
עלההראשונים,האינטרנטבימינערה,כשהייתי

וכלאחדכלשבוחדשה''במהבשםאתרלאוויר

הרשתגליעלכתביהםאתלהעלותיכוליםאחת

והתחליוצר''דףליפתחתיאניגםלעולם.ולהפיצם

כמתבגרתשירים.וכמהקצריםסיפוריםבכתביי,אותולמלאתי

נעיםמפלטמקוםעבוריהייתהחדשה''במהחברתית,מאותגרת

כולםש"פתאוםרוחי,למורתגיליתי,מהרהעדאבלובטוח.

אנשיםהזולכתבהכשנדרשתיעלתהדומהתחושהכותבים".

להוציאהחליטואחדויוםמכתיבהשונהבתחוםקריירהשבנו

עדייןשליהביכוריםספרשאתלעובדהקשורזהאוליספר,

דווקאמהם,ואחתאחדכלעםהשיחותבמהלךאךהוצאתי.לא

היאהאמתיקרה.כןזהאחדיוםשאוליהתחושהביהתחזקה

חדשרעיוןלאהואהחיים,באמצעפתאוםלכתוב,שלהתחיל

וקפקאאחותכריסטיאגאתהרופא,היהצ'כובשהריבמיוחד,

מהמרואייניםאחדבכלכמובכולם,ביטוח.בחברותעבד

לילות,לפנותאותםשהניעהלכתיבהתשוקההייתהבכתבה,

ולכתוב.אפשרירגעוכלשבועסופי

הספרשבוע

אשתעסקי,פיתוחמנהלורופא,צייר

גורםמהומפיקהמנכ"ליםשניחינוך,

הקריירהאתבצדלרגעלשיםלאנשים

שישהעלשיחותששספר?ולכתוב

האחרונהבשנהשיצאוספרים

סגללוריארות

שלמילים
מקביליקום
מחפשות
מחבר

חברים,שניביןשיחותששפורטוקו''פעימה

שנה,מ־04למעלהלפנישהכירוורופא,צייר

טוביםחבריםונשארובקומונה,חדרכשחלקו

נמצאתשיחהכלבמרכזהזה.היוםלעצםעד

הרפואה.לעולםהקשורהאחתאומנותיצירת

שלבהקשריםהיצירהשליבשלניתוחהציפייה

השורותעםבאחתמתנדפתואומנותרפואה

אניזו,בתמונהמסתכל"כשאניהראשונות:

מעשרים־וחמשיותרלפנישנפטרבאבינזכר

פגשתכשאתהארבעים־ושלושבןהיההואשנה.

חמישיםובן(71בני(היינולראשונהאותו

הנידוןהציורפיטר,הוא(הדוברבמותו".

וכך,מ־8091).קוליירג'וןשלמוות'דין'גזר

שלהאישייםחייהםנחשפיםהספר,כללאורך

תפקידעלמרתקותתובנותלצדהכותבים

שלהםהמפגשיםמתוךהאומן,לעומתהרופא

אנושיות,עםכישלון,עםומוות,חוליעם

אהבה.ועםחמלהעם

יחדלחבורוציירלרופאגורםמה

ספר?לכתיבת

רומאנוואסףגילביפיטר

וקו','פעימה הספר:שם

המאוחדהקיבוץהוצאת

ברפואתמומחהגילבי,פרופ' מקצוע:

אסףוצוואר.ראשניתוחיוגרון,אוזןאף

ומרצהצייררומאנו,

גילבי
דינה
צילום:
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שכדאידבריםשלושה
ספרלקראתלדעת
שלכםהביכורים

ספרותעורכתשכנאי,יעל

הוצאתבעלתמו"ל,ולשון,

רימונים.

תשוקהמתוךלכתוב.1

מתוךהכתיבהלעולםלהיכנסמוטב

ממכירתלהתפרנסכדיולאתשוקה

כמעטזההזובתקופהשכןספרים,

אתלהמירשחושבמיאפשרי.בלתי

והספרים,הכתיבהבעולםידומשלח

בכללעסוקשייאלץלדעתצריך

הכתיבה,עולםשלנגזרותמיני

ולמכירתעצמהלכתיבהמעבר

להרצותסדנאות,לייצרספריו;

גםביצירתיותעצמואתולשווק

הספרים.לחנויותמחוץ

העורךאתלמצוא.2

לכםהמתאים

משימההואלעורךכותבביןשידוך

רחבההיכרותאליהשנדרשתחשובה

מקצוע,אנשישלשוניםסוגיםעם

עורכילעומתספרותעורכיכמו

העורךשלהתאמהלבצעישלשון.

הצורךלפיגםאךהנדרשהז'אנרלפי

לידשזקוקיםכותביםישהכותב.של

להכוונהשמשוועיםיותר,קשוחה

אחרים,להם.יוותרושלאורוצים

מילהכלעלשחסיםיותר,הרגישים

לעורכתאולעורךזקוקיםונקודה,

גםאךלהכילשידעומאוד,סבלניים

והנאמנותהמקצועיותעללשמור

לעריכה.

בשטחלבלוט.3

לכתובצריכיםאתםלבלוטכדי

אולפניכםכתבלאשאישכמו

נכתבשלאנושאעללכתוב

קשה,זהנכון,לכן.קודםאודותיו

ובריבוימאודחשובהכישרוןאבל

מתמיד.יותרחשובזההכותבים

צינורותבכלאגרסיבייםציבוריחסי

ספק,ללאאבללעזור,יכוליםהמדיה

כתיבהלצדוייחודייםטוביםספרים

לפעמיםויתגלו.יבלטודופן,יוצאת

אבליהלומיםאותםאתלמצואקשה

שיודעמילוותר.ולאלהתמידיש

עלדברשלבסופויתגלהלכתוב,

הקוראים.קהלידי

לעסוקהתחלתישניםכשבע"לפניפיטר:

שלהאבחנהיכולתלשיפורככליבאומנות

העיסוקהיאשאומנותוכיווןלרפואה.סטודנטים

מיןמשהו,לכתובלנסותהרעיוןנוצראסף,של

יצירתסביבוצייררופאשלבין־מקצועישיח

התגלגלו".הדבריםומשםאומנות.

הספר,לתחוםזיקהאיזויש"לשנינואסף:

הוצאתיגםואנישלנו,מהעולםחלקהיאקריאה

חברו.הדבריםפילוסוף.עםבשיתוףבעברספר

לעשותחשקשלהתחושהאתזוכרבעיקראני

משהו".

לאט.לאטב־4102,החלההספרעלהעבודה

לאברורה,תוכניתלנוהייתה"לאאסף:

מתמונהללכתחשבנואלאעלילה,קוויסיגלנו

פיטר,בחרהראשונההתמונהאתלתמונה.

ממקוםפתיחהעלהיגדהיאשבעינייתמונה

שאיופציינטרופאשלתמונהאונים.חוסרשל

שממנהמנקודההתחלנואותו.לרפאאפשר

והשישיתהחמישיתבתמונהלעלות.רקאפשר

נושאיםעללדבררוציםשאנחנוהחלטנוכבר

אתבהןשישבתמונותבחרנווכךמסוימים,

ההקשר".

אתמגדירפיטרהראשון,הפרקבמהלך

כמיבחומר,שעוסקכרופאבדיוןתפקידו

שאסף,בעודהעובדתי,הרקעאתלהציגשצריך

התפקידיםהנפש".במחוזות"שרויהאומן,

הספר?לאורךלדעתכםנשמרוהאלו

בתחילתעצמיאתתפסתיככה"אוליפיטר:

שלהיסטוריקונטקסטנותןאניהכתיבה.

ומהצוירו,הןשבווהעידןהרפואיותהתמונות

הרפואה.עולםנראהואיךזמניםבאותםשםהיה

כךכדיעדהחומר.במחוזותנשארתילאאבל

מבחינתי,לווה,הדברמזמןלאיצאשכשהספר

האישי,מןהרבהבויששכןמבוכה,בתחושת

אליו".רגילשאנימקוםלאוזה

הולךשזהברורליהיהמההתחלה"כבראסף:

מילאתיאניגםאחרים.למקומותגםפיטראצל

וגםמראייןגםהייתיבספר.תפקידיםמיניכל

שלהיסטוריוןלאאניאומנות.שלהיסטוריון

ואנינדרש,שזהמקומותישאבלאומנות,

הכתיבהשלהתהליךדברים.מיניכלשלפרשן

זה".אתדרש

ללמודהכתובה,המילהכוחעלבספרדיברתם

למדתם?מהחדשים,דבריםהשניעלאחד

בספרבעינייהחשוביםהדברים"אחדאסף:

משלשפותישלאומנותוגםשלרפואההוא

אניעצמם,לביןבינםמדבריםכשרופאיםעצמן.

גםקורהזההרבה.נביןלאהנראהככלואת

זה".אתזהלהביןרצינואנחנואומנים.בקרב

אסףשלשההסתכלותחושב"אניפיטר:

קוראאניבשבילי.חדשההייתהאומנותעל

רופאים.שלספרותוהרבהבכללספרותהרבה

שלהמכריעברובאבלהכלל,מןיוצאיםיש

ומבריקה,חדשהנותרתהרופאדמותהמקרים

הרופאאתרואיםהזהבספרפגומה.בלתי

במערומיו".
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גוטמןאופיר

לקופסה',מחוץהרפתקהיוריקה'ממלכת הספר:שם

רימוניםהוצאת

ישראלגמבל'אנד'פרוקטרמנכ"ל מקצוע:

מונחיםלהלהסבירגוטמןאופירניסהג,בכיתההייתהליהכשבתו

שעוררודמויותעלאותהוללמדיצירתיתבחשיבההקשוריםמופשטים

הואג'ובס.וסטיבאיינשטייןאלברטכמוהבוגרים,בחייוהשראהבו

ולכןמבוגריםשלבמונחיםמשתמשכשהואזאתלעשותהתקשה

שטרםבובהלמשלדמויות,להמציא"התחלתיהילדים.לעולםנכנס

בעולםולכןשמש,מצוירתהייתההקופסהעלמהקופסה.הוצאה

שלהבעולםולכןחתול,שלציורגםהיהשמש.היהיוםכלשלה

מוציאההבובהאתשמקבלתילדהאחדשיוםעדחתולים.רקהיו

עללהשהיוההנחותשכלמגלהוהבובהלקופסה,מחוץאותה

היההדמויותביןשלה".החשיבהאתוהגבילומוטעותהיוהעולם

ואתאיינשטיין,אלברטואפילותפוחשלבדמותוג'ובססטיבגם

היאשליהיוריקה','ממלכתשנקראפנטזיהלסיפוריחדאסףכולן

'ממלכתההמשךספראתוגםהספר,אתהגדיראופירשלו.הגיבורה

בעולםהראשוןהניהולכ"ספרלקופסה'מחוץהרפתקהיוריקה

שלי:גדולותהכיהאהבותשתיביןחיבורהואהזה"הספרלילדים".

פריקהייתישליבילדותאבלוניהול,ביוגרפיותספרישלפריקאני

הואהילדיםבשבילפיקסר.ושלפנזטיותשלהכוכבים,מלחמתשל

הדרךועלורעים,טוביםעםדבר,לכלפנטזיהסיפור

אחרת".לחשובלהםשגורמותדמויותפוגשיםהם

אנדפרוקטרכמנכ"לקריירהביןמשלביםאיך

הילדים?ספרותלעולמותגמבל

מקבילים,האלוהיקומיםשניעללשמורמנסהאני

לעולםהרגילמהעולםאלמנטיםליוכשנכנסים

זוכר,אנילי.הורסזהאותו,ליו'מלכלכים'החדש

ספריםלחנותשנכנסתיהראשונההפעםאתלמשל,

המדףעלהספראתראיתייצא.שהספראחרי

לחנותוהמשכתימהחנותיצאתיואזוהתרגשתי.

עצמיאתמצאתיהיה.לאהספרושםהשנייה,

לנסותכדילאורהמוציאהעםשעהחצימדבר

שלשעהחציואחריומתבאס.קרהמהלהבין

ליהנותבמקוםטוב,לאמשהושקרההבנתישיחה

הכנסתיילדות,חלוםהגשמתשלבצבעיםאותוולצבועמהרגע

דרכהלארגליזהמיוםציבור.ויחסיהפצהשלעסקייםפרמטרים

כמהלאורהמוציאהאתשאלתילאמעולםואניספרים,חנותבשום

כיהזהמהעולםהתחרותיהממדאתהוצאתיבכוונהנמכרו.ספרים

אותו".ליהרספשוטהוא

שגבדרור

בגוף',מיליםמספיקלי'אין הספר:שם

עצמיתהוצאה

פרסומאי,בעבראריזות','קיסריהמנכ"ל מקצוע:

וקופירייטראסטרטג

שגב,דרורשלהשלישיספרובגוף',מיליםמספיקלי'אין

שמתחילהוצלמת,פסלביןהמורכבתהיחסיםמערכתעלמספר

בעולם,שוניםמקומותדרךומשתנהמתפתחתבירושלים,

מהיהיאבסיפורהמנחה"השאלהאפריקה.ועדמאמסטרדם

כךכדיעדלאומנותלהתמסרעלולההנפשוכיצדאומנות

פנטזיה,שלבעולםמתנהלביניהםהרומןגבולות.חוצהשהיא

ועלגדולהיבריסעלסיפורזהוהנפש,הגוףשביןבמרחב

מגיעהחיבורדברשלבסופואיךועלהעצמית,החמלהחטא

דרור.מספראיזון",שלמצורה

בסדנתשניםכ־41לפניהתחילהראשוןלספרהדרךאת

להיותהפכההכתיבהמסוים"בשלבהראבן.גילשלהכתיבה

רומןואזקצרים,סיפוריםלכתוב,הפסקתילאמהחיים.חלק

וזהאותישקראקהלהיהלשמחתישירה.וביניהםושני,ראשון,

לשבועאחתטורבפייסבוקכותבגםאניהיוםטוב.ליעשה

מייפהלאשהם,כמוהחייםעלמספראניבעיניי,נחמדוזה

שלי".פרטימסעיומןשלסוגבהם,ממעיטלאגםאךאותם

לכתוב?זמןלךישמתי

ולתרבותלאומנותולספרות,ביום,שעותתשעעובד"אני

האנשיםמסוגשאניחושבאניהשבוע.בסוףמגיעאני

היצירה,וגםהגשמיגםאותם,מזיניםהקצוותששניהדואליים,

שלי".האיזוןזה

לא"זהוחצי.שניםשלושדרורעבדהאחרוןהספרעל

אתמכניסרחב,כותבאניאחת.בבתממנישיוצאמשהו

אניפנימיחומרלישישרואהשאניאחריורקלניירהכול

יותר.אישיתבצורהעליולעבודמתחיל

לוקחשבוע,בסופיוכותבבלילותיושב

לעורךפונהאניזהאחריוכותב.חופש

שלאאותי,להפעילשיידעכזהטוב,

להתבטל".ליייתן

הבא?הספרעלכברחושבאתה

קצריםסיפוריםספריש"תמיד.

עובדכברשאניהבאהשנהשייצא

אניותערוכה.חדשרומןוגםעליו,

פעםרקחייםקדימה.חושבהזמןכל

מעניין".שיהיהאזאחת,

מימיאס
נתן
צילום:

זרנגר
רמי
צילום:
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ארבעתטלמור,לימורהוציאהכברספריםשישה

לנוער.האחרוניםוהשנייםילדיםספריהיוהראשונים

לפרסםהתחלתיכותבת.אנילכתובשלמדתי"מהיום

הסיפוריםשאחדואחריקטן,היהשליכשהבןסיפורים

פנתהtenyב־והתפרסםזכהכתיבהלתחרותשכתבתי

ערכות03אחרילגן.סיפוריםערכותשמייצרתחברהאליי

שלהחדשהמבנהעלסיפורשלחתידרכה,שהוצאתי

לגננות.מדיחדשנישהואהייתההתגובהאבלהמשפחה,

אותוושלחתילילדיםיגיעשהואחייבתשאניהחלטתי

('משפחותהראשון"הספריצאוכךספריםלהוצאות

רימונים).הוצאתלפחות',מיליוןמשפחות

שלוששלבסיפורןעוסקתשלההנוערסדרת

ההתבגרותובחוויותהנעוריםבגילחברות

בריונות,כמונושאיםשלשילובתוךשלהן,

וכמובןמשפחהערכיושוויון,גזענות

וחברות.התאהבות

נמצאתשבךהחינוךאשתכמהעד

בספרים?

האחרון,ועדמהראשוןשלי,הספריםכל

ובכבוד.באכפתיותהאחר,בראייתעוסקים

אומריםלאהםדידקטיים,ספריםלאהם

אתמציפיםהםאבלתעשהואלעשה

האלו".השאלות

לכתיבה?ההוראהביןמשלביםאיך

מפורקתחוזרתאנילכתוב.יכולהלאאניהשבוע"במהלך

לימחכיםובביתמאוד,מאוחרותבשעותעבודה,מיום

וגםחומרים,וחיפושמשימותבדיקתלהורים,טלפונים

מצדאוויר.בליאנינגמרכשהיוםוהבישולים.האימה?ת

שלי.החייםמהותזהחיה,לאאניכותבתלאאניאםשני

אניבבוקר,בשבעמצלצלשליהשעוןבשבתותולכן

הולכתאניכאילומתאפרת,אפילומתארגנת,מתקלחת,

המחשבלצדמתיישבתאניוחציובשמונהעבודה,ליום

כותבת".אנישעותושמונה

גםלהתמודדצריךנוער,לספריילדיםמספריבמעבר

הטקסטאתשלחהכשלימורלגמרי.שוניםהיקפיםעם

היאאורכו,עמודים11שכנאי,יעללעורכתלראשונה

שיהפוךכדיאבלרע,לאבשלדשמדוברלהענתה

לפחות.עמודים081להיותצריךהואלספר

לבסוףאךלזהאגיעלאשבחיים"חשבתי

והשניעמודים023עלעמדהראשוןהספר

."007לכמעטהפכועמודים11כך,063על

עוד?מתכננתואת

דברשלבסופויהיהחובה'או'אמת"כן,

מקווהשאנינוסףלספררעיוןליוישטרילוגיה,

אנילנוער.גםאליו,להתפנותאוכלהבאהששנה

קטןכשהיהשלי.הבןעםגדלהשאנימרגישה

לגדולים.כותבתאניגדלכשהואלקטנים,כתבתי

איתו".ביחדמתבגרתאני

טלמורלימור

רימוניםהוצאת,'2חובהאו'אמת הספר:שם

יסודייםספרבבתישפהכישוריורכזתמחנכתמורה, מקצוע:

יח"צ
צילום:
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שוורצברגנחום

קוראיםהוצאתקימל','לחם הספר:שם

עסקיפיתוחמנהלהקורונה,לפרוץעד מקצוע:

בוטיקרשתבעללשעברגדולה,תוכנהבחברת

כושר.למכוני

אךהיטב,להדחיקלפחותאולשכוח,הספקנוכבררובנו

הייתה0202במרץהקורונהלסגרהכניסהשוורצברגנחוםעבור

המאודהקשרעלספרלכתוב"הרעיוןבחייו.מפנהלנקודת

הגיעהואזהשנים.במשךוירדעלהשליסבאעםשלימיוחד

פנימהלהיכנסליעזרהזההשקטלחל"ת.והוצאתיהקורונה

ישבחודשיםשלושההספר".עלברצינותלעבודולהתחיל

ומשמעתספורטאי,אני"במהותיוכתב.ערבועדמבוקרנחום

מעיד.הואלי",חסרהלא

גדול?כזהמהפךלעבורהיהאיךמאוד,קצרבזמןקרההכול

היאכיבחיי,הנפלאותאחתהייתההזאתשהשנהחושב"אני

היהשכברכמיבו.טובהכישאניבמהלעסוקאותיהחזירה

הייתיזאת,ובכלזר.ליהיהלאהזההתהליךבעבר,עצמאי

אניכימניב,למוצרמכתיבשלישהלבמהאתלפרוטצריך

להתפרנס".גםצריך

שעדהעובדההספר,לקידוםהנוגעבכל

לוהייתהעסקיפיתוחמנהלהיהרגעלפני

הספראתשראיתיהראשונה"בפעםלעזר.

אתלהורידשעלייהבנתיהחנותמדפיעל

המוצר,מנהלכובעאתולחבושהסופרכובע

מןמחיר,ותגקודברעליושישברגעכי

צריךומוצרכמוצר,עליולהסתכלהראוי

מייצרבוקר,לתוכניותמתראייןאנילנהל.

בדףשליהמסעאתומתעדפעולהשיתופי

ולאלחנותמחנותעוברגםאניהפייסבוק.

מהעותקיםאחוזיםש־08עדממנהיוצא

שישלינראהלאנמכרים.המדףשעל

משקיע".שאניכמושמשקיעאחרסופר

שעזב,למקצועמתישהולחזורמתכנןהואהאםלשאלה

שזהו,ההכרהלינפלהכלשהו"בשלבבשלילהנחוםמשיב

אמרתיהזובשנהבעצםמעכשיו.לעשותהולךשאנימהזה

דבריםתעשההלב,בעקבותשתלךהזמןהגיעמספיק,לעצמי

במרץ.עובדכברהואהבא,ספרועלנטו".מהבטןשקורים

אשריליאלקרן

רימוניםהוצאתבתלתלים','נשיקות הספר:שם

מובילהאמריקאיתחדשותברשתמפיקה מקצוע:

נולד,לילדים,שיריםספראשרי,ליאלקרןשלהביכוריםספר

לזירותלמלחמות,יום־יומיתחשיפהשביןהמתחמתוךלהגדרתה,

ברשתמפיקהבהיותהאזוריים,ולסכסוכיםלפוליטיקהאסון,

ילדיה.שלהנאיביתהמציאותתפיסתלביןאמריקאית,חדשות

רגשי.כובדלזהומתלווהשוחק,משהויששליכמו"בעבודה

חוויםילדיםשבולאופןתזכורתקיבלתילילדים,אימאכשהפכתי

בתמימות,סביב,שמתרחשממהמושפעיםשהםלפניהמציאותאת

היאהזוהייחודיתהראיהשזוויתברורליהיהובחמלה.בפשטות

מצאתיהזמןעםאותה.להנציחכדישביכולתיכלועשיתיזמנית

ליאפשרזההחדשות.שלהקשיםמהתכניםמפלטמקוםבכתיבה

שפיות".שלפינהמעיןלנשום.להתנקות,קצת,להתנתק

קרןהחלהוחצי,שנתייםבןהיהעשר,בןהיוםהבכור,כשבנה

בחרוזים.לשיריםאותםוהפכהומחשבותיורעיונותיואתלאסוף

שיריםלהםונאספוהלכווכךילדיםשניעודלהנולדובינתיים

להוציאברעיוןלהשתעשעהתחלתיטקסטיםשהצטברו"ברגערבים.

וביקשתיהילדיםספרותבתחוםעורכיםלכמהפניתילאור.אותם

שיפורים.מקצהעשיתיכזהסבבובכלהערות,וייתנודעהשיחוו

רבהבמידהנעוץיהיההספרשלשהקסםהבנתימאודמוקדםבשלב

להפקידביותרהנכוןליהיהשנראהומילשירים,שיתלוובאיורים

אומץשאזרתיעדזמןהרבהלקחקרמן.דניהואהמשימהאתבידיו

לאייריסכיםכמוהוומוערךותיקשאומןהאמנתילאאליו.ופניתי

אהבדווקאקרמןאבלדרכה".בתחילתסופרתשלביכוריםספר

לפנישכנאי,יעלשלהסופיתובעריכהבחיוב,והשיבשראהמהאת

המדפים.עלהספרעלהכשנה

ילדים?לספרלךיתחברושכתבתשהשיריםחשבת

וסטודנטיתכתלמידהמקצועי.באופןלאאבלכותבת,הייתי"תמיד

לישמאפשרהכלישזהוהרגשתימהכתיבהנהניתי

ביותר.והמדויקתהבהירהבצורהביטוילידילבוא

אישי,יומןמעיןלמגירה,כותבתהייתיגםפעםמדי

לומראפשרתהיות.מחשבות,שעברתי,חוויות

מוציאהעצמיאתכשמצאתימעצמישהופתעתי

ראשון.ספרלאור

לכתוב?תמשיכי

אתליפתחבתלתלים''נשיקות"בהחלט.

לילדים,טקסטיםהרבהעודליישהתיאבון.

למבוגרים,שיריםגםלכתובהתחלתיולאחרונה

יותר".מורכביםבתכניםשעוסקים

גבאי
שרון
צילום:

לוי
אבשלום
צילום:
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