


. הוא סיפור של התבגרות" אורי"

בדרך  -של המדינה" התבגרותה"

והתבגרותו , במאבקה על עצמאותה

"  קליפתו"צבר ש  -של הנער אורי 

יליד מושבה , קוצים ותוכו עסיס מתוק

עברית בארץ ישראל וסמל לדור  

בעלילה רחבת יריעה  . שגדל בה

שוזרת המחברת את תהליך  

התפתחותו של אורי ואת עולמו  

, לבטי התבגרות. הרגשי והרוחני

, עימותים עם חברים, תעלולי נעורים

ידידות ואהבה וגם , הורים ומורים

כל אלה  -פעילות מחתרתית ענפה 

מגבשים ומחשלים את אישיותו של 

ההופך במהלך הסיפור מנער , אורי
 . לבוגר
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.  אומר איגור לוורד,`` מסע העגורים הוא גם המסע שלי

את אותו  , פחות או יותר, פתאום גיליתי שגם אני עברתי``

מאות  , נדדנו גם אנחנו, כמו עשרות אלפי עגורים. המסלול

תוך פחות משלוש שעות  ``. לארץ החום, אלפי יהודים מרוסיה

הגעתי מבית חם בארץ קרה לבית  . השתנו החיים שלי לגמרי

ההבדל ביני לבין העגורים  ``. מתנכרת, זרה, קר בארץ חמה

.  מציץ מבעד לחלון, שאני עברתי את הנתיב כלוא באווירון, הוא

,  הם, את כל מה שאני לא יכולתי לראות מבעד לחלון הקטן

,  אני טסתי לכאן. מאופק לאופק. רואים ללא מגבלה, העגורים

.  הוא אומר,`` ורד, אני לא מתלונן. מתרגלים, הם עפים לאט

זהו סיפורם  `` ...אבל אז, הדברים נראים לי אחרת, היום אתך``

סיפור מסעם של איגור  . של איגור וחבריו שהגיעו לכאן מרוסיה

הקורא מתוודע לתופעה המופלאה של נדידת העגורים  . והעגור

מעקב  , על מערכות הקשר, מערבות סיביר לעמק החולה

זהו גם  . אודותםועל אתרי האינטרנט המספרים , הלווינים

אהבה  , סיפור אהבה בין איגור העולה החדש לוורד הצברית

 .המשנה את עולמו של איגור



בעלת כוחות  , המכונה תותי-שדה  תיאודורה

בתם  , מסתוריים של ראיית העבר ודנה בנבנישתי

.  הן חברות בלב ובנפש, טק-היחידה של עובדי היי

תותי שגדלה ללא אב ואינה יודעת עליו דבר  

חולמות  , שהוריה טרודים בעבודה ובקריירה, ודנה

הסבתא  , כשהן מגלות שאולגה. להיות אחיות

הסבא  , העליזה והבלגניסטית של תותי וצמח

מכורים לאיסוף חפצים  , הרציני והמסודר של דנה

כדי  , הן מחליטות לנסות לשדך ביניהם, עתיקים

בתוך מזימת  . להפוך באמצעותם לבנות משפחה

מגלגל , השידוך הרומנטית שטוות השתיים

הסיפור את הקור משוק הפשפשים ביפו לשכונה  

לחופי הכנרת ולמקומות וזמנים  , עתיקה בטבריה 

במהלך הסיפור רצוץ  . אחרים בארץ ובעולם

ייחודיות   הצרמהמתגלות קופסאות , ההפתעות

שכל אחת ואחת מהן קשורה  ', קרן קיימת'של 

,  בקשר הדוק לראשית ההתיישבות בארץ

ונחשפים אירועי העבר המעיבים על חייה  

רוקמת  " תיאודורהאיזה מין שם זה "ב. שלתותי

,  מרגש ומושך לקריאה, סיפור מרתק טפריונה 

עד שגם אתם  , שלא תוכלו להפסיק לקרוא בו

 .תגלו את הסודות החבויים בו



מדי פעם עבר מישהו בחצר  . השמועה עלי התפשטה"

אחותי מירה עשתה את  !" הגנב הצולע, יָאֶנק", וצעק

,  כאילו היא שקועה בתינוק שלה, עצמה לא שומעת

לכן  . אבל ברור ששמעה וגם ידעה שהכול באשמתה

מצאתי  , יאנק", לא האמנתי כשיום אחד היא אמרה

סובבתי אליה את הגב ." לך בית יתומים נהדר

וחייכתי בגלל הצירוף הבלתי אפשרי של המילים  

, חשבתי, אני אולי גנב צולע". נהדר"ו" בית יתומים"

 ."  ובוגדת. אבל היא שקרנית

מגיע לבית היתומים החדש בלי שום תקווה   יָאֶנק

בבית המחסה הקודם שברו לו את הרגליים . בלב

ומאז הוא צולע ולא יכול לעשות את הדבר שהוא הכי  

על אחותו   -חוץ מזה הוא גם כועס . לרוץ: טוב בו

על החונך המתנשא שאחראי עליו  , שוויתרה עליו

 .  גנב בן גנב: ועל השם שדבק בו, עכשיו

 ?מה כבר יכול להשתנות בחיים שלו



זה היה לכאורה עוד סוף שבוע רגוע  

. שמשפחת רהב התל אביבית תבלה באילת

אך מפה סודית שנשתכחה והתגנבות נועזת  

אל  12-למטוס צבאי הובלו את רועי בן ה

. אחת המלחמות הקשות שפקדו את ישראל

במהלך הקרבות יהיה עליו גם לנהל מלחמה  

מה : פרטית משלו ולהתמודד עם התעלומה

האם הצליח ? מפקד המעוז,קרה לאחיו 

עזוב  , אולי הוא פצוע? להיחלץ מאש התופת

או  , אולי נפל בשבי? מחכה לחילוץ, בשטח

הספק והדאגה מניעים את רועי  ? נהרג

וחבריו לצאת ולהתחקות בדרכים שונות  

ומפתיעות אחרי כל פיסת מידע הקשורה  

 .באח הנעדר

 



שלושה תלמידי  . חודשיים לפני הכרזת המדינה, 1948השנה 

,  לפתע. מרחובות יוצאים לשחק סמוך לפסי הרכבת' כיתה ו

מתפוצצת רכבת בריטית שמובילה , לנגד עיניהם ההמומות

מסביב מוטלים הרוגים רבים ונשמעות  . חיילים ממצרים לארץ

 .זעקות הפצועים

יפתח נפצע מרסיסים ושני חבריו ממהרים להביאו לגבעת 

אוסרים על חבריו  , לתדהמתם. הקיבוצים הסמוכה לקבלת טיפול

בגלל מצב החירום יפתח מורשה להיכנס לבדו . להיכנס למקום

במהלך הטיפול הוא נחשף לדברים מוזרים  . לטיפול רפואי

והתעלומה הולכת  . שמתרחשים בגבעה הסגורה ומסוגרת

 .ומסתבכת

אך עורם  , איך זה שאנשי הגבעה יוצאים מדי בוקר לעבוד בשדות

כיצד מצליחים ארבעים בחורים ובחורות  ? נשאר לבן כשלג

,  ללא דוחק, להיכנס למכבסה קטנטנה ולצאת ממנה בקלילות

,  ובקיצור? מדוע בכלל הם נכנסים לשם? כעבור שעות ארוכות

 ?מהו הסוד הכמוס שעליו שומרים אנשי הגבעה מכל משמר



ששכן , איש לא העלה בדעתו שבבית האבן הקטן

איש גם לא . מסתתר סוד, ברחוב צדדי בירושלים

הצטער על שהבית פורק כדי לבנות במקומו בית  

והיו רק שהתפלאו על שהמפרקים , דירות ענק

,  סימנו במספר כל אבן מאבני הבית והעבירו אותן

אבל כששלושה ילדים בדרכם . למחסן, כך הסבירו

הספר נוברים בשרידי הבית   -הביתה מבית 

 -ומוצאים שם שעון כיס עתיק ועליו כיתוב מוזר 

מתברר שמאחורי הבית הצנוע מסתתרת תעלומה  

  -הקשורה באדם שהגה את רעיון מדינת היהודים 

 .  בנימין זאב הרצל



העולם  -על רקע המציאות הסוערת של שנות מלחמת

רוקמת דבורה עומר סיפור מרגש , 1945-1939, השניה

המתגייס לצבא  , יהודה שמו, יליד יוון, שגיבורו נער צעיר

שנותרה  , הבריטי בתקווה להציל את אחותו הקטנה חוה

העלילה  . יתומים יהודי באתונה-בראשית המלחמה בבית

ארץ : קרב שונים-מתפרשת על פני מקומות וזירות

;  איטליה וגרמניה, מאלטה, לוב, מצרים, יוון, ישראל

בעקבות חיפושיו של יהודה אחר אחותו מתוודע הקורא  

אל נתיבי לחימתם העיקשת ורבת הגבורה של החיילים  

רוב . בצבא הבריטי ובמסגרת הבריגדה הארצישראלים

אך פעולותיהם בצבא  , גיבורי הסיפור הם פרי הדמיון

בהשגת נשק ובפעולות  ', הגנה'ואף בשירות ה, הבריטי

סיפור אהבתו . במציאות נתרחשואכן , הצלה ועליה

,  הנקלעת לתוך אש המלחמה, ומסירותו של יהודה לחוה

ייחרת בדמיונו של , סכנות ותהפוכות, עוברת תלאות

 .הקורא כסיפורה של תקופה רבת גבורה וסבל



העלילה מתרחשת במושב נטעים שבאזור 

בתקופה המדוברת נבנתה  . העיר רחובות

מעברה על גבעה ששימשה מקום מפגש  

יום אחד עולים הדחפורים על  . לנערים

הגבעה בה גדלו לתפארת איריסים שחורים 

ומוחקים בשעה קלה את ילדותו של גיבור 

 .יפתח, הספר

שנושא על כתפיו  , 14יפתח הוא נער כבן 

לאט . אחריות שגדולים ממנו לא העזו לקחת

ונגד הזרם הוא מצליח במבעים קטנים   לאט

ושקטים להיות גשר בין אנשי המעברה 

שסבלו מיחס מחפיר לבין אנשי המושב  

שבתקופה זאת של הצנע היו בראש הסולם  

אולם לעולם לא השכילו להיות  , החברתי

נערה  , יפתח מתאהב בסוזי. מאושרים

אשר שבתה אותו , חריפה מהמעברה

סיפור אהבתם הוא  . ויופיהחוכמתה , ביושרה

סיפור אהבה בין שני מנהיגים בגוף של 

 .נערים
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ונדמה  , בת השש עשרה רוצה שיהיה לה חבריעל 

בוודאי לא , שכמעט שום דבר אחר לא מעניין אותה

.  בחינת המעבר במתמטיקה המדאיגה את הוריה

כשדודו מציע לה חברות היא חושבת שחלומה  

.  ממנה ויצא לו שם רעמבוגר אף שהוא , התגשם

הוריה מתנגדים לחברות הזאת והמריבות בבית 

לכן היא . הופכות את חופשת הקיץ של יעל לסיוט

להצטרף , אחות סבתה, ינה`רויזנענית להזמנה זו 

הדברים שנודעים  . אליה למסע שורשים בסלובקיה

יעל  ``ליעל בעת הטיול משפיעים עליה והיא חוזרת 

הקריאה בספר המשלב סיפור אישי . ``אחרת

עכשווי בסיפורי גבורה של הפרטיזנים היהודים  

 .מעשירה ומרגשת, היא חוויה סוחפת, בסלובקיה
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אני שמח להציג בפניכם את מריאנה שבאה  "

 .  מעבר למסך הברזל, מארץ רחוקה

היא תלמד בכתתכם ואני מקווה שתעזרו לה  

 ".להיקלט בכתתה החדשה ובארצה החדשה

הגיעה לארץ מברית המועצות   12-מריאנה בת ה

שלה שעלתה   אמאכדי לחפש את , עם אביה

 .  שנים קודם לכן 9לארץ לבדה 

ואת , הספר מחבר את קשיי הקליטה של מריאנה

 .מסכת החיפושים שלה אחרי אמה

http://www.picturesanimations.com/bears/3/95.gif


ימשיך ויקרא את הסיפור הנורא  –מי שיש לו אומץ "

 –מי שאין לו אומץ . על מה שקרה לי כשהייתי נער

למטבח ויוציא לו מהמקרר   יילך , יקרא קצת ויסגור

דוגו הוא  . כך מתחיל הסיפור של דוגו." קצת גלידה

יש לו סבא וסבתא . ילד יהודי בהונגריה, לייטנרדויד 

  אמאיש לו תפוחי עץ מתוקים מהמכולת של , בכפר

יש לו מלחמות עם הילדים הגויים בדרך , ואבא

חיים שוקקים שנמשכים גם כשפורצת  –" חדר"ל

.  כי הנאצים עדיין רחוקים. מלחמת העולם השנייה

הנאצים : מתהפך העולם –עשרה -בן ארבע כשדוגו

דוגו . נכנסים להונגריה ומתחילות הגזירות הקשות

לאחר מכן למחנה הריכוז  , ומשפחתו נשלחים לגטו

ומרגש על נער שהתקווה   אמיתיסיפור ... בירקנאו

 .החזיקה אותו לאורך כל המלחמה



,  כאשר אנחנו, תקופה היא לפני מלחמת העצמאות

החלטנו  , מחיפה 12חבורה של שישה ילדים בני 

לעזור למחתרות בפעולתן נגד הבריטים ששלטו אז 

כך רצינו לקחת חלק במלחמה שתביא  . בארץ

 .להקמתה של מדינת ישראל

אבל מה יעשו ילדים שגילו פתאום מחסן נשק חבוי 

של מי יכול להיות הנשק  ? במערה נסתרת בכרמל

 ?הזה

שנשאר במחסן במערה  , ואיך נוכל להציל את איתן

 ?בלי אוויר ובלי מים בשעת העוצר

אנחנו ילדים כל כך , בכלל לא חשבנו להיות חבורה

אבל היה לנו סוד משותף והרפתקאות  . שונים

ילדים  'וכך הפכנו להיות חבורת , מסמרות שיער

 .'אלמונים



הייתה  זו ! גוריון-להכין מחזמר על בן

תלמידי , אנחנו, המשימה שלקחנו על עצמנו

לקראת מסיבת הסיום של חטיבת  ', כיתות ט

 .הביניים

לא מסתדר ? עם שירים וריקודים? מחזמר" 

אבל . הוא היה איש נורא רציני. גוריון-לי עם ב

 .אמר אבא" ,זאת לא הבעיה שלי

אבל  , הצהרתי" ,זאת גם לא הבעיה שלי" 

 !הבעיה שלי ועוד איך היתהזו . טעיתי

מרגע שהתקבלה ההחלטה מצאתי את עצמי  

,  נסער, מאוהב, בתקופה מטורפת לגמרי

סובל ונרגש , מתגעגע, מעריץ, מיוסר, נלהב

-כל אותה שנה עם בןשניהלתי מרומן אהבה 

 .3'ט, גוריון ועם פנינה מהכיתה שלי



פגישתם ואהבתם של דוד , הו ספור קורותיהם

,  שני צעירים העוברים כל אחד בדרכו, ורחל

במחנה שהוקם לילדי , עד שהם נפגשים בפרס

לקראת סיום הסיפור יוצאים  . פליטים יהודים

בים מלא מוקשים  , כל גיבוריו למסע מסוכן

-ומגיעים לחוף מבטחים בארץ, וצוללות אויב

 . ישראל

 

תוך עלילה מרתקת ובסדרת מאורעות שלא  

מתקדמים גיבורי ספר זה  , ייאמנו לעיתים

, באש, השניהבעיצומה של מלחמת העולם 

אל התחנה , בערבה מדברית ובאפלה, בשלג

 .טהרן



אדם ותומס למדו יחד באותה כיתה אבל לא היו  

אחרי שברחו מהגטו ומצאו , עכשיו. חברים טובים

מתחוללת   כשסביבם –את עצמם לבדם ביער 

הם לומדים אט־אט להכיר זה את עולמו   -מלחמה 

,  הקן המרופד. של זה ולהתקיים יחד בקור וברעב

מַשמש להם  , שבנו לעצמם גבוה על צמרת של עץ

דמויות ובעלי חיים מזדמנים מספרים ; מסתור

;  להם בדרכם על האימה והתקווה שמעבר לעצים

מַזֵמן להם   -ובו ילדה שלא מן העולם הזה  –והיער 

המלאכים שעוזרים להם  מיהם   .הפתעות וגילויים

הוריהם יבואו לאסוף אותם והאם ? לשרוד

  ?כפי שהבטיחו, כשהמלחמה תסתיים



!"  הנה עולה מאתיופיה , הנה עולה מאתיופיה"

הסתובבתי לאחור ולא ראיתי . שמעתי קריאות

ילדים התחילו  . מאחורי שום ילדה מאתיופיה

ועדיין לא קלטתי שהם  , להתקהל סביבי

מסקרם נולדה בארץ לאם . מתכוונים אלי

שעלתה מאתיופיה ולאב שעלה מארצות  

,  כשמשפחתה עוברת מקצרין להרצליה. הברית

עליה להתמודד  , זמן קצר לאחר מבצע שלמה

עם דעות קדומות של ילדים הנפגשים בפעם 

החוויה  . הראשונה עם ילדה שצבע עורה חום

להתעמת עם שורשיה   למסקרםהקשה גורמת 

,  סיפורי סבתה האתיופיתבעזרת  . השונים

היא לומדת להשלים עם  , המתגוררת בקצרין

 .זהותה המגוונת

 



השנים הסוערות שלפני  לרקע 

קום המדינה מתרחש סיפור  

אהבתם המרגש של זוהרה  

שתחילתה אושר גדול , ושמוליק

ספר  . כאב ובדידות, וסופה עצב

קלאסי זה מבוסס על פרשה  

 .באמתשהייתה 



לעזוב בית הוא סיפור פינוי הילדים  

הסיפור  . מיישובי הגליל במלחמת השחרור

מסופר מפיה של גלילה המפונה עם ילדי  

הקיבוץ מביתה והופכת לפליטה בעיר  

שמתי לב ששרה , במקלט, בלילה``. חיפה

היא  ` !בית לא עוזבים`: לא הכריזה כבעבר

,  לא תהיה ברירה, `מאופקת ואמרה היתה

אני . `נצטרך לקבל החלטות קשות מאד

איפה . לא יכולה להאמין שיפנו אותנו

יפרידו את  אים? ימצאו מקום לכל הילדים

איפה ? איפה נישן? מהאמהותהתינוקות 

כמה שאני חושבת  `` איפה נשחק? נאכל

 .``ככה זה נראה לי בלתי אפשרי, על זה



מגלה שהוא קשור בקשר מסתורי  , נער ירושלמי, דורי לב

בנימין זאב   -לדמות שהלכה לעולמה לפני מאה שנה 

המסתורין האופף את הקשר הזה הולך ומתבהר  . הרצל

,  לאורך כל אותם שבועות ארוכים וקשים בחייו של דורי

שני  . שהתהפכו לפני שנתיים ועומדים להתהפך שוב

כשיצא , באחד הערבים: עניינים מטלטלים את עולמו

הוא היה עד ראייה למקרה חמור שבו  , לטייל עם כלבו

דורי מתקשה להתמודד עם . היה מעורב נער מכיתתו

בסעודת , שבוע לאחר מכן. ואף חושש לחשוף אותו, הסוד

.  מודיע אבא ידיעה שעומדת לקרוע את חייו, ערב שבת

סיפור שיש בו  . עכשיו עליו להתמודד עם חזית נוספת

חברות  , מעשים של רוע ומעשים של חסד, מתח ומסתורין

אהבה מלאת , אהבה ראשונה לנערה: ואהבה -אמת 

הספר . אהבת אדם ואהבת מולדת, געגוע לאח שאיננו

 .  רואה אור במלאות מאה שנים למותו של חוזה המדינה



של חבורת בני נוער עזובים ליד  האמיתיסיפורה 

אשר מסיבות שונות ומגוונות , פנימיית בן שמן

חבורת "את . אינם יכולים לחזור אל ביתם

. אדם מיוחד במינו, נחום-ייסד חיים בר" עלומים

הקימו בית חם , זהבה פוקס, עם שותפתו לדרך

בין  . ואוהב המבוסס על שיתוף ועל עזרה הדדית

,  הבית תוכלו לפגוש את רובי דרי, הנעריםת

ילד מוכה שנהג  , את שלמה; יתום חסר בית

,  את יענקלה הסמכותי; לישון בתחנת אוטובוס

שהידרדר , את יוסי; המאוהב באסתי היפה

תוך כדי עלילת נעורים  . ורבים אחרים; לפשע

 אמיתיתוהתבגרות אנחנו עדים לחוויית הקרבה 

שמבחינתם מהווה  , וחסרת תנאים עבור צעירים

 .עולם ומלואו" חבורת עלומים"



נובר אוריה בן  , לאחר מותו של סבא זלמן

עשרה בהר קופסאות הנעליים מלאות -האחת

הוא  . המסמכים במרפסת של סבא וסבתא שלו

חושף שיר רומנטי ומסתורי שנשלח אל סבתא 

בעקבות התגלית . אביגיל לפני שנים רבות

המפתיעה יוצא אוריה למסע בן שלושה דורות  

בתולדות משפחתו ושומע על הרפתקאותיה  

,  אמיצה ויצרית, של אביגיל כאישה צעירה

 .  מורדת במוסכמות ורודפת צדק

 

סיפור עלייתה לארץ על  מגוללת את הסבתא 

מסע עד להעברתה   אונייתסיפונה של 

,  ספינת המעפילים המפורסמת –" פאטריה"ל

שאנשי ההגנה הטמינו בה מטען חבלה כדי 

היה זה  . למנוע את גירושה על ידי הבריטים

 .  ניסיון הרפתקני שהסתיים באסון
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בכל לילה לקראת חצות יוצא סבא כותל  

,  וצופיההסקרנים אחיה נכדיו , מהבית ונעלם

מחליטים  , שהגיעו לביקור בחופש הגדול

בילוש ולגלות לאן הוא  אחריו למשימת לצאת 

 .הולך ומה מעשיו

בדרכם הם פוגשים דמויות שונות המספרות 

הלא הוא הרב , סבא כותללהם סיפורים על 

ועוד  הם נרגשים לגלות עוד , מאיר יהודה גץ

החל מילדותו , על סבם האהובסיפורים 

מי שביקש בתוניס וגבורתו כנער אל מול 

סיפורים על אהבת  . להשפיל את כבוד ישראל

ועל אהבתו , צעירוהחוכמה מגיל התורה 

 .הגדולה לארץ ישראל ולמדינת ישראל



מדובר בספר עלילתי המספר אודות 

הנכד מאיר יהודה היוצא לכבוד בר  

סבא 'המצווה לגלות את סודות חייו של 

מאיר יהודה נחשף לעולם ערכי  .  'כותל

 .ורוחני המשפיע על חייו



רמה היא נערה צעירה שעלתה ארצה מתימן בגיל 

. על-צעיר ומגשימה את חלומה להפוך לדיילת באל

טייס יליד  , במסגרת עבודתה היא פוגשת את עמוס

.  מתחתנים ומקימים משפחה, והם מתאהבים, הארץ

חייהם עוברים טלטלה עזה כשעמוס נפגע קשה  

בעזרת כוח רצון ונחישות . בציריךבהתקפת טרור 

להשתקם  רבה ובכוח האהבה של רמה מצליח עמוס 

 .מבו הראשון בישראל´והופך להיות טייס הג

על ניצחון , על הגובה הוא סיפור על הגשמת חלומות

אך יותר מכל . הרוח ועל מאבקים נגד דעות קדומות

אהבתם של רמה   -זהו סיפור אהבה גדול מהחיים 

העלילה מתרחשת בתקופה שבין מלחמת  . ועמוס

כשברקע סיפור  , כיפור-ששת הימים ומלחמת יום

 .ראשיתה של חברת התעופה הלאומית של ישראל

 



בפעולת , התחיל ביום חורף אחד הכל"

כשהעלה אריאל  , הצהרים -אחר 

המדריך בפנינו את נושא השילומים  

סיפרה השני של גילה  .." מגרמניה

,  "הקיץ של אביה"מחברת , אלמגור

ניצולי  , מביא את סיפורם של בני נוער

, בישראל, בפנימיהבחיים , שואה

, בצוותא עם בני גילם, 50 -ה  השנות

מערכת היחסים  . ילידי הארץ

לאלה " מכאן"הבעייתית בין אלה 

ההתמודדות הקשה של כל ". משם"

אחד מהם עם הכאב והאבדן הפרטי  

,  שהם מצליחים לבנות" ביחד"והשלו 

 .הם מעיקרו של ספר מרגש זה

http://www.picturesanimations.com/tree/0/30.gif


אדם , מדען נודע, אחד ביקר בביתנו ידידערב 

ביקשנו אותו שיספר לנו על  . רציני ומסוגר

על נעוריו שעברו עליו במעברה . עצמו

אך קשה  , בשנותיה הראשונות של המדינה

רק בשעה מאוחרת באותו . היה לדובב אותו

זו הפעם   היתה. לילה נפתח סגור לבו

.  הראשונה שבה דיבר על אותם ימים רחוקים

.  אולי רצה לשכוח אותם ואולי התבייש בהם

 .אני מצאתי אה סיפורו נפלא וכובש לב

 



.  סוף שנות החמישים של המאה העשרים

אנשי , בחוות סוסים יוקרתית על גדות הנילוס

צבא וממשל מצרים מבלים בחברת מדענים 

גרמנים שגויסו כדי לפתח טילים העתידים  

,  איש אינו משער. לחסל את מדינת ישראל

שכל מה שנאמר מתחת לסככה  , כמובן

המוצלת יונח עוד באותו לילה על שולחנו של  

מי מבין הנוכחים הוא . ראש ממשלת ישראל

המרגל שמשדר בלילות למטה המוסד שבתל  

מיהו הסוכן ששולח מעטפות נפץ  ? אביב

 ?לבכירי המדענים הגרמנים



לקראת פגישה ספרותית עם תלמידי הכיתות  

עוררה  , הגבוהות באחד מבתי הספר באשקלון

סגנית המנהלת את סקרנותי כשסיפרה לי על  

,  הנער הזה. "קלקידןנער מיוחד במינו בשם 

,  אמרה, "יוצא תמיד מנצח, גם כשקשה לו

,  הוא תלמיד מצטיין, למרות שחייו אינם קלים"

וגם מבחינה חברתית הוא מצליח מאוד אפשר  

".  לומר שהוא הבן הכי מקובל על התלמידים

אם יסכים   קלקידןביקשתי ממנה לשאול את 

תשובתו הייתה  . לשוחח אתי ולספר על עצמו

מסופר בו על דברים . וכך נולד הספר, חיובית

קשים שעוברים על הנער הזה ואיך הוא 

מתמודד בגבורה וזוכה ביושר ביחס האוהד 

 .שבוודאי גם אתם תרגישו כלפיו

 


