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האחורית  בחצרו  חמור  מסתיר   ,50 כבן  אזרבייג'ן  יליד  איָסקוב,  רֹוסָלאן 
הבלויה, חמור נינוח, משתלב. לפני חמישה שבועות עבר בצעידה בֵטלה בדרך 
שולית של המושב בת הדר, שבו הוא חי בתלישות בתשע השנים האחרונות, 
ונתקל בשני שוטרים, שביקשו ממנו לעצור רגע ולהחזיק חבל המחזיק חמור, 

ולא לזוז עד שיגיעו לאסוף אותו. אבל איש לא בא. מאז חי אתו חמור.
ההווה של הספר מלווה את רוסלאן לאורך שמונה ימים ביוני 2018. בכישרון 
עצום מסופר כאן סיפור שאין־כמותו של טיפול בחמור. הניואנסים המפורטים 
הממיסה  עצמה,  בפני  מרתקת  לעלילה  הופכים  והלשון  האימאג'ים  דק,  עד 
את הלב ביופיה. ולצידה מגלה ברדוגו נועזות חסרת־תקדים בספרות העברית 
האמריקאי  היחיד,  חברו  לבין  הספר  גיבור  בין  המיניים  המפגשים  ת  בפריׂשַ

סטיב.
לעומת ההסתייגויות ההולכות וגוברות מן האופי המוגבל של מערכת היחסים 
ומתעצמת  חמור,  עם  רוסלאן  של  והאחווה  ההזדהות  מתחזקות  סטיב,  עם 
תחושת השוויון שלו עם החיה הממָצה את חייה בעמידה בחצר במלאּות של 

הווה ַמתמיד.
השנים של רוסלאן בבת הדר, בעיקר מאז שהתפטר מעבודתו כהנדסאי־בניין, 
מבלי לחשוב על העתיד, הן ניסיון מתמשך לטפח יומיום של חיוניות עכשווית 
תוך היחלצות מן הרדיפה אחר מה שמעבר ַלדקֹות של ההווה – השתחררות מן 
ההתמכרות ָלאחר־כך, מן התלות בתמורות עתידיות ובאופק ַמשֶלה של תקוות 
בשייכות  השורשים,  במחצבת  העבר,  בסיפור  ההינטעות  מן  וגם  וציפיות, 
למסורת המשפחתית. רוסלאן כמו מבקש לקיים את ִחיותו בנבדלות עצמאית, 
לחיות חיים פרטיים מחוץ לתשתית של ה"כולנו", אך עם אמפתיֹות אנושיות 

אקראיות, קצרות־מועד.
יום   ,1994 בנובמבר  יוצא־דופן  אחד  יום  של  תוצאה  נרֶאה  הנוכחי  מצבו 
המעברים  הנדסאות.  ולמד  הוריו  שני  עם  בו  חי  עדיין  ה־26  בן  שרוסלאן 
בספר, שוב ושוב, לאותו יום – להתרחשות שהאובייקטים התמימים במערכה 
אסון  תחושת  אל  אותנו  ומדהירים  תאוצה  בהדרגה  צוברים  שלה  הראשונה 
בלתי־נמנע – הם הזירה של דרמת המתח השוצפת בספר. אחריה נפער חלל 

חשוך של עשרים־וארבע שנים, שבסופן מחזיר ברדוגו את רוסלאן אל חייו.

'חמור' הוא מאורע לא־שכיח בספרות העברית, מקבילה בת־זמננו ליצירות 
פורצות־דרך כגון "אצל" של גנסין, 'זכרון דברים' של יעקב שבתאי ו'מקדמות' 
של יזהר. אך בעיקר הוא עומד כשווה־ערך ל'חיי נישואים' של דוד פוגל, לא 
רק בשל גיבורו הנבדל, אלא בעיקר כי בדומה לפוגל יוצר ברדוגו באופן ַמפעים 
הצידה,  השוברת  שליד־העברית,  חתרנית  לשון  משלו,  פורצת־גדר  עברית 
המוחשיּות;  תגבור  אל  תמיד  וגוררת  המקובעים  חלקי־הדיבור  את  מזעזעת 
עברית שבה "אוכלים את שובע המזון", ובה "גובה צנוע נח על גגות הבתים".
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ששירתה  פסיכולוגית  אביגיל,  של  סיפורה  זהו 
מעמיקה  מומחיות  ופיתחה  בצבא  רבות  שנים 
במנגנון הנפשי של חיילים בקרב. שלא כקב״נים 
מהכוח  כחלק  עצמה  את  ראתה  תמיד  אחרים, 
באימונים  אליו  להצטרף  היססה  ולא  הלוחם 

ואף בפעילות מבצעית.
עם  ורגישה  קרובה  יחסים  יש מערכת  לאביגיל 
הגבר המרשים שהכירה לפני שנים רבות כמג״ד 
צעיר וכעת הוא יושב בלשכת הרמטכ״ל. ברגעים 
להשיג  כיצד  לו  לייעץ  נקראת  היא  מכריעים 

ניצחון מוחץ במערכה הקרבה ובאה. 
ובהלומי  נפש  בנפגעי  מטפלת  היא  השאר  בין 
קושרת  היא  המקובלים,  לכללים  ובניגוד  קרב. 

קשרים אישיים קרובים עם כמה ממטופליה.
כאשר בנה שאולי, שאותו גידלה כאם יחידנית, 
מחליט להתגייס דווקא לצנחנים, משימת חייה, 
יעמדו  לצבא  ונאמנותה  המקצועית  אמונתה 
במבחן דרמטי. וכאשר תיקרה בפניה הזדמנות 
בה  יתעוררו  ההרג,  מעשה  את  בעצמה  לחוות 

דחפים שלא שיערה את עוצמתם.

שאפתנית  אישה  של  דמות  יצר  שריד  ישי 
ויצרית, שחיי המשפחה שלה וקשריה הרומנטיים 

מתנהלים בצילו של מעשה ההרג. 
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אישה  אחד  יום  נעלמת  הארץ  בצפון  ערבית  בעיירה 
צעירה ושמה דּוניא. היעלמותה מטלטלת את העיירה, 
לחיפושים  מתגייסים  ומכרים  שכנים  משפחתה,  בני 
רוח התנדבות אזרחית  גילויים של  אחריה, אך מלבד 

חדשה, המאמץ אינו מעלה דבר. 

מכאן מתגלגל הסיפור אל קורותיהם של כמה מתושבי 
ולא  מכפרם  גורשו  שאז   ,'48 מלחמת  מאז  המקום 
פסיפס  לפנינו  נפרׂש  מעט-מעט  אליו.  לשוב  הורשו 
במדינת  ערבים  של  דורות  שלושה  חיי  של  מורכב 
ישראל: הם מתמודדים, כל אחד בדרכו, עם המצוקה 
והרכוש,  הבית  אובדן  בעקבות  והכלכלית  הנפשית 
וממשיכים, כל אחד בדרכו, לחיות את חייהם, מקימים 

משפחות ונולדים להם ילדים. 

הממשל  בימי  החיים  את  ומתאר  ממשיך  הסיפור 
לפעילות  הניסיונות  את  והמשחית,  המדכא  הצבאי 
חייהן  את  ובעיקר  ופרוגרסיבית,  לאומית  פוליטית 
ושאיפותיהן,  חלומותיהן  את  הדמויות,  של  האישיים 

את חיפושיהן אחר אהבה, חופש, רווחה, השכלה. 

)ספריה  זתוניא  חוצות  הקודם  בספרו  כמו  כאן,  גם 
לעם, 2009(, עודה בשאראת מתאר את העולם שברא 
באירוניה עוקצנית. הוא אינו חוסך את שבט הביקורת 
מהתנהלות רשויות המדינה ואינו נרתע מלגלוג גם על 
משוגותיהם של גיבוריו הערבים – תמיד במבט אנושי 

וחומל. 

בדּוניא )שם שפירושו "עולם"( מציג בשאראת תמונה 
רחבת היקף ומגוונת של חיי הערבים במדינת ישראל, 

שכמותה טרם נראתה בעולם הספרות.

איור העטיפה: מורן ברק  |  עיצוב העטיפה: יהודה דרי
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ז בגבול הדק שבין המציאּות לבין הבדיון נעים סיפוריו 
של זאב רז במיומנות של מַספר ותיק, אף שזהו ספר 
ביכוריו. קורות חייו - ילדותו בעמק יזרעאל, נעוריו 
בשירות  ובגרותו  המדינה  של  הראשונות  בשנותיה 
הביוגרפי  המישור  מן  חורגים   - קרב  כטייס  ממושך 
שהתרחשו  באירועים  התבוננות  פרקי  והופכים 
בשמיים ובארץ, בטיבם של קשרים ובאופיו המתעתע 

של הזיכרון. 
בהתאם לכך, הדיווח ה"יבש" על אודות ההתרחשויות 
אחת  לא  נעשה  אמן,  ביד  שנמסר  המרתקות, 
הטייס־הסֹופר  של  יצירותיו  ברוח   - צרופה  לשירה 
משנתו  ובהשראת  ַסנט־ֶאקזּוֶּפרי  ֶדה  אנטואן  הצרפתי 

ההומניסטית הגדולה. 
 

זאב רז, בן קבוצת גבע, היה טייס קרב בחיל האוויר 
ועמד בראש הכוח שהשמיד את הכור הגרעיני "תמוז" 
בצל"ש  עוטר  כך  ועל   ,1981 ביוני  בגדד  בפאתי 
הרמטכ"ל. ִעם המחאה החברתית של קיץ 2011 הקים 
חברתי  לשיח  במה   - הרוח"  "ֵּגיסות  קבוצת  את  רז 
קולות  'שיעור מולדת:  כונסו בספר  ומוסרי, שדיוניה 

ברשת' )בעריכת אורי הולנדר, הוצאת אפיק, 2013(.

מחיר מומלץ: 92 ש"ח

הספר ראה אור בסיוע
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב )ע"ר(

בתמיכת משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות

המאוחד ץ  בו הקי הוצאת 

Back from the moon.indd   1 12/02/2020   11:09

17
Ze’ev Raz
Back from the 
Moon

14
Emilie Moatti
Bruises

מה שאבד בזמן 

נורית גרץ

ביוגרפיה של ידידות

מן
בז

ד 
אב

ש
ה 

מ
 | 

רץ
 ג

ת
רי

נו
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הפקה | שלומציון קינן
דבירעיצוב העטיפה | נורית וינד קידרון

נורית גרץ היא פרופסור אמריטה 
באוניברסיטה  וספרות  לקולנוע 
המגמה  כראש  ושימשה  הפתוחה 
וטלוויזיה  לקולנוע  בחוג  העיונית 
וכראש  אביב  תל  באוניברסיטת 
המחלקה לתרבות – יצירה והפקה, 
במכללת ספיר. בשנת 2009, זכתה 
דעת  על  ספרה  על  ברנר  בפרס 
של  חיים  פרקי  ארבעה  עצמו: 
שנה  באותה  שהיה  קינן,  עמוס 
הסופיים  המועמדים  חמשת  בין 
לבינך  ביני  ים  ספרה  ספיר.  לפרס 
המכר  רבי  רשימת  בראש  היה 
הטובים  הספרים  לרשימת  ונכנס 
"הארץ".  עיתון  של   2015 לשנת 
של  יצירתו  את  מלווה  היא 
דרכו.  מראשית  כמעט  עוז  עמוס 
)עמוס  מונוגרפיה  עליו  כתבה 
פועלים,  ספרית  מונוגרפיה,  עוז: 
נרחב  מקום  לו  והקדישה   )1980
חירבת  ההיסטוריוגרפי,  בספרה 
)הקיבוץ  שלמחרת  והבוקר  חזעה 

המאוחד, 1983(.

גרץ  נורית  חברים,  שני  על  ביוגרפי  רומן  הוא  בזמן  שאבד  מה 
ועמוס עוז שמדברים על מה שאבד בזמן. החיים עצמם, משפחה, 
אהבה, מקום, נאמנות, בגידה. ולא מעט גם על האמנות ועל המוות, 

ועל מה שמחבר, אולי, את הכול.
השיחה בין השניים נמשכה עשרות שנים, בעתות שלום ובמלחמות, 
בפגישות משפחתיות בקיבוץ חולדה, בפגישות עבודה, במכתבים 
התנהלו  שהאחרונות  טלפון,  שיחות  ובהמון  אוקיאנוסים  שחצו 

כשעוז שכב על ערש דווי.  
בשיחות האלו השאיר עוז בידיה של גרץ צוואה ספרותית מצמררת. 
במסורת  כתוב  הוא  הזאת.  הצוואה  של  המימוש  הוא  הזה  הספר 
הרומן הביוגרפי/התיעודי שגרץ יצרה לו נוסח אישי ומקורי )אל מה 
קינן,  עמוס  של  חיים  פרקי  ארבעה  עצמו:  דעת  על   ;1997 שנמוג, 
2008 וים ביני ובינך, 2015(, שזכה לשבחים מופלגים של הביקורת, 

וקנה לו עשרות אלפי קוראים נלהבים.
                                                                                         יגאל שוורץ

 

מתוך הספר:
... אם תתחילי לכתוב את זה, את יכולה לא לפרסם כל זמן שאני חי. 

אני לא רוצה שדבר כזה יתפרסם שאני חי.
אני עדיין לא יודעת מה להגיד.

מפונק״,  אדם  בן  ״זה  גם  תכתבי  טובים,  דברים  עלי  תכתבי  ואל 
תכתבי גם "זה בן אדם רודף כבוד", תכתבי גם "זה בן אדם שאוהב 

מדי לשמוע את עצמו״, תכתבי.
מה  ולדעת  ולחפור  לחפור  שקשה  אדם  בן  שזה  גם  אכתוב  ואני 

באמת שם מתחת לכל התחפושות והדימויים, מה אמתי.
גם את זה תכתבי. תכתבי שהבן אדם הוא נשף מסכות מהלך. שהוא 
אפילו  לרצות  הוא משתדל  כמה  כולם,  לרצות את  כך משתדל  כל 

אנשים שלא ראוי לרצות אותם, תכתבי הכול.

16
Nurith Gertz
What Was Lost  
to Time

״לעזאזל!
למה אני לא חשבתי 
על הסיפור הזה? 
אולי בגלגול הבא.״
מאיר שלו

נשמות
רועי חן
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עי 
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ת  
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למראית עין, אי אפשר לנחש שגרישה, הגבר השתקן והשמנמן 
שמתגורר עם אימו בדירת שיכון מתפוררת, מתגלגל ממאה למאה, 

מארץ לארץ ומגוף אחד אל גוף אחר. החיים המסעירים שחווה לפני 
ארבע מאות שנה בעיירה נידחת במזרח אירופה, במאה השמונה�עשרה 

בוונציה, או מאה שנה אחר כך במרוקו, הותירו בו חותם וצלקות. 
גרישה הוא אולי השקרן הכי כן שיצא לכם להכיר, ובכל זאת לא נראה 

שמישהו מאמין לו. אולי גם הוא כבר לא. 

אימא שלו תגיד לכם שגלגול נשמות זאת שטות גמורה. מבחינתה, 
"חיים יש רק אחת, כל השאר זה מטאפורה." 

לאורך נשמות גרישה ואימו מנהלים קרב חסר רחמים על ליבו של 
הקורא. אבל מי ינצח – הנשמה או הגוף, הפנטזיה או המציאות, הבן, 

הֵאם או רוח הקודש? 

נשמות הוא קרנבל מסחרר ומבריק; רומן עשיר ּווירטואוזי שמדלג 
בין תקופות וסגנונות אך נעוץ עמוק עד כאב בשורשיו היהודיים של 

מחברו. רומן על גמישותה המתעתעת של נפש האדם ועל הכמיהה 
הנואשת למשמעות, או לפחות לנשמה אחת קטנה שתבין אותנו.

רועי חן הוא סופר, מתרגם ומחזאי הבית של תיאטרון 'גשר'.

מחיר מומל�: 98 ש"ח
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Roy Chen
Souls
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איור הכריכה: עפרה עמית
עיצוב הכריכה: סטודיו דנה ציביאק

אמא קּומי
ן ה כ ד  ד ל א

המחיר: 98 ש"ח

יּודה בן השתים־עשרה, שחי עם אמו בדירה קטנה מעל שוק מחנה יהודה 

בירושלים, תמיד חשב שאבא שלו מת. "אז עכשיו תחשוב שהוא חי, ויש לך 

חצי שעה לחשוב את זה!" הודיעה לו אמא שלו בוקר אחד.

את  לפגוש  במטרה  ורב־תהפוכות  אבסורדי  במסע  יּודה  פותח  זה  מרגע 

אביו. שרשרת של דמויות לא שגרתיות מככבת במסע זה, בהן חברו הטוב 

כדי  לאכול  שחייבת  רונית  חברתו  קרב;  ההלם  פגוע  אבוט  סרן  יּודה,  של 

לחשבון  מורה  בשוק,  יפה  הכי  האישה  אמו,  לראש;  רעיונות  לה  שיבואו 

שמעריצה את חוליו איגלסיאס; וכמובן יּודה עצמו, סקרן ותמים, מצחיק 

ונוגע ללב.

ילד  הייחודי של  הפנימי  עולמו  אודות  על  סיפור מלהיב  הוא  קּומי  אמא 

ירושלמי אחד, ועל החיים בירושלים ובישראל בתחילת שנות השמונים של 

את  יּודה  בפנינו  פותח  והחד־פעמית  המסעירה  בשפתו  הקודמת.  המאה 

סגור לבו וחושף את ראיית עולמו שכולה רגישות והומור.

אלדד כהן הוא סופר ומחזאי ישראלי שגדל בירושלים. סיפורים ומונולוגים 

בפרסים  וזכו  התיאטרון  בימות  על  רבה  בהצלחה  והועלו  הומחזו  שכתב 

בפרס  שזכה   )1998( עלי"  "תסתכלו  הקודמים:  ספריו  הקהל.  ובאהדת 

ליצירת ביכורים מטעם משרד החינוך; "לפחות היית מת בצורה מסודרת" 

)2003(; וספר הילדים "מנגינה כחולה עם תלתלים" )2012(.
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Eldad Cohen
Wake Up Mom
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Lihi Lapid

Nina, a young woman and an only child who lives 
with her mother in a remote village, flees during 
the night and hides in a stairway of an unfamiliar 
building. There she meets an old and demented 
widow that mistakes her for her granddaughter 
who she has not seen for many years. Nina does 
not correct the old lady and this mistake becomes 
a reality. She accepts her invitation and moves in 
with her, slowly taking on her granddaughter’s 
identity. As the story unfolds readers learn 
that Nina witnessed a murder and is hiding to 
protect both her mother and herself. This fear 
underlines the connections and perspectives 
brought together in this book, evoking immense 
feelings of suspense used by Lapid as a means 
to discuss complex issues such as immigration, 
marginalization and detachment. As the plot 
advances these themes deepen, exposing readers 
to the alienation that lies at the core of the female 
experience, in youth and adulthood, as well 
as in the human condition as a whole. Lapid’s 
surprising and enchanting book had a profound 
impact immediately upon its release and was 
named by critics as a spectacular portrait of 
contemporary Israeli society.

Lihi Lapid is a bestselling author, journalist, 
and a speaker with a finger on the pulse of 
contemporary women’s issues. She has written a 
column for the Yedioth Ahronoth weekend edition 
for 15 years. She is the author of three bestselling 
novels: Secrets from Within; Woman of Valor;  
I Can’t Always Be wonderful, and a bestselling 
book for children. Before becoming a writer, Lapid 
was a professional news photographer.

On Her Own

A novel
Keter, 2021. 300 pp.

“From its brutal, shocking opening and all the 
way to the last page, Lapid gives us a magnificent, 
virtuoso performance that uses brilliantly the 
delicate art of restraint.”  Haaretz

Bestseller – 40,000 copies sold
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Eli Amir

The Bicycle Boy, Eli Amir’s new autobiographical 
novel, follows his earlier publications; Scapegoat, 
The Dove Flyer and Jasmin, novels that have 
established his status as one of Israel’s most 
popular authors. In the opening of this book, 
which can be read as a story of self initiation, 
Nuri the main character leaves the kibbutz. 
His parents urge him to move to Jerusalem, 
finish school and fulfill his father’s dream of 
greatness—perhaps against the bitter price he 
himself had to pay when he emigrated from 
Iraq to Israel. Nuri gradually finds his own path 
to liberation; undermining the economic, social 
and cultural powers positioning him in the 
margins of society, always striving beyond. The 
Bicycle Boy is a critical account of the emotional, 
existential and ethical price paid in order to 
gain social acceptance. Amir does not shy away 
from touching upon some of the most explosive 
questions on the agenda of both Israeli and 
Western society, as a society of immigrants 
in general, but he does so without, even for a 
moment, falling into the cohesive schemes of 
identity politics. Amir provides a tension filled 
portrait of Israel in the 1950s, described through 
Nuri’s eyes. His magical wanderings through 
the alleys of Jerusalem in the early mornings 
distributing newspapers provide an unforgettable 
account of the city.

Bicycle Boy

Autobiographical novel
Am Oved, 2019. 623 pp.

“Amir succeeds in delivering a wide scope of 
tastes, sounds, characters and persons… all the 
while remaining loyal to the complicated, painful 
truth.”  Haaretz

click HERE

IIHL • SPRING CATALOGUE 2022
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Miron C. Izakson

“He extends his arms as we approach the crane 
together and helps me climb, ‘Look up, just look 
at where we need to reach, don’t look down, don’t 
look at what we are leaving”.

Dodo is a sensitive and vulnerable boy who 
possesses surprising powers and a burning love 
for cranes. He is attached to his parents and 
mourns the deterioration of their relationship. 
He loves Daphne constantly wondering, almost 
philosophically, about the origins of his desire to 
embrace her. An extremely lucky and unplanned 
encounter with Eitan, an eccentric and visionary 
man, involves Dodo in a mysterious master plan 
to change the face of his city and society as a 
whole. Dodo, his sister and their parents are 
swept away into an adventure that transcends 
the boundaries of realism into the realm of 
imagination, fantasy and dream.  Furthermore is 
an enigmatic and beautiful novella that explores 
the boundaries of sanity, family and loyalty, 
walking boldly on the verge of destruction and 
healing.

Miron C. Izakson was born in Israel in 1956. He 
is an author and poet. His first volume of poems, 
Dawn of My Playing, was published when he was 
20 years old. Izakson has published 11 volumes 
of poetry and four novels. His poems frequently 
appear in literary magazines and his works have 
been included in anthologies in Hebrew and 
foreign languages.

Furthermore

A novel
Kinneret Zmora-Dvir, 2021. 255 pp.

“A heartfelt story of a disintegrating family, told 
by a master storyteller.”  Haaretz

click HERE

IIHL • SPRING CATALOGUE 2022
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Adi Kaplan &  
Shahar Carmel

Sheila, a 19-year-old girl, travels to the divided 
and gloomy Berlin to study music. She plays 
in front of the admired Professor Pascal and 
he replies obscurely that she must “start from 
scratch.” On the whim of a moment she rents a 
cello and starts playing. At one point the story 
gives way to a novel by Thomas Tuck—perhaps 
Sheila’s future love—that takes place in 2023 in 
a divided and regulated Amsterdam. This story-
within-a-story revolves around a barefooted 
man that rescues a woman from drowning, who 
suffers from what the doctors call a “Dissociative 
Fugue”. Three weeks earlier, during a routine 
morning run, her life story was completely 
erased. These different stories branch out and 
into each other manifesting a mesmerizing 
textual structure of a fugue. Represented through 
a variety of forms, they express the human 
urge to escape the tyranny of the biography and 
transcend the prison of the self. In “Fugue”, Adi 
Kaplan and Shahar Carmel succeeded in creating 
a unique, haunting combination between 
effective use of words and expressive paintings. 

Fugue

Graphic novel
Lev Afor, 2021. 416 pp.

Adi Kaplan & Shahar Carmel are an artist-duo 
living and working in Tel Aviv. Graduates of 
‘The Kalisher Academy of Painting’ in Tel Aviv 
(1992 - 1996), their projects include paintings, 
writings, and short films, sometimes combined 
into pictorial and musical performances, shows, 
and radio dramas. They have published 6 books, 
one of whish, The Diary of Lev Afor was selected 
by the Swiss Edition Patrick Frey to be translated 
into English and published in Europe.

IIHL • SPRING CATALOGUE 2022



Il bestseller più letto 
in Israele 

nell’ultimo decennio

sarit 
yishai-levi

Miss 
Jerusalem

romanzo

SARIT YISHAI-LEVI,
geboren 1947 in Jerusalem in eine seit 

Generationen dort ansässige sephardische 

Familie, war als Schauspielerin, Journalis-

tin, Korrespondentin und Moderatorin 

tätig. Nach vier Sachbüchern eroberte sie 

mit ihrem ersten Roman »Die Schönheits-

königin von Jerusalem« die israelischen 

Bestsellerlisten.
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Seit der Vertreibung der Juden aus Spanien 

im 15. Jahrhundert sind die Ermozas in 

Jerusalem ansässig, doch niemals hat sich die 

sephardische Familie mit den Aschkenasim 

vermischt. Bis Urgroßvater Rafael den 

blauen Augen einer Aschkenasin verfällt. 

Um die unstatthafte Verbindung zu verhin-

dern, wird er überstürzt mit einer Spaniolin 

verheiratet, die ihn seine Liebe jedoch nicht 

vergessen lässt. Fortan scheint ein Fluch auf 

der Familie Ermoza zu lasten, denn ihre 

Erstgeborenen suchen vergeblich das Glück 

in der Liebe. Bis Gabriela, diese »merkwür-

digste aller Kreaturen«, wie ihre Mutter sie 

abfällig nennt, Nona Rosa nach und nach 

das gut gehütete Familiengeheimnis entlockt 

und den vermeintlichen Fluch abschüttelt.

In ihrem großen, packenden Familienroman, 

der sich zwei Jahre auf den israelischen Best-

sellerlisten hielt, zeigt Sarit Yishai-Levi 

nicht nur, wie unerbittlich erfahrenes Leid 

über Generationen fortwirken kann, sie 

erzählt auch die Geschichte Israels und 

Palästinas aus dem weniger bekannten Blick-

winkel einer vor Jahrhunderten eingewan-

derten spaniolischen Familie.

Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, unter 

Verwendung eines Motives von FinePic®, München und 

eines Fotos von David Rubinger

»Wunderschön und umwerfend! 
Ein bezauberndes, bewegendes Buch, dessen 

Figuren mich weiter begleitet haben, als lebten 
sie noch heute in Jerusalem.« 

Haaretz

»Die sephardische 
Version von Amos Oz’ 

›Geschichte von Liebe und Finsternis‹. 
Überragend.« 

Nana

SARIT
YISHAI-LEVI
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ROMAN

Strahlend, lebenslustig und wunderschön ist Luna Ermoza mit den 
grünen Augen. Doch ihre Ehe ist ein Desaster hinter perfekter 

Fassade, und für ihre Tochter Gabriela kann sie keinerlei Zärtlich-
keit empfinden – wie einst ihre Mutter Rosa für sie. Denn während 

das Delikatessengeschäft Rafael Ermoza & Söhne im Jerusalemer 
Machane-Jehuda-Markt floriert, scheint auf den Frauen der Familie 

ein Fluch zu lasten, der ihnen das Glück in der Liebe verwehrt 
und sie verbittern lässt. Meisterlich verwebt Sarit Yishai-Levi das 
Schicksal vierer Generationen der sephardischen Familie mit den 

bewegtesten Jahrzehnten israelischer Geschichte.

Auch als E-Book erhältlich
www.aufbau-verlag.de

ISBN 978-3-351-03631-7   € 22,95  [D]
ÖSTERREICH  € 23,60  [A]
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Sarit Yishai-Levi

At the heart of the gripping novel A Woman 
Beyond the Sea there stand three women; a young 
woman whose husband leaves her in a cafe in 
Paris; a mother who disappears every day for long 
hours leaving her daughter wondering where she 
has gone and a mysterious woman who abandons 
her one-day-old baby on a snowy night at the 
entrance to a monastery in Jerusalem. Between 
the alleys of the Latin Quarter in Paris and Tel 
Aviv of the 1970s, between Mandatory Jerusalem 
and a picturesque town in England, three women 
search for their identities and trace their obscured 
past. Sarit Yishai-Levy, author of the best-selling 
book The Beauty Queen of Jerusalem, weaves 
these stories in tones of love and hate, scarring 
heartbreak and a grasping hope. 

A Woman Beyond the Sea tells the story of three 
generations of female power, whose heroines 
survive the lives they have been trapped in with 
much strength and pain.

Sarit Yishai-Levi was born in Jerusalem in 1947. 
Her first book, The Beauty Queen of Jerusalem, was 
published after a long and successful career in 
journalism. The book received critical acclaim and 
won prestigious prizes. It was also adapted into 
a Tv series, which won the Israeli Tv best drama 
series award.

A Woman Beyond the Sea

A novel 
Modan, 2019. 470 pp.

The Beauty Queen of Jerusalem
FOREIGN RIGHTS SOLD  
Italian (Sonzogno/RCS), Turkish 
(Koton), German (Aufbau), English 
(St. Martin’s Press, New York), 
Russian (Knizhniki), French, 
(Charlston/Ledoc)

FOREIGN RIGHTS SOLD
English (Amazon Crossing), German, 
(Aufbau)

Bestseller – 50,000 copies sold

“A gripping tale about the impossibility—yet 
absolute necessity—of forgiveness. I swallowed 
its nearly 500 pages in three days”  Otsar Milim

click HERE click HERE
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ששירתה  פסיכולוגית  אביגיל,  של  סיפורה  זהו 
מעמיקה  מומחיות  ופיתחה  בצבא  רבות  שנים 
במנגנון הנפשי של חיילים בקרב. שלא כקב״נים 
מהכוח  כחלק  עצמה  את  ראתה  אחרים, תמיד 
באימונים  אליו  להצטרף  היססה  ולא  הלוחם 

ואף בפעילות מבצעית.
עם  ורגישה  קרובה  יחסים  יש מערכת  לאביגיל 
הגבר המרשים שהכירה לפני שנים רבות כמג״ד 
צעיר וכעת הוא יושב בלשכת הרמטכ״ל. ברגעים 
להשיג  כיצד  לו  לייעץ  נקראת  היא  מכריעים 

ניצחון מוחץ במערכה הקרבה ובאה. 
ובהלומי  נפש  בנפגעי  מטפלת  היא  השאר  בין 
קושרת  היא  המקובלים,  לכללים  ובניגוד  קרב. 

קשרים אישיים קרובים עם כמה ממטופליה.
כאשר בנה שאולי, שאותו גידלה כאם יחידנית, 
מחליט להתגייס דווקא לצנחנים, משימת חייה, 
יעמדו  לצבא  ונאמנותה  המקצועית  אמונתה 
במבחן דרמטי. וכאשר תיקרה בפניה הזדמנות 
בה  יתעוררו  ההרג,  מעשה  את  בעצמה  לחוות 

דחפים שלא שיערה את עוצמתם.

שאפתנית  אישה  של  דמות  יצר  שריד  ישי 
ויצרית, שחיי המשפחה שלה וקשריה הרומנטיים 

מתנהלים בצילו של מעשה ההרג. 
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עם עובד
ספרייה לעם

עם עובד
ספרייה לעם עם עובד

ספרייה לעם

ISBN 978-965-13-2848-0  |  32-22151 דאנאקוד
www.am-oved.co.il  |  www.facebook.com/AmOvedBooks

מחיר קטלוגי 82 ש״ח

����� ����� ���.indd   All Pages 5/25/20   10:49 AM

9

Yishai Sarid

A daring quest into the psyche of Israeli society 
by the author of The Memory Monster described 
as a “notable Book” by the New York Times Book 
Review in 2020. Abigail, a psychologist who 
has served in the military for many years and 
who developed an expertise in the workings 
of soldier:s minds in combat, has always seen 
herself as part of the fighting forces. She has 
never hesitated to join the troops, even during 
actual operations. Among her duties, Abigail 
provides therapy for soldiers suffering from the 
trauma of warfare and, contrary to the accepted 
rules, she forms close personal ties with her 
patients. When Abigail’s son Shauli, whom she 
has raised as a single mother, is drafted into 
the army and volunteers for the paratroops, 
her life’s mission, her professional beliefs, and 
her loyalty to the service, are put to a dramatic 
challenge. Confronted by the act of killing, she 
experiences impulses whose intensity she has 
never imagined.

Yishai Sarid was born in Tel Aviv in 1965. 
He studied law at the Hebrew University of 
Jerusalem, and received a graduate degree in 
public administration from Harvard University. 
Sarid has worked in the State Attorney’s office as 
prosecutor for criminal cases; he now works as an 
attorney in the private sector. He also contributes 
articles to the Hebrew press.

Victorious

A novel
Am Oved, 2020. 195 pp.

Full English translation available

“victorious is a bitter novel with a radical 
main character, and that is what makes it so 
fascinating... it questions the price a country 
is willing to pay for freedom and security.” 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

FOREIGN RIGHTS SOLD
English (Restless Books), German (Kein 
& Aber), Italian (E/O), Spanish (Editorial 
Siglio), Catalan (Club Editor), French (Actes 
Sud)

click HERE click HERE
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Agur Schiff

“Yes, it’s true. My great-great grandfather’s 
grandfather was a slave trader,” Professor Schiff 
confesses at the beginning of his trial. He is 
appearing before a special tribunal set up to 
apply the law for the prosecution of slave traders, 
their abettors, heirs and those who enjoy their 
profits.  A world-precedent setting legislation 
was enacted in an unnamed African republic 
shortly before the professor arrived there from 
Israel. Now, he is the first and only prisoner to be 
prosecuted under the new law. 

Imprisoned in a villa surrounded by a tropical 
garden, the irresolute professor is forced to 
contemplate not only the primal guilt of his 
forefather, but also his own, 21st century guilt. 
Professor Schiff’s Guilt is a daring and brilliant 
book that breaks through the familiar boundaries 
of Israeli literature. 

Agur Schiff was born in Tel Aviv in 1955. He 
studied at St. Martin’s School of Art in London 
and at the Rijksakademie in Amsterdam. Schiff 
is a professor of dramatic writing and cinematic 
thinking at the Bezalel Academy of Arts and 
Design in Jerusalem.

Professor Schiff’s Guilt

A novel
Achuzat Bayit, forthcoming

English translation available

FOREIGN RIGHTS SOLD
English (New Vessel Press)

click HERE click HERE
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הספריה החדשה
ספרי סימן קריאה/

הוצאת הקיבוץ המאוחד 
www.newlibrary.co.il

האחורית  בחצרו  חמור  מסתיר   ,50 כבן  אזרבייג'ן  יליד  איָסקוב,  רֹוסָלאן 
הבלויה, חמור נינוח, משתלב. לפני חמישה שבועות עבר בצעידה בֵטלה בדרך 
שולית של המושב בת הדר, שבו הוא חי בתלישות בתשע השנים האחרונות, 
ונתקל בשני שוטרים, שביקשו ממנו לעצור רגע ולהחזיק חבל המחזיק חמור, 

ולא לזוז עד שיגיעו לאסוף אותו. אבל איש לא בא. מאז חי אתו חמור.
ההווה של הספר מלווה את רוסלאן לאורך שמונה ימים ביוני 2018. בכישרון 
עצום מסופר כאן סיפור שאין־כמותו של טיפול בחמור. הניואנסים המפורטים 
הממיסה  עצמה,  בפני  מרתקת  לעלילה  הופכים  והלשון  האימאג'ים  דק,  עד 
את הלב ביופיה. ולצידה מגלה ברדוגו נועזות חסרת־תקדים בספרות העברית 
האמריקאי  היחיד,  חברו  לבין  הספר  גיבור  בין  המיניים  המפגשים  ת  בפריׂשַ

סטיב.
לעומת ההסתייגויות ההולכות וגוברות מן האופי המוגבל של מערכת היחסים 
ומתעצמת  חמור,  עם  רוסלאן  של  והאחווה  ההזדהות  מתחזקות  סטיב,  עם 
תחושת השוויון שלו עם החיה הממָצה את חייה בעמידה בחצר במלאּות של 

הווה ַמתמיד.
השנים של רוסלאן בבת הדר, בעיקר מאז שהתפטר מעבודתו כהנדסאי־בניין, 
מבלי לחשוב על העתיד, הן ניסיון מתמשך לטפח יומיום של חיוניות עכשווית 
תוך היחלצות מן הרדיפה אחר מה שמעבר ַלדקֹות של ההווה – השתחררות מן 
ההתמכרות ָלאחר־כך, מן התלות בתמורות עתידיות ובאופק ַמשֶלה של תקוות 
בשייכות  השורשים,  במחצבת  העבר,  בסיפור  ההינטעות  מן  וגם  וציפיות, 
למסורת המשפחתית. רוסלאן כמו מבקש לקיים את ִחיותו בנבדלות עצמאית, 
לחיות חיים פרטיים מחוץ לתשתית של ה"כולנו", אך עם אמפתיֹות אנושיות 

אקראיות, קצרות־מועד.
יום   ,1994 בנובמבר  יוצא־דופן  אחד  יום  של  תוצאה  נרֶאה  הנוכחי  מצבו 
המעברים  הנדסאות.  ולמד  הוריו  שני  עם  בו  חי  עדיין  ה־26  בן  שרוסלאן 
בספר, שוב ושוב, לאותו יום – להתרחשות שהאובייקטים התמימים במערכה 
אסון  תחושת  אל  אותנו  ומדהירים  תאוצה  בהדרגה  צוברים  שלה  הראשונה 
בלתי־נמנע – הם הזירה של דרמת המתח השוצפת בספר. אחריה נפער חלל 

חשוך של עשרים־וארבע שנים, שבסופן מחזיר ברדוגו את רוסלאן אל חייו.

'חמור' הוא מאורע לא־שכיח בספרות העברית, מקבילה בת־זמננו ליצירות 
פורצות־דרך כגון "אצל" של גנסין, 'זכרון דברים' של יעקב שבתאי ו'מקדמות' 
של יזהר. אך בעיקר הוא עומד כשווה־ערך ל'חיי נישואים' של דוד פוגל, לא 
רק בשל גיבורו הנבדל, אלא בעיקר כי בדומה לפוגל יוצר ברדוגו באופן ַמפעים 
הצידה,  השוברת  שליד־העברית,  חתרנית  לשון  משלו,  פורצת־גדר  עברית 
המוחשיּות;  תגבור  אל  תמיד  וגוררת  המקובעים  חלקי־הדיבור  את  מזעזעת 
עברית שבה "אוכלים את שובע המזון", ובה "גובה צנוע נח על גגות הבתים".

indd   1.הפיטע רומח 10/09/2019   07:16:01

פרס ברנר
פרס ספיר לספרות

של מפעל הפיס
2020
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Sami Berdugo

Ruslan Isakov, an immigrant from Azerbaijan 
in his fifties, hides a donkey in his ramshackle 
backyard. Five months ago, while wandering 
around in his village, Ruslan bumped into a few 
police officers who asked him to hold on to their 
donkey for them, saying someone would come 
to pick it up. But no one came and the donkey 
has lived with him ever since. In parallel to this, 
Berdugo daringly describes the sexual encounters 
between Ruslan and his only friend, an American 
named Steve, pioneering new grounds in Hebrew 
literature. This book tells the tale of eight days 
during June, lived by Ruslan, filled with care and 
heart-melting beauty. 

Donkey is a remarkable achievement in Hebrew 
literature. Berdugo has invented a language of 
subversive prose that broadens our perceptions 
and rattles our conventional forms of speech.

Sami Berdugo was born in 1970. He studied 
comparative literature and history at the Hebrew 
University of Jerusalem. He teaches creative 
writing at Tel Aviv University and the Bezalel 
Academy of Art and Design.

Donkey

A novel
Hakibbutz Hameuchad, 2019. 264 pp.

French translation sample available

“A great book, in its glorious language, in its two 
plot lines that together spin a super-Israeli story, 
and in the enigma that lies between them.” 
Haaretz

 

click HERE click HERE
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Ofir Touché Gafla

It happened five years ago. 

All over the world people began waking up 
in the morning to find a box of shoes on their 
doorstep. Each person got a different pair of 
shoes and no one could resist the temptation 
to try them on for they were exactly what they 
all desired. 

And then it began. 

The Metamorphosis. Like no other. 

The Guests, Ofir Touché Gafla’s sixth novel, 
is a suspenseful and poetic novel which 
explores human interactions in the wake of a 
devastating disaster. A mix of genres, it describes 
a world different to ours and yet, quite similar, 
confronting wide themes such as identity, 
memory, loss and love.

Ofir Touché Gafla was born in 1968 in Israel. His 
work has been awarded prizes and translated 
into several languages. Touché Gafla is a creative 
writing lecturer at Sam Spiegel School of Film 
& Tv in Jerusalem. He is a bibliophile, an 
ailurophile, and a melomaniac.

The Guests

A novel
Keter, 2016.368 pp.

Full English translation available
Detailed English synopsis available

“Ofir Touché Gafla’s magic realism makes his 
novel a riveting, enjoyable and thought-provoking 
work, which succeeds in posing questions about 
‘I’ and ‘The Other’, memory and writing, past and 
future.”  Haaretz

click HERE click HERE
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״לעזאזל!
למה אני לא חשבתי 
על הסיפור הזה? 
אולי בגלגול הבא.״
מאיר שלו

נשמות
רועי חן

חן
עי 

רו
   

ת  
מו

נש
למראית עין, אי אפשר לנחש שגרישה, הגבר השתקן והשמנמן 

שמתגורר עם אימו בדירת שיכון מתפוררת, מתגלגל ממאה למאה, 
מארץ לארץ ומגוף אחד אל גוף אחר. החיים המסעירים שחווה לפני 

ארבע מאות שנה בעיירה נידחת במזרח אירופה, במאה השמונה�עשרה 
בוונציה, או מאה שנה אחר כך במרוקו, הותירו בו חותם וצלקות. 

גרישה הוא אולי השקרן הכי כן שיצא לכם להכיר, ובכל זאת לא נראה 
שמישהו מאמין לו. אולי גם הוא כבר לא. 

אימא שלו תגיד לכם שגלגול נשמות זאת שטות גמורה. מבחינתה, 
"חיים יש רק אחת, כל השאר זה מטאפורה." 

לאורך נשמות גרישה ואימו מנהלים קרב חסר רחמים על ליבו של 
הקורא. אבל מי ינצח – הנשמה או הגוף, הפנטזיה או המציאות, הבן, 

הֵאם או רוח הקודש? 

נשמות הוא קרנבל מסחרר ומבריק; רומן עשיר ּווירטואוזי שמדלג 
בין תקופות וסגנונות אך נעוץ עמוק עד כאב בשורשיו היהודיים של 

מחברו. רומן על גמישותה המתעתעת של נפש האדם ועל הכמיהה 
הנואשת למשמעות, או לפחות לנשמה אחת קטנה שתבין אותנו.

רועי חן הוא סופר, מתרגם ומחזאי הבית של תיאטרון 'גשר'.

מחיר מומל�: 98 ש"ח
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Roy Chen

Grisha is a 40-year-old chain-smoker who lives 
with his mother in Israel. He doesn’t look too 
good and doesn’t smell great either. Even though 
this is how he is now, in former times he was a 
loveable little Polish boy, an impressive venetian 
teenager and a gorgeous Moroccan woman. 
Grisha’s delicate soul has been transmigrating for 
four centuries from one body to another in the 
search for one other soul that will understand 
him.

 Masterfully written and based on years of 
research, Roy Chen’s novel takes us on a journey 
that begins in the 17th century and passes 
through Poland, Italy, Morocco, Germany 
and Russia, ending in Israel today. Souls 
was shortlisted for the 2020 Sapir Prize and 
nominated for the 2021 Geffen Prize.

Roy Chen, writer, playwright and translator, was 
born in Tel Aviv in 1980. His father’s forefathers 
settled in the Land of Israel after the Jews were 
expelled from Spain in 1492, and his mother’s 
family immigrated from Morocco in the late 
1940s. An autodidact, Chen taught himself 
English, Russian, French, and Italian. He has 
translated into Hebrew classical works of Russian 
literature as well as over 40 plays from English, 
Russian and French.

Souls

A novel
Keter, 2020, 325 pp.

Partial English translation available
Full Italian translation available

“Why the hell didn’t I think of this story?  
Perhaps I will in my next incarnation.”  
Author Meir Shalev

“Overflowing with literary tricks and 
kaleidoscopic games that present a different 
picture and new characters at every twist.”   
Makor Rishon

FOREIGN RIGHTS SOLD
Italian (Giuntina), Russian (Phantom) 

click HERE click HERE
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Emilie Moatti

A young woman travels to Paris to escape her life 
on the margins of Israeli society. All Iris desires 
is to start her life anew, using a new language, 
in a place where no one knows her. With a good 
job and a rented apartment, her dream seems 
to have a chance of coming true. But just as she 
begins to believe she has achieved her goal, fate 
seems to have a different plan in store. Her life’s 
tale walks through a tortuous path culminating 
in catastrophe and is described through powerful 
memories told from behind a prison wall. Moatti 
skillfully paints a portrait of a remarkable heroine 
who has rejected the rules of society even at the 
price of her freedom.

Emilie Moatti is a politician and novelist. She 
was born in 1980 and grew up in Netanya in a 
religious family of Tunisian Jewish descent. The 
oldest of six siblings, she dropped out of high 
school to go to work. Moatti was extensively 
involved in two left-wing peace projects: 
the Geneva Initiative and the Israel Regional 
Initiative. Since 2014, she has been a member of 
the board of WePower, a feminist NGO whose 
goal is to integrate women into the municipal 
and national political spectrum.

Bruises

A novel
Tchelet, 2018. 244 pp

English translation sample in progress
Film adaptation in progress

“Bruises bestows a voice upon a voiceless 
character without reverberating with a sense of 
triumph or being intoxicated by itself. It has an 
open-eyed, even audacious intensity… It leaves its 
mark on you.”  Haaretz

click HERE click HERE
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איור הכריכה: עפרה עמית
עיצוב הכריכה: סטודיו דנה ציביאק

אמא קּומי
ן ה כ ד  ד ל א

המחיר: 98 ש"ח

יּודה בן השתים־עשרה, שחי עם אמו בדירה קטנה מעל שוק מחנה יהודה 

בירושלים, תמיד חשב שאבא שלו מת. "אז עכשיו תחשוב שהוא חי, ויש לך 

חצי שעה לחשוב את זה!" הודיעה לו אמא שלו בוקר אחד.

את  לפגוש  במטרה  ורב־תהפוכות  אבסורדי  במסע  יּודה  פותח  זה  מרגע 

אביו. שרשרת של דמויות לא שגרתיות מככבת במסע זה, בהן חברו הטוב 

כדי  לאכול  שחייבת  רונית  חברתו  קרב;  ההלם  פגוע  אבוט  סרן  יּודה,  של 

לחשבון  מורה  בשוק,  יפה  הכי  האישה  אמו,  לראש;  רעיונות  לה  שיבואו 

שמעריצה את חוליו איגלסיאס; וכמובן יּודה עצמו, סקרן ותמים, מצחיק 

ונוגע ללב.

ילד  הייחודי של  הפנימי  עולמו  אודות  על  סיפור מלהיב  הוא  קּומי  אמא 

ירושלמי אחד, ועל החיים בירושלים ובישראל בתחילת שנות השמונים של 

את  יּודה  בפנינו  פותח  והחד־פעמית  המסעירה  בשפתו  הקודמת.  המאה 

סגור לבו וחושף את ראיית עולמו שכולה רגישות והומור.

אלדד כהן הוא סופר ומחזאי ישראלי שגדל בירושלים. סיפורים ומונולוגים 

בפרסים  וזכו  התיאטרון  בימות  על  רבה  בהצלחה  והועלו  הומחזו  שכתב 

בפרס  שזכה   )1998( עלי"  "תסתכלו  הקודמים:  ספריו  הקהל.  ובאהדת 

ליצירת ביכורים מטעם משרד החינוך; "לפחות היית מת בצורה מסודרת" 

)2003(; וספר הילדים "מנגינה כחולה עם תלתלים" )2012(.
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Eldad Cohen

Yuda, a 12-year-old boy, lives with his mother in 
a small apartment overlooking the Machaneh 
Yehuda market in Jerusalem. He has always 
thought that his father was dead. “So now think 
for half an hour that he is alive”, his mother tells 
him one morning. At once, Yuda sets out on an 
absurd journey, full of trials and tribulations, to 
find his father. A succession of unlikely characters 
appear, among them: Yuda’s good friend Captain 
Avot, who suffers from PTSD; another friend, 
Ronit, who has to eat before she can get ideas; his 
mother, both the prettiest woman in the market 
and a math teacher who worships Julio Iglesias; 
and even Yuda himself, curious and naïve, 
funny and touching. This is an enchanting tale 
about the inner world of a boy, set in Jerusalem 
and Israel of the early 1980s. Through poetic, 
distinctive language, Yuda opens his heart to us 
to reveal a sensitive and humorous view of the 
world in which he lives.

Eldad Cohen was born and grew up in Jerusalem. 
He has an MA in clinical psychology from Tel Aviv 
University. He lives and works as a psychologist in 
Tel Aviv. His military service as a combat soldier 
(1983-86), deeply affected him and found its way 
into some of his short stories.

Wake Up Mom

A novel
Yedioth Ahronoth , 2019. 327 pp.

Full English translation available
Detailed French synopsis available

“An Israeli novel infused with nostalgia for the 
Jerusalem of the 1980s.”  Makor Rishon

 “A book with smells and sounds… heart 
wrenching and funny.”  Otzar Milim blog

click HERE click HERE
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מה שאבד בזמן 

נורית גרץ

ביוגרפיה של ידידות
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בחזית | ״טרשים״, מיכל רובנר
צילום פורטרט | ינאי יחיאל

הפקה | שלומציון קינן
דבירעיצוב העטיפה | נורית וינד קידרון

נורית גרץ היא פרופסור אמריטה 
באוניברסיטה  וספרות  לקולנוע 
המגמה  כראש  ושימשה  הפתוחה 
וטלוויזיה  לקולנוע  בחוג  העיונית 
וכראש  אביב  תל  באוניברסיטת 
המחלקה לתרבות – יצירה והפקה, 
במכללת ספיר. בשנת 2009, זכתה 
דעת  על  ספרה  על  ברנר  בפרס 
של  חיים  פרקי  ארבעה  עצמו: 
שנה  באותה  שהיה  קינן,  עמוס 
הסופיים  המועמדים  חמשת  בין 
לבינך  ביני  ים  ספרה  ספיר.  לפרס 
המכר  רבי  רשימת  בראש  היה 
הטובים  הספרים  לרשימת  ונכנס 
"הארץ".  עיתון  של   2015 לשנת 
של  יצירתו  את  מלווה  היא 
דרכו.  מראשית  כמעט  עוז  עמוס 
)עמוס  מונוגרפיה  עליו  כתבה 
פועלים,  ספרית  מונוגרפיה,  עוז: 
נרחב  מקום  לו  והקדישה   )1980
חירבת  ההיסטוריוגרפי,  בספרה 
)הקיבוץ  שלמחרת  והבוקר  חזעה 

המאוחד, 1983(.

גרץ  נורית  חברים,  שני  על  ביוגרפי  רומן  הוא  בזמן  שאבד  מה 
ועמוס עוז שמדברים על מה שאבד בזמן. החיים עצמם, משפחה, 
אהבה, מקום, נאמנות, בגידה. ולא מעט גם על האמנות ועל המוות, 

ועל מה שמחבר, אולי, את הכול.
השיחה בין השניים נמשכה עשרות שנים, בעתות שלום ובמלחמות, 
בפגישות משפחתיות בקיבוץ חולדה, בפגישות עבודה, במכתבים 
התנהלו  שהאחרונות  טלפון,  שיחות  ובהמון  אוקיאנוסים  שחצו 

כשעוז שכב על ערש דווי.  
בשיחות האלו השאיר עוז בידיה של גרץ צוואה ספרותית מצמררת. 
במסורת  כתוב  הוא  הזאת.  הצוואה  של  המימוש  הוא  הזה  הספר 
הרומן הביוגרפי/התיעודי שגרץ יצרה לו נוסח אישי ומקורי )אל מה 
קינן,  עמוס  של  חיים  פרקי  ארבעה  עצמו:  דעת  על   ;1997 שנמוג, 
2008 וים ביני ובינך, 2015(, שזכה לשבחים מופלגים של הביקורת, 

וקנה לו עשרות אלפי קוראים נלהבים.
                                                                                         יגאל שוורץ

 

מתוך הספר:
... אם תתחילי לכתוב את זה, את יכולה לא לפרסם כל זמן שאני חי. 

אני לא רוצה שדבר כזה יתפרסם שאני חי.
אני עדיין לא יודעת מה להגיד.

מפונק״,  אדם  בן  ״זה  גם  תכתבי  טובים,  דברים  עלי  תכתבי  ואל 
תכתבי גם "זה בן אדם רודף כבוד", תכתבי גם "זה בן אדם שאוהב 

מדי לשמוע את עצמו״, תכתבי.
מה  ולדעת  ולחפור  לחפור  שקשה  אדם  בן  שזה  גם  אכתוב  ואני 

באמת שם מתחת לכל התחפושות והדימויים, מה אמתי.
גם את זה תכתבי. תכתבי שהבן אדם הוא נשף מסכות מהלך. שהוא 
אפילו  לרצות  הוא משתדל  כמה  כולם,  לרצות את  כך משתדל  כל 

אנשים שלא ראוי לרצות אותם, תכתבי הכול.
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Nurith Gertz

What Was Lost to Time is a biographical novel 
about two friends, Nurith Gertz and Amos Oz, 
who talk about what the passing of time has 
taken away from them: life itself, family, love, 
places, loyalty and even betrayal, while discussing 
art and death and the possible connections 
between them. The conversation carries on for 
decades: through times of war and of peace; 
at family gatherings in Kibbutz Hulda; during 
work meetings; in letters that cross oceans; 
and in the many phone conversations the two 
held when Oz was on his deathbed. Oz left an 
intriguing literary legacy in Nurith Gertz’s hands 
represented in this book, traditionally written 
in a biographical-documentary style personally 
and originally created by Gertz in her books Not 
From Here (1997); Unrepentant (2008), and An 
Ocean Between Us (2015), earning critical acclaims 
from reviewers and tens of thousands of devoted 
readers.

Nurith Gertz is Professor Emerita of Hebrew 
literature and film at the Open University of 
Israel. She has also taught at Tel Aviv University, 
UC Berkeley, Brandeis University and University 
of Paris-vIII.

What Was Lost to Time

Biographical novel
Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir, 2020.  
224 pp.

Full English translation available

“Through her superb prose Nurith Gertz 
illuminates the genre of biography in a new and 
complex light.”  Haaretz

click HERE click HERE
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בחזרה מהירח
זאב רז
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ז בגבול הדק שבין המציאּות לבין הבדיון נעים סיפוריו 
של זאב רז במיומנות של מַספר ותיק, אף שזהו ספר 
ביכוריו. קורות חייו - ילדותו בעמק יזרעאל, נעוריו 
בשירות  ובגרותו  המדינה  של  הראשונות  בשנותיה 
הביוגרפי  המישור  מן  חורגים   - קרב  כטייס  ממושך 
שהתרחשו  באירועים  התבוננות  פרקי  והופכים 
בשמיים ובארץ, בטיבם של קשרים ובאופיו המתעתע 

של הזיכרון. 
בהתאם לכך, הדיווח ה"יבש" על אודות ההתרחשויות 
אחת  לא  נעשה  אמן,  ביד  שנמסר  המרתקות, 
הטייס־הסֹופר  של  יצירותיו  ברוח   - צרופה  לשירה 
משנתו  ובהשראת  ַסנט־ֶאקזּוֶּפרי  ֶדה  אנטואן  הצרפתי 

ההומניסטית הגדולה. 
 

זאב רז, בן קבוצת גבע, היה טייס קרב בחיל האוויר 
ועמד בראש הכוח שהשמיד את הכור הגרעיני "תמוז" 
בצל"ש  עוטר  כך  ועל   ,1981 ביוני  בגדד  בפאתי 
הרמטכ"ל. ִעם המחאה החברתית של קיץ 2011 הקים 
חברתי  לשיח  במה   - הרוח"  "ֵּגיסות  קבוצת  את  רז 
קולות  'שיעור מולדת:  כונסו בספר  ומוסרי, שדיוניה 

ברשת' )בעריכת אורי הולנדר, הוצאת אפיק, 2013(.

מחיר מומלץ: 92 ש"ח

הספר ראה אור בסיוע
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב )ע"ר(

בתמיכת משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות

המאוחד ץ  בו הקי הוצאת 

Back from the moon.indd   1 12/02/2020   11:09
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Ze’ev Raz

This book tells a tale of childhood taking place 
in the valley of Jezreel in a kibbutz that was still 
as a kibbutz once was; it is filled with memories 
of a founding Zionist family described through 
pictures from the grandparents’ and parents’ 
homes, where a terrible sense of loss permeated, 
crowded with the spirits of dead relatives and 
friends who were always there just beneath the 
surface. It is a story of a dual way of life lived 
by a combat pilot in an air force squadron; the 
military on one hand and civilian life on the 
other. It is filled with memories woven together 
encompassing historic events such as the day 
Neil Armstrong returned from the moon or the 
bomb raid that destroyed Iraq’s nuclear reactor, 
and much, much more. In his first book, Ze’ev 
Raz combines the plots of his narratives using 
surprising transitions between time and place, 
reality and imagination, moving freely between 
reportage writing and pure poetry.

Ze’ev Raz was born in 1947, in Kibbutz Geva, 
a grandson to two of the founders of the 
settlement. He was a combat pilot in the Israeli 
air force, a squadron leader, and head of the 
force’s flight school. 

Back from the Moon

Short stories
Hakibbutz Hameuchad, 2020. 238 pp.

English translation sample in progress

“Back from the Moon is not just another pilot’s 
memoir. It’s a wonderous and wonderful book; 
an enthralling mixture of truth and fiction; solid 
fact commingled with flights of the imagination.” 
Israel Hayom

click HERE click HERE
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Shira Carmi

Diana is a 43-year-old real estate agent from 
upscale North Tel Aviv, living a bourgeois life with 
David, her psychologist older husband, and their 
teenaged son. One evening, David’s phone rings 
as they are eating dinner. He quickly gets up and 
answers the phone moving away from Diana’s 
earshot. She begins to suspect David. Although he 
is a good and considerate husband he might be 
having an affair. Under a compulsion to find out 
if her suspicion is unfounded paranoia or a valid 
truth, Diana launches into a reckless search for 
the truth. 

David and Diana tells an enjoyable, multi-layered 
and mischievous story that plunges deep into 
an ostensibly normal marriage. It describes the 
nooks and crannies of the soul of a woman who is 
trying to free herself of the shackles that she has 
locked herself into.

Shira Carmi was born in Ra’anana in 1976, and 
grew up in the rural community Olesh and in  
Tel Aviv. She is a graduate of the film and 
television department of Tel Aviv University.

Diana and David

A novel
Achuzat Bayit, 2021. 216 pp.

English translation sample available

“A riveting book, sensual, and as tricky as a hall 
of mirrors. I gulped it all down in one morning, 
and the questions it aroused echoed long after I 
finished it.”  Author Eshkol Nevo

click HERE click HERE
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Carmit Sahar

This book, written over more than a decade, 
describes the story of Alex, a teenager growing 
up rather slowly. He is the second child of the 
Hoffman London family and a constant source of 
disappointment to his parents. His brother Mark 
is a brilliant mathematician; his older sister and 
younger brother are gifted pianists who travel 
the world to perform. Alex, however, mostly gets 
into trouble. To his parents’ relief, each summer 
Alex and Mark are sent to Israel for a long 
vacation with their aunt. While in Israel, Alex 
meets Arkady and they become soulmates while 
fighting each other with a desperate violence 
that continues throughout their adolescence. 
Set Theory is a coming-of-age novel that follows 
Alex’s wondrous and painful path to adulthood. 
With great sensitivity Shahar portrays a life of a 
boy, a late bloomer with a huge tempestuous soul, 
bursting through every hurdle he encounters 
determined to achieve two often incompatible 
goals: to be loved and to be true to himself.

Carmit Sahar was born in Rishon LeZion in 
1967. During her childhood, she lived in several 
different countries where her father worked. 
Today she lives in Tel Aviv with her husband 
and their four children. She has acquired a large 
number of patents in technological fields and for 
several years has taught at the Holon Institute of 
Technology. In addition, she serves as a consultant 
for the European Union’s Horizon 2020 program 
for research and innovation.

Set Theory

A novel
Keter, 2020. 423 pp.

English translation sample in progress

“Carmit Sahar creates a layered and glittering 
literary world centering around the violent and 
passion-saturated story of the coming of age 
of two teenagers. In this book she has revealed 
herself to be a mature, charismatic and daring 
author.”  Haaretz

click HERE click HERE
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עודה בשאראת

דּוניא

עם עובד
ספרייה לעם

עם עובד
ספרייה לעם

עם עובד
ספרייה לעם
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אישה  אחד  יום  נעלמת  הארץ  בצפון  ערבית  בעיירה 
צעירה ושמה דּוניא. היעלמותה מטלטלת את העיירה, 
לחיפושים  מתגייסים  ומכרים  שכנים  משפחתה,  בני 
רוח התנדבות אזרחית  גילויים של  אחריה, אך מלבד 

חדשה, המאמץ אינו מעלה דבר. 

מכאן מתגלגל הסיפור אל קורותיהם של כמה מתושבי 
ולא  מכפרם  גורשו  שאז   ,'48 מלחמת  מאז  המקום 
פסיפס  לפנינו  נפרׂש  מעט-מעט  אליו.  לשוב  הורשו 
במדינת  ערבים  של  דורות  שלושה  חיי  של  מורכב 
ישראל: הם מתמודדים, כל אחד בדרכו, עם המצוקה 
והרכוש,  הבית  אובדן  בעקבות  והכלכלית  הנפשית 
וממשיכים, כל אחד בדרכו, לחיות את חייהם, מקימים 

משפחות ונולדים להם ילדים. 

הממשל  בימי  החיים  את  ומתאר  ממשיך  הסיפור 
לפעילות  הניסיונות  את  והמשחית,  המדכא  הצבאי 
חייהן  את  ובעיקר  ופרוגרסיבית,  לאומית  פוליטית 
ושאיפותיהן,  חלומותיהן  את  הדמויות,  של  האישיים 

את חיפושיהן אחר אהבה, חופש, רווחה, השכלה. 

)ספריה  זתוניא  חוצות  הקודם  בספרו  כמו  כאן,  גם 
לעם, 2009(, עודה בשאראת מתאר את העולם שברא 
באירוניה עוקצנית. הוא אינו חוסך את שבט הביקורת 
מהתנהלות רשויות המדינה ואינו נרתע מלגלוג גם על 
משוגותיהם של גיבוריו הערבים – תמיד במבט אנושי 

וחומל. 

בדּוניא )שם שפירושו "עולם"( מציג בשאראת תמונה 
רחבת היקף ומגוונת של חיי הערבים במדינת ישראל, 

שכמותה טרם נראתה בעולם הספרות.

איור העטיפה: מורן ברק  |  עיצוב העטיפה: יהודה דרי

0  0 0 3 2 0 0 2 1 9 2 5  8

www.am-oved.co.il  |  www.facebook.com/AmOvedBooks
ISBN 978-965-13-2789-6 | 32-21925 מחיר קטלוגי: 88 ₪ | דאנאקוד
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Odeh Bisharat

In a small Arab town in northern Israel a dreamy 
young woman disappears one day. Her name is 
Donia which in Arabic means “world.” Donia’s 
disappearance shocks the town and locals 
begin searching for her, though their efforts 
are fruitless leaving them to only discover a 
new civil volunteering spirit. This book unfolds 
readers into a life mosaic of three generations 
of Arab families living in Israel: Their dreams 
and aspirations, their search for love, freedom, 
a decent possibility of living in the shadow 
of the national destruction of the 1948 war. 
Bisharat writes the stories of the people who 
lost everything and now are left to imagine 
their fragments into existence in order to live.

Odeh Bisharat was born in 1958 to a displaced 
family originally from Ma’alul, an Arab 
village destroyed in Israel’s 1948-49 War of 
Independence. He lives in Yafiah, in the Galilee, 
with his wife and three children.

Donia

A novel
Am Oved, 2019. 297 pp.

English translation sample available
German translation sample available
Full Arabic version available

“In his book, Bisharat lays bare the depths of the 
soul of the Palestinian person, with its feelings, 
hopes and aspirations.”  Al-Hiwar Al-Mutamaddin

click HERE click HERE
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אמיר זיו

חמצן

עם עובד
ספרייה לעם
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Amir Ziv

A teenage boy and girl shut themselves into a 
parked ambulance and no-one knows they are 
there. What happens between them before their 
shift as first responder assistants will determine 
the fate of their families. An hour before it began, 
the boy’s grandfather, an extremely wealthy and 
power-hungry industrialist, celebrated his 70th 
birthday with an extravagant party. But then 
everything went wrong. 

In an unusual plot structure, which tells the tale 
from the end to the beginning, Oxygen describes 
72 dramatic hours in the life of an influential 
family, culminating in a crash that no one 
anticipated. It is only in the final chapter that we 
grasp the entire chain of events in its devastating 
force. 

Journalist and writer Amir Ziv was born in 1968 
in Israel. He holds a law degree from the Hebrew 
University of Jerusalem. After working briefly 
as a lawyer, he changed direction and begun 
a new career in journalism. Since 2007 he is 
deputy-editor-in-chief of Calcalist, Israel’s leading 
business and financial daily.

Oxygen

A novel
Am Oved, 2019. 254 pp.

English translation sample available

“Riveting, interesting and pacey. Amir Ziv raises 
important and challenging ideas disguised in a 
narrative form.”  Kan 11

“This new novel opens with breath-taking 
momentum and enchantment... There are few 
writers who know how to depict the agonies and 
the pleasures of untamed adolescence with such 
overwhelming strength and energy.”  Haaretz

click HERE click HERE
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Esty G. Hayim

The characters in all three stories of Plastered 
Walls struggle to live the lives they deserve in 
the face of an arbitrary fate and a world without 
compassion. In Hidden Memory a young woman 
is trying to free herself of the devastating 
aftereffects of trauma. In Happy Birthday, a 
woman who finds it hard to come to terms with 
her ageing celebrates her 69th birthday in a 
surprising way; and in Plastered Walls, an elderly 
man desperately seeks the love of a female 
relative, settling for only a few crumbs of her 
attention.

These stories express a linguistic and 
psychological peak reached by Esty G. Hayim, 
who touches upon the finest and most exposed 
veins of her characters. Plastered Walls is a 
thought-provoking collection of three novellas 
offering an unusual view of the lives of refugees, 
of aging and belonging. 

Born in Jaffa in 1963, to Holocaust-survivor 
parents, Esty G. Hayim grew up in Haifa. After 
completing her military service, she studied 
dance and theatre at Tel Aviv University. She 
performed on stage at several Israeli theatres.

Plastered Walls

Three novellas
Achuzat Bayit, 2020. 280 pp.

English translation sample available
Italian translation sample available

“The impactful novellas by Esty G. Hayim deal 
with various aspects of womanhood. Even when 
they are victims, the heroines take responsibility 
for their lives and are triumphant.”  Maariv

click HERE click HERE
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אליס ביאלסקי-ניימן
ראינו לילה
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Alice Bialsky

Alisa, an 18-year-old young Jewish girl from 
Moscow wants two things more than anything 
else: to be a music journalist and to once and 
for all lose her virginity and become a woman. 
She drops out of university against her parents’ 
wishes, wears extravagant clothes and a wild 
hairstyle, growing great aspirations inside her 
and displaying captivating innocence. In the 
looming era of the Soviet Union break-up, Alisa 
finds herself involved with Moscow’s fringe art 
and punk scene, surrounded by members of 
anarchist and other anti-establishment circles. 
Blazing her path through crazy times Alisa 
struggles to find her voice while growing into 
adulthood.

Alice Bialsky was born in Moscow to Jewish 
dissident parents in 1968, the year that Soviet 
tanks crushed the Prague Spring. She immigrated 
to Israel in 1990 and studied cinema and 
television at Tel Aviv University. She has directed 
several documentaries that have been aired in 
Israel and abroad.

The Crown Not Heavy

A novel
Afik, 2014. 344 pp.

English translation sample available
Detailed English synopsis available
German translation sample available
Full Russian translation available with 
foreward by Lyudmila Ulitskaya

“Alice Bialsky, an Israeli author writing in 
Russian, has created a minor masterpiece, 
something between a crazy Satyricon in the last 
Pompeii-like days of the Soviet Union and a punk 
version of Alice in Wonderland.”  Prof. Dan Miron

click HERE click HERE
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Eran Horowitz

Lior Rubin describes in an ingenious narrative 
structure three stages in the life of a millennial 
from Israel. In the first novella, which has the 
same title as the book, Lior Rubin is drafted into 
the military, taking part in a program that allows 
him to complete his university studies before 
beginning active service. He leaves his parents’ 
home in Tel Aviv and rents a seedy apartment in 
Haifa, where he studies. The intimate account 
of his relationship with his mother, father and 
grandfather paints a textured family portrait and 
captures the zeitgeist of a searching generation. 
The second novella, Exit, tells the story of 
Lior Rubin’s military service and his eventual 
discharge for mental health reasons. The third 
novella, The Small Political Poem, is about a hip 
30-year-old Tel Aviv teacher desperately trying 
to maneuver between creativity and lust. The 
narratives intertwine to reveal the intricate 
personality of a contemporary young man who 
gradually realizes that fate has dealt him a 
handful of pain.

Eran Horowitz was born in Israel in 1994. He is 
an author, a translator from German and French 
into Hebrew, and a film director. He is writing 
a doctoral thesis in comparative literature and 
among other occupations is a guest researcher at 
the Sorbonne.

Lior Rubin

A novel in three stories
Pardes, 2019. 193 pp.

English translation sample in progress
German translation sample available

“Eran Horowitz, aged 25, has created a world with 
a beat and a momentum, in almost musical prose, 
like the symphonies that the hero likes listening 
to.”  Time Out, Tel Aviv

click HERE click HERE
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Shay K. Azoulay

“Citizens of Tel Aviv, there is no cause 
for alarm, we are aware of the situation 
and making the utmost effort to resolve 
it as quickly as possible. Soldiers have 
been positioned around the city for your 
protection. Do not attempt to leave the city.”

It’s a stormy winter night in Tel Aviv, the highway 
is flooded and all of the bridges leading into the 
city collapse. Within 24 hours a barrier wall is 
erected along Tel Aviv’s southern border and 
the heart of the city is cut off from the rest of 
Israel. Residents thrust into a state of radical 
uncertainty forcing them out of their typical 
nonchalant attitude into the understanding they 
must take matters into their own hands.

Shay K. Azoulay was born in Tel Aviv in 1979 
and grew up in Israel and the USA. Following his 
military service in the IDF, he studied English 
literature and communications at Tel Aviv 
University, and received a MA in creative writing 
from the City College of New York.

Lazaretto

A novel
Pardes, 2019. 233 pp.

Full English version available

“An ambitious, high-tension novel seeped in 
paranoia. Lazaretto is a disturbing and stirring 
dystopia which haunted me while I was reading 
it and even after I’d finished.”  Haaretz

click HERE click HERE
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Yehonatan Herbelin

Based Upon Real Events

On the not very comfortable sofa of his mandated 
psychiatrist’s office, Yaar, a 21-year-old former 
soldier in an IDF’S special unit, returns to horrific 
moments he experienced as a soldier at war. 
Through his almost naïve eyes, Yaar reveals 
the birth of his trauma, its hurtful effects and 
surprising generative powers. 

Divided into three parallel timelines, the book 
takes readers back and forth between Yaar’s 
therapeutic sessions, memories of his military 
service (the training, the arrests of Palestinian 
civilians in their homes, urban warfare), and 
his big cycling journey through South America, 
where he deals with his fears, guilt, pain and 
forced loneliness.

Moving back and forth in time readers follow 
traces of pain and fear. I Was There is a truthful 
and evocative novel about the struggle to come to 
terms with trauma, guilt and grief. 

Yehonatan Herbelin was born in Israel in 1993. 
He is a student of literature and history at the 
Hebrew University in Jerusalem, where he 
currently resides. An educator by profession, he 
makes a living by teaching high-school history, 
and he intends to work in the world of education 
in the future, as well as to continue to write and 
develop his literary career.

I Was There

A novel
Kinneret Zmora-Dvir, 2020. 272 pp.

English translation sample available

“The book will be familiar to those who ‘were 
there’ and, at the same time, introduce readers 
who were not, to the world of a posttraumatic 
victim as a whole human being, one whose life 
did not begin with the ‘incident’ and does not end 
in some kind of therapy.”  Makor Rishon

click HERE click HERE
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