הקיבוץ המאוחד  -ספרית פועלים
ספרים חדשים  -ספטמבר  2020שנה טובה!

סיפורת

ילדים

נבחרו בידי לאה גולדברג עצמה ,מתוך רבים משיריה שהתפרסמו
ב’דבר לילדים’ וב’משמר לילדים’.
במלאת חמישים שנה למותה של היוצרת הגדולה מובאת לפניכם
מהדורה חגיגית ,המעוצבת בקפידה והמשלבת ישן עם חדש.
ארבע מאיירות ומאייר אחד שגדלו על ברכי הספר מביאים בקו

סריטה של חתול ,הקיבוץ המאוחד1978 ,
גלופ ,הקיבוץ המאוחד1980 ,
יומן מטע ,כתר1987 ,

יונת פקסימיליה ,הקיבוץ המאוחד1995 ,
השפלה הפנימית ,הקיבוץ המאוחד1995 ,

לֵ ָאה גוֹלְ ְד ֶּב ְרג

ראה שם ,הליקון והקיבוץ המאוחד1999 ,
מחברת החלומות ,אבן חושן 200
מבחר וחדשים ,מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד2003 ,

ל ֹא ּכָל ּ ַת ְר ֵּדמָ ה
נ ֹו ֶפלֶת
ל ֹא ּכָל עֶרֶ ב
יוֹרֵ ד
וְ ל ֹא ּכָל ז ְִקנ ָה
ק ֹו ֶפצֶת,
י ֵׁש הַ מְ נ ַמְ נְמִ ים ּ ַכאֲפוּנִים
ְ ּבתַ ְרמִ יל ֵיהֶ ם הַ י ְֻר ִ ּקים
א ֹו ְׂשרוּעִ ים ׁ ְשלֵוִ ים
עַל ַע ְננ ֵי מַ ְר ׁ ְשמֶ לוֹ.
ל ֹא ּכָל מַ לְאָ ְך הוּא
נוֹרָ א
ל ֹא ּכָל ּ ַתפּ וּחַ
מֻ ְרעָל
וְ ל ֹא ּכָל מַ ּבָט
נ ָעוּץ,
י ֵׁש הָ אוֹסְ פִ ים אוֹתָ נוּ
מֵ הָ אִ ּבוּד אֵ ל ָיו הָ ל ַכְ נוּ
וּמְ אִ ִירים ל ָנוּ ִ ּב ְק ּ ָתה
ִ ּב ְקצֵה יַעַר.

ָמה עוֹשׂוֹת הָ ַאיָּלוֹת
ִׁש ִירים לִ ילָ ִדים

ָמה עוֹשׂוֹת הָ ַאיָּלוֹת

ּב ְַּפ ָר ִחים ֲא ֶׁשר ֵהנֵ ּצּו ּב ַּגִ ּנָ ה” (“פזמון ליקינתון”); “יָ ׁשּוב ָטלֶ ה ֶאל ֵחיק
ָה ֵאם / ,יִ ְׁשּכ ַב ּב ִַּדיר וְ יֵ ָר ֵדם” (“ערב מול הגלעד”); “ּכָ ל הַּיָ ִמיםּ ,כָ ל
ו”ה ָחלִ יל הּוא
הַּיָ ִמים / ,חֹולֶ ֶמת ֲאנִ י עַל ּכֹוב ַע ְק ָס ִמים” (“כובע קסמים”) ֶ
ָּפׁשּוט וְ ָע ִדין / ,וְ קֹולֹו ּכְ מֹו קֹול הַּלֵ ב" ("החליל") .יש בספר גם שירים
פחות מּוּכרים שזוהי הזדמנות להתוודע אליהם .כל ארבעים שיריו

ספרים קודמים
נני ושנינו  ,עקד1971 ,

לֵ ָאה גוֹלְ ְד ֶּב ְרג

מה עושות

לאה גולדברג ( ,)1970-1911ראה אור בשנת  1949עם איוריו של אריה
נבון ונדפס מאז בעשרות הדפסות וברבבות עותקיםִ .מדור לדור
מזדמרות להן שורות נפלאות כמו “ל ַיְ לָ ה־ל ַיְ לָ ה ִמ ְסּתַּכֶ לֶ ת הַּלְ ָבנָ ה /

בקתה בקצה יער

מומנט ,הקיבוץ המאוחד2005 ,

קורים דברים ,הקיבוץ המאוחד2005 ,
ביקור בית ,הקיבוץ המאוחד2009 ,
חי צומח ,מוסד ביאליק2011 ,

סידור עבודה ,הקיבוץ המאוחד2012 ,
ערה ,הקיבוץ המאוחד2013 ,

מלאך החדר ,הקיבוץ המאוחד2015 ,
מה לך נשמונת ,הקיבוץ המאוחד2019 ,

חיי השקר
של המבוגרים

אגי משעול

ובמכחול את פרשנויותיהם לשירים שאהבו ,במחווה לאריה נבון
וללאה גולדברג.

קפל

רנטה
ֶא ֶלנה ֶפ ֶ
האיילות  ,ספר השירים הנודע והאהוב של

שירה
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חיי השקר
של המבוגרים
נטה
ֶא ֶלנה ֶפ ַר ֶ
הרומאן החדש של מחברת
כרכי 'החברה הגאונה',
בהשקה בינלאומית בלמעלה
מ־ 20ארצות.
ג'ובנה מספרת על המערבולת
הרגשית שהסעירה את עולמה
בעקבות משפט שלחש
אביה באוזני אמה .מילדת
שמנת ממרומי נפולי העילית
המעודנת ,היא יורדת אל
תחתית נפולי הווּלגארית,
ונסחפת לחשוף את הצביעויות,
הבגידות והשקרים בחיי הוריה.
מאיטלקית :אלון אלטרס

ספרית פועלים

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מה עושות האיילות

ֵק ֶפל

לאה גולדברג

אגי משעול

מהדורת חג ,במלאת  50שנה
למותה של היוצרת הגדולה,
בעיצוב המשלב ישן עם חדש.
ספר שירי הילדים הנודע
והאהוב של לאה גולדברג ראה
אור בשנת  1949עם איוריו של
אריה נבון ונדפס מאז ברבבות
עותקים .נכללים בו  40שירים
שנבחרו בידי לאה גולדברג
עצמה .ארבע מאיירות ומאייר
אחד שגדלו על ברכי הספר
מביאים את פרשנויותיהם
לשירים :מרב סלומון ,עמית
פּומן ,ענת
טריינין ,שירז ָ
ורשבסקי ונעם ויינר.

ספר שיריה החדש של
המשוררת האהובה.
לֹא ָּכל ַמ ְל ָא ְך הוּ א
נוֹ ָרא
לֹא ָּכל ַּת ּפוּ ַח
ֻמ ְר ָעל
וְ לֹא ָּכל ַמ ָּבט
נָ עוּ ץ,
יֵ ׁש ָהאוֹ ְס ִפים אוֹ ָתנוּ
ֵמ ָה ִא ּבוּ ד ֵא ָליו ָה ַל ְכנוּ
וּ ְמ ִא ִירים ָלנוּ ִּב ְק ָּתה
ִּב ְק ֵצה יַ ַער.

הספריה החדשה
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סיפורת
תומאס מאן

נת  1912שהה תומאס מאן שבועות אחדים לצד אשתו בבית
פא באלפים השווייצרים ,ובשל הצטננות נבדק על ידי רופא,
יד גילה "נקודה לחה בריאותיו" .שנים רבות אחר־כך סיפר
חת מהרצאותיו" :הרופא הבטיח לי שאנהג בחכמה אם אישאר
שה חודשים להירפא .אילו הייתי שועה לעצתו ,מי יודע ,אולי
תי עדיין שם .במקום זה כתבתי את ה ר ה ק ס מ י ם".

תומאס מאן

הר הקסמים

רת

הר הקסמים

חלק ב׳

ס ד ריק
פטלרוז
מ

חלק ב׳

תומאס מאן
הר הקסמים

ר ר
ספ

אשון

דרת

ריק
פטלרוז
מ
ס

ספר

שני

חלק א׳

בהתבוננות מעמיקה ובכנות מעוררת השתאות ,בשצף
רגשי ובהשראת מקורות אמנותיים מגוונים  -מרילקה עד
קנאוסגורד ,מיהודה פוליקר עד איגי פופ  -מולדאבי חושף את
היחסים המורכבים תמיד בין דימוי ציבורי לדימוי עצמי ,בין
פסגות השאפתנות לקרקע המציאות ,בין משקעי העבר לכורח
להשתחרר מכבליו .כבן הדור השני ,המוצא את עצמו הורה
רק בעשור השישי לחייו ,תוך בחינה של יחסי הגומלין בין
חיי הנפש ובין חיי היצירה ,ואגב ניתוח מרתק של תהליכים
תרבותיים מאז שנות ה־ 50ועד ימינו ,מולדאבי מניח לפנינו
מסמך אנושי יוצא דופן  -אמיץ ,נוגע ללב ומעורר מחשבה.

חלק א׳

וגשת כעת בתרגום חדש
מאן על נסיבות כתיבתו.

שרון מולדאבי

תומאס מאן
הר הקסמים

אדוארד סנט אובין
אין דבר

בגיל עשרים ושבע היה שרון מולדאבי כוכב רוק לוהט ומיוסר,
כריזמטי ומלא תיעוב עצמי .בגיל חמישים הוא אב טרי ,העובד
בחברת היי־טק חדשנית ,חרד לעתידו ולא פחות מכך ,לעתידה
של ישראל .ספרו האוטוביוגרפי מגולל סיפור של התפכחות,
ויתור והתבגרות ,של תהליכי ֵא ֶבל וצמיחה ,מאבק וריפוי,
אבל הקריאה בו מציעה מסע מורכב אף יותר .הוא מאיר
מזווית מקורית לא רק את החיים הפנימיים של היחיד ,אלא
גם משהו מסיפורה הקולקטיבי של החברה הישראלית ,על
פוטנציאל הבנייה וההרס שבה ,ואת הצומת הטכנולוגי המכריע
שהאנושות עשויה לחצות בשנים הקרובות.

להלל את החול

ור ספרו של מאן בא כמוהו לביקור של שלושה שבועות בבית
אשתו
אחדים לצד
בבית הר הקסמים ,אלא שהוא דווקא נענה
שבראש
"ברגהוף"
רפא
הרופא,על ידי
ות נבדק
רופא,ובסופו של דבר מבלה שם את שבע
נשאר שם,
צת
אחר־כך סיפר
ניםרבות
ים
הבאות.
אישאר
בחכמה אם
אנהג
תומאס מאן מעין מיקרוקוסמוס של חברה
הקסמים יצר
ראש הר
אולי
יודע,
מי
לעצתו,
הלאומית אירופית .הוא שתל בה צעיר רגיל מן החברה הגרמנית
ורגנית ,מ י ם".
הקס
והנחית עליו שפע של השפעות שונות ומגוונות
ביאות את הגיבור לעסוק במהויות הקיום האנושי .אט־אט
בבית
שבועות
ללהשלושה
הגלום בהיותו חולה ,חופש מהשכל הישר
החופש
הגיבור את
שמטילהנענה
שהוא דווקא
אלא
השגרה  -החופש להיות הוא עצמו.
המחויבויות
בר מבלה שם את שבע
ה ק ס מ י ם ,מהבולטות ביצירותיו של מאן ,ראה אור בשנת
הקלאסיקות של המאה ה־ .20זוהי יצירה רבת
 19והיה
לאחת של חברה
מיקרוקוסמוס
ומורכבת והיא מוגשת כעת בתרגום חדש
החברה עמוקה
מאתגרת,
הגרמנית
בות,מן
גיל
ומגוונות הרצאה שנשא מאן על נסיבות כתיבתו.
הספר מובאת
פעות בסוף
ברית.
שונות
הקיום האנושי .אט־אט
 ,1955-1875סופר גרמני וחתן פרס נובל לספרות
חופשא ן,
לה,א ס מ
מ
מהשכל הישר
עצמו 1933.הועלו באש ספרים פרי עטו ב"שריפת
הואבשנת
.1929
נת
להיות
פרים" ובשנת  1936נשללה אזרחותו הגרמנית בשל התנגדותו
 1938היגר לארצות הברית ,שם המשיך
ללטון
בשנתבשנת
הנאצי .אור
מאן ,ראה
רבת עקר לשווייץ ,שם חי עד מותו.
יצירה1952
זוהי בשנת
וליצור.
תוב
ה־.20

אדוארד סנט אובין
חדשות רעות

שרון מולדאבי
להלל את החול

להלל את החול זכה בפרס משרד התרבות לספר ביכורים .2020

ר ראה אור בסיוע
הושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב (ע״ר)
יכת משרד התרבות והספורט  -מינהל התרבות

וחתן פרס נובל לספרות
פרים פרי עטו ב"שריפת
הגרמנית בשל התנגדותו
הסדרה :דוד בן הרא״ש
ות הברית ,שם עיצוב
המשיך
שם חי עד מותו.
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הר הקסמים
תומאס מאן
אחת מיצירות המופת
הכבירות של ספרות המאה
ה־ ,20בתרגום חדש לעברית.
צעיר מן החברה הגרמנית
הבורגנית מבקר בבית המרפא
"ברגהוף" שבהר הקסמים,
ומבלה שם את שבע השנים
הבאות .אט־אט מגלה הגיבור
את החופש הגלום בהיותו
חולה – החופש להיות הוא
עצמו .יצירה רבת שכבות,
מהבולטות ביצירותיו של
חתן פרס נובל לספרות לשנת
.1929
מגרמנית :רחל ליברמן

בסדרת פועלים סיפורת

סדרת פטריק מלרוז:

אין דבר |
חדשות רעות
אדוארד סנט אובין
שני הכרכים הראשונים (מתוך
חמישה) בסדרת הספרים
הפופולרית ,שעוּבדה לסדרת
טלוויזיה בכיכובו של בנדיקט
קמברבאץ'.
סוף הקיץ באחוזה כפרית
בדרום צרפת .פטריק מלרוז
בן ה־ 5משתדל לחמוק מאביו
העריץ אל השדות ולגנוב רגעים
עם אמו האלכוהוליסטית.
אירוע אלים בצהרי היום חוצה
לשניים את חייו .בכרך השני,
פטריק ,בן  22ומכור כמעט
לכל סם אפשרי ,מתבשׂ ר שעליו
לטוס מלונדון לניו יורק כדי
לזהות את גופת אביו ולהביא
את אפרו בחזרה לאנגליה.
מאנגלית :דבי אילון

להלל את החול
שרון מולדאבי
בגיל  27היה שרון מולדאבי
כוכב רוק לוהט ומיוסר,
כריזמטי ומלא תיעוב עצמי.
בגיל  50הוא אב טרי ,העובד
בחברת היי־טק ,חרד לעתידו
ולעתידה של ישראל .ספרו
האוטוביוגרפי מגולל סיפור
של התפכחות ,אבל הקריאה בו
מציעה מסמך אנושי נוגע ללב
ומעורר מחשבה.
זוכה פרס משרד התרבות
לספר ביכורים לשנת .2020

בסדרת פועלים סיפורת

בסדרת פועלים סיפורת
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ילדים ונוער
ָ ּכ ַתבּ ַ :גל ּפ ָֹורת

יאל ָ ּב ִסיל
ִא ֵּירֲ :א ִב ֵ

מגיל 7

עֹולם -
יבה ָ ּב ָ
י ַמ ְגנִ ָ

ׂשמ ַח ִ ּב ְמיֻ ָחד ֶאת ָע ְמ ִרי
ֵּ

ההמצאה המדהימה  :2המשקפיים

יֹותר ֻמ ְצ ַל ַחת
ַה ְר ֵ ּבה ֵ

ימה ַה ּ ִמ ְׁש ָק ַפיִ ם
ַ ּגל ּפ ָֹורת ַה ַה ְמ ָצ ָאה ַה ּ ַמ ְד ִה ָ

קֹורה
ימה" ֶזה ֶ
ַה ְמ ָצ ָאה ַה ַּמ ְד ִה ָ

מׁש ָק ַפיִ ם ֶׁש ּ ְמ ָק ְר ִבים ֶאת ָ ּכל
ְ

ל–חּוׁשי ַ -מ ּׁ ֶשהּו
ִ
ְמ ִרי ּכ ַֹח ַע

ץ! וְ ֶאת ֶזה ָע ְמ ִרי ַח ָּיב ִל ְׁשמֹר

יֹואבֲ ,ח ֵברֹו ַה ּטֹוב,
ּול ָ
רי ְ

צּועים?
ִ

אביאל בסיל ,מבכירי המאיירים
בארץ ,נולד במזכרת בתיה
ב 1982-ומתגורר בה גם היום.
נשוי ואב לשתיים.

גל פורת

2
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מגיל 7

ספרית פועלים

שרִ י
תבָהְ :דּבֹורָה בּּו ׁ ֶ
ּכ ָ ְ

א
אי ּ ֵר :אֵיתָן אֶלּו ַ
ִ

בספר השני זה קורה שוב :אבא של עמרי ממציא לו משקפיים שמקרבים את כל
מה שמביטים בו ,אבל מתברר שהם מעניקים לעמרי כח על־חושי .איך יעזרו
המשקפיים לעמרי וליואב ,חברו הטוב ,לפתור את התעלומה בחנות הצעצועים?
בליווי איורים של אביאל בסיל.

טּוק טּוק טּוק ,דופקים בדלת!
דבורה בושרי

שרִ י
ְדּבֹורָה בּּו ׁ ֶ

ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ֵעל יוֹ ׁ ֶש ֶבת וְ כוֹ ֶת ֶבת
נִ ְכנָ ס ַה ֶ ּי ֶלד ַח ִ ּיים,
ַה ׁ ּ ָש ֵכן ִמ ּקוֹ ָמה ִמ ְס ּ ָפר ׁ ְש ַּתיִ ם.
יע?
ַה ִאם הוּ א ַמ ְפ ִר ַ
בליווי איורים של איתן ֶאלּוַא.

פקִים ּבַ ֶּדלֶת!
טּוק טּוק טּוק ,דֹּו ְ

הר ַּפ ְת ָקאוֹ ת מוּזָ רוֹ תַ ,מ ְפ ִּתיעוֹ ת
ְ
ְד ִהים ֶׁש ָהיָ ה ִלי ַ ּב ַח ִּיים".

מאייר ישראלי ,פירסם סדרות קומיקס
ם גרפיים למבוגרים אשר מתפרסמים

ומלץ 68 :ש“ח

קיבוץ המאוחד

יק ָטר
ִא ּיו ִּריםִ :ג ְּל ָעד ֶס ִל ְ

ומאט הם אחים מאומצים
ג'קֶ ,אווה ֵ
יתמו ומגדלים את עצמםֶ .אווה בת ה־12
בן ה־ 15הם גאונים .באשר לג'ק בן ה־...12
קשה להתבלט כשאתה מוקף בגאונים.
שלושה משתנים בעקבות היכרות עם מדען מוזר
לתחרות מדעית יוקרתית באנטרקטיקה .שם הם
במסע מטורף ,הכולל אימוני הישרדות בקרח,
ליות מדעיות מפתיעות וקרבות קריוקי.
המסע עליהם לגלות מי ֶהעלים את ידידתו
של המדען ותגליותיה ,ומדוע?

הכול משתבש בחופש הגדול של דני :את השבוע האחרון של החופש הוא צריך
לבלות אצל סבתא רותי במושב ,ומשעמם שם .ואז דני שומע קולות משונים
מהמרתף הנעול .כך מתחיל שבוע של הרפתקאות מוזרות ,מפתיעות ומפחידות.
בליווי איורים של גלעד סליקטר.

צילום :רונבין יאנג

ח ,הומור ותגליות מטורפות,
הרפתקה מדעית סוחפת!

לג
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אוריה שביט
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גאונים – רב־מכר של הניו יורק טיימס

ו ְנִכְנֶסֶת.

סבתא מכשפה

ָס ְב ָת א ְמ ַכ ּ ׁ ֵש ָפ ה

רי הילדים 'משחק הזכרון'' ,דני ו ְּק ֶר ְמבּ וֹ ',
עשה קסמים' ו'המשאלה השלישית',
ט הוא גם מחברם של רומנים למבוגרים

ַ
א ְּת רֹוצָה לְ ִ
ה ָּכנ ֵס?“

יָעֵל מֹוזֶג ֶת מִיץ לְנֹועָה,
ּומֹוזֶג ֶת גַּם לְחַי ִּים,
ְ
ַ
אחַר ָּכך הִיא ִ
מתְי ַׁ ּ ֶ
שבֶת ,ו ְכֹו ֶ
תבֶת.

או ִּר ָּיה ׁ ָש ִביט
א ו ִּר ָּי ה ׁ ָש ִב יט'

ול ֶׁשל דָּ נִ יַ :ה ִ ּב ְריוֹ ן ֶׁשל ַה ּ ְׁשכוּנָ ה
ָרב ִא ּתוֹ  ,הוּא ׁשוֹ ֵבר ַצ ַ ּל ַחת יְ ָק ָרה.
ההוֹ ִרים נוֹ ְס ִעים לְ חוּץ לָ ָא ֶרץֶ .את
ש הוּא ָצ ִר ְ
יך לְ ַבלּ וֹ ת ֵא ֶצל ָס ְב ָתא
ם .וְ ָאז דָּ נִ י ׁשוֹ ֵמ ַע קוֹ לוֹ ת ְמ ֻׁש ִ ּנים

“מִי ׁ ָ
שם?“
“אֲנ ִי “,אֹו ֶ
מרֶת נֹועָה.
“בָּאתִי לִ ְ
ב ֹ
דּק אִם הָאָח ׁ ֶ
שלִּי ַ
מפְרִ יעַ“.
“מַה ִּפ ְ
תאֹם?!“ אֹו ֶ
מרֶת יָעֵל.
“ ָּתמִיד טֹוב ׁ ֶ
שחַי ִּים ַ
מגִּיעַ.

נֹועָה ְ
מהַ ֶּססֶת.
“אֶה ...תּ ֹודָה ...לֹא ְ
מׁ ַ
שנ ֶּה “,הִיא עֹונ ָה
(הִיא רֹוצָה לִהְיֹות מְנ ֻ ֶּמסֶת).
“י ֵׁש מִיץ?“ הִיא ׁשֹו ֶ
אלֶת,

לג

ילאי 5-3

ג'ק והגאונים בקצה העולם

ביל נָ יי הוא מדען ,ממציא ,איש
חינוך וקומיקאי ,שהתפרסם בעולם
בתוכנית הטלוויזיה שלו לילדים' ,ביל נָ יי,
איש המדע' .הוא מאמין שבידור הוא
דרך מצוינת להנגשת המדע לילדים
ולמבוגרים ,ופועל רבות בתחום זה.
הסדרה שלו בשם 'ביל נָ יי מציל את
ִ
העולם' ,שבה הוא מציג ניסויים מטורפים,
מככבת ברשת נטפליקס .סימן ההיכר
שלו הוא עניבת פרפר צבעונית.

ביל נָ יי וגרגורי מֹון

לג
ילאי 2-9

אתם מוזמנים לעקוב אחריו באינטרנט
www.billnye.com
צילום :לואיס אבטה

ומאט הם אחים מאומצים שהתייתמו ומגדלים את עצמם.
ג'קֶ ,אווה ֵ
חייהם משתנים בעקבות היכרות עם מדען מוזר הלוקח אותם לתחרות מדעית
יוקרתית באנטרקטיקה .מתח ,הומור ותגליות מטורפות ,בהרפתקה מדעית
סוחפת .רב־מכר של הניו יורק טיימס.

הספר תמצאו עובדות משעשעות
המדע העומד בבסיסו של הסיפור
הוראות לניסוי עשה־זאת־בעצמך.
מחיר לצרכן₪ 92 :

ספרית פועלים

גרגורי מֹון הוא סופר ועיתונאי שכותב
על נושאי מדע .הוא חיבר יותר משלושה
ספרי הרפתקאות מדעיות לילדים וכמה
ספרים למבוגרים .מֹון מבקר בבתי ספר
ומסביר לתלמידים על רובוטיקה ,על
פיזיקה ,על ביולוגיה ימית ועוד .כיום
הוא מתגורר עם אשתו ושלושת ילדיו
במסצ'וסטס.
אתר האינטרנט שלו:
www.gregorymone.com

טלפון להזמנות / 03-6163978 :רונית

www.kibutz-poalim.co.il

1

עיון

טרגדיה
אמריקאית

לכתיבה מסאית".
ק טיימס בוק ריוויו

הספר שפה מחוץ למקומה :אוריינטליזם ,מודיעין והערבית בישראל מוקדש
לבחינת השאלה הזאת .הוא מתחקה על התפתחות הוראת הערבית בארץ
במאה השנים האחרונות ועומד על ההיגיון המנחה אותה .הספר חושף
שני צירים שסביבם התעצבו לימודי הערבית בארץ :הראשון הוא הגישה
הפילולוגית–דקדוקית להוראת השפה ,גישה שיובאה ארצה בידי מזרחנים
יהודים מאירופה בתחילת המאה העשרים; והשני הוא הקֶשר המודיעיני,
שנוצר בצל הסכסוך הישראלי-ערבי ,ושבמסגרתו התגבשו רשתות אזרחיות-
ביטחוניות בשדה הוראת הערבית .זהו הספר הראשון שמנתח את ההיסטוריה
החברתית והפוליטית של הוראת הערבית בישראל .הוא עומד על הדיאלקטיקה
שלה ,המאופיינת בתנועה בין שיח של שלום לשיח של ביטחון ,ומראה כיצד
שני סוגי השיח  -הסותרים לכאורה  -משלימים זה את זה כבמעגל קסמים .כך,
כפי שמתאר הספר ,נוצר מצב שבו לימודי הערבית בישראל אינם מקרבים בין
לומדי השפה לדובריה ,אלא תורמים דווקא להפרדה ולהרחקה ביניהם.

וראים את שמונה שנים שלטנו ,מבינים שלא
שאמריקה תבחר נשיא שחור מבלי שתחזור אחר
ג אל העצמי הכי מכוער שלה”.
ק טיימס

פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל

₪9

הוצאת מכון ון ליר

|

הוצאת הקיבוץ המאוחד

שלטון החזק  -מתוך סדרה של חמש עבודות
טכניקה :צבעי שמן ,דיו ,ספריי וטוש ,ארט ליין
על נייר  100%כותנה ,גודל 57x77:ס״מ
באדיבות האמנית אניסה אשקר
עיצוב העטיפה :דוד בן הרא״ש

מיכל שמיר חנה הרצוג נעמי חזן

4 0310006758 4
דאנאקוד 31-6758
מחיר 88 :ש״ח
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שמונה שנים
שלטנו:

פערים מגדריים
בפוליטיקה
בישראל

eightyears_final.indd 1

טרגדיה אמריקאית
טא־נהסי קואטס

מיכל שמיר ,חנה הרצוג
ונעמי חזן (עורכות)

מחבר רב־המכר 'בין העולם
וביני' – האינטלקטואל
האמריקאי השחור המוביל של
דורנו – מאגד מאמרי מפתח
שפרסם בשנות כהונתו של
הנשיא אובמה ושוזר אותם
לנרטיב של התפתחות אישית,
המשלב ניתוח מפוכח של
הגזענות.
מאנגלית :אבי מזרחי

הספר שופך אור על הבדלים
מגדריים בדפוסי ההצבעה,
בעמדות בתחומי מדיניות,
בהשתתפות פוליטית ובייצוג
פוליטי ,חושף פערים ומעגן
אותם בגורמי עומק תרבותיים
ומבניים של המערכת
הפוליטית.

בשיתוף הוצאת מכון ון ליר

שירה

הוצאת מכון ון ליר

|
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שפה מחוץ
למקומה:
אוריינטליזם ,מודיעין
והערבית בישראל
יונתן מנדל
בקרב היהודים בישראל שוררת
בורוּ ת מוחלטת בכל הנוגע
לערבית :רובם אינם מבינים
ואינם דוברים את השפה.
הספר מבקש לבחון כיצד נוצר
המצב האנומלי הזה .המחבר
הוא מרצה בכיר באוניברסיטת
בן־גוריון בנגב ועורך משנה
תוּב مكتوب.
מכ ּ
של סדרת ּ

כתבי עת

קוּמ י
יפ א ִ
אלחי סלומון ָק ִט ָ

קוּמי
ָק ִט ָיפא ִ

תיאוריה וביקורת

אלחי סלומון

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית הרואה אור פעמיים
בשנה .מאז הקמתו בראשית שנות התשעים הוא עוסק בתיאוריה הביקורתית בהקשריה המקומיים.
המאמרים שמתפרסמים בו מציעים דיון תיאורטי וצורות חדשות לביקורת ופורסים את תביעותיהם
מן העיון ומן המעש .הם תוהים על שאלות היסוד של התיאוריה הביקורתית לנוכח התמורות
במציאות החברתית הקונקרטית – זו בישראל ,על הסוגיות הפוליטיות והתרבותיות שעולות בה;
וכן זו שבמקומות אחרים ,במבט השוואתי ובהקשר גלובלי.

תיאוריה וביקורת
גיליון  52׀ קיץ 2020

מכון ון ליר בירושלים

הימין החדש

בכל אלה ניכר יחס ארוטי כמעט אל הלשון ואל עולם
הדברים ,היכרות עם השירה העברית לדורותיה
ושאיפה לסלול בה נתיב חדש ,להציב בה קול מוקפד
ומפתיע ,המתעמת עם מסורות גדולות מן העבר
ומחיה אותן בעת ובעונה אחת.

0 0310006754 6
דאנאקוד 31-6754
מחיר 89 :ש״ח

יונתן מנדל

בשיתוף הוצאת מכון ון ליר

בסדרת קו אדום

שלוש נטיות לב מניעות את ָק ִטיפָ א קו ִּמי ,ספרו
של המשורר אלחי סלומון .שירתו הפוליטית
פרובוקטיבית ומעוררת ,שירתו הדתית מתארת
עבודת אלוהים המגעת עד הבשר החי ,ושירת אהבה
מובילה את נשיאת המבט אל המרחב האישי ואל פלא
האינטימיות.

שפה מחוץ למקומה
אוריינטליזם ,מודיעין והערבית בישראל

עורכות

התמונה שעל העטיפה:
אנני קני וכריסטבל פנקהרסט ,מנהיגות
The Women’s Social and Political Union
(WSPU) 1908
ויקיפדיה ,ערך זכות בחירה לנשים

טרגדיה אמריקאית

ד״ר יונתן מנדל הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת
בן–גוריון בנגב ,ועורך משנה של סדרת מּכתּוּב مكتوب במכון ון ליר בירושלים.

יונתן מנדל

ב המכר בין העולם וביני (הקיבוץ המאוחד,
סס טא-נהסי קואטס את מעמדו כאינטלקטואל
י השחור המוביל של דורנו.
נים שלטנו הוא מאגד שמונה מאמרי מפתח
אורך שמונה שנות כהונתו של אובמה
ותם לנרטיב מרתק של התפתחות אישית
טואלית ,המשולב בניתוח מפוכח של
פערים מעמדיים ,עוולות היסטוריות
והדרכים הנכונות והיעילות לתבוע
תיקון ופיצוי .קואטס מציע פרספקטיבה
ת חריפה ומקורית שיש לה תוקף לא רק
הברית ,המתקשה למחות את כתם העבדות,
בארצות אחרות הגוררות מורשת מבישה של
נישול וביזה.

שמונה
שנים
שלטנו

שמונה
שנים
שלטנו

מאמרי הספר הם פרי עטם של חוקרות וחוקרים מתחומים שונים,
בהם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,מדע המדינה ,תקשורת ולימודי מגדר.
המאמרים מתחקים על הצטלבויות של מגדר ומיקום פוליטי; ובוחנים
את העמדות וההתנהגויות של הציבור ,את דמותם ופעילותם של נציגיו
ונציגותיו ,ואת הכללים והמוסדות המבנים את תהליך הייצוג .בין השאר
הם שואלים אם שילובן של נשים במקומות ריאליים במפלגות מביא
לעלייה בתמיכת נשים במפלגות אלו; אם לבוחרות  -ולבוחרים  -חשובה
נוכחות נשים ברשימה; ואם מדיניותן של המפלגות בנושאים הנוגעים
לנשים משפיעה על היווצרות פער מגדרי בהצבעה .הספר מגדיר וממפה
תחום מחקר חדש ,אך גם מבקש להעלות לסדר היום הציבורי את נושא
הפערים המגדריים בפוליטיקה ,להטמיע חשיבה מגדרית ולהניע שינוי
חברתי ופוליטי.

פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל

יש ביוגרפיה ,ובביוגרפיה הזאת הכבילה
ת של בני אדם שחורים  -עבדים וחופשיים  -היא
ט .הארץ שלי מנסה להשתמט מתשלום חוב”.

טא־נהסי
קואטס

טא־נהסי קואטס

שפה מחוץ למקומה

בשיח הפוליטי בישראל כמעט אין התייחסות לנשים כאל ציבור מובחן,
והפערים המגדריים בפוליטיקה לא זכו לתשומת לב מחקרית על אף
השלכותיהם הרבות והחשובות .הספר פערים מגדריים בפוליטיקה
בישראל מבקש למלא את החסר בתחום זה .הוא שופך אור על הבדלים
מגדריים בדפוסי ההצבעה ,בעמדות בתחומי מדיניות שונים ,בהשתתפות
פוליטית ובייצוג פוליטי .הוא חושף פערים שעד כה היו סמויים מן העין
ומעגן אותם בגורמי עומק תרבותיים ומבניים של המערכת הפוליטית.
בכך הספר מרחיב את הבנתנו אשר לפעילות הפוליטית בכללותה ומציע
מבט חדש ומעמיק על הפוליטיקה והחברה בישראל.

ערבית היא השפה המדוברת הקרובה ביותר לעברית .היא שפת המזרח
התיכון ,שפת הפלסטינים בארץ ,ושפת המורשת של כמעט מחצית מהיהודים
בישראל .זאת ועוד ,הערבית הייתה שפה רשמית בישראל במשך שבעה
עשורים ,והיא מקצוע חובה בבתי הספר .אף על פי כן ,בקרב היהודים בישראל
שוררת בורות מוחלטת בכל הנוגע לערבית :רובם אינם מבינים ואינם דוברים
את השפה ,ואינם מסוגלים לכתוב או לקרוא בה .שפת האזור הוחלפה בידי
״הערבית הישראלית״ ,סוציו ֵלקְט המיועד ליהודים בלבד ,שמבטא את מרחק
הביטחון שבין לומדי הערבית  -ובעצם בין החברה היהודית בישראל  -לבין
העולם הערבי .כיצד נוצר המצב האנומלי הזה?
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