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מישקה בן דוד
סופר
מחברם של  15ספרים – רומנים ,קבצי סיפורים ,רומני ריגול וספרי עיון בספרות ובפילוסופיה.
על חמישה מספריו זכה בתעודות "ספר זהב" מטעם התאחדות המו"לים לציון מכירת  20,000עותקים
ועל אחד )"תחנה סופית אלג'יר"( בתעודת "ספר פלטינה" לציון מכירת  40,000עותקים .בשנת 2003
זכה בפרס ראש הממשלה לספרות וזכה גם בפרסים נוספים.
מישקה בן-דוד הוא דוקטור לספרות מהאוניברסיטה העברית ,ועבודת הדוקטור שלו )"מפלשת עד
צקלג – עיונים ברומן המלחמה התש"חי"( הופיעה כספר .הוא בעל תארים ראשון ושני בספרות
ובפילוסופיה ,וחיבר מחקר רחב היקף שנושאו בנייתה של פילוסופיה ותורת מוסר המבוססות על המדע,
שהופיע כספר )"החיים ,האהבה ,המוות"(.
ספרו הראשון" ,לא ראיתי חיילים שמחים" נכתב בעקבות מלחמת יום הכיפורים ,בה שירת כקצין
מודיעין ומפקד מחלקת האזנה ניידת .הנובלה התקבלה בהתלהבות רבה בביקורת הספרותית ויצאה
בכמה מהדורות .ספריו הבאים ,קבצי הסיפורים "זקן" )פרס הרי הרשון של האוניברסיטה העברית(
ו"מרגוליס נוסע לוגאס" ,הנובלה "אהבה ,אחרת" והרומן "הבריחה האחרונה" התקבלו גם הם באהדה
רבה.
כיהן כשליח קהילתי בארה"ב ,כמנהל מתנ"ס בירושלים ,הקים חוות רכיבה במושבו ,רמת-רזיאל ,ושימש
כמרצה לספרות באוניברסיטה הפתוחה .אחרי השלמת הדוקטורט ענה על מודעה של "המוסד",
ושירת בו במשך  12שנים בתפקידי מודיעין ,שטח ופיקוד .בשנת  1999השתחרר בדרגה גבוהה.
אחרי שחרורו למד מישקה בן-דוד פילוסופיה של המדע ותסריטאות ,וניהל את "התיכון הישראלי
למדעים ולאמנויות" .מאז תקופת המוסד הוא חיבר עוד תשעה ספרים ,ובהם חמישה רומני ריגול ,שהיו
לרבי מכר .ספריו "דואט בביירות" ו"אהבה אסורה בפטרבורג" תורגמו לשפות זרות והצליחו גם בחו"ל.
ספרו האחרון" ,סוף המרוץ" )רומן משפחתי שגיבורו ,פורש צבא ,מקים חוות סוסים כדי לנסות ולהחזיר
את אשתו שעזבה( ,זכה גם הוא לאחרונה בתעודת "ספר זהב".
ספריו האחרים :הרומן "ספר האפשרויות המוגבלות" ,הקומדיה הרומנטית "אלוהים מאוהב" ,וספרי
הריגול "מפגש בברלין" ו"ביקור אחרון במוסקבה" .חיבר גם תסריטים לפי "מפגש בברלין" ו"דואט
בביירות") ,פרס קרן הכבלים ומענק קרן הקולנוע( ומחזה לפי "ביקור אחרון במוסקבה" .על פי "דואט
בביירות" נכתבת סדרת טלויזיה אמריקאית ,ומתקיימים מגעים להפקות נוספות לפי ספריו.
מישקה בן-דוד מרצה על ספריו ,תחת הכותרת "בין בדיון למציאות ובין ביון לספרות".
לפרטים והזמנת הרצאה:
מגי il.co.kneller@office 03-7718010
צילום :דניאל צ'צ'יק
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