוס .האם הוא
יצליח לאלף אותו ולעלות
עליו?
הסופרת והמאיירת ּפנלוֹ ּפ
ז'וֹ סן חיברה סיפור מאויר
המבוסס על אגדה מילדותו
של אלכסנדר מוקדון ,שגדל
להיות מצביא רב־מעללים
בעת העתיקה.

לגילאי 7-3

לאי שנה3-

לגי
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כמה שיותר
משפחה
אורית ברג
לדנה ,תלמידת כיתה ו' ובת
יחידה לאם חד־הורית ,יש
את "אלבוא" ,אלבום תמונות
בלי תמונות ,שעוזר לה
לחשוב על מקומו של אביה,
שמעולם לא הכירה .כשדנה
פוגשת את רוני ,בת לזוג
אבות ,היא מתמלאת קנאה.
הקנאה מתחלפת בסקרנות
בקרבה ובחברוּ ת אמת,
ולבסוף ִ
אשר שומרת על שתיהן גם
בתקופות קשות.

לאי 13-10

לגי
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אורית ברג יועצת חינוכית,
מתגוררת עם משפחתה
בראש העין ,זהו ספרה
הראשון.

www.kibutz-poalim.co.il

שירה

חזרו למדף

מבחר שירים

יונה טפר

בקבוק הבושם של אמא

ִרנה שני

ציורים :אבי כץ

מבחר מקיף ומייצג משירתה
של ִרנה שני (,)1983-1937
מן המשוררות והמתרגמות
הבולטות בדורה ,שפרסמה
את רוב שיריה בשנות
השישים.

(צילום :דינה גונה)

יונה טפר סופרת ועורכת.
כתבה עשרות ספרים לילדים ולבני נוער.
כלת פרס ראש הממשלה ליצירה לשנת 2001
כלת פרס שר המדע ,החינוך והספורט לשנת
2008
זכתה פעמיים בפרס זאב:
בשנת  1994על ספרה לעזוב בית
ובשנת  2005על ספרה בינה נוסעת מבנימינה.
ספרה אבנים קטנות של אהבה ,זכה בעיטור
אנדרסן בשנת .2008
בשנת  2015זכתה בפרס מפעל חיים על שם
דבורה עומר.

ד
ריתמוס
סדרה לשירה

שירה סתיו

בקבוק הבושם
של אמא

שירה סתיו

שירה סתיו

שריר הלב

ספר שירה שני לשירה סתיו,
כלת פרס ברנשטיין לשנת
.2012

שריר הלב

יונה טפר
ילדי שכונת הזית ,ושירי
בראשם ,מכינים הצגה.
במחסן־פח ישן ,שנשכח
במגרש הגרוטאות ,הם
עורכים חזרות .אמא של
שירי שוכבת בבית־חולים
בירושלים ,אבא יושב לידה
ושירי הבודדה משקיעה את
עצמה בהכנות להצגה .ההצגה
מסתיימת בטוב .אבל מי יביא
לאמא סם מרפא?
הספר נבחר למצעד הספרים
של משרד החינוך והוסרט
לטלוויזיה.

שריר הלב

בסדרת ריתמוס

ספר השירים הראשון של שירה סתיו ,לשון אטית ,ראה אור ב־ 2012וזכה בפרס ברנשטיין לשירה.
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ריתמוס

ריתמוס סדרה לשירה
הוצאת הקיבוץ המאוחד
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב

(ע״ר)
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

עיון
ֶשבי קשה מכולם

ֶשבי קשה מכולם

שבוייםֶ ,שבי ושיח השבי בספרות חז״ל

הספר מנתח את היחס החברתי־הקהילתי וההלכתי כלפי שבויים יהודיים
בתקופת המשנה והתלמוד.

ה האקדמית בית ברל .שימשה כראש החוג למקרא

בסדרת הילל בן חיים למדעי היהדות

מחיר לצרכן  89ש"ח

ל מ ד ע י

ה י ה ד ו ת

הוצאת
הקיבוץ
המאוחד

 ,אגב החלפת איבר פגום באיבר

גוף יחיד רבים:
הכלכלה הפוליטית של איברים להשתלה

והפנטזיות של הרפואה .הדימויים

לקי חילוף" ,של החליפין ל"סחר

תנת חיים" ,מנחים את המחשבה
ההשתלות היא שפה מטפורית .את

ויים שמנמיכים את התורם לדרגת

שה למצוא בשיח על השתלות איברים

תלה מציג מחקר סוציולוגי המתמקד
איברים להשתלה מגוף לגוף ,ובתוך

שים ומסגרות ניתוח חלופיות לעולם

בר ,הספר מציע להשתחרר מהתפיסה
למול התועלתנות והסחר באיברים,

ם שונים של מקור האיבר להשתלה

חגי בועז גוף יחיד רבים

תנת חיים? פגיעה בכבוד האדם או

מכון ון ליר בירושלים
לימודים מתקדמים

חגי בועז

סדרת הקשרי עיון וביקורת
עורך :יהודה שנהב

חגי בועז

גבריאל מוצקין (יו"ר)

גוף יחיד רבים
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מפגשים היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי-פלסטיני

פשר תובנות חדשות
על היחסים ההדדיים
ה לאנתרופולוגיה של
קות של זיכרון וסיפור
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מפגשים
היסטוריה ואנתרופולוגיה
של המרחב הישראלי-פלסטיני
עורכת :דפנה הירש

מנחם ברינקר ז"ל
חנה הרצוג
טל כוכבי

אורלי לובין
טובה רוזן

יהודה שנהב

בסדרת הקשרי עיון וביקורת (בשיתוף מכון ון ליר)

מפגשים :היסטוריה ואנתרופולוגיה
של המרחב הישראלי-פלסטיני
עורכת :דפנה הירש
קובץ מחקרים ובו נקודות מבט אנתרופולוגיות המבקשות לאפשר תובנות
חדשות על ההיסטוריה הציונית והפלסטינית ,ובמיוחד על היחסים ההדדיים בין
שתי החברות.
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חלקי חילוף או מתנת חיים? פגיעה בכבוד האדם או האדרתו? הספר מציג
מחקר סוציולוגי העוקב אחר מסלוליהם של איברים להשתלה ,ובתוך כך מנסח
מחדש מושגים מקובלים בעולם ההשתלות ,בישראל ומחוצה לה.
חגי בועז הוא עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים.

מערכת הסדרה:

הכלכלה הפוליטית של
איברים להשתלה

של המרחב הישראלי-
ושתתת על המפגש
חקר תרבות במרחב
המאפיין חלק ניכר
רתית ,מאמרי הספר
ות חברתיות במרחב
אביבית ,הגטו בלוד,
מבט מלמטה ומקרוב
הן השכחת העירוניות
הייצוג של הכפרים
וסיפור ההיסטוריה
מקרוב על זירות אלו
במחקר ההיסטוריה,
המבנה האתנו־מעמדי
היווצרותו של המרחב,
ם פוליטיים לתהליכים
תרבותיות של תהליכי
ם היסטוריים ודגמים
מציבה חברה לאומית
ח הבסיסית  -תפיסה
תרופולוגי של ישראל
יא של מרחב משותף
הליכי הפרדה ,בידול
ברתיים ועיצוב הדדי.
צת חוקרות וחוקרים
.20

ֶשבי קשה מכולם:
שבוייםֶ ,שבי ושיח השבי בספרות חז"ל
שגית מור

עיצוב עטיפה :אורי מורן

של נושא היסטורי והלכתי בעל משמעות אנושית
שבי בצורותיו השונות .הספר מצטיין בפירוש הזהיר
המסורת הפילולוגית .כמו כן הוא מנתח את השבי
שראל ,והשלטון הסאסני ,שבצילו חסתה הקהילה
ת למשפט הרומי ולהשפעתו האפשרית בתחומים
לותיה של השפעה זו לאור אתוסים שונים של שתי
ממקמת שגית מור במארג תיאורטי נרחב של חקר
השילוב בין הגישות השונות הוא עדין ומבריק״.
חוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

שגית מור

תי וההלכתי כלפי שבויים יהודיים בתקופת המשנה
שהוגדרו על ידי החכמים כ״שבי״ ,נידונות הדילמות
ו של השבוי ,משפחתו וקהילתו ,ונבחנים הפתרונות
ת שזימנה הנפילה בשבי ,כגון הסדרת חובת הפדיון
ם של השבויים; סדרי קדימויות בפדיון שבויים; מעמדם
בויים ושבויות ששבו אל קהילתם ועוד.
ת השבי בשלהי העת העתיקה ,נחשף ומנותח בספר גם
ם בפרט ,ובקרב הקהילה היהודית בכלל .במישור זה
ומים שונים בחיי הקהילות היהודיות בתקופת המשנה
גונה״ ביחסים שבין הפרט לקהילה; הבניות מגדריות
יהן; אופנים ומטרות של שימוש בייצוגים ובדימויים
ג לאדם הפרטי/הגבר ה״אחר״ הן כייצוג לקולקטיבים
נו ״שיח השבי״ התלמודי כאתר טקסטואלי שבאמצעותו
הקהילה היהודית אף כשהם נמצאים מחוץ לגבולותיה

שגית מור
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