
 

 4חדש על המדף 

 הלב של גברת קליין / גייל פורמן

 לדאוג חייבת היא תמיד שכמו אך ממשיכה להרגיש , עורכת מגזין, עברה התקף לב, 'מריבת

 .בה יטפלו אחרים, בחייה אחת שפעם במקום לכולם

 .שלה הנפש שלוות את למצוא כדי מהבית ובורחת תיק אורזת היא ספונטני ברגע

 הביולוגית האם על וגם, עצמה על דברים מגלה היא בו עצמי לגילוי למסע יוצאת' מריבת

 ומתוכננת מאורגנת היתה חייה שכל אחרי להנות ואפילו הרגע את לחיות מצליחה היא. שלה

 .הקטנים ילדיה את שנטשה כך על מצפון ונקיפות אשמה מלאים חייה זאת ועם מראש

 

 קנוסן סוורטס סופי/  זאב

 הוא אחת בבת .להתאשפז ועליו בברך בסרטן חולה שהוא לאדם נודע העשירי הולדתו ביום

 על ספר מהוריו מקבל הוא אחד יום. עליו משתלטת והחרדה, שאהב הדברים מכל נקרע

. בגבורה הנלחם אמיץ אינדיאני לוחם שהוא בהקיץ חולם עצמו ומוצא, הסּו משבט אינדיאנים

 בטיפולים לעמוד כוח לו שתעניק, לוש הטוטם חיית את שמצא חולם גם הוא הימים באחד

 אמיתי סיפור על מבוססהספר  .תקווה לאבד לא ולעולם במחלה להיאבק לו ותעזור הכואבים

 .לטוב ולקוות להילחם הכוח את מצא הסיכויים כל וכנגד, בסרטן שחלה נער של

 

 אוקונובסקי סווק/  בוורשה יהודי מסתתר של יומנו: בסמארה פגישה

-4411) אוקונובסקי סווק מתאר, המלחמה אחרי ורשה בהריסות שהתגלה, הז מקורי ביומן

; ורשה בגטו האחרון הסדר ליל; המלחמה פרוץ: האחרונות חייו בשנות קורותיו את( 4491

 הקפיצה(; אומשלאגפלאץ) השילוחים לכיכר הגירוש; במחבוא והסתתרות הגטו חיסול

 ועוד. הארי בצד המסתור בדירת יםהארוכ והחודשים; לוורשה והשיבה הדוהרת מהרכבת

 

 משעל ניסים, זהר-בר מיכאל/  הגדולים המבצעים כ"שב: ממוקד חיסול

 הפלאפון: בהם, כ"השב של הגדולים המבצעים על חדשים גילויים שופע ממוקד חיסול ספרה

 כיצד; כ"השב של הקודשים לקודש שחדרה האויב חפרפרת"; מהנדס"ל שהועבר החדש

; היהודית המחתרת את הסגירו הגולן מרמת" צמחים" אילו; בירושלים. ב.ג.הק תחנת חוסלה

 .והגיוס השכנוע אמנות על ועוד; מחיסול ניצל ששוב הנשמות תשע בעל המחבל, דף מוחמד

 

 'נוביץ שרה/  מלחמה בימי ילדה

 חברּה עם קרואטיה בירת של ברחובותיה מתרוצצת העשר בת' יּוריץ אנה. 4444 קיץ, זגרּב

 פורצת יוגוסלביה כשברחבי אבל. אביה את ומעריצה התינוקת באחותה מטפלת, לּוקה ובהט

 .ובאזעקות צלפים באש מתחלפים הספר בבית והלימודים הכדורגל משחקי, אזרחים מלחמת

 האירועים בידי רדופה עדיין היא. יורק בניו סטודנטית היא אנה יותר מאוחר שנים עשר

 את מחדש לגלות עליה שם .קרואטיה אל יטה לחזורומחל, משפחתה גורל את שחרצו

 .לה שאבדו יקיריה של הרפאים רוחות את ולחפש ביתה פעם שהיה המקום

 

 זהר-בר מיכאל/  ביותר הארוך החודש

עת החלו כוחות צבא מצריים לנוע  – 4491במאי  49בין הוא החודש ש החודש הארוך ביותר

היום שבו ניצבו כוחות צה"ל לאורך תעלת סואץ על  – 4491י ביונ 41-ל –לתוך מדבר סיני 

 גדות הירדן וברחבי רמת הגולן.

יום אחר יום, שעה אחר , בקצב מרתק זהר-מיכאל בר החודש הסוער הזה מתואר על ידי

 חושף את הסודות שמאחורי המאורעות הפוליטיים והצבאיים ערב המלחמה ובמהלכה.ושעה 

  

 



 

  טהיר סבה/  (2) בלילה לפיד   (1) שבאפר הניצוץ

אליאס שייך למעמד האדונים והופך להיות חייל בשירות האימפריה. לאיה ממעמד העבדים, 

ולה עם חיה עם אחיה בקרב פשוט העם. כשאחיה נאסר בעוון בגידה נאלצת לאיה לשתף פע

  ם.אנשי המחתרת ולרגל למענם וכך נפגשים שני הגיבורים מהמעמדות המנוגדים והעויני

 

 הבחורה האנגליה / דניאל סילבה

 עומדת הממשלה ראש של הקריירה, קורסיקה האי מחופי נעלמת יפהפייה אנגלייה כשצעירה

 .המשימה את לבצע שיכול היחיד לאיש פונה הוא, למשטרה לפנות במקום. בסכנה

 

 סלמן שם / רועי כמעט

 הדרך את עושה הוא פעם אחר פעם. שייך ירגיש שבו מקום למצוא מנסה 41-ה בן זוהר

 . ממנו שמסתירים מה את לחשוף לנסות כדי, יֵדע אחד שאף בלי שבע לבאר ים מבת הארוכה

 

 הייר טים/  השעונים ובונה וליוס'ג

ר פעם בכל  לחנות הספר מבית בורח הוא, וליוס´לג נטפלים שלו הבריונים וחבורת שְקריְמפֶּ

 הפרטי יומנו את לקנות ומבקש לחנות נכנס הילְסְפְִּרינְגְ כש. שלו סבא שלהנדירים  הספרים

 וליוס´ג של סבא , הוא יוצא בידיים ריקות כיבהיסטוריה הדגולים השענים אחד, הריסון של

, לספרינגהיל ומוסר מהחנות הספר את גונב וליוס´שג אלא. בספר יש מה קודם לבדוק רוצה

 .זאת עשה איך ממנו ללמוד וכדי לקח הבריונים חבורת את מלמד אותו שראה אחרי

 

 קרופיק אורה/  מושלם לא דור

 וצריך בלימודים להתרכז מתקשה שהוא רק לא. אחיזה לאבד מתחילים שחייו מרגיש דור

 בקושי ואמו הפסקה ללא ביקורת עליו מעביר אביו האחרון בזמן, בוקר בכל כדור לקחת

 המכשולים בין לתמרן כוחו בכל מנסה דור. להיפרד מחליטיםהוריו , מכל והגרוע. לו מקשיבה

 בית של המאבטח גרגורי ואצל, הטוב חברו, עומר אצל קשבת אוזן מחפש הוא. חייו של

 . בקשיים הנאבק היחיד לא שהוא מגלה אך, הספר

 

 אפלט קתי/  למרפסת מתחת

 ולכל, ואנשים, חיים בעלי שאוהב מי לכלסיפור על ידידות מופלאה בין חתולה לבין כלב ציד. 

 .והרפתקנים אמיצים, רעים, טובים – אנשים ועל חיים בעלי על סיפורים והבשא מי

 

 עולם הפוך ראיתי / חני וינרוט

 למסע להצטרף הזמנה בהן שיש ותובנות תמונות, הרצאות בתוכו מאגד ראיתי הספר

 .ועשייה משמעות, התחדשות לקראת הנע, סיום תאריך ללא, תיהתפתחו

 

 רפאו את עצמכם: מסע להבנת השפעת הנפש על הגוף / ג'ו מרצ'נט

ולשיטות טיפול ברחבי העולם כדי להתוודע למחקרים יצאה למסע מרצ'נט  הגנטיקאית

מסורתיות וחדשניות המשתמשות בכוחה של הנפש: מיידוי כדורי שלג בערוץ קרח וירטואלי 

דרך היפנוזה ועד רחצת עולי רגל בעיר לּורד, ומשימוש ביודעין בתרופות שאין בהן כל 

 .רכיבים פעילים דרך מדיטציה ועד חיזוק קשרים חברתיים לצורך הארכת תוחלת החייםמ

צוהר להבנת ההשפעה שיש לנפש על הגוף ולשימוש האפשרי בידע  תפותחתוצאת המסע 

היא פועלת ומדוע? כיצד נוכל להשתמש  הזה: מה הנפש יכולה באמת לעשות ומה לא? כיצד

 ?בממצאים האחרונים הללו בחיינו שלנו

 

 


