
 

 תשע"ז 2המדף  על חדש

 

 / בכל סרלואי האור שלופה סכין

 אצלנו!משוררת ומורה  –ספר שירים של בכל 

 

  לוגיקומיקס / אפוסטולוס דוקסיאדיס וכריסטוס פאפאדימיטריו

ראסל הפילוסוף והלוגיקן הנודע, אחד  לעביר את סיפור חייו של ברטראנד  ניסיון מרתק

ספר . הפרס נובל לספרות דרך נובלה גרפיתמהגאונים הגדולים ביותר במאה העשרים וחתן 

יקה טמגם ניסיון להעביר את משנתו הפילוסופית של ראסל וחיפושיו אחר יסודות המתהוא 

 ה.הלוגיקה שבו

 

  יודיסאה / שי צ'רקה

 ן, שמוצא עצמו בלב התופת וחותרסיפור מסעו של ליאון, פרופסור יהודי מפולי -רומן גרפי 

נוגע, בסוגיות הסיפור  הביתה, תוך מאבק במפלצות של אירופה בימי מלחמת העולם השניה.

 .יסודיות בהתמודדות האנושית והאמונית עם השואה

 

 כאן חיים ביחד / אלישיב רייכנר

סיפורם של למעלה ממאה מסגרות  חינוך משותפות לדתיים, חילוניים ומסורתיים: מה גורם 

לאנשים להצטרף למסגרות מסוג זה? כיצד נראות  מערכות החינוך המשלב? האם 

 המסגרות הללו משפיעות על החלוקה המסורתית בין דתיים וחילוניים והאם ניתן לדבר על 

 יים וחילוניים השזורים אלה באלה? ישראליות חדשה" בעלת סממנים דת"

 

  הילד עדיין איננו / שושי זייד

 את לראשונה הוציאה, 1002 בשנת. תימן ילדי פרשת שושי זייד את חוקרת שנה כשלושים

, ומורחבת חדשה מהדורה כעת יוצאת. הזאת הּכאּובה בפרשה העוסק" איננו הילד" הספר

 .האחרונות השנים עשרה בחמש שאירע למה התייחסות יש ּבה", איננו עדיין הילד" בשם

 

 איך עשית את זה / הילית ישורון

העברית,  השירה גדולי עם 1002-ל 2892 בין ישורון הלית שערכה בספר כונסו הראיונות

 היכרות, וזרות התקרבות של נכונות מידות הכוללות שיחותב ופורסמו בכתב העת "חדרים".

-לא לֵכנות מרואייניה את להוליך גםו, דלתות הרבה לפתוח ישורון ליתיה מצליחה ,וגילוי

 יונה, ישורון אבות, ראב אסתר המשוררים – בין המרואיינים .מרגשים רגעים ולהפיק מצויה

 ועוד. זרחי נורית, ביטון ארז ,עוז עמוספדיה,  חביבה, שדה פנחס, עמיחי יהודה, וולך

 
 סבתא מוסרת דרישת שלום וסליחה / פרידריק בקמן )מחבר "איש ושמו אובה"(

אלסה היא בת שבע והיא ילדה חריגה. סבתא שלה אומרת שהיא מיוחדת. אחרי שסבתא 

 בהםאנשים בהם היא מבקשת סליחה ממתה, מוצאת אלסה מכתבים שהיא השאירה ו

ה עם אוסף של טיפוסים שמלמדים . כאן מתחילה ההרפתקה של אלסה  המפגישה אותפגעה

 אותה על האמת שבסיפורי אגדות, על החיים האמיתיים ועל סבתא אחת מיוחדת במינה. 

 

  (8) המקולל והילד פוטר הארי

 ק'ג המחזאי ידי על שעובד, רולינג מאת מקורי סיפור על המבוסס  חלקים בשני חדש מחזה

 פוטר הארי" של הסיום לפרק ישיר המשך  מהווה החדש הספר לילת. עבימתית לגרסה ורן'ת

 ושלושה 8 לרציף ילדיהם את מלווים הבוגרים ורון הרמיוני, יני'ג, הארי". המוות ואוצרות

 דרכם את מתחילים כשהם בהם וצופים, הגוורטס על הקרב אחרי שנים 28, רבעים

 לקוסמים.  הספר בבית העצמאית



 

 / הולי גולדברג סלואן 7החיים חלקי 

 ילדה היא, ווילו גיבורתו. ואופטימית קלילה בדרך משקל כבדת בסוגיה העוסק נוער ספר

. הגבוהות השכליות יכולותיה בשל בסביבה משתלבת שלא אאוטסיידרית, 21 בת מחוננת

. לבושה וסגנון הרגליה בשל משתלבת לא שם גם אך, חדש ספר בבית ללמוד מתחילה ווילו

, קשים אתגרים עם להתמודדומאלץ אותה  עולמה את מערער במשפחתה צפוי בלתי מוות

 להיות רצתה שרק ילדה על מתוק עצוב סיפור. שלה החברתי המעגל את מרחיב גם אך

 חברות, אומנה, המשפחה חשיבות, כאובדן חשובים בנושאים עוסק הוא. ונאהבת מקובלת

 .ותקווה

 

  מלכה אדומה / ויקטוריה איוויארד

 הקצה מן ומאז משתנים חייה נתפסת ומרדנית פרועה השבע־עשרה, כייסת בת בארו ֵמייר

 עם להתמודד ונאלצת, המלוכה ממשפחת חלק עצמה את מוצאת היא בן־לילה ... הקצה אל

 שהיא לה מגלה הממלכה מזקני אחד עם מיוחד מפגש. תואר יפי נסיכים ושני טקסים, כללים

 ההכרה מגיעה הגילוי שעם אלא.  בה הטמונים המיוחדים הכוחות את לחשוף לה ועוזר שונה

 . בטרילוגיה ראשון ספר. הממלכה עלו חייה על שישפיעו בחירות לבצע עליה שיהיה בכך

 

  / יואב בלום היחידי הקבוע

 בלחיצת לנדוד - להתחלף יכולים כולם עכשיו .השתנו החיים, ההתחלפות צמיד הומצא מאז

, מסוגל להתחלף שאינו בעולם היחיד ארבל הוא האדם דן . אחר מישהו של גופו אל כפתור

נפגעת  מכיר אינוש אישה כאשר מסתבכים העניינים .שלו גופו בתוך תמיד, קבוע שנשאר

 עצמו את מוצא דן את זהותה האמיתית.   לו שסיפרה אחרי רגע, צלף של מכדור עיניו לנגד

 .אהבה ועל זהות על, ונפש גוף ישנות על המציתה בו שאלות שאלות תעלומה של במרכזה

 

  בבוא השעה / ג'פרי ארצ'ר

 .בסידרה "ימים יגידו"ספר נוסף 

 

  / אהרן אפלפלד הברזל כתר

 ונזכר קפה בבית יושב,  לאחר מלחמת העולם הראשונה מהצבא שפרש חייל יהודי –פטר 

 ועד מתחילתה הצבאית הקריירה ואת האהובה משפחתו חיי את, חייו את מנתח הוא. בעברו

 ועל משפחה בתוך יחסים על, הישגים, בחיים שאיפות על ומטלטל עצוב ספר .סופה

 . וקשיים בדידות, אובדן עם התמודדות

 

  / גיום מוסו פארק סנטרל

 על לזה זה אזוקים מתעוררים, אמריקאי ז'ג פסנתרן, וגבריאל  צעירה פריזאית שוטרת, אליס

 מבולבלות שאלות הרבה כך כל .שנפגשו זוכרים ולא מכירים לא הם . פארק בסנטרל ספסל

 למה? אליס של חולצתה את המכתים הדם מי של? הזה למצב הגיעו הם איך. בהם עולות

 אין. להם קרה מה לברר לנסות אלא ברירה אין וגבריאל לאליס ?שלה באקדח כדור חסר

 .פיהם על חייהם את יהפוך לגלות עומדים שהם שמה מושג להם

 

  טובת הילד / איאן מקיואן

 בדיני אף ולעתים משפחה בדיני העוסקת העליון המשפט בבית שופטת היא מיי פיונה

 שמצוות נער של במקרה בדחיפות לדון נקראת היא הפרטיים בחייה משבר של ברגע. נפשות

 זו בזו משתלבות ומשפטית ביתית דרמה. חייו את שיציל דם עירוי לקבל עליו אוסרת דתו

 להתערב החילוני המשפט בית צריך מידה באיזו -עקרוניות  שאלות שבצדו סיפור  ויוצרות

 ?ומצפון דת של בשאלות

 

  ילדי השטאזי / דיוויד יאנג

 מותחן היסטורי המתרחש במזרח גרמניה.


