
 תשע"ז 3המדף  על חדש

 ספרי קריאה

 להציל את מוצרט / רפאל ירושלמי

 יהודים למשפחת בן, שטיינר אוטו. האנשלוס אחרי שנה. אוסטריה, זלצבורג. 9191 קיץ

 בחייו דבר עוד לו אין. ריאות לחולי בסנטוריום האחרונים חייו חודשי את מעביר, מומרים

 את גם למטרותיו לרתום המנסה, החדש נאציה המשטר מפני וסלידה המוזיקה אהבת מלבד

 הזדמנות המוזיקליים כישוריו לו מזמנים הנה אבל, אבוד שהכול נדמה. התרבות עולם

 את להציל לנסות לפחות – זה לא ואם. ההיסטוריה מהלך לשינוי השערה כחוט להתקרב

 .ואירוני מבריק במהלך, מוצרט

  

 מחיר הלב / עמרם ארצי

 חוזר, בסתר שירים הכותב לספרות מרצה, נוימן אבישי. השנייה בנוןל מלחמת ימי הימים

 תכתובת של האב מתגלה חפציו בין. פליקס, אביו של הפתאומי מותו בעקבות לקיבוץ

 אישיים סודות חושפתה, בגרמניה שנותרה הרחוקה לאהובתו פליקס בין מרתקת

 בעקבות נוימן של סעומ  .אלה בימים ואחריתם המדינה קום טרם שראשיתם, ומשפחתיים

  ועולמו שלו.  האב של עולמו להבנת צוהר פותח אביו חיי קורות

 

 / הדסה קלוש קיץ שלהי

 בתקופת שלהי הבית הראשון,  אחד לאיש הנשואות, נשים שתי של סיפורן את מביא  הספר

 כוחותיו בשארית, באדמתו הנאחז עם של סיפורו זהו. וכיסופים קנאה, כאב עם ומתמודדות

 .ונעלמת ההולכת ממלכהשל ו

 

 / ג'יימס פטרסון וכריס גרבנסטיין מצחיק

 .בעולם מצחיק הכי הצעיר הקומיקאי להיות רוצה הוא: מיוחדת משימה יש גרים יימי'לג

 ובבית בעיר חדש הוא .לצחוק סיבות הרבה כך כל לא אבל, בדיחות המון לו יש ובאמת

 הבריון דודו בן של ההצקות עם להתמודד לץונא חסרי ההומור שלו הדודים עם גר, הספר

 .גלגלים כיסא על יושב יימי'ובנוסף לכך, ג .סטיבי

 הוא זה בשביל. לעמוד בלי גם מוצלח אפ-סטנד לעשות שאפשר להוכיח צריך יימי'ג עכשיו

 .בעולם ביותר המצחיקים הצעירים הקומיקאים לתחרות נרשם
 

 למה אני קופץ / נאוקי היגשידה

 בן כשהיה נמוך,  בתפקוד שמוגדר אוטיסט, ִהיָגִשיָדה כתב שנָאֹוִקי, הזה מיוחדה הספר את

 בקשר אותנו שמטרידות מהשאלות לכמה תשובות לנו לספק יכול בלבד. הוא עשרה-שלוש

 למד, בכלל כמעט מילולית תקשורת לקיים מסוגל היה שלא, נאוקי. ולאוטיסטים לאוטיזם

 הצצה לנו הוא מעניק. מצביע הוא שלו האותיות שעל, תקשורת לוח בעזרת מילים לאיית

 ההתנהגות פשר את מסביר הוא בספרו. אוטיסט ילד של בראשו שעובר מה אל נדירה

, זמן כמו מושגים תופש הוא שבו האופן את עמנו חולקו מוזרה לעתים שנראית האוטיסטית

  וטבע.  יופי, חיים
 

 

 



  / אגתה כריסטי בסטיילס המסתורית הפרשה

 כריסטי שאגתה הראשונה התעלומה והוא, 9191ב־ אור ראה בסטיילס המסתורית פרשהה

 הקריירה תחילת את מסמן פרסומו. הקוראים לפני פוארו הרקול הבלש את בה מציגה

 99ב־ ממשיך להופיע והיהיר המשופם הבלגי הבלש. יחד גם ופוארו כריסטי של המפוארת

 עותקים מיליוני במאות נמכרו ספריהו, כריסטי שתכתוב קצרים סיפורים ובעשרות רומנים

 לתרגום . העולם ברחבי ביותר והנקרא הנצפה הספרותי לבלש נחשבפוארו  בשפות רבות.

 .עכשווי בהקשר הרומן את המציבה, משעני דרור מאת דבר אחרית מצורפת זה חדש עברי

 

 בזמן שלא היית / ענבל מלכה

שלי מת ואני לא מתקנת אותם..."   נילי מעבירה את "אני יודעת שיש ילדים שחושבים שאבא 

ימיה בודדה בביתה אפילו שהיא לא באמת לבד. גם בבית הספר היא כבר לא מסתובבת עם 

החברות שלה.  הכל נראה רחוק וריק ושקט. בעוד היא שקועה בניסיונות להתמודד עם 

רגיש ול. סיפור המציאות שנכפתה עליה, נער בשם רון נכנס במפתיע לחייה ומשנה הכ

 שמבטא את תהפוכות הנפש של ילדה מיוחדת במינה. 

 

 קמילו-/ קייט די ויוליסס פלורה

 לאוהיא  מלידה ַספקנית היא פלורה . ענקי אבק שואבשנשאב על ידי  רגיש סנאי הוא יוליסס

 בכוחות ייאבקו הם יחד  ...שירה ואפילו ותעופה עוצמה של כוחות־על יהיו שלסנאי ציפתה

 ישפיעו המופלאים שהכוחות.  פלורה מגלה ..החלשים על ויֵגנו הישע חסרי את צילוי, הרשע

 .הלב רוחב ואת התקווה גודל את לגלות אותה ויובילו עליה גם

 מורכבות הקשר עם הורים,  ,שונּות, בדידות; הילדּות של המורכבים בהיבטיה עוסקה סיפור

 . שינוי לחולל והיכולת

 גרפיסיפור  – בלב המלחמה / ג'קי ירחי מתוך האפלה: סיפור הצלה

, שבועות שישה בת יהודייה תינוקת, ויסברג רבקה .הולנד בירת, אמסטרדם. 9199 אפריל

 .חייה את תציל ובכך אותה שתסתיר בתקווה, הולנדית לאישה נמסרת

 המחתרת פעילת וביצעה יזמה, ויסברג  ואלזה   בנו, הוריה ואת אותה להסתיר התכנית את

 אירופה רחבי בכל היהודים יוצאים,המלחמה סיום עם, מכן לאחר וחצי שנתיים  .ההולנדית

 ?הוריה לחיק רבקה תחזור האם? שוב לבלי הלך מי? שרד מי .המחבוא ממקומות

  

 גרפיסיפור  – לתקומה ממלחמה במסע ונכד סבא: וזיכרון מאבק

, לפרטיזנים והצטרפותו מהגטו בריחתו לפני רגע מאחותו זאב קיבל אותה התליון שרשרת

    .שנפגע זכרונו את מעוררת

 פרטיזן: עשרים המאה של הדרמטיים במאורעות השותף זאב של סיפורו הוא וזיכרון מאבק

 במלחמת מפקד, ל"לאצ כלוחם מצטרף, ליגאלית בלתי בעליה ארצה עולה, בנאצים הנלחם

 .הארץ ובונה המוסד סוכן, לירושלים הדרך על בקרבות השחרור

 

 עיון ספר

 לאחריות / הרב  יונתן זקס כקריאה החיים: שבור עולם לרפא

 מחבר מה? בהאיטי אדמה רעידת לקורבנות או באפריקה רעבים לילדים אותנו קושר מה

. אחריות: היא התשובה? שלנו בחברה והעניים הרחוב דרי, המובטלים של לגורלם אותנו

 רעיון לפי. היהדות של ביותר והמאתגרים הייחודיים הרעיונות מן היא האחריות של האתיקה

 להשתמש מאיתנו מבקש, "בראשית מעשהב שותפים"  להיות אותנו מזמין יםאלוק, זה

 .לאחריות קריאה הם החיים. ולהעצימה זולתנו של חירותו את לכבד כדי בחירותינו


