
 תשע"ז - 1המדף  על חדש

 ספרי קריאה

 "בןואחרון: " ספר שלישי: שליח, ספר רביעי –/ לויס לורי  "המעניקבסידרת "

בספרים חוזרת הסופרת אל העולם של הספר "המעניק" ו"הכחול האבוד" ואל הגיבורים 

ן האנושי אך גם המאיים על המיהסופרת מדמיינת את העתיד   וחבריהם.  קירה, מטי, ג'ונס

 הכוח והתקווה לקראת עתיד טוב יותר.  את 

 ילד מחוק

נח הוא "ילד רגיל", או כמעט רגיל, ששונא את בית הספר ואוהב לחלום בהקיץ. יום אחד הוא 

מקבל משכנתו הציירת מחק פלאים שפותר את כל בעיותיו. נח עובר עם המחק מסע שמלמד 

לדברי הסופרת הספר עוזר לרפא את כאבם של . שישנו את חייו אותו תובנות חשובות

 הילדים המחוקים ושל הוריהם, ועל השבת האמון בהורים

 . של המחברת  TEDקישור למאמר על הספר וסרטון 

 

 מאחורי ההר / מאיה ערד

חוץ לספרות אנגלית בקליפורניה, מקבל הצעת עבודה: לבלות את זוהר בר, מרצה מן ה

חופשת חג ההודיה בבקתה של ישראלים אמידים, ולהעביר סדרת הרצאות בנושא התמחותו 

הספרות הבלשית. אבל העיסוק בבילוש, מתברר, לא יהיה אקדמי בלבד. הרחק בהרים  -

מאיימת לצאת לאור. האם ייתכן המעצורים נפרצים, והאמת, אותה ניסו להסתיר משך שנים, 

הקלאסיקה של הספרות  מאיה ערד מתכתבת בספרה עם כי אחד מהאורחים הוא רוצח? 

 .הבלשית. זהו ספר של תעלומה בלשית, שהוא גם ספר אהבה לספרות הבלשית

 

 להתראות  מחר / אריק לינדסטרום

. למשל, אסור תה בקשר צריך לדעתצרה לעצמה חוקים שכל אחד שנמצא איפרקר גרנט י

אסור לנצל זאת בשום דרך, והחוק החשוב  לל שהיא עיוורת,להתייחס אלה אחרת רק בג

מי שפגע באמונה לא יוכל לזכות בו שוב לעולם.  אבל השמירה  -ביותר: אין הזדמנות שניה 

על החוקים והתעלמותה מהעבר הולכים ונעשים בלתי אפשריים, ואולי יש חוקים שהגיע 

  זמנם להשתנות.

 ספר מרתק ורגיש לנוער על אובדן, התמודדות, אהבה, חברות ותקווה. 

 

 קתלין / כריסטופר  מורלי )מחבר "פרנסוס על גלגלים"(

חבורת סטודנטים צעירים מאוקספורד מוצאים מכתב מקרי ששלחה נערה בשם קתלין לג'ו. 

מות שאי אפשר המכתב מצית את דמיונם והם כותבים בעקבותיו סיפור בהמשכים ויוצאים ד

שלא להתאהב בה. בהמשך הם יוצאים להרפתקה בעקבות גיבורת סיפורם ומעוררים 

 מהתלה משעשעת. 

 מעשייה ספרותית נהדרת על הרגעים שבהם הדמיון, הבדיון והמציאות מתנגשים. 

 

 שירה

 מלכה עירומה / דורית ויסמן

 והכלכליות של  שירת מחאה חברתית נשית, העוסקת בבעיות התרבותיות, החברתיות

  הנשים בארץ.

 

 

 

http://www.haaretz.co.il/literature/youngsters/.premium-1.2676672


 ספרי עיון 

 

 חסידים צוחקים מזה / הרב מנחם פרומן

"לא ללחוץ!  הקב"ה הוא זה שנותן לך את החוויות שלך, הוא זה שמאיר לך. זה לא קשור 

ללחץ שלך... ישנם רגעים של חסד, יש תפילות שבהן זה קורה... אנחנו חיים את הרגע 

 ומקבלים את החסדים כשהם באים ממנו. אבל זה לא מצב תמידי..." 

ת קצרות ומהודקות מתוך שיעוריו של ספר מאה ושמונים שיחובספרון הקטן הזה לוקטו ב

 הרב פרומן לאורך השנים. במשיכות מכחול עדינות יוצרות השיחות המגוונות דיוקן חי מאד.   

 

  ספר האגדה / ביאליק ורבניצקי; אביגדור שנאן

 אלו אגדות משובחות הנשמעות באזני כל אדם" )מכילתא, בשלח( -"והישר בעיניו"  

חדש ורחב של  במהדורה חדשה ובו עיצוב נוח לשימוש וכן פירושספר האגדה הישן והטוב 

 פרופ' אביגדור שנאן

 

  ות טובות / בעריכת ישראל רוזנברגרק בשור

כולנו נחשפים מדי יום לחדשות מטרידות...  בספר רוכזו בדקדקנות הבשורות הטובות מתוך 

, וחיובי אחר באור תהמציאו את בפנינו ומציגה משמחת בספר דברי נביאי ישראל. הקריאה

 ישרא נביאי עבורנו שחזו כפי לנו שצפוי הטוב העתיד אל דלת פותחת

 

  / ויסלבה שימבורסקהאיך להיות )או לא להיות( לסופר או דואר ספרותי 

 מערכת חברי עם עשורים שלושה במשך נמנתה שימבורסקה ויסלבה הפולנייה המשוררת

 - לקוראים יהתשובות ובו 'ספרותי דואר' מדור וב ערכה היא. ”הספרותיים החיים“ השבועון

 .העת בכתב עטם מפרי לפרסם שביקשו - בדויים וחלקם אמיתיים רובם

 את אליו ששלחו הקוראים ידי על רק ולא בעיתון ביותר הנקראים אחד היההמדור 

 בהומור שהצטיינו הקצרות התשובות לאיכות לב ששמו אלה כל ידי על גם אלא, יצירותיהם

 . וחיים ספרות בענייני מכתמים בפניני וגם נינשכ

 

 מאיר-הסטטוס היהודי / סיון רהב

הספר הוא ניסיון להכניס את הפרשה לתוך השיח שלנו. לחבר אותה לכאן ועכשיו, להוסיף 

אל רשימת הדוברים שאנחנו שומעים כל הזמן גם את פרשנינו מכל הדורות. לשמוע מה יש 

 חינוך וקנאה, פרסום וכעס.  לפרשה לומר על כסף וזוגיות,

 

 מצוינים : ממה עשויה הצלחה / מלקולם גלדוול

למה אנשים מסוימים  מצליחים יותר מאחרים? נהוג לחשוב שזה מפני שהם אינטליגנטים 

ושאפתנים. אך מלקולם גלדוול טוען שהסיבות להצלחה שונות לגמרי. בספר הוא מסביר זאת 

 ה וחדשנית המלווה בדוגמאות רבות. בסגנון בהיר על פי תאוריה מפתיע

 

 אינקוגניטו : החיים הסודיים של המוח / דייוויד איגלמן

מערכת העצבים במעמקי המוח הלא מודע, ושופך אור על  בספר המחבר מסייר וחוקר את

עשרות תעלומות  מפתיעות : למה קשה כל כך לשמור סוד? איך אנחנו יכולים לדעת מה 

 מדוע כף הרגל מספיקה לעשות את חצי הדרך אל דוושת הבלם לפניהלא מודע שלנו אומר? 

 שאנו  מודעים לסכנה?  


