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ספרי עיון
חמישים קריאות בסיפורי חסידים  /זאב קיציס
הספר מציע הזדמנות להתוודע לכוחם של סיפורי החסידים ,לחוכמה ולתום ,למהפכנות ולמסורת ,לכאב,
להומור ולשמחה שיש בהם.

שלום בחילך :הלכות והליכות לחיילת הדתית  /הרב אלי רייף
הספר שלום בחילך ,ראשון מסוגו ,נועד לסייע לחיילת הדתית בהכנה לקראת הגיוס ולתת מענה הלכתי
לשאלות העולות תוך כדי השירות .נכתב על ידי הרב אלי רייף ,המכהן כרב קהילה בעיר מודיעין ומלמד
במכינה הקדם-צבאית לבנות ‘צהלי ע"ש תמר אריאל’ ובמסגרות נוספות.

לחיות תהלים  /חנן פורת
חנן פורת נהג לומר "את פרקי ספר תהילים צריך לא רק להגיד ,ללמוד ,או להתפלל – אלא
צריך לחיות".
הספר "לחיות תהלים" כולל את מאמריו של חנן פורת לפרקים א-סג שאותם הספיק לכתוב
ולפרסם בחייו .חלקו השני של הספר על שאר הפרקים נכתב בידי יהודה עציון ,תלמידו וחברו,
על פי הארותיו הכתובות בכתב יד צפוף שהשאיר בשולי ספרו האישי.
התשמע קולי :תהלים ישן חדש  /עורך :יאיר אסולין ()929
התשמע קולי מבקש להפגיש את "הישן" ואת "החדש" ,את המזמור ואת השיר .למצוא את
עקבות תהלים ביצירה העברית ולגלות מחדש את תהלים.
בראשית :סיפורן של התחלות  /יונתן גרוסמן
פרקים א-יא בספר בראשית מתארים התחלות מגוונות; בריאת המציאות הפיסית ,התחלת
מערכת היחסים החברתית ,ראשית עמידת האדם מול אלוהיו ,האכזבה הראשונה של האדם
מעצמו ומאלוהיו ,שבאה אף לצד קנאה ורצח ,ואף ייסוד העמים ,לאומיות ותרבות.
הספר הוא ניסיון לנתח את הסיפורים לפי סדרם ולפי זרימתם הטבעית ,לבחון את כשליו של
האדם ,ולתהות על אופייה של המציאות החדשה שהתהוותה לאחר חורבנו של העולם הישן.
אמנות כפרשנות  /יעל מאלי
בספר מביאה יעל מאלי יצירות אמנות המשקפות את פרשנותם והבנתם של האמנים את
היצירה המקראית והרעיונות הדתיים ־ פרשניים של החברה והזמן בהם כל אחד מהם פעל.
בד בבד  :בין ציורים לאנשים  /כרמלה רובין
כרמלה רובין ,כלתו של ראובן מתחקה אחר גורלם של עשרות מציוריו של ראובן ועוברת עם
הקורא כברת דרך שחוצה זמנים ויבשות .ציורים שאבדו או נגנבו ונתגלו ,ציורים שנשכחו מלב
ונעלמו מעין – בסבלנות ובעין בולשת כרמלה מצרפת פרט לפרט ,קו אל קו ,וממלאת את
הפערים .במקביל מספרת את סיפור העליות הראשונות בארץ ישראל וימיה הראשונים של
המדינה.
למלא את הדלי :הדרך לחיים חיוביים  /טום ראת ,ד"ר דונלד א .קליפטון
לכל אדם יש דלי ומצקת איתם ניתן למלא את הדלי של אנשים אחרים בטיפוח חיוביות ,ואז גם
הדלי שלכם יתמלא וחייכם בעבודה ,בחברה ובמשפחה יהיו טובים וחיובים יותר .אתם יכולים
לשאוב מהדלי ,ואז חייכם וחיי חבריכם יהיו דלים ומרוקנים .השיטה מבוססת על גישתה של
הפסיכולוגיה החיובית ,המעדיפה לחזק ולעודד את הנקודות החוזק והיכולת במקום לטפל
בנקודות התורפה.

תן לי זמן  /הרב מנחם פרומן
אסופת מאמרים ,שיעורים וקטעי פרוזה של הרב פרומן אודות מעגל השנה הישראלי.
מהתשובה שבסתיו אל האור של החורף ,מהתקומה שבאביב אל אהבת הקיץ ,הספר מתחקה
אחר משמעותם של מועדי ישראל – מקראיים ומודרניים ומבקש לגעת בעומק מהותם.
מדריך לחברה החרדית :אמונות וזרמים  /בנימין בראון
הספר מבקש להציג את העולם החרדי בחתכי רוחב ועומק .הוא מציג את ״מפת״ היהדות
החרדית לסיעותיה השונות — חסידים ,ליטאים וספרדים  -ועוסק ביחסה של החברה החרדית
לסוגיות רעיוניות מרכזיות :למדינה ,לדמוקרטיה הישראלית ולגיוס לצבא.
היוצאים :מדוע דתיים עוזבים את הדת?  /פאראנאק מרגוליס
המחברת מגישה לפנינו מחקר מעמיק המתבסס על ריאיונות עם רבנים ,מחנכים ,פסיכולוגים,
מומחים לנוער בסיכון ויוצאים בשאלה ,כדי לברר את מהות תופעת היציאה מהחברה הדתית.

ספרי קריאה
החבר הכי טוב שלי  /רינת פרימו
יואב חוזר אחרי טיול באפריקה וישר רץ לבית של איתמר ,החבר הכי טוב שלו ,כדי לספר
חוויות .אבל אז קורה דבר משונה מאוד :גרה שם מישהי שמעולם לא ראה .ויותר מזה ,אף אחד
לא יודע מי זה איתמר .כאילו הוא וכל משפחתו מעולם לא היו קיימים .כאן מתחילה הרפתקה
מרתקת שכוללת הרבה סודות שחייבים  -לקרוא כדי לגלות.
יומנו של חנון  :21יציאת חירום  /ג'ף קיני
מתונשמת  /נועה גרינברג
סיפור התבגרות של נערה בת  ,22שיש בו גם קשישה מסתורית ,מתופף חסר מנוחה ,חברה
חצי-יפנית ,שפע של עצי פיקוס ,תנשמות ,עטלפים ולא מעט קסם.
אל תגיד כלום  /בראד פרקס
כשהשופט הפדרלי סקוט סמפסון יוצא לאסוף את ילדיו לשחייה בבריכה ,הוא מקבל הודעה
מאשתו אליסון על שינוי בתוכניות .אך כשאליסון מגיעה הביתה ,התאומים לא איתה .עד מהרה
מקבל השופט שיחת טלפון מחוטף ילדיו ,המתרה בו שימלא את הוראותיו בעת דיון במשפט
שעומד להיערך למחרת .והחשוב מכול :אסור לו להגיד כלום ,לאף אחד ,בשום מקרה .אחרת...
ברגע אחד הופכים חייהם המאושרים של השופט ואשתו לסיוט.
הנשף  /אנה הופ
במוסד לחולי נפש ביורקשייר ,במקום שבו חומות גבוהות וסורגים חוצצים בין גברים ונשים,
שוכן אולם נשפים ,ובו פעם בשבוע נפגשים המטופלים כדי לרקוד .באולם הזה נפגשים אלה,
ג'ון וצ'רלס והמפגשים הללו עתידים לשנות את חיי שלושתם לעד .סיפור אהבה היסטורי
המתרחש ב  ,2922על שפיות ועל טירוף ועל מי שבכוחו לקבוע מי משתייך לאיזו קטגוריה.

