
 תשע"ז 4המדף  על חדש

  חייו / מירב מגני סיפור - גורן שלמה הרב: ההר במעלה קול

 הרב. מסתבר שחשוב כדורגל משחק בזמן דוקא נעלם, הקבוצה של טוב הכי השוער, קובי

, מתקדם שהסיפור ככל .ההשראה מעוררי חייו קורות את לשמוע אותו הזמין גורן שלמה

 הרב של חייו סיפור כי ומגלים שלמה הרב עם למפגשים יקוב של מחבריו ועוד עוד מצטרפים

 חלוצי עם מפגשיו דרך, בפולין המוקדמת מילדותו החל: כולה האומה של סיפורה גם הוא

, גורן שלמה הרב של שופרו של המהדהד קולו ועד בירושלים החכמים ותלמידי ישראל-ארץ

 .מיםהי ששת במלחמת המערבי הכותל בשחרור, ל"צה של הראשי הרב

 

 אני מייקי / גליה עוז

 שאני, בעצמי שולט לא שאני אומרים ואנשים, שטויות עושה אני ואז, לפעמים מתעצבן אני'

 בעיניים רואים, מסכן איזה אבל קשה ילד, 'ליועצת אמרה מנהלת והסגנית, אסון שאני, נזק

 לטפס אוהב ואני שלי החלומות כל את זוכר אני מזה חוץ. הראש בתוך רעש לי יש'. ]...[ שלו

 אחרי אבל, בסדר אני בבוקר פעמים הרבה. ]...[ כמוני להיות כדאי לא...גבוהים למקומות

 ]...[  להתפרק מתחיל הכול הצהריים

המורכבת של מייקי על קשייה ועל  דמותו את ,חושפניו ישיר בסגנוןגליה עוז  מתארת  

 נקודות האור שבחייה.  

 

 הגיא ןב ומעיין גושן זהבהגודאי / 

 משפחתה חיק את נוטשת, מכוערת שהיא ובטוחה עצים על לטפס שמפחדת ילדה, גּוַדאי

 ארוכה לדרך תצא היא במהרה. הספר בבית שתלמד הראשונה להיות כדי ילדותה כפר ואת

 והתבגרות ילדות סיפור  .יֵרּוַסֵלם– דבש והנוטפת זהב המצופה הפלאות עיר אל, יותר

 .קטנטן יהודי בכפר ייםהח למציאּות צוהר פותחה

  

 מפתח הקסמים / טוני אלמייל

 לה שנותר היחיד החבר. שם שלה ולחברים, שנה לפני עד גרה שם, לתל־קיץ מתגעגעת לין

, מת הוא כעת אבל. שלה הסוודר בכיס הזמן רוב את שבילה הגב אדום הנברן, רופוס הוא

 בחיפושיה. מפתח הוב, חבילה עהמגי ואז .הקטן קברו ליד רבות שעות יום בכל יושבת והיא

 מחמד חיות – במחמדונים ומלאה קסומה ארץ, לכסופוניה מגיעה היאהמתאים  המנעול אחר

, כולם את להציל היא לין של המשימה. מאחור שהשאירו בילדים צופות והן שמתו אהובות

 .עצמה את, מגלה שהיא כפי, וגם ,רופוס כולל
 

 מחלק העיתונים / וינס וואטר

 שחורים בין ההפרדה ביטול ערב הברית ארצות דרום רקע על מתרחש" העיתונים לקמח"

 שחקן הוא 21-ה בן המספר. לדֵבר ומאבקו צעיר נער על ללב נוגע סיפור וחושף, ולבנים

 שהוא מפני, מהפה אותן להוציא יכול אינו אבל - מילים שאוהב, טוב ותלמיד מצטיין בייסבול

 חברו במקום שלם חודש במשך עיתונים לחלק עצמו על מקבל הוא 2191 של בקיץ. מגמגם

התקופה  חלוקת מהלךב. המנויים עם לדבר עליו בשבוע פעם התשלום את לגבות וכדי, הטוב

 .בכלל החיים ועל בפרט עצמו על לומד הוא מהם צבעוניות דמויות בשלל פוגשהוא 

 

 כלום / ג'ף קיני או הכל: 11 חנון של יומנו

 טוענת שלו ואמא, בכלום מתמיד לא שהוא אומר שלו אבא. לו מפרגנים אשל מרגיש גרג

 ההורים כמה עד להוכיח מחליט גרג, עולה בבית כשהמתח. המוח את לו הורס שהמחשב

 רק לו נחוצים. ליצור יכול לא אחר אחד שאף גאוני בסרט הוליווד את יכבוש הוא. טועים שלו

 ...גומי נחשי וכמה מצלמה, רעיון



 

 עתידה/ רעיה טילינגר

" למענכם" בסניף מתנדבת, עתידה יושבת, השנייה לבנון מלחמת של בעיצומה, אחד ערב

 בה מעוררה זקן איש הוא המתקשרים אחד. בודדים פונים של טלפון לשיחות ועונה, בחיפה

 בתקופה מילדותה פתורים-ובלתי קשים לאירועים, אחורה אותה המשיבים מודחקים זיכרונות

 בניסיון האיש עם קשר ויוצרת המתנדבים כללי את מפירה עתידה .המדינה קום נישלפ

 זקן איש עם ומורכב נפתל בקשר מסתבכתהיא  הפגישה בעקבותהתעלומה.  את לפתור

 ?חייה תעלומת את עתידה תפתור  האם. בקנאות שומר הוא עליו סוד עמו הנושא, וחשדן

 

 המלכה מקטווה / טים קרותרס

 העשר בת פיונה עבור פוסק בלתי מאבק הם, אוגנדהשב בַקְטוֶוה העוני נותבמשכ החיים

 לשחק ילדים שמלמד מיסיונר, קֶטנֶדה רוברט את פוגשת כשהיא אך, משפחתה ועבור

 הדלת את בפניה פותחת ובטורנירים מקומיות בתחרויות הצלחתה .משתנה עולמה, שחמט

 .מאחור ותהדל חיי את להשאיר הנכסף ולסיכוי מזהיר לעתיד

 .אפשרי — אפשרי הבלתי שגם להאמין לקוראיו שמאפשר סיפור הוא מַקְטוֶוה המלכה

 

 לא ביקשנו כנפיים / ונסה דיפנבאו

לאחר שהוריה  . ב"בארה עוני בשכונת שחיים ממקסיקו למהגרים בת לטי של סיפורה זהו

 ציאות חייה. עוזבים למקסיקו, נאלצת לטי בפעם הראשונה בחייה להתמודד בעצמה עם מ

 אחרי יום סיפור מטלטל על קורותיה של משפחה אחת של  מהגרים לא חוקייים המתמודדים

 השייכות. חוסר תחושת עםו געגועים עם, חייהם תלאות עם יום

 

 ירושלים / נגוסה מטקו וחלב פירות לנו ייתנו

 אני. ערב עדו מבוקר הפרות את לרעות אליהם יוצא שהייתי הירוקים השדות את עוזב אני"

 " יסתיים ומתי איך יודע שאינני ומפרך ארוך למסע אצא מעכשיו. ילדותי מנוף נפרד

, פיוטי במבט. הולדתו כפר את עזב 8 בגילש מאתיופיה יהודי ילד ,נֶגּוֶסה של זיכרונותיו סיפור

 לגבול סמוך קטן בכפר משפחתו וקורות חוויותיו את מתאר הוא ילד של ונוקב מרגש, תמים

 לארץ לעלייתו שנים כשלוש המתין בה, אבבה אדיס הבירה לעיר עד הפתלתלה ובדרך דןסו

 .ישראל

 

 )מחברת "מרק שבור"( צבע אש / ג'ני ולנטיין

 ומרוכזת בצע רודפת שלה אמא. רוצה שהיא מה מכל הגמור ההפך הם אייריס של החיים

 בלונדון לגור עבורל נאלצת גם היא זה לכל בנוסף. ויהיר שטחי החורג אביה, בעצמה

 הביאה שכמעט הברית בארצות שריפה הציתה היא כי שלה טוב הכי מהחבר ולהיפרד

 בקשר היו שלא ולמרות, גוסס הביולוגי שאביה מגלה כשאייריס הנמשת הכל. למאסרה

 ודותס נחשפים בניהם הרבות בשיחות.  מחדש להיבנות מתחיל הוא לאט לאט, שנים במשך

 .  בוערים בגוונים האפורה שגרהה את הצובעים ושקרים

 

 

 / ריצ'רד ד. קרסוןלאלף את השדון: אתגר פסיכולוגי 

במוחנו מסתתר שדון: בריון נתעב, מרושע, נוכל ובלתי נסבל. הוא מפרש עבורנו את 

המציאות, גורם לחוסר ביטחון עצמי ולפחד מכישלון. הוא אומר לנו מי אנחנו ובעיקר מחליט 

וגלים לעשות...כדי להרגיש טוב יותר, צריך ללמוד לאלף את השדון. מס איננובמקומנו מה 

 הספר מקנה שיטה לעשות זאת, להתמודד עם אתגרים ולהצליח. 

 


