
 8חדש על המדף 

 

 (וונדלה בטרילוגיית שני ספר) דיטרליצי טוני/  (2) וונדלה למען גיבורה

 ייקחש לטייס מחכה, יורק ניו בחורבות עומדת כשאווה, קודמו הסתיים בה בנקודה מתחיל  זה ספר

 חיים האנשים. שחשבה כפי אינם שם שהחיים מגלה היא מגיעה היא כאשר. האנושית לעיר אותה

 בו המקום את שהמציא המנהיג,  קדמוס את פוגשת היא.  המנהיג של גחמה לכל ומצייתים כרובוטים

 היא. חבריה של חייהם את תסכן הפועל אל שהוצאתה נסתרת נדה'אג לו שיש  ומגלה, הגדל היא

 . יותר טוב עתיד  ולמען החופש להילחם שעליה מבינה

 

 רז אורית/  כאן לומדת לא כבר תמר

 .המדינה להקמת שקדמו בשנים הלאומי המאבק רקע על בירושלים מתרחשת הסיפור עלילת

 בוחרת, שבדרך המדינה על החולמתתלמידה בתיכון , ותמר, הבריטי המנדט ימי הימים

 לימודיה המשך במחיר גםולצאת להפגנה נגד הספר הלבן   המנהלת החלטת נגד לצאת

 את פוגשת, בדואר כמרכזנית עבודה מוצאת היא: חייה משתנים ואילך מעתה. הספר-בבית

 עם פעולה בשתפם הציונות לערכי ונאמנות עוז מפגינים הם וביחד, הראשונה אהבתה

 .במאבקה נגד הבריטים היהודית המחתרת

 

   .הראשית ואחרון בספרי 3 ספר -  סטיבנס ון'ג/ : השחור החותם

. ומתחזק הולך שרק, המורא־בעת הרשע אויבם את להביס מתקשים עדיין ואמה מייקל, קייט

 .המוות ספר - האחרון הקסמים ספר אל לפניו להגיע עליהם הפעם

 

 מיכאל סמי/  וחלומות פחונים

 זכרונות הסופר מימיו הראשונים במעברה. 

 

 לינדגרן אסטריד/  השודד בת רוניה

 שודדים שבט מנהיג של הבן -ברק לבין , בת השודד רוניה בין מתפתחת אמיצה חברות

 רוניה. אכזר מגורל השבטים שני ינצלו, המיוחד ואופייה רוניה של ליבה טוב בעזרת. מתחרה

 עקרונותיה למען הכל שתעשה השראה ומעוררת צדק רודפת, דעתנית מאד כדמות מתגלה

 .במשפחתה המסורת כנגד לצאת ומעיזה

 

 ריירדן ריק/  (3) המתים ספינת: אוסגרד של והאלים ייס'צ מגנס

 

 כהן-פול תמר/  הלילה ילדי

, היחיד הילד מדיניות בעקבות. יחידה כבת מינג נולדת, בסין קטן בכפר השמונים בשנות

 הם ושם, ילדים בבתי אותם כולאים, במשפחה שניים ילדים אחר הסיניים השלטונות תרים

 נקראים ולכן, בלילה ערים, להיתפס מחשש, הללו הילדים". מחדש חינוך" ועוברים עובדים

איתם.  לשחק כדי בחשאי החוצה ומתגנבתיהם אחר נמשכת מינג ".הלילה ילדי" כול בפי

 קשים בתנאים ושם מרוחק ילדים לבית מינג גם נלקחת השלטונות פשיטת בזמן, אחד לילה

 בניסיונותיה מינג תצליח האם .התבגרותה שנות יהעל עוברות, והתעללות רעב, קור של

 ?הוריה את שוב לפגוש חלומה את תגשים האם ?להימלט



 

 י'באלדאצ דיווידמטען חריג / 

, נער יתום מאם קיבל ידיעה על מות אביו באפגניסטן.  הוא מטיל ספק במידע שנמסר טיילר

לגלות מה באמת עלה  כדי , שני חוקרים פרטיים,שוכר את שירותיהם של שון ומישללו ו

  .נים כי מישהו שיקר לטיילרשלושתם מביכאשר הוא מקבל מאביו המת מסר, בגורל אביו. 

ם בפרשייה ביטחונית, דיפלומטית וכלכלית מפותלת ומסוכנת, הם נתקלי במהלך החקירה

 .המאיימת על מעמדה של ארצות־הברית ועל חייהם

 

  טננבום טוביה/  !פליטים, שלום

אירופאית שנתיים האחרונות קיבלה גרמניה למעלה ממיליון פליטים. יותר מכל מדינה ב

מצויד בזהות   .בספר יוצא טננבום למסע לחשיפת הסודות של משבר הפליטים   ת.אחר

ם אסורים לכניסה מזויפת, ערבית מושלמת והרבה מאוד חוצפה, פוקד טננבום מחנות פליטי

 .נוראיים של האורחים החדשים של הגרמניםונחשף לחוויות, סיפורים, חלומות ותנאי חיים 

 

  ינאי הגר/  (3) התהום לב אל המסע:  מבבל הלווייתן

 האויבים מול והגורלי האחרון לקרב הצעירים הגיבורים מתייצבים בטרילוגיה השלישי בספר

 . אותם הרודפים

 

   גרינוולד טומי/  כסף להרוויח איך קסון'ג ו'ג רלי'צ של המדריך

 היחידה הבעיה. לכסף נואשות זקוק והוא לו מספיקים לא כבר רלי´צ של השבועיים הכיס דמי

 ביניהם, כושלים  סיונותינ מספר לאחר. עבודה שפחות בכמה כסף להרוויח רוצה שהוא היא

 לעצמו לערוך תוכנית רוקם ו´ג רלי´צ, באסון מסתיימת שכמעט לכלבים סיטר-בייבי עבודת

 אבל. יהודי לא בכלל שהוא אפילו(, בבקשה קים´צ רק – מתנות בלי) מצווה בר מסיבת

 .נראית שהיא כפי קלה לא משימה זאת מזויפת מצווה-בר מסיבת לעצמך שלערוך מסתבר

 

 ספרי עיון

 רז שמחה: עורךוולברשטין  הילה / כהן דוד הרב נזירה של חייו מסכת: יפליא כי איש
 רק לא ייחודו . הירושלמי הנוף מן חשוב חלק שנים יובל שהייתה מופלאה דמות הוא  הנזיר הרב

 על עלה לא מורה -ובטהרה  בקדושה נזירות של חיים דרך עליו קיבל הוא .כולם בדורות אלא בדורו

 של הייחודי סיפורו את מביא  הספר .בד בנעלי והלך החי מן טעם לא ,פיו אל בא לא ושכר יין, ראשו

 (. כהן דוד' ר) הנזיר הרב

 

 

 אלאלוף גיא/  משתנה במציאות אמונה חיי: עליון בסתר

 חדשנות ומשלב, חדשים לעולמות עתיקים עולמות בין פנימי למסע הקורא את מזמין הספר

 היכרותו שבאדם יםהאלוק אחר חיפוש הוא זה מסע של עיקרו. אחת בכפיפה ומסורת

 .יואלוק ועם עולמו עם, עצמו עם האדם של מחודשת

 

 'מוסקוביץ איוון/  המחשבה משחקי של הגדול הספר

  בעיות , ויזואליים   אתגרים , מחשבה   משחקי , ומעוררות   מרתקות   חידות   של   שפע   הספר מציע 

                                           . ואשליות   חידות , היגיון 


