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  ספריית הבלש

הייתה של המאה העשרים. אמנם חלוצת הספרות הבלשית העברית  80-בישראל זכתה הסוגה לקידום משמעותי רק משנות ה"
, אך לא היה לה ממשיך במשך עשרות שנים. "ספריית הבלש", נוצרה בשנת 20-של המאה ה 30-"ספריית הבלש" בשנות ה

כאשר העיתונאי שלמה בן ישראל פנה אל דוד תדהר, דמות ידועה ופופולרית ביישוב ומי שהיה קצין במשטרת המנדט  1932
לופדיה לחלוצי היישוב ובוניו) והציע לו להוציא יחדיו ספרות בלשית ולאחר מכן בעל משרד חקירות (לימים מחבר האנציק

מקורית. כך נולדה "ספריית הבלש" שהוציאה חוברות עם סיפורים בלשיים מקוריים, על רקע ארץ ישראל, נופיה ואנשיה, 
ת כגיבור עלילותיהן ואת שנכתבו על ידי בן ישראל על יסוד מקרים שתדהר הכיר מעבודתו. כמו כן השאיל תדהר את שמו לחוברו

שבועות ברציפות והיו ללהיט ביישוב. פרסומן הופסק עקב הטרדה שנגרמה לתדהר  28תמונתו לשעריהן. החוברות התפרסמו 
 .מלחץ הקוראים שצרו על ביתו ומשרדו כדי לראות את הבלש המפורסם

ון ז'קונט ובעקבותיו ראויות לציון בעיקר הספרות הבלשית העברית התחדשה רק כיובל שנים לאחר מכן. פרצו את הדרך אמנ
סופרות: בתיה גור, יוצרת הבלש סגן ניצב מיכאל אוחיון, שהתפרסם לראשונה בספר "רצח בשבת בבוקר", ושולמית לפיד, יוצרת 

 הבלשית העיתונאית ליזי בדיחי, שהתפרסמה לראשונה בספר "מקומון". לשני הספרים באו המשכים שזכו אף הם להצלחה. עוד
  ידועות כסופרות בלשים, לצד יצירות מרשימות בתחום הספרות הקנונית, הסופרות רות אלמוג ואסתר אטינגר, הכותבות את ספרי

רסם המשורר אריה סיון אשר ספרו "אדוניס" נחשב על ידי רבים לספר הטוב שפו -סופרים נוספים הפועלים בתחום בישראל 
בשפה העברית בסוגה זו, אורי אדלמן, ששימש אף כעורך תחום זה בהוצאת כתר, אהוד אשרי, לימור נחמיאס הידועה בנועזות 

השפה בספריה ובבחירה נועזת של הנושאים, הסופר, העיתונאי והעורך הספרותי רם אורן, העיתונאי, עורך העיתון מעריב, אמנון 
ל, עורך הדין גל אמיר, העיתונאי יוסף שביט, יאיר לפיד והבלש הפרטי שיצר ג'וש שירמן, דנקנר, הסופר והעיתונאי רפאל פוג

ספרות דרור משעני ופקד אברהם אברהם שיצר, והרשימה עודנה ארוכה." (מצוטט מתוך: "ספרות בלשית בישראל", בתוך: 
 , ערך ויקיפדיה).בלשית
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