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על הפרס

כללי השיפוט לבחירת הספר הזוכה

חבר השופטים

איורים הם יצירות האמנות הראשונות שאנו
פוגשים בילדותנו .במפגש עם איור משובח
מתקיימים כל המאפיינים של התבוננות
ביצירת אמנות מעולה :העונג ,הריגוש ,פענוח
המסר וזיהוי התקופה והמקום .האיור ,שהוא
מטבעו אינטימי וקטן-ממדים ,לא קיבל את
המקום הראוי לו בקרב האמנויות .מוזיאון
ישראל מייחס חשיבות לעידוד מאיירים של
ספרי ילדים ,ולמטרה זו הוקמה קרן בן-יצחק.

מוזיאון ישראל ממנה ארבעה שופטים מומחים
והם מעניקים את הפרס למי שאיוריו הם
המעולים ביותר .חבר השופטים זכאי להעניק
גם ציונים לשבח לחמישה מאיירים .אם לא
נמצאו הספרים הראויים ,רשאים השופטים
להחליט שלא להעניק את הפרס.

אורנה גרנות (יו"ר) ,אוצרת-משנה לאיור
ספרי ילדים ,מוזיאון ישראל
פרופ' יעל דר ,חוקרת ספרות ילדים ותרבות
ילדים ישראלית ,אונ' תל אביב
פרופ' עידו ברונו ,מנכ"ל מוזיאון ישראל
אבנר כץ ,אמן ,פרופסור אמריטוס ,אונ' חיפה
ד"ר אלי ברודרמן ,ראש אגף הנוער והחינוך
לאמנות ,מוזיאון ישראל

הקרן עושה גם להעשרת אוסף ספרי הילדים
המאוירים מכל העולם שבספריית האיור
אשר באגף הנוער והחינוך לאמנות שבמוזיאון
ישראל.
הפרס מוענק לזכר רבקה (סופר) ומיכאל
בן-יצחק ,שנהרגו בפיגוע בכיכר ציון ב 4-ביולי
.1975

הפרס מוענק בראש ובראשונה על איכותה
האמנותית של יצירת המאייר ,וכן על רכיבי
הספר האחרים :איכות הטקסט ,העימוד,
העיצוב וההתאמה לגיל הקורא.
מועמדים לפרס הם ספרים שראו אור
בראשונה מ 1-בינואר  2016ועד  31בדצמבר
 2017ושנדפסו בישראל.

ב 28-בינואר  2018התכנס חבר השופטים והחליט
להעניק את פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר
ילדים על-שם בן-יצחק למאיירת נינו ביניאשוילי
על ספרה "על שפת הים השחור" .עוד החליטו
השופטים להעניק ציון לשבח למאיירים :יעל
אלברט על איוריה לספר "הביתה" ,גלעד סליקטר
על איוריו לספר "בובה תותי" ,בתיה קולטון על
איוריה לספר "דוקטור איכואב" וניב תשבי על
איוריו לספר "הנסיכה תבוא בארבע".
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כלת הפרס

נינו ביניאשוילי
על שפת הים השחור
חמישה סיפורים מאוירים מאת נינו ביניאשוילי
הוצאה עצמית2017 ,
שפע של גלימות ,חרבות ,חיצים וסוסים דוהרים,
קרבות עקובים מדם ומקדשים שנחרבים ונבנים
פעם אחר פעם מורעף על מי שמתבונן באיורי
הסיפורים הקצרים שכתבה ואיירה נינו ביניאשוילי.
עלילותיהם משחזרות בתמונה ובקול ייחודיים
אגדות ומיתוסים עתיקים ומספרות אותם מחדש
בטון חידתי וביקורתי .בין הציידים למלכים האכזריים
מופיעות גם בתולות יפהפיות ודמותה של "הקדושה
נינו" ,ספק דיוקן עצמי של האמנית ,משולבת
ביצירה העכשווית כדמות פסאודו-אותנטית מן
המיתולוגיה הגיאורגית.
שפתה המקורית של ביניאשוילי מאחדת כתב
ותמונה ומגישה לקורא יצירה שכולה מצוירת בשחור
ולבן בלבד .הצמצום משמש מקפצה להצגת מנעד
עשיר של גוונים ,שקיפויות ,מרקמים ,חריתות,
זליגות וכתמים בכל מִפתַח עמודים .מעשה האיור
הופך לנושא היצירה ומככב בעלילה המילולית
והחזותית כאחד.

כל אחד מחמשת הסיפורים מציע אפשרויות רבות
ולעיתים סותרות ליחס שבין הדימוי למילה ,ואת
כולן משרת הקו השחור ,הכתמי ,המגורען ,האמורפי
והמגוון .יש שהוא מתאר דמות שמוזכרת בטקסט;
יש שהוא עצמאי ומשוחרר מן הטקסט; יש שהוא
מצייר את הטקסט; ובצורתו כ x-הוא מפריד בין
הסיפורים כטקסט ודימוי גם יחד.
יצירת ביכורים זאת של ביניאשוילי ,אף שהיא ספר
קריאה חלומי ואוונגרדי ,סיפור ואיור שמציג לראווה
את שליטתה הווירטואוזית של האמנית באמצעי
אמנותי מורכב ורב-פנים זה ,שווה לכל נפש .זוהי
יצירת אמנות מינימליסטית ומקורית המשלבת
בחופשיות יסודות מעולם עתיק ועכשווי ,מחוות
של חריתה המזכירה כתבי-יד ,ציורי מערות ,בועות
דיבור שמאזכרות קומיקס וטקסט בתוך תמונה
שמרפרר לאמנות מושגית .חיבור כל אלה יחדיו
בורא ספר שהאיור משייט בו בחופשיות בין אוריינות
לאמנות וחתרנות.

ציון לשבח

יעל אלברט
הביתה
מאת תמי שם-טוב ורחלה זנדבנק
כתר2017 ,
ערב קום המדינה מגיעה מלכת הזמר העברי
שושנה דמארי להופעה חד-פעמית במחנה
מעצר של פליטים יהודים בקפריסין .בשיא
ההופעה היא שרה בעברית את "הביתה"
(מילים :אהרון אשמן ,לחן :ידידה אדמון)
ומעוררת התרגשות גדולה בקרב מאזיניה.
האירוע ההיסטורי שעומד במרכז ספר זה
הופך בידי הסופרות ,תמי שם-טוב ורחלה
זנדבנק ,לסיפור אנושי על חייהם של תושבי
מחנה המעצר ובמיוחד על רוזה ,הילדה
"בעלת קול הפעמונים" ,שמאז הגיעה למחנה
קולה נאלם והיא אינה יכולה לשיר.
מלאכת האיור של יעל אלברט משכילה לדייק
את התמהיל בין מציאות לבדיה ומעניקה
לסיפור רובד אנושי מעורר חמלה ,שאין בו לא
פאתוס ולא הגזמה .כמו הטקסט ,גם עבודת
המאיירת מקצועית ומוקפדת הן כשהיא
מסתמכת על תצלומים של מבני המחנה
ושל בגדי התושבים ,הן כשהיא בוראת את

הדמויות האנושיות המובילות את העלילה.
מעל הכול בולט עיצוב דמותה של רוזה .הקורא
המזדהה עם הגיבורה-הילדה ,מפנים כמעט
בבלי דעת גם את הקשר בינה ובין הזמרת
הגדולה :זו רוזה וזו שושנה ,לשתיהן רעמת
תלתלים שחורה וקולותיהן "פעמונים נוקשים
בפעמונים" .סצנת ההופעה ,שהיא שיאו
המרגש של הסיפור ,מציגה את מלוא כוחו של
האיור להפיח אור וחום גם בפרק היסטורי קודר
יחסית .כך ,בדרך אישית ואנושית מתוודע דור
העתיד אל העבר ומתקרב אליו.

ציון לשבח

גלעד סליקטר
בובה תותי
מאת דויד גרוסמן
עם עובד2017 ,
יום שגרתי בגן-הילדים .אחרי ארוחת הצהריים
ולפני המנוחה המשותפת לילך ניגשת להוציא
מן המגרה שלה את הבובה שהביאה מהבית
ואז" :היא לא ראתה שם את תותי .אבל עמליה,
הילדה הכי קטנה בגן ,פתחה את המגרה שלה,
של עמליה ,ואת מי היא מצאה שם? את בובה
תותי! מוזר מאוד" .הטקסט הפשוט לכאורה
שכתב דוד גרוסמן מצליח להביא אל גן הילדים
ואל הקוראים הצעירים סיפור מורכב על
קונפליקט וחוסר צדק ,על מריבה ועל פיוס.
באיוריו לספר שופך גלעד סליקטר אור בלתי
רגיל על סיפור המוסר הזה ומצליח לעורר
הזדהות עם לילך ועם יריבתה עמליה גם יחד.
בחירותיו בצבעוניות מתונה ובמראה כתמי,
בצבע הלבן ככתם וכרקע ובקומפוזיציות
המשלבות פנים וחוץ ,מבט-על ותקריב,
דו-ממד ותלת-ממד מייצרות ספר שאיוריו
נועזים ורכים כאחד .האיורים ,המשקפים
נאמנה גן-ילדים ישראלי טיפוסי ,מצטיינים גם

במנעד רחב של הבעות פנים מרומזות ונוגעות
ללב של פעוטות .כל האמצעים האלה יחד עם
הטקסט מרחיבים את לב הקורא להכיל את
הדרמה על כל גוניה ודקויותיה ,ולעבור בבטחה
מן המריבה אל הפיוס ומן הטינה אל החמלה.
הזדהותו הרגשית של הקורא עם הנפגע ועם
הפוגע  -הזדהות שהיא כמעט בלתי אפשרית
לא רק בגיל הרך  -היא מימוש מרהיב של
ראיית האחר.

ציון לשבח

בתיה קולטון
דוקטור א ַּיכ ֹוֹא ֵב
מאת קורניי צ'וקובסקי
קדימה2017 ,
במרכז היצירה הקלסית מאת קורניי צ'וקובסקי
ניצב רופא החיות המסור דוקטור אַיכּ וֹאֵב,
שבעקבות מברק בהול ,חוצה יבשות וימים,
רוכב על זאבים ועף על נשרים ,כדי להגיע
לאפריקה ולרפא את כל החיות שהחלמתן
תלויה רק בו.
בטכניקה ידנית ובציור בצבעי עיפרון כובשת
המאיירת בתיה קולטון את עינם וליבם של
קוראי הסיפור המחורז ,פרי עטו של אחד
מגדולי משוררי הילדים ברוסיה .תיאוריה
הווירטואוזיים חורגים מגבולות הדמויות
ומוסיפים עליהן פרטים כיד דמיונה ופרשנותה.
החופש והביטחון העצמי במלאכת האיור באים
לידי ביטוי בהמצאות ובתוספות שונות ומשונות
לסיפור הכתוב ובתמהיל הייחודי של סבל
והומור .מצד אחד הספר גדוש באוצר מגוון של
חיות כואבות ,פצועות ודואבות ,שתחבושותיהן,
הבעות הפנים שלהן ועיניהן העצומות מבטאות
את סבלן ,ומצד אחר הומור דק מלווה כמעט

כל פרט .דוגמה מובהקת לכך היא דמות
ַיכּ
האחות הרחמנייה ,עוזרתו של דוקטור א וֹאֵב,
שקולטון בדתה מליבה והוסיפה אותה כבת
לוויה של הדוקטור בכל אשר יפנה .דמות זאת,
חיה מומצאת בעצמה ,חייכנית ורחמנייה אך
בה-בעת גם קצת מפחידה .החופש האמנותי
של קולטון וגישתה ההומוריסטית מעניקים
לסיפור עלילה חזותית נוספת והופכים אותו
ליצירה נועזת ,מורכבת ומושכת.

ציון לשבח

ניב תשבי
הנסיכה תבוא בארבע
מאת וולפדיטריך שנורה
מילתא2016 ,
"בגן החיות ,באחד הכלובים ,הלוך חזור ,הלוך
חזור פוסעת ,מפוספסת ,מדובללת ,הצבועה.
אלוהים כמה שהיא מסריחה! [ ]...היא ניגשת
אל הסורגים ונושפת באוזני ]...[ :אני מכושפת.
[ ]...למען האמת ,אינני צבועה - ...אלא מה?
 נסיכה" .רק אם תוזמן לבית ,יוסר הכישוף .כךמתחיל הסיפור העכשווי ,שמעשיות עממיות על
חברוּת לא צפויה בין חיה לאדם מהדהדות בו.
את הטקסט הלירי והמאופק מלווה איור
מינימליסטי ומסוגנן מצד אחד ושופע וגולש
מצד אחר .המינימליזם מניח לטקסט להישמע
בכל דקויותיו ,לרבות הסוף השותק והמרומז.
יחד עם הבחירה במספר מוגבל של צבעים
ועם הדפסת השטח האיכותית נראה כל
מִפתח עמודים כציור כמעט מופשט וכתצרף
של צורות ,שהמתבונן משלים בדמיונו את קווי
המתאר שלהן .לא רק הדמויות משתלבות זו בזו
אלא גם המעברים בין דו-ממד לתלת-ממד; כמו
גיבור הסיפור ,גם הקוראים מוצאים את עצמם

מוקפים בצבועה האורחת ,ומאמצים את גישתו
המנחמת אותה .תשבי מצליח לתת יופי לכיעור,
ואגב כך בורא פרשנות חזותית חדשה לסיפור
שאויר במקורו בסגנון אחר לגמרי .איורו המקורי
והרענן רק תומך בסיום המבורך שכולו הכלה
וקבלה ,אסתטית ואנושית גם יחד.

Honorable Mention

Niv Tishbi
The Princess Will Come at Four O’clock
By Wolfdietrich Schnurre
Milta, 2016
“In the zoo, in a cage, back and forth, back
and forth she paces. Striped and worn-down
– the hyena. God, how she smells! […] She
comes up to the bars and breathes in my
ear: ‘I am under a spell…in truth, I am not a
hyena – I am a princess!’” Only an invitation
home will break the spell. Thus begins this
contemporary story which contains echoes of
folk tales about unexpected friendships.
The lyrical and restrained text is accompanied
by Niv Tishbi’s illustrations, which are
minimalist and stylized, and yet rich and
expansive. The minimalism allows the text
to be “heard” clearly, even the story’s quiet
and evocative ending. The limited colors and
high-quality printing create pages that look
almost like abstract paintings: collections
of shapes whose lines must be filled in and
completed by the readers’ imaginations.
Not only do the characters blend with

one another, but so too do the transitions
between two- and three-dimensional
images; like the protagonist, the readers find
themselves engulfed by the visiting hyena,
and are similarly compelled to comfort her.
Tishbi successfully brings beauty to ugliness,
introducing a new visual interpretation of
a story previously illustrated in a different
manner altogether. Tishbi’s refreshing and
original illustrations support the gratifying
ending which is full of relief and acceptance,
both human and aesthetic.

Honorable Mention

Batia Kolton
Doctor Ouch
By Korney Chukovsky
Kadima, 2017
Doctor Ouch is the hero of this classic tale by
Korney Chukovsky. When the devoted doctor
receives an urgent telegram, he travels across
continents and over seas, rides wolves and
flies on eagles to reach Africa to heal all the
animals who desperately need him.
Drawn by hand in colored pencil, Batia
Kolton’s illustrations capture the eyes and
hearts of readers in this rhyming story
by one of Russia’s great children’s poets.
Her virtuosic depictions transcend the
characters themselves, and she adds details
stemming from her own interpretation and
imagination. One such example is the nurse,
Doctor Ouch’s dedicated and compassionate
assistant, who is entirely the product of
Colton’s imagination. Though this fantastical
animal smiles sympathetically, she is also
slightly threatening. The confidence and

freedom inherent in Colton's illustration are
also expressed in the unique combination
of pain and humor. On the one hand, the
book is replete with images of animals in
pain – wounded and crying, bandaged and
suffering – while on the other hand every
image and detail is infused with humor.
Colton’s whimsy and her artistic liberties add
a visual layer to the plot and transform it into
a bold, complex, and appealing story.

Honorable Mention

Gilad Seliktar
Baby Berry
By David Grossman
Am Oved, 2017
Just another day in kindergarten. After lunch
and before nap-time, Lilach goes to her drawer
to get the doll she brought from home, but “she
did not see Berry there. But Amalia, the littlest
girl in the class, opened her own drawer and
what did she find? Baby Berry! How strange.”
Using simple text, David Grossman introduces
the young readers to a complex story about
conflict, injustice, and reconciliation.
Gilad Seliktar’s illustrations offer an
unexpected perspective on this morality tale,
creating empathy not only for Lilach but for
her rival Amalia as well. Striking a balance
between bold and soft, the illustrations
are defined by a restrained color palette
and slightly blurred effect; by the use of
white as both a stain and a background;
and by Seliktar’s arresting compositions
which blend inside and out, bird’s-eye and
close-up, and two- and three-dimensional

images. The details of a standard Israeli
kindergarten are accurately depicted, and the
children’s facial expressions are remarkably
subtle and sensitive. Together with the text,
these elements enable the reader to fully
experience the drama and to progress from
the argument to its ultimate resolution. The
reader identifies with the story’s characters
despite their young age – an inspiring
example of truly seeing the other.

Honorable Mention

Yael Albert
Coming Home
By Tami Shem-Tov and Rachella Sandbank
Keter, 2017
On the eve of the birth of the State of Israel,
Shoshana Damari – the queen of Israeli music
at the time – came to perform in a Jewish
detention camp in Cyprus. The pinnacle of
this performance was Damari singing the
Hebrew song “Coming Home” (lyrics: Aharon
Ashman; music: Yedida Admon), which
naturally stirred a deeply emotional response
in the audience. Authors Tami Shem-Tov and
Rachella Sandbank transform this historical
event into a personal account of the lives of
camp’s residents, specifically Rosa, the girl
with a “voice like a bell,” who has been unable
to speak or sing since her arrival to camp.
Yael Albert’s illustrations highlight the
encounter between reality and fantasy,
granting the story humanity and empathy
devoid of pathos or exaggeration. Like
the text, the proficient illustrations reveal

a meticulous attention to detail, both in
depicting the camp, its inhabitants, and
their clothing, and in the creation of the
characters who propel the plot. Above all,
the image of Rosa is the most compelling:
the reader relates to the child-protagonist,
internalizing almost subconsciously the
parallels between her and the great singer:
Rosa and Shoshana (“rose” in Hebrew), both
with manes of black curls and voices like
“bells ringing.” The scene of the concert –
the emotional peak of the story – reveals the
power of illustration to imbue bare historical
facts with light and warmth, creating a
personal and emotional experience through
which the generation of the future can
connect to the events of the past.

Award-Winner

Nino Biniashvili
On the Edge of the Black Sea:
Five Illustrated Stories by Nino Biniashvil
Self-Published, 2017
Swords and arrows, capes and galloping horses,
bloody battles and temples that are destroyed
and rebuilt over and over – all these and more
abound on the pages of the stories written and
illustrated by Nino Biniashvili. In a voice that
is both cryptic and critical, she uses images
to retell ancient legends and myths. Among
the hunters, ruthless kings, and beautiful
virgins, is the figure of “Saint Nino” – perhaps
a representation of the author-illustrator
herself – a pseudo-authentic character from
Georgian mythology incorporated into this
contemporary tale.
In this original work Biniashvili merges text and
image, offering the reader a work that drawn
entirely in black and white. Despite this limited
color palette, each page displays a rich variety
of shades, textures, translucencies, marks, and
deviations. The act of illustration becomes the
subject of the book, and is a central theme to
both the visual and textual plot.

Each one of the five stories offers numerous
and often contradictory versions of the relation
between image and text, all expressed through
the amorphous, grainy, and versatile black line.
Throughout the book this line is used to depict
a character from the plot, to create an image
independent of the text, to illustrate context,
and – in the form of a simple X between stories –
it functions simultaneously as text and image.
Biniashvili’s debut publication, this dreamy
avant-garde book showcases the artist’s skill
and control in this complex, multi-faceted,
and highly worthwhile medium. A minimalist
and original artwork, the book seamlessly
blends ancient and contemporary concepts:
engravings reminiscent of manuscripts and
cave-paintings, speech-bubbles alluding
to comics, and embedded text alluding to
conceptual art. This combination of styles
creates a book which freely moves between
literacy, art, and subversion.

Nino Biniashvili
On the Edge of the Black Sea:
Five Illustrated Stories by
Nino Biniashvil
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Yael Albert

Gilad Seliktar
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Award Selection Procedure
The Israel Museum appoints four expert
jurors who grant the award to the artist
who has produced the most outstanding
illustrations. The jury may also award up to
five honorable mentions. In case no suitable
candidate is identified in a given year, the
judges may decide not to award the prize
at all.
The award is granted primarily on the basis
of the illustration' artistic quality, but other
aspects of the book are also considered:
the quality of the text, suitability to the
target age group, and the book's overall
craftsmanship, including layout and design.

Only books first published in Israel between
January 1, 2016 and December 31, 2017 were
eligible for this year's award.

The Jury
Chairperson: Orna Granot, Associate Curator
for Illustrated Children's Books, The Israel
Museum, Jerusalem
Prof. Yael Darr, researcher in the fields of
Children’s Literature and Israeli Children’s
Culture, Tel Aviv University
Prof. Ido Bruno, Director of The Israel
Museum, Jerusalem
Avner Katz, artist and Professor Emeritus,
Haifa University
Dr. Eli Bruderman, Head of the Ruth Youth
Wing for Art Education at The Israel Museum,
Jerusalem

On January 28, 2018, the jury of the
Israel Museum Ben-Yitzhak Award for the
Illustration of a Children's Book convened
and decided to grant the award to Nino
Biniashvili for her book On the Edge of the
Black Sea. The jury also decided to award
honorable mentions to the following
illustrators: Yael Albert for her illustration
of Coming Home, Gilad Seliktar for his
illustration of Baby Berry, and Batia Kolton for
her illustration of Doctor Ouch, and Niv Tishbi
for his illustration of The Princess Will Come at
Four O’Clock.
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Book illustrations are the first works of art we
encounter as children. The contemplation
of a fine illustration encompasses all
the elements involved in examining an
outstanding artwork: pleasure, excitement,
deciphering the message, and identifying
the setting. Illustration, small in size and of an
intimate nature, has not attained the position
it merits among the art forms. The Israel
Museum attributes much importance to the
encouragement of children's book illustrators
and it is for this purpose that the Ben-Yitzhak
Fund was established.

The Fund also contributes to the enrichment
of the international collection of illustrated
children's books housed in the Illustration
Library in the Israel Museum's Youth Wing for
Art Education.
The Ben-Yitzhak Award is presented in
memory of Rivi (Soifer) and Michael BenYitzhak, who were killed in a terrorist attack in
Jerusalem's Zion Square on July 4, 1975.
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