
דויד גרוסמן
דויד גרוסמן נולד בירושלים בשנת 1954. אמו ילידת הארץ ואביו עלה לארץ מפולין בשנת 1936.

בילדותו למד גרוסמן בבית הספר ‘בית הכרם׳, ואחר כך ב׳תיכון שליד האוניברסיטה׳ בירושלים, במגמת המזרחנות שהוקמה לראשונה  בבית הספר.

בנערותו השתתף  בתוכניות הילדים והנוער של קול ישראל, הן ככתב והן כקריין תסכיתים. לאחר שירותו הצבאי ביחידת 8200 של חיל המודיעין, 
שב לרדיו וערך תכניות למבוגרים ולבני נוער, הגיש תכניות אישיות ותכניות תעודה, ובמשך ארבע שנים הגיש את יומן הבוקר של רשת ב׳. 

דויד גרוסמן למד באוניברסיטה העברית והוא בוגר החוגים לפילוסופיה ולתולדות התאטרון.

בשנת 1979 פורסם סיפורו הראשון של גרוסמן, ‘חמורים׳, בכתב העת לספרות ‘סימן קריאה׳,  ובשנת 1983 פרסם  את הרומן הראשון שלו, ‘חיוך 
הגדי׳. שלוש שנים מאוחר יותר פורסם הרומן השני שלו, ‘עיין ערך אהבה׳, אשר תורגם בתוך זמן קצר למרבית שפות המערב. ספרו זה של גרוסמן 

היווה פריצת דרך, אשר לאחריה היה לכותב בעל מעמד בינלאומי. 

במהלך העשור האחרון, בעקבות מלחמת לבנון השנייה ונפילת בנו, אורי, פרסם דויד גרוסמן שלוש יצירות חשובות העוסקות כולן בהיבטים שונים 
של אובדן ושכול – ‘אישה בורחת מבשורה׳ )2008(, ‘נופל מחוץ לזמן׳ )2012(, ו׳סוס אחד נכנס לבר׳ )2014(. שני ספרים יוצאי דופן של גרוסמן – 
‘הזמן הצהוב׳ )1987( ו׳נוכחים נפקדים׳ )1992( ניבאו תהליכים חברתיים והשפיעו על סדר היום הציבורי באמצעות הפניית זרקור למגוון נושאים 

אשר נמצאו עד אז רק בשולי תודעתו של הציבור הישראלי.

הקלאסיקה  מן  לחלק  הפכו  אשר  יצירותיו,  שבין  הבולטות  כאשר  ולנוער,  לילדים  ספרים  עשרות  גרוסמן  כתב  למבוגרים  לכתיבתו  במקביל 
הספרותית העברית הן, סדרת ספרי איתמר )1990-1987(, ‘יש ילדים זיגזג׳ )1994( ו׳מישהו לרוץ אתו׳ )2000(.

גרוסמן אף הטביע את חותמו בתחום התאטרון, כיוצר המחזות ‘גן ריקי׳ )1988(, ‘נופל מחוץ לזמן׳ )2012( ובמיוחד בעיבודים התיאטרוניים של 
הרומנים שלו, שהועלו על בימות התאטרון בארץ וברחבי העולם, וזכו להצלחה רבה.

בנוסף ליצירה אמנותית רחבת היקף, מקדיש גרוסמן את עתותיו לפעילות פובליציסטית, עיתונאית וציבורית. פעילותו זו הניבה שורה ארוכה של 
מאמרים, הרצאות, נאומים והשתתפות פעילה בכנסים ורבי שיח, במסגרתם הוא משמיע את קולו הייחודי הסוחף בקריאה לשלום ולצדק חברתי.

בשנת 2017 היה גרוסמן לסופר הישראלי הראשון שזכה בפרס מאן בוקר הבינלאומי, מן החשובים ביותר בספרות העולמית, על ספרו ‘סוס אחד 
נכנס לבר׳, והשנה הוא חתן פרס ישראל בתחום הספרות והשירה העברית.  במרוצת השנים זכה גרוסמן בפרסים ועיטורי הוקרה נוספים בארץ 
ובעולם, ביניהם, פרס א.מ.ת )2007(, פרס אקו״ם על מפעל חיים )2009(, פרס השלום של התאחדות הספרים הגרמנית )2010(, פרס ברנר 
)2012(, פרס מדיסיס )צרפת,2012(, חברות כבוד באקדמיה האמריקנית לאמנויות ומדעים )2017(, ותואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מטעם 

האוניברסיטה העברית )2017(.

דויד גרוסמן נשוי למיכל, אב ליונתן, אורי ז״ל ורותי, וסבא של לילך ומעיין. 
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 צילום: מיכאל ליונסטר

אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לדויד גרוסמן

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

 בהוקרה על תרומתו הייחודית והמשמעותית לספרות העברית החדשה, על רומנים שהיו לנכסי צאן ברזל,
 בהם רשם ביד אומן וברא את גיבוריו על כל נימי נפשם; על הביטוי המובהק של ההוויה הישראלית על

 כל רבדיה; על הווירטואוזיות הלשונית המחייה ומרעננת את השפה העברית במלוא תפארתה ועל כשרונו
 לבטא עצמו ולסחוף את קוראיו ומאזיניו בכל סוגה ומדיום; על הכבוד הרב שהנחיל למדינת ישראל בזכות

 תרגום ספריו לעשרות שפות, תרגום אשר זיכה אותו בהכרה בינלאומית; על כתיבתו הפוליטית ועל
 פעילותו הציבורית הענפה העומדות בסימן החתירה לשלום וצדק חברתי; ועל היותו קול צלול ומצפוני

.הזוכה לאוזן קשבת גם בקרב מי שאינם שותפים לדעותיו.

ניתן בכ״ב בסיון תשע״ח, 5 ביוני 2018
חיפה, ישראל




