
 הסטורירקע  –סופרים ומשוררים 

 

על חלק מהמשוררים והסופרים   הסטורילפניכם רקע 
 .שהחידון עוסק ביצירותיהם



אבלֹוִביץַאְנטֹון                    כֹוב'צ  ' פַּ
 

 1904 - 1860: שנות חיים                           
 

 רוסיה: נולד ב                           

 

 הנחשב לאחד מכותבי הסיפורים  , סופר ומחזאי רוסי: תחומי יצירה

 .הקצרים והמחזאים הטובים בהיסטוריה

 

 : קורות חיים

עד גיל שמונה  ". את הכישרון הוריש לנו אבינו ואת הנפש אמנו"כשהזכיר את הוריו נהג להעיר כי 

ואז עבר עם אחיו ללמוד בגימנסיה שעוררה בלבו של אנטון כמיהה  , למד בבית הספר היווני

 .שהופיעה מאוחר יותר בסיפוריו, לחופש

 

.  עברה משפחתו למוסקבה והוא נותר בעיר מולדתו כדי לסיים את לימודיו בגימנסיה, 16בגיל 

כך הפכו ממשפחה קשת יום לעניים  ; מנושיובמוסקבה פשט אביו את הרגל ונאלץ להימלט בחשאי 

 .  מרודים

,  במוסקבה לומונוסובסיים את לימודיו בגימנסיה ועבר ללמוד רפואה באוניברסיטת  1879-ב

 .עבודתו זו הייתה מקור המחיה העיקרי למשפחה כולה. ובמקביל עבד ככתב בעיתון הומוריסטי

 

 .ולאחר מכן גם בני הכפר, גיבורי סיפוריו היו בני המעמד הבינוני
 

 

 

 

 



 סאטירה ובוז  , לצד הומור, מלאי השראה לנדכאים, סיפוריו שופעים חמלה ואהבה

 .למושלי העם ולשכבת ההשכלה, לגבירים הרוסיים

 

 ולאחר ניסיונות כושלים להעלות אותו על , לא זכה להצלחה" ּפַלאטֹונֹוב"מחזהו הראשון 

 והם בין  , מחזותיו הבאים זכו להצלחה רבה יותר. במת התיאטרון קרע אותו לגזרים

 .המועלים ביותר על במות התיאטרון בעולם

 

שם  , סיים את לימודי הרפואה בציונים בינוניים והחל לעבוד כרופא בכפר שליד מוסקבה 1884-ב

בעלי  , הרופאים הכפריים, התרחבו והתגוונו נושאי הכתיבה שלו בעקבות היחשפותו לחיי האיכרים

לידי הכרה כי ייעודו איננו רפואה   כוב'צבשנים אלו הגיע . המורים וקציני הצבא, הפקידים, האחוזות

 ".מלפומנהמעשיות "ופרסם את קובץ סיפוריו הראשון , אלא ספרות

 

 

הוא לא יכול היה לשאת את הבוז  . טולסטויבראש ובראשונה . אכזבו אותו כוב'צרוב בני זמנו של 

שעליו אמר לידידו   דוסטויבסקיאותה הסתייגות הייתה לו גם כלפי . כלפי המדע טולסטויהמתנשא של 

אך גם מעצמו לא היה שבע רצון  ". יומרני מאד. אבל ארכני יותר מדי וחסר צניעות, זה טוב: "סובורין

 .דעתו לא הייתה נוחה לא מחייו ולא מכתיבתו". אין בי להט- - -בי בוערת הלהבה בסדירות וברפיון"

 

על מנת לעמוד מקרוב על מצוקות  , סחליןלסיביר ולאי , למרות מחלת השחפת, כוב'צנסע  1890-ב

אסירים ותושבי קבע במושבת   10,000-חודשים אחר חייהם של כ 4-ועקב במשך כ, האסירים שם

הוא קיווה שהמחקר שערך , מתאר את אשר ראה שם" לסחליןמסע  -האי "הספר . סחליןהעונשין 

 .אך היא נדחתה בטענה שהיא סוציולוגית ולא רפואית, יוכל להיות עבודת דוקטורט



 

 ,  הגיש עזרה לנזקקים, בשנים הבאות עד מותו הקפיד לבקר באזורים מוכי רעב וחולי

 .ועזר בהקמת בתי ספר לילדי איכרים, טיפל בנפגעי כולרה ורעב המוני

 

 

הפך לכלל אצבע מקודש  , "כוב'צהאקדח של "ונודע בהגדרה , במבנה העלילה כוב'צעיקרון שטבע 

הוא חייב  , במערכה הראשונה של הצגה( רובה: או)אם מופיע אקדח : "בספרות ובקולנוע, במחזאות

 ".לירות עד סוף המערכה האחרונה

 

 בין סיפוריו הקצרים הידועים

"  הגפרור השוודי" "שנתאחרהפריחה " "אוכלי לחם חסד" "ואנקה"( "מועקה: "בתרגום אחר" )יגון"

"  אויבים" "הרופא" "הקבצן" "הידרופוביה" "עבודת האמנות" "הנסיכה" "מובילה פרפטום" "אורות"

נשות  " "קרב-הדו" "לישון" "טיפוס" "הגברת עם הכלבלב" "6חולים מספר -חדר" "הנשיקה" "האושר"

 "מעשה משעמם" "ממלכת נשים" "שלוש שנים" "בגלות" "האיכר

המורה  " "הסטודנט" "כינורו של רוטשילד" "הקוף השחור" "הפרפר" "אשתי" "טרור" "שכנים"

 "ההתערבות"  זיקית" "לספרות

 

 

 

 :פרסים בולטים

 הוענק לו פרס פושקין 1889-ב

 
 

 

 

 



 שמואל יוסף עגנון

  

 1970 - 1887: שנות חיים  

 

 (אוקראינה של היום)גליציה המזרחית : נולדה ב  

 

 סיפורת: תחומי יצירה  

 

בשנת   .ֶקס'צ  'שמו שניתן לו בלידתו היה שמואל יוסף צַ . אץ'בוצעגנון נולד בעיירה :  קורות חיים

היגר  1912בשנת . כשהוא כבר סופר צעיר והמשיך בכתיבה בארץ, עלה לארץ ישראל 1908

עלה שוב לארץ ישראל והשתקע בה עד סוף   ,1924 -ב , שנים שלאחריהן 12 –לגרמניה ל 

שינה את   ובעקבותיו, "עגונות"היה , 1908 -ב , הסיפור הראשון שפרסם בארץ ישראל. ימיו

.  וזכו להצלחה ולהערכה ברחבי העולם, ספריו של עגנון תורגמו לשפות רבות. שמו לעגנון

בפסיכולוגיה  , בתהליך היצירה, ספריו של עגנון עוסקים בשאלות הקשורות בעם היהודי

 . ובנושאים נוספים רבים

עיר  "באוסף הסיפורים . כמיקום העלילה' אץ'בוצביצירות רבות השתמש עגנון בעיירת ילדותו 

 .השואה וחורבן הקהילות באירופה לאחר' אץ'בוצמנסה עגנון לשחזר את קורות העיר " ומלואה

 
 



 תוך שהוא נמנע כמעט , עגנון ראה את הכתיבה כמרכז עולמו והקדיש לה את כל זמנו

 מאפיין מובהק של כתיבתו של עגנון היה עיסוקו הבלתי  . לחלוטין מפעילות ציבורית

 ,  ליטוש שביצע הן במהלך כתיבת הסיפור קודם מסירתו לדפוס, פוסק בליטוש כתביו

כהכנה למהדורה מתוקנת  , ואף לאחר שפורסם, הן בעת מסירתו לדפוס על גבי דפי ההגהה

 .שלו

 

ולאחר מכן קובצו בשמונה  , סיפוריו של עגנון וקטעים מהם התפרסמו תחילה בכתבי עת שונים

 :  ביניהם. כרכים של כל כתביו

,  האדונית והרוכל, הרופא וגרושתו, סיפור פשוט, עגונות, והיה העקוב למישור, הכנסת כלה

 עידו ועינם, פרנהיים, המלבוש, תהילה

 

 :פרסים בולטים

 1958 -ן 1955בשנים  -פעמיים חתן פרס ישראל לספרות

 1966חתן פרס נובל לספרות לשנת 



 לאה גולדברג

 1970 - 1911: שנות חיים

 

 גרמניה: נולדה ב

 

 .מתרגמת ומבקרת ספרים, פרופסור לספרות כללית, סופרת, משוררת: תחומי יצירה

 :קורות חיים

מלחמת   במהלך .קובנהבשנות חייה הראשונות של לאה גולדברג התגוררה המשפחה ב

בנעוריה למדה   .לרוסיה עד לסיום המלחמה העולם הראשונה נאלצה המשפחה לברוח למחוז

 גולדברג בגימנסיה העברית בקובנה

באוניברסיטת  , ואת הדוקטורט שלה פילוסופיה ושפות שמיות באוניברסיטה למדה גולדברג

 .  כתבה על השפה השומרונית, בון

אמה עלתה  ". טבעות עשן", יצא לאור ספר שיריה הראשון 1935-עם הגעתה לארץ ישראל ב

יצא לאור ספר שיריה  -1940 ב. והשתיים עברו להתגורר יחדיו בתל אביב, לארץ שנה אחריה

 .  בשיריה ביטאה גם את הקרע מהארץ שבה נולדה". שיבולת ירוקת העין", השני

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1940


 

 

 

 

מרחוב  ידידי"בהם, כתבה גם ספרי ילדים רבים ואהובים, במהלך תקופה זאת
 ".        ר"אזהמפוזר מכפר "ו" עושות האיילות בלילות מה","ארנון

 .גולדברג כתבה עבור עיתונים שונים
והקימה בה את החוג לספרות , התקבלה להוראה באוניברסיטה העברית1952 בשנת

 .עד מותה, במינוי פרופסור, היא עמדה בראשו במשך כעשור.  כללית והשוואתית
את פרס ישראל לספרות יפה שבו  . גולדברג לא נישאה בחייה ולא הקימה משפחה

 .קיבלה בשמה אמה, באותה שנה, זכתה
אלא עסקה בנושאים  , מקובלת בתקופתה שהיתה, גולדברג לא כתבה שירה לאומית 

חלק גדול משיריה של גולדברג עוסק בתיאורי הנוף  . ואוניברסליים אינטמיים, אישיים
 .  והטבע

בשירתה מוצגת בדידות גדולה לצד ניסיונות  . גולדברג לא נישאה ולא הייתה לאם
אך אהבותיה היו , בנעוריה התאהבה בגברים מבוגרים ממנה. נואשים להשיג אהבה

  .נכזבות כולן
 

 :פרסים עיקריים

 1949 - רופיןכלת פרס 

 1970פרס ישראל לספרות 
 



 חיים גורי                             
 

   2018 - 1923: שנות חיים
 

 ישראל: נולד ב

 

 .  עיתונאי ויוצר קולנוע ישראלי, פזמונאי, סופר, משורר: תחומי יצירה

 

 

 : קורות חיים

 הוא התחנך בבית החינוך  . חיים גורי נולד בתל אביב בשם חיים גורפינקל לגילה וישראל גורי

 הספר המחוזי בגבעת  -בבית, בחברת הילדים בקיבוץ בית אלפא, לילדי עובדים בתל אביב

 השלושה ובבית הספר החקלאי כדורי שלמרגלות הר תבור והיה חניך בתנועת הנוער  

 .המחנות העולים
 

 . במלחמת העצמאות לחם כסגן מפקד פלוגה בגדוד השביעי של חטיבת הנגב בקרבות חזית הדרום
במלחמת ששת הימים השתתף בקרב על ירושלים כמפקד פלוגה ובמלחמת יום הכיפורים היה קצין  

 . חינוך לוחם בעוצבת שריון בחצי האי סיני

פילוסופיה ותרבות צרפתית באוניברסיטה העברית  , למד ספרות עברית 1952− 1950בשנים 

 .למד בצרפת 1953בשנת  . בירושלים
 



 

 

 יצירתו

,  יצירתו של חיים גורי נפרסת על עשרות שנים ועוסקת במגוון רחב של נושאים כמו אהבה

-היא כוללת שירים אישיים וגם שירים בעלי זיקה לנושאים חברתיים. זמן וזקנה, מלחמה
 .לאומיים

נכתב בתקופת מלחמת העצמאות  , "הנה מוטלות גופותינו", אחד משיריו הידועים ביותר

השיר פורסם בספרו  . שנפלו בדרכם לגוש עציון הנצור, ה"הללזכרם של חבריו ממחלקת 

התקבל בהתלהבות הן בקרב קהל הקוראים  , 1949אותו הוציא בשנת ". פרחי אש"הראשון 

והפך אותו לאחד ממיצגיה הבולטים של הלוחמים ממלחמת  , והן בקרב הממסד הספרותי

 .העצמאות

 

הפכו  " באב אל וואד"ו" הרעות", שניים מהם. חיים גורי גם כתב גם מספר פזמונים ידועים

 .  לסמל המלחמה על הקמת המדינה

 .ולאחר מכן בעיתון דבר לצד יצירתו הספרותית, פרסם טור בעיתון למרחב 1954משנת 

 

הוא  . אף שלא חווה אותה על בשרו, השפעת השואה ניכרת היטב בשיריו ובסרטיו של גורי

כששוחח ארוכות עם ניצולי  , ספג את השפעתו ממנה עוד כשהיה שליח במחנות העקורים

,  מצבם העגום של הניצולים וסיפוריהם על השואה חדרו עמוק לליבו. השואה שוכני המחנות

 .דבר שהתבטא בהמשך ביצירותיו

 

 

 

 



 

כעיתונאי בעיתון   1961הוא סקר את המשפט בשנת . אירוע שהשפיע עליו מאוד היה משפט אייכמן

בהם הביא את מבטו האישי בהתייחסותו לעדויותיהם הנוראות של ניצולי  , הרשימות". למרחב"

 ".מול תא הזכוכית"כונסו בספר , השואה
 

וגם תרגומי שירה  , רשימות ועדויות עיתונאיות, ספרי פרוזה 10, ספרי שירה 12-גורי פרסם יותר מ
 .פרוזה ומחזות, צרפתית

 

 

 

 :פרסים  בולטים

 "גחזימראות "על ספרו  1974פרס ביאליק לשנת 

 1988חתן פרס ישראל לשירה לשנת 



 אידה פינק
 

 2011 - 1921:  שנות חיים

 

 פולין: נולדה ב

 

 סיפורת: תחומי יצירה

 

 : קורות חיים

לאב רופא ואם ששימשה מורה בתיכון  ( כיום אוקראינה)שבמזרח פולין ' בזברזפינק נולדה 

אולם פריצתה של מלחמת  , גמלה החלטה בליבה להיות סופרת 16כבר מגיל . הפולני המקומי

.  והיא ומשפחתה אולצו לעקור לגטו המקומי, העולם השנייה קטעה את תוכניותיה ולימודיה

ועד סוף המלחמה ברחה ממקום מקלט  , ברחה מהגטו היהודי שבעיירת מולדתה 1942בשנת 

 .אחד למשנהו

בשנותיה הראשונות בארץ עבדה פינק במכון  . עלתה לישראל יחד עם משפחתה 1957בשנת 

החלו להתפרסם בארץ ובשפה   1971החל משנת . יד ושם בגביית עדויות מניצולי השואה

 .העברית ספרי ילדים וספרים המיועדים לקהל המבוגר פרי עטה

 

 

 



 

 

 

 

 .בבימויו של אורי ברבש המבוסס על שניים מסיפוריה 41הופק הסרט אביב  2008-ב

השפה  : ספריה נכתבו במקורם בשפת ילדותה, על אף שפינק הייתה סופרת ישראלית

שאותה  , ספריה עוסקים בחיים ובטראומת השואה. ותורגמו לאחר מכן לעברית, הפולנית

 .חוותה בצעירותה

 :מיצירותיה המפורסמות

 

,  הונגרית, איטלקית, הולנדית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, ספריה תורגמו בין היתר לאנגלית

 .דנית ונורווגית

 

  

 :פרסים בולטים

 1985 - פרנק בהולנדעל שם אנה הפרס הבינלאומי לספרות 

 .2008 פרס ישראל לסיפורת לשנת

 



 יוסי בנאי  
 

 

 

   2006 -1932: שנות חיים

 

 ישראל: נולד ב

 

 קריין ובמאי תיאטרון ישראלי, בדרן, פזמונאי, שחקן קולנוע ותיאטרון: תחומי יצירה

 

 : קורות חיים

משפחה  , למשפחת בנאי, בסביבות השוק, בנאי נולד וגדל בשכונת מחנה יהודה שבירושלים

לא סיים , הוא לא למד באופן מסודר. ענייה ומרובת ילדים שלימים הצמיחה אנשי תרבות רבים

 .את בית הספר היסודי ואת השכלתו רכש בעצמו

את השפעת  . בנאי העלה יחד עם חבריו ועם אחיו חיים בנאי מופעים במסגרות לא מקצועיות

, התיאטרון ספג בעקבות הסתננות להצגות תיאטרון שהגיעו לאזור מגוריו שצפה בהם נפעם

-ל ב"הוא הצטרף לתוכנית הראשונה של להקת הנח. השחקן יעקב בנאי, ובהשפעת אחיו הבכור

ואף חתם ' במהלך שירותו הצבאי למד בנאי בסטודיו למשחק של פאני לוביץ. בתור בדרן 1951

לאחר מכן התקבל ללימודים בבית הספר למשחק  . שנתיים קבע בשביל להמשיך ללמוד אצלה

 . בהתחלה כניצב ולאחר מכן בתפקידי אופי גדולים, והצטרף כשחקן לתיאטרון" הבימה"של 



שם התחיל להיות מושפע  , ונסע לפריז" הבימה"באמצע שנות העשרים לחייו התפטר מ

 .מתרבות צרפת

יוסי  "אבנר חזקיהו וסשה ארגוב את תוכנית השירים , הקליט ביחד עם יונה עטרי 1961-ב

ילדות  "כגון , בנאי העלה מספר גדול של תוכניות בידור שאת חלקן כתב בעצמו". חזקיונה

,  "הקטן ומואיזאני וסימון ", אותן העלה יחד עם רבקה מיכאלי" נישואין נוסח גירושין"ו" קשה

לאחר שובו ארצה החל לשחק על בימות  ". מיומנו של ישראלי שפוי"ו, "שובו של הסוראמלו"

ובמרבית  " הבימה"הוא שיחק לאורך השנים בהצגות תיאטרון רבות ב. התיאטרון והבידור

 .התיאטראות הגדולים בארץ

והעלו את הצגתו של אלוני  " תיאטרון העונות"בנאי ואבנר חזקיהו את , הקימו אלוני 1963-ב

 פדו ואחרים, גוגול, כוב'צוכן את עיבודיו ליצירותיהם של , "הנסיכה האמריקאית"

 

 :פרסים בולטים

 2004 –חתן פרס התיאטרון הישראלי 

 2008 -חתן פרס ישראל 

 

 


