
אגודה ח אי! תרצו אם
 הסופרים ועידת עם

 המועד בחוד העבריים
 תשמ״ז פסח
טוך חגית מאת
 המוזרים העגומים,-המשמימים, האירועים אחד

לש אחת בתל־אביב. מתרחש ביותר והמתמיהים
 על־ידי נערך האירוע פסח. המועד בחול נתיים.
 של חמורי־הסבר כתליו בין הסופרים, אגודת

ה ציבור לבין בינו קשר כל אולם בית־הסופר,
 ולמתעניינים לקוראים והמוכר הפעיל סופרים
בהחלט. מקרי הוא העברית בספרות

זקו״העירכים:
ורעייתו (״גזית״) טלפיר גבריאל משורר

 סופרים אגודת של ועידה לכנות אפשר איר
בו כמה שלהוציא חברים, כארבע־מאות המונה
 ניתן אלה ואת — תארם את המצדיקים דדים

 היתה — והרגליים הידיים אצבעות על למנות
 ושבעי מכובדים מחברים המכריע ברובה מורכבת

 מפרי דבר פירסמו לא וארוכות רבות ששנים גיל
 בשום ידועים אינם ששמותיהם מאחרים או עטם,

ציבור?
 דיוני בזמן נוכחים בו אירוע לתאר ניתן כיצד
 בושה עד ריק אולם בפני המתקיימים המליאה
אלה והם האגודה חברי מבין אחוזים כעשרה

 ההחלטה מהצעות איזו כולם בשביל שמחליטים
 האגודה? על־ידי תתקבל הוועידה בזמן שהוגשו
 א.ב. בלי סופרים אגודת של ועידה בקיצור,
 עמוס קנז, יהושע בן־נר, יצחק עוז, עמוס יהושע,

 גרוסמן, דוד אלמוג, אהרון ברנשטיין, אורי קינן,
 יהודה שרון, יוסף רביקוביץ, דליה קלדרון, נסים

 מאיר מונדי, יוסף סובול, יהושע זך, נתן עמיחי,
 בן־עזר, אהוד שדה, פנחס אלמוג, רות ויזלטיר,

 קלה שעה במשך במקטרתו קניוק(שפימפם יורם
 באולם פניו את הראה ולא בית־הקפה ברחבת

 הוא אף (שהתמהמה הורוביץ יאיר המליאה),
 לפמפם בלי אבל קלה שעה במשך רחבה באותה

 נוכחות בן־אמוץ(שהפגין רן לו), שאין במקטרת
 קשים דברים להטיח כדי רק הפתיחה בערב

 שבא שלמה מירון, רן הבמה), על שישבו בנכבדים
 של המוגבלים שממדיו אחרים רבים רבים ועוד
למנותם. מאפשרים אינם המודפס הדף

הדפוקים״ ,,מרד
 הסופרים של כמעט המוחלטת ההתעלמות

הדו־שנתי האירוע מן הספרות בעולם נותני-הטון

 ה״פרו־ לסופרי הזירה את פינתה האגודה של
ב הסופרים אגודת מסניף אהרוני עדה בינציה״.

 את לה שהאזינו הנוכחים קומץ בפני הביאה חיפה
 כי וציינה המדינה צפון סופרי של הקיפוח טענת

 האגודה תומכת בהם לשנה השקלים חמש־מאות
 העליבות תנאי את מדגישים רק החיפאי בסניף

 מבין רבים כי טענה מבת־ים צינס יפה קיומו. של
 לבמה להגיע זוכים אינם והמשוררים הסופרים

 לרשות מעמידה שהאגודה הספרותית(מאזניים)
 הרואטי, עזרא כתב, שלום חבריה. מבין הנבחרים

 אהרון גלביע, מנוחה קורינה, בשם סופרת
 עבור שלפחות וטובים, רבים ועוד ירושלמי

 אנונימיים, אוחזי־עט בבחינת היו זו כתבה כותבת
 כיסאות של רב ערב בפני טענותיהם את שטחו

 אבירן דוד תוהי־מבט. מאזינים וקומץ מיותמים
 המצליחנים, נגד הדפוקים כ״מרד המחזה את תאר

 אליהם מופנים שלא כך על שקבלו דפוקים
רחמים.״ לעורר רק והצליחו זרקורים מספיק
 גם שהיו לציין יש לאמת לחטוא שלא כדי
 ארז לב, יגאל אבירן, דור פרי, מנחם היו אחרים.

לוו מועמדותם את שהגישו ראובני ויותם ביטון
 אהרון ישורון. אבות היו נבחרו. ולא המרכזי עד

 טהר־ יורם סומק, רוני לאור, דן ברטוב, חנוך מגד,
 אף שבחלקם אפפל ושולמית אלקיים שלי לב,

 במהלך שנתקבלו ההחלטות על להשפיע ניסו
יתרה. הצלחה בלא אך הוועידה
 את הבליטה רק אלה של נוכחותם מקרה, בכל
האחרים. כל של היעדרם

״ספק־סופרים׳
מר של להימנעותם סיבות מספר למנות ניתן

 לוועידת מלהופיע בארץ החשובים הסופרים בית
 היה הסופר בפעילויותיה. חלק ולקחת האגודה

 מהות באופיו. אינדיבידואליסט ומתמיד מאז
 ומרחיקה מרצון בדידות עליו גוזרת מיקצועו

י קולקטיביסטיות. ממגמות טבעי באופן אותו
 ס. כמו הראשונה השורה מן שיוצרים למשל דוע

 מתרחקים רביקוביץ דליה או קנז יהושע יזהר,
ומ מכינוסים גם אלא זרקורים, מאור רק לא

 לא פנים ובשום יותר, צנועים פומביים אירועים
 העסקנית בפעילות עצמם לערב מוכנים יהיו

 נמוכות ל״ליגות" המשתייכים מעמיתיהם שרבים
 מלכתחילה הפנוי מזמנם עבורה זמן מפנים יותר

 מצירו, יהושע, א.ב. ובצהלה. בשמחה בה ובוחשים
בזכו הטיפול את להשאיר מעדיף הוא כי מצהיר
ש ״אלה בידי הסופרים של המיקצועיות יותיהם

 לב יגאל בן־עזר.״ אהוד כמו בהן, לטפל מוכשרים
 עסקן לבין סופר בין מוחלט ניגוד ״יש כי טוען

 שונה. רגישות סף ישנו מהם אחד לכל ציבורי.
 על ולטרוח בבית בשקט לשבת שרגיל יוצר,

 את לרכוש יוכל לא לעולם שלו, הכתיבה מלאכת
לעסקן." להיהפך מגת על הכלים

במק עלום־שם, להישאר שבחר ידוע משורר
 השם בעלי היוצרים מרבית כי וטען הוסיף זה, רה

 מעוני שאינם משום הוועידה מן רגליהם מדירים
 יוצרים עם אחת גג קורת תחת להתכנס יינים

 אחרת; ספרותית לרמה אותם משייכת שכתיבתם
למ מספקת הצרקה מהווה אינה שיצירתם כאלה
 הלגיטימאציה את מחפשים והם כסופרים עמדם
מ חלק מיקצועיות־עסקניות. בפעילויות שלהם
 כך בגלוי. זו טענה לחזק מוכן הספרות אנשי
 מאשר ספק־סופרים יותר יש ״באגודה פרי: מנחם

 רק סופרים הם הגדול שברובם כאלה סופרים.
מ הללו עליהם. שמע לא ושאיש עצמם בעיני
מ בארץ הטובים הסופרים כלפי בעוינות גיבים
 המאיים מתחרה גורם לגביהם מהווים שהם שום
שלהם.״ מעמדם על

 ״קנוניה עמיחי:
הפשע״ גבול על

להת זוכה שהאגודה לכך נוספת סיבה ישנה
 גרוסמן, דוד לוין, חנוך כמו סופרים מצד עלמות

שה מבורכים למפעלים בנוסף ודומיהם. יזהר ס.
 וכתב־ החשוב גנזים ארכיון כמו מקיימת אגודה

הנוכ לעורכיו הודות שהצליח, מאזניים העת
ול בסדירות לצאת רייך, ואשר פסח חיים חיים

קפ סינון המשקפת נאותה כתיבה ברמת התהדר
 היא בביטאון, לפירסום שנשלחו בכיתבי־היד דני

 המיקצועי. במאבק פעילותה את למקד אמורה
 האיתן, הכלכלי שמעמדם הסופרים מבין אלה

 אינו המולי״ם, עם ריווחית מהתקשרות הנובע
 ועל וכלל, כלל מיקצועי ולמאבק לאיגוד זקוק

ה בעבודת פעיל חלק לקחת טורחים אינם כן
המ בתחום ממחדליה שהתאכזבו אחרים, אגודה.

כמ פעילות מכל לפרוש בחרו המיקצועי, אבק
הוא בן־עזר אהוד אוזלת־ידה. על הפגנתית חאה

 אחת המתכנסת העברים הסופרים אגודת ועידת
ודיבו קיפוח זעקות בסימן השנה החלה לשנתיים

 נבחר חלושה. ענות בקול ונסתיימה פוטש על רים
העי המנוצח אבל ומנוצחים מנצחים יש חדש. ועד
תק לאגודה היש בישראל. הסופרים ציבור קרי:
 מסתכל בעיני סוקרת טוך חגית חדש דף סופרת נה?
 מאזניים, עורכי משני אחד פסח. חיים החוץ. מן

הפנימיים. המאבקים את חושף האגודה. ביטאון

 מספק נוספת דוגמה לכך. ביותר הטובה הדוגמה
 הנוכחי הוועידה מכינוס שהעדרו עמיחי, יהודה
 עמיחי הקודמים. בכינוסים נוכחותו. עקב בלט

 לחלק שניתנו התמלוגים חלוקת מצורת נפגע
 ספרים החלפת תמורת הסופרים מציבור מיזערי

 שאגודת השאלון לדבריו, הציבוריות. בסיפריות
 1ומישלוח מילויו ואשר לחבריה, שלחה הסופרים
 היו החינוך במשרד ציבוריות לסיפריות ליחידה

 הגיע לא כלל התמלוגים, לקבלת הכרחי תנאי
 הכרחי כתנאי הרשמיים הטפסים מילוי את לידיו.

ש הכסף שעודף העובדה את וכן הכסף, לקבלת
 הסופרים של פניותיהם ממיעוט כתוצאה הצטבר

 הגיע ה״הטבה״ שדבר המעטים אלה בין חולק
 שלא האחרים כל חשבון על במועד לידיעתם

 גבול על ״קנוניה בשם מכנה הוא פרוטה, קיבלו
בער יידון שעוד משפטי ו״סקנדל הפשע"
לה מנת על המתאימות המישפטיות כאות

תיקונם". על דברים ביא
 זכאית הדעות שלכל ילדים סופרת זרחי, נורית

 התמלוגים, מעוגת שמן בנתח להתכבד היתה
 וזאת הכסף את קיבלה לא כי היא אף טוענת

 בדת האמורים הטפסים את ששלחה למרות
וכדין.
 אחרים רבים עוד מצטרפים אלה שניים אל

 יורם בן־אמוץ, דן באר, חיים קנז, יהושע כמו
 ״ה־ נושא שכל הורביץ ויאיר לב יגאל קניוק,

 קיבלו לא ולכן מליבם רחוק היה טופסולוגיה״
ספרי של הפופולריות שמידת למרות תמלוגים

נכבדים. בסכומים אותם לזכות עשויה היתה הם
נפגעים שיצאו הללו הסופרים מן שחלק ברור

הנאו במהלך שהושמעה יותר, מכאיבה נוספת,
 נשיא־ של נאומו לאחר הפתיחה. ערב של מים

 שלום, ש. מר הכבוד־של־האגודה־לכל־ימי־חייו,
 מעשיה על בדיבורים להפליג בחר מה שמשום

 של זרעו כלפי הנוצרית הכנסיה של הנואלים
 הקדוש ״הכס אל דבריו את ולהפנות אברהם
הממ ראש של דבריהם ובאמצע בתמי״, היושב

 הוועידה, של התיקשודת כוכב שמיר, יצחק שלה
 על חזרה לצורך הבמה את לנצל שהשכיל
 יצחק והתרבות החינוך ושר הפוליטיות, עמדותיו

 שבתאי, ועדנה לוין מאשה אופק, בינה קמו נבון,
 לוין מנשה אופק, אוריאל הסופרים אלמנות

 שנכח הקהל לידיעת והביאו שבתאי, ויעקב
 מהוצאת כתוצאה להן שנגרם העוול את באולם

 לקבל הזכאים מגדר שנפטרו הסופרים מישפחות
 העובדה לאור (וזאת, החדשים התמלוגים את

ליור מעניק הבינלאומי היוצרים זכויות שחוק
 במשך תמלוגים מקבלת ליהנות אפשרות שים

 פטירת מיום שנים שבעים אף ולפעמים חמישים
 אמנם כי מסרה אופק בינה בן־מישפחתם). היוצר

 רק זאת אבל זו, לשנה התמלוגים את קיבלה
 את למלא הספיק עוד המנוח שבעלה משום

ההש את לעצמך לתאר יכולה ״אינך הטפסים.
בטל אמרה הכסף," בקבלת כרוכה שהיתה פלה
פון.

 בעיה העלתה הסופרים אלמנות של טענתן
 בין להפריד הצורך והיא לא־פחות, חשובה נוספת,

 להשיג. זה ממין הטבות עשויות אותן מטרות שתי
 של לשאריהס מענק מתן היא האחת המטרה
ומוש־ בסיפריות מוחזקים שסיפריהם סופרים

אירלנד יעקב ישורון, אבות משוררים
 בזכות ההכרה בעצם האגודה שהשיגה ההישג מן

 סיפריהם החלפת על תמלוגים לקבל הסופרים
ית אלא הוועידה בהחרמת יסתפקו לא בסיפריות

 הדין עיוות בגלל ראשיה ואת אגודתם את קפו
שהאגו הבלתי־צודקת החלוקה על־ידי שנגרם

ישיר. באופן לה שותפת היתה עצמה דה
 נכונה. בצורה פעלה לא ״האגודה קניוק; יורם

ה מבין לאלה ולהזכיר לחזור צריכה היתה היא
 וכן ולייצג השאלונים, את שלחו שלא סופרים
 מסיבה תמלוגים קיבלו שלא אלה לצד לעמוד

אחרת.״ או זו ביורוקרטית

האלמנות זעקת
 שבין הקשר על שהתרעמו הסופרים ציבור אל
שנ עצמה החלוקה אישית'לבין בפנייה הצורך
קיי היו שבלאו־הכי נתונים על־סמך עשתה

זעקה נצטרפה הציבוריות בסיפריות מים

 מתן היא השניה המטרה קוראיהן. לקהל אלים
 ולו לשחררם, במגמה חיים לסופרים כספי מענק

 לכתיבה ולעודדם פרנסה מדאגות במקצת, רק
יוצרת.

 בעולם המקובל היוצרים זכויות וחוק היות
 מתעורר הראשונה, המטרה את בעיקר משרת

 החינוך מישרד שעשו הצרק מידת לגבי ספק
 התמלוגים כספי את בהקדישם הסופרים ואגודת
בלבד. השניה למטרה

 הצורך כמובן היא שהתעוררה אחרת בעיה
בכ שיתקבל בחוק התמלוגים תשלום את לעגן
 מישרד מחסדי הסופרים ציבור את וישחרר נסת

המדולדלים. ותקציביו החינוך
 לקבלת דבר של בסופו הביאה האלמנות זעקת

הק של מחדש לבחינה הקוראת החלטה הצעת
 תשומת והפניית התמלוגים לחלוקת ריטריונים

גם אולם שנפטרו. הסופרים יורשי לזכויות הלב
ת שמעון לעורך: משנה— 26 ר מ צ
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