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 דקות באנטבה / אורה מורג  55

 משלבת מורג אורה .אנטבה למבצע שנים 14 במלאת לאור יצא לנוער ההיסטורי הסיפור

 במטוס הארועים אל הצעירים הקוראים את ולוקחת, ודמיון במציאות המשולבת עלילה

 בכירי בין והשיח ל"המטכ ישיבות, הממשלה ישיבות אל וגם, באוגנדה התעופה ושדה החטוף

  לשם הספר(. הבסיס זה) דקות 55 שנמשכה החילוץ פעולת ביצוע לקראת והמודיעין הצבא

  הסוד של פלוריאן / חוה ניסימוב

 את מחביאה משפחתו אשר, פלוריאן, הפולני הילד של מבטו מנקודת צעירים  לקוראים ספר

 סיפור את תרגמה אשר, ניסימוב חוה של המרגש סיפורה זהו. אווה היהודייה הילדה

 דווקא לפרוח שעשויים המיוחדים הקשרים ועל והצלה אומץ על סיפור .לספר הישרדותה

 .ביותר החשוכים במקומות

 )רומן גרפי( אחיות / ריינה טלגמאייר

 זהו. רק לא אך, האחיות שתי בין היחסים על בעיקר מתמקד הסיפור  המשך לספר "חיוך". 

 קלילה בצורה המועברים נושאים, במשפחה ואינטרקציה, יחסים מערכות, חברות על ספר

 .הקומיקס איורי בזכות

 גולדברג-( / מאירה ברנע2כראמל: הנקמה )

ה מצחיקה ה בהרפתקושת האחים היתומים וירושתם המוזרקורותיהם של של -ספר המשך

 ומהנה.  שנונה מותחת

 יוצאת מדעתי / שרון מ' דרייפר

 ולא ללכת יכולה לא היא. מוחין שיתוק עם 44, נערה בת מלודי של סיפורה הספר במרכז  

 אחר אחד מכל יותר חכמה שהיא, הוא העניין . מעולם לא אמרה אפילו מילה אחת.לדבר

לדבר היא  לה המסייעת מכונה, למלודי שקונים מיוחד מכשיר בזכות. שלה הספר בבית

אך מתברר שלא כולם רוצים לשמוע כשרונותיה. מתחילה להשמיע את קולה ולהראות את 

 מבריקה ילדה של רגשותיהו מחשבותיה את וברגישות באומץ לפנינו פורש הספר אותה... 

 במינה. ומיוחדת

  מכמונת געגועים לפניך / אלכס אפשטיין

 סיפורים קצרצרים

 

  מנספילד פארק / ג'יין אוסטן

 עליה להעתיר מבקשים אחד מצד .העשירים קרוביה אצל לגור מוזמנת העשר בת פרייס אני

. במשך הבית בני לשאר מעמד שוות אינה כי תשכח שלא לוודא מעוניינים שני ומצד, חסד

 אהבת ועל אופייה על, ערכיה על להילחם פאני נאלצת , המורכב מעמדה מתוךהשנים, 

 .נעוריה

  חתול רחוב ושמו בוב / ג'יימס בוון

 מיואש די והיה לשניה אחת מגמילה שנע, כושל די רחוב נגן ,יימס'ג של אוטוביוגרפי סיפור

 סיפור מעורר השראה!. וחולל בו שינוי עצום, רחוב חתול פרץ לחייו אחד יום. מהחיים

  קרן שמש ביער / חיותה דויטש

האישה  –אלישבע נוסעת לבלארוס ושם נודע  לה סיפורו של רישיק הקטן הנרדף, ושל טרזה 

שהצילה את חייו.  לצד תהומות של רוע אנושי היא פוגשת מחצבים של טוב, נדיבות 

 ומסירות. 



 / קריסטין בארנט גאון שטיפחה אם של סיפורה: ניצוץ

 יוכל לא וכנראה אוטיסט שבנה שמגלה אמא של השראה מעורר ספר הוא" ניצוץ" הספר

 העולם בכל נאבקת היא, בו לשלוט לאוטיזם ולהניח להתייאש במקום. רגיל ילד להיות

 .שלו לפסגה להגיע ייק'לג וגורמת

 
 מברסלב / אלחנן ניר נחמן' ר של חלמותיו בעקבות מסע: בלילה יהודי
 .הברסלבי החלומות עולם דרך ,אלוקיו ואחר עצמיותו אחר האדם בחיפוש עוסק הספר

 

 פשוט להאמין / משה רט 

כגון אמונה, הגיון, ספקנות, רציונליזם, מדע,   - הספר בא להשליט סדר במושגים בסיסיים

 דת  ואבולוציה.

 למידע / דינה לוין

 שבהם, לדורותיה היהודית ביצירה סיפורים אחר, לראשונה המחברת מתחקה למידע בספר

. לימודיים כשלים בעלי ובכללם, הידע חסרי לבין וההשכלה הידע בעלי בין המפגש מעוצב

, מוסריות משמעויות בעלות מיוחדות יחסים מערכות אלו במפגשים נוצרו כיצד מראה היא

 .בימינו גם רלוונטי בהן שהעיסוק, וחברתיות ערכיות

 גוטנמכר דניאל/  המצוות לחוויות הכנה פרקי: מצוותך רחבה

 של שכלית הבנה בין שילוב על המצוות קיום של הרוחנית החוויה את לבסס מבקש המחבר

 .האדם של הפרטי והחווייתי הרגשי לעולמו חיבור ובין המצווה טעמי

 בהיסטוריה הגדולים הגיבורים של והנפש הגוף סודות: מלידה גיבורים

 להיות יכולים אישה או גבר כל לשיטתו ? גיבור נוצר כיצד בשאלה המבחר עוסק בספר

 נשכחות מיומנויות של מחדש גילוי אלא , פיזי כוח או לב אומץ לכך נדרשים לא. גיבורים

 ממלחמת מימי נועז בסיפור מקדוגל שוזר תפיסתו את. האנושי הטבע אל מודע וחיבור

 השנייה. העולם

 אנדרסון כריס/  קהל בפני לדיבור TED של הרשמי המדריך

 אחד שכל אמונה מתוך, ביותר המוצלחות TED הרצאות שמאחורי הסודות את חולק אנדרסון

 בסגנון קצרות בהרצאות, מרתק באופן דברים לנשיאת הדרושות המיומנויות את לרכוש יכול

TED אחרת במה כל מעל או 

 פייל-/ עידית שכטרירושלמי קסם

 לוי בית, רחל מעין למשל. בירושלים של עכשיו חדשים ושבילים קסומות פינותסיפורים על 

, הלאום שביל(,  התיכון במזרח הגדול) ירושלמי אקווריוםפארק הצבאים, , קיר ציורי, אשכול

 .ויפים רבים ועוד הנסן בית

 
 לא דרכי האחרונה : סיפורו של איסר לובוצקי / עשהאל לובוצקי 

 זכרונותיו של איסר לובוצקי קובצו ונערכו בידי נכדו ד"ר עשהאל לובוצקי. 

 סיפור היסטורי מרתק על שרידה וגבורה, שמירה על צלם אנוש תבונה, מוסריות והומור. 

 

 דודסון איל/ נתיבותיו וכל היהודי הרובע
 החומות. שבין בירושלים היהודיים החיים בעקבות עומק סיורי עשר שלושה 


