אלי עמיר
אוניברסיטת בר-אילן גאה להעניק תואר דוקטור
לשם כבוד לסופר אלי עמיר לאות הוקרה על
מפעלו הספרותי ,מאבני היסוד של הספרות
העברית ,המשקף בצורה מרתקת ואמינה את
החברה הישראלית על מורכבותה ונפתוליה.

הסופר אלי עמיר נולד בבגדד בשנת  1937ועלה לארץ
כנער עם משפחתו במבצע “עזרא ונחמיה” ב.1950-
כעבור זמן קצר נשלח במסגרת עליית הנוער למשמר
העמק ,שם חווה את משברי ההסתגלות לחברה
הישראלית ולתרבותה .אלה סיפקו לימים את הרקע
לרומן הראשון שלו “תרנגול כפרות” ,שזכה להצלחה רבה
ונכנס לתוכניות הלימודים בבתי-הספר ובאוניברסיטאות.
הספר הומחז ועובד לסדרת טלוויזיה ונבחר לאחד
מעשרים הספרים שהם אדני היסוד בספרות העברית.
בהיותו בן  16נקרא לעזור בפרנסת המשפחה והחל
לעבוד כשליח במשרד ראש הממשלה בירושלים .הוא
שרת בצבא ההגנה לישראל בגיסות השריון ובחיל
המודיעין .לאחר סיום לימודיו באוניברסיטה העברית
בירושלים בחוגים לשפה וספרות ערבית והיסטוריה של
המזרח התיכון עבד כעוזר ראשי ליועץ ראש הממשלה
לענייני ערבים וכיועץ ראש הממשלה למזרח ירושלים.
עם הקמת משרד הקליטה ,ב 1968-עבר אלי עמיר
לעבוד בו עד  1984ומילא שורה של תפקידים ,תחילה
כעוזר שר ואחר כך כמשנה למנכ”ל המשרד ומנכ”ל
בפועל .במהלך תקופה זו עשה שלוש שנים בשליחות
בארה”ב כמנכ”ל הפדרציה הספרדית באמריקה והקים
את הלשכה להחזרת ישראלים ארצה.
ב 1984-נבחר עמיר למנהל כללי של עליית הנוער
ושימש בתפקיד זה עד פרישתו לגמלאות בשנת .2006
בתקופה זו נקלטו בעליית הנוער בני העלייה האתיופית,
בני העלייה מחבר העמים ובני נעל”ה.
במקביל לפעילות הענפה הזאת היה אלי עמיר ,ועודנו
חבר פעיל ובכיר בשורה ארוכה של גופים ציבוריים :החל
בוועדה לענייני ילדים ונוער במצוקה ,עבור דרך ועדות
ומועצות לעניינים חברתיים ולענייני האוכלוסייה הערבית
ועד לחברות במועצת עיריית ירושלים ובמליאת רשות

השידור וכהונה כיושב-ראש הוועד המנהל של כפר הנוער
ניצנה.
בתוך כך פרחה הקריירה הספרותית של אלי עמיר.
ב 1992-יצא לאור הרומן השני שלו “מפריח היונים”
שעניינו חיי הקהילה היהודית בבגדד בשנים שקדמו
לעלייתה לישראל ובכלל זה יחסי יהודים-ערבים בעיראק.
הרומן “אהבת שאול” שיצא לאור ב 1998-מגולל פרשת
אהבה מיוסרת בין ניצולת שואה לצבר דור שביעי בארץ
בן למשפחה מיוצאי ספרד .השבועון הגרמני פוקוס בחר
בו כאחד ממאה הספרים החשובים ביותר שהוצגו ביריד
הספרים הבינלאומי בפרנקפורט .ברומן “פגישה עיוורת”
שהופיע בשנת  2000תוהה אלי עמיר על אהבה של שתי
נפשות בודדות ומיוסרות .ספרו “יסמין” שהופיע ב2005-
הוא סיפור אהבתם של יהודי ציוני שעלה מעיראק ושל
פלסטינית חברת אש”ף .סיפורם מתרחש במזרח ירושלים
זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים .הספר דורג במקום
הראשון ביריד הספרים בלייפציג.
“מה שנשאר” ,הרומן האחרון של אלי עמיר ,שיצא לאור
לפני חודשים אחדים ,הוא סיפורו של דניאל דרורי
המיטלטל בין שתי חוויות בעודו מאושפז לאחר התקף
לב ,ומספר את התהפוכות שעברו על החברה הישראלית
בין שנות ה 60-לשנות ה.90-
ספריו של אלי עמיר זכו לתרגומים ולפרסום רב והם
כולם רבי-מכר.
קולו של אלי עמיר נשמע במחלוקות ציבוריות שונות והוא
לוחם נמרץ לצמצום הפערים בחברה הישראלית.
לאות הוקרה על מפעלו הספרותי המשקף בצורה
מרתקת ואמינה את החברה הישראלית על מורכבותה
ונפתוליה ,אוניברסיטת בר -אילן גאה להעניק למר אלי
עמיר תואר דוקטור לשם כבוד.

טקס הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד
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