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ספרי קריאה
דברי  /לורי האלס הנדרסון
אף אחד לא מדבר איתה ,אף אחד לא מקשיב לה .מלינדה שותקת .משהו קרה ומאז היא לא
אומרת מילה .בבית הספר התיכון היא הילדה המנודה ,בגלל השוטרים שהזמינה למסיבה
הסוערת של השכבה ,ואף אחד לא טרח לשאול למה .גם ההורים מתקשרים איתה בכתב ,הם
משאירים לה פתקאות בדרכם לעבודה .מלינדה נושאת לבדה את הכאב .האם מישהו יעזור לה
להשמיע את קולה ,האם האמת שהיא מסתירה תצא סוף-סוף לאור? ספר נוקב ומטלטל.
הנסיכים לבית ליריאן  /חגי ברקת ,אשכר ארבליך-בריפמן
תומר ורובין ,שני נערים מעולמות שונים ,עומדים בפתחו של מסע גילוי עצמי שבמהלכו יעברו
הרפתקאות מסעירות ,יעמדו בפני מצבים מסוכנים ,יפגשו אנשים שאין לדעת מי מהם בעל-ברית
ומי אויב ,וייאלצו לקבל החלטות שיקבעו את גורלם.
זה היה אדם ( / )7ג'פרי ארצ'ר
המשך קורותיהם של משפחות קליפטון־ברינגטון  -סיום הסידרה.
תראי אותך  /אורה קרופיק
נעמה היא הילדה הכי פופולרית בכיתה .היא מוקפת חברות ,היא מארגנת מסיבות ,והיא מנהלת
את קבוצת הוואטסאפ "החברים הכי טובים" .אז אם נדמה שהכל כל כך מושלם ,למה לפעמים,
כשהיא בלילה לבדה ,היא מרגישה רע עם עצמה? למה היא נטפלת ליעל ,ילדה שקטה שאוהבת
לקרוא ספרים? ולמה ,כשמתברר לה שיעל חלתה בסרטן ,משהו בתוכה נשבר?
שעת המכשף  /סאלי גרין
אמא שלי מכשפה לבנה ואבא שלי מכשף שחור .בגלל זה המכשפים הלבנים שונאים אותי .אבל
אני אוהב את אנליס ,למרות שהיא אחת מהם .כשהייתי בן ארבע־עשרה הציידים הלבנים סגרו
אותי בכלוב .עכשיו אני כבר כמעט בן שבע־עשרה .ואני חייב לברוח ולמצוא את מרקורי,
המכשפה השחורה שאוכלת ילדים ,ולהספיק לעשות את זה לפני יום ההולדת שלי.
אתה הבא בתור  /גרג הורביץ
למייק וינגייט היתה ילדות קשה – הוא ננטש על ידי אביו כשהיה בן ארבע וגדל בבית-אומנה.
מהוריו האמיתיים נותרו לו רק זיכרונות בודדים ומקוטעים .כעת ,בהיותו מבוגר ,מייק נשוי ואב
לילדים אך עברו חוזר לרדוף אותו ...דמויות מאיימות מתחילות להופיע בחייו ,וכשהוא מדווח
עליהן ,נדמה שהמשטרה מתעניינת יותר בעברו מאשר בהגנה על משפחתו .בצר לו הוא פונה
אל שֶ ּפ – אדם מסוכן שהוא גם חברו האמיתי היחיד מימיהם המשותפים בבית-האומנה .ביחד
יעשו כל מה שנחוץ כדי להגן על מייק ועל האנשים שהוא אוהב.
גינת בר  /מאיר שלו
"הספר הזה הוא לא ספר הדרכה ולא ספר לימוד ,לא של בוטניקה ולא של גינון .אין הוא אלא
קובץ של רשימות על גינת בר צנועה אחת ועל הגנן שעובד ושומר אותה ,מי שבגיל די מאוחר
מצא לו תחביב ,ואולי אף אהבה חדשה".

קשת שבורה  /רחלי כהן-ידיד
בחצי המאה הסוערת ביותר שידעה מדינת ישראל מתארת הסופרת סיפור אהבה בין דוד
לדבורה ,סיפור ששורשיו בטורקיה ובתימן ,וענפיו צומחים ומצמיחים בירושלים הבירה ,עד לימינו.

ספרי עיון
תהילה :קריאות במזמורי תהלים  /בנימין לאו
מפגשו של הרב לאו עם מזמורי תהלים הוא למעשה דיאלוג פנימי – משמעותן של מילות
המזמורים ,כפי שהן מהדהדות בנפשו ברגע הקריאה.
יהודי לוב :דו-קיום ,רדיפות ,עלייה  /מוריס רומני
הספר בוחן את התקופה שעיצבה את ההיסטוריה של יהודי לוב בשנים .7691-7691
בעקבות יישום חוקי הגזע הפשיסטיים של  7691עברו על יהודי לוב שינויים מהירים ,הסגר
במחנות ריכוז ,אסונות בזמן המלחמה ורדיפות בעקבות עליית הלאומיות הפאן-ערבית ,שהגיעו
לשיאן בעזיבתם ובעלייתם לישראל ( )7691-7696ולאחר מכן בהגירתם לאיטליה (.)7691
בהתמקדו בתהליכי מפתח סוציו-כלכליים ופוליטיים ,חושף מוריס רומני את מיומנותם של יהודי
לוב להסתגל ולהשתלב בסביבתם החדשה מבלי לוותר על מסורתם ההיסטורית הייחודית.
חג ומועד בביתא ישראל  /יוסי זיו
הלכות והמנהגים של יהודי אתיופיה נשמרו בדבקות במשך שנים רבות ללא תורה כתובה .הספר
עוקב אחר מועדים וצומות שנהגו יהודי אתיופיה בארץ מוצאם .אורחות החיים של ביתא ישראל
חושפת בפנינו שכבה עתיקה של הלכות ומנהגים קדומים ,והעיון בהם פותח צוהר נדיר לאותן
הלכות שייתכן שנהגו בקבוצות יהודיות טרום תקופת חז"ל .פרקי הספר מסודרים לפי מעגל
השנה.
אומנות ההגבהה :המדריך להורות על פי חוכמת היהדות  /יחיאל הררי
על פי תורת הנפש היהודית יש להורים ,תפקיד משמעותי בחינוך הרגשי של ילדיהם ,אך לשם כך
יש לאמץ "שיח של הגבהה" שיאפשר להם לצלוח משברים ולנצח קרבות פנימיים ,לחזק את
האמון שלהם בעצמם ולגלות כוחות חבויים .הספר הוא מדריך מעשי ורוחני ,שמציע שיטה
מגובשת הכוללת עקרונות חינוכיים רלוונטיים לכל גיל ומצב ומיוסדת בעיקר על משנתם
החינוכית של הרבי מלובביץ' ,בעל התניא ,האדמו"ר מפיאסצנה ,הבעש"ט והרמב"ם.
הארות לסדר היום :קריאה אקטואלית בפרשת השבוע  /הרב שי פירון
הספר הוא תוצאה של כמעט שנתיים של לימוד בחבורה של למעלה מארבע מאות לומדים:
פעילי ציבור ,ראשי ערים ,אנשי תקשורת מובילים ,אלופי צה"ל ,שרים וח"כים ,אומנים ועוד,
קהילת לומדים שקיבלה בכל יום חמישי בבוקר ,דבר תורה לכבוד השבת .דבר תורה שהיה גם
ניתוח של אירועי השעה בראי הפרשה ,משקפיים לקריאה אחרת של מציאות חיינו בעת הזו.
סוד הקסם היפני :איך להיפטר מהבלגן בבית לתמיד  -ולהיות מאושרים יותר  /מארי קונדו
יועצת הסֵ דר והניקיון היפנית מארי קונדו ,ילמד אתכם – צעד אחר צעד – שיטה מהפכנית וקלה
לסידור הבלגן בבית אחת ולתמיד.
כך היה אושוויץ  /פרימו לוי
פסיפס של זיכרונות ומחשבות ביקורתיות ,עדויות ותחקירים על מחנה ההשמדה אושוויץ.

