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ספרות מבוגרים
קרקוב, 1942: עם תחילת האקציות בגטו, סיידי גאלט בת ה-18 נאלצת לברוח עם
אביה, אמה ההרה ויהודים נוספים אל מנהרות הביוב של העיר. זהו אמנם מחבוא

יעיל, אולם הסכנה אורבת מאחורי כל פינה במנהרות המפותלות ועל היהודים
המסתתרים להתמודד עם תנאים איומים, רעב ומחלות. 

אלה שטפנק הפולנייה בת ה-19 נשארה תחת השגחת אלמנתו קרת הלב של אביה,
אשר נוהגת להתרועע עם חיילים גרמנים. אלה, שחייה אמנם נוחים, אך הבדידות

והזיכרונות הכואבים מאירוסיה שלפני המלחמה מכרסמים בה בכל פה, נתקלת
במקרה בעולם התחתון שמשמש כמסתור ליהודים הנרדפים. 

אלה מתגייסת לעזרתה של סיידי, ובין שתי הצעירות נרקם קשר חזק כנגד כל
הסיכויים. אך כשטבעת החנק של האויב מתהדקת סביב צווארן, החברּות של סיידי

ואלה עומדת למבחן שתוצאותיו מפתיעות ביותר.
פאם ג'נוף, מחברת רבי-המכר "סיפורו של יתום" ו"הילדות האבודות של פריז",

מצליחה להפתיע עם סיפור היסטורי שכמעט לא סופר על מלחמת העולם השנייה.
בעלילה מרתקת, גדושת תפניות ומרגשת עד דמעות, היא טווה סיפור על אומץ לב,

נאמנות והקרבה, ועל הרוח האנושית שדווקא בעתות מצוקה מזדהרת במלוא הדרה. 
 



ספרות מבוגרים
סופי הוקינג, מהגרת צעירה מאירלנד, היא "כלה בהזמנה בדואר". היא נישאה
למרטין, האלמן המצליח ויפה התואר, רגעים ספורים אחרי פגישתם הראשונה.
היא איננה יכולה ללדת ילדים בעצמה, אך אוהבת את קאט, בתו בת החמש של

מרטין, כאילו הייתה בתה. אולם מאחורי התמונה המשפחתית המושלמת מסתתרת
אפלה גדולה. 

רעידת האדמה שמחרידה את סן פרנסיסקו, עיר מגוריהם, באפריל 1906 היא
הפעם השנייה בתוך עשרים וארבע שעות שבה מרגישה סופי שהאדמה רועדת

תחת רגליה – וזו הרעידה הקלה מבין השתיים. שעות ספורות קודם לכן מגיעה
אישה צעירה לפתח ביתה, ומנפצת את החלום של סופי על חייה: סופי אינה

האישה היחידה שמרטין נשוי לה, וסכנה איומה מרחפת מעל ראשה. לאחר שביתה
נחרב, יוצאת סופי למסע שנועד להגן על חייה ועל קאט. האם בכוחה של רעידת

אדמה לא רק להרוס אלא גם לבנות? 
טבעם של הדברים השבירים הוא רומן נוגע ללב ומטלטל על צעירה שמוצאת את
עצמה נלחמת על כל היקר לה. זהו ספר על חברות, על עוצמה נשית, ועל אהבה

המתגלה במקומות החשוכים ביותר.
 סוזן מייסנר היא סופרת עטורת פרסים של רבי־מכר היסטוריים שתורגמו לעשרות

שפות.



שתי אחיות, קייסי ומיקי, גדלות באחת השכונות העניות של פילדלפיה, בצילה
של מגפת הסמים. אימן מתה ממנת יתר, אביהן נעלם. קייסי לא הצליחה לברוח
מהגורל המשפחתי, היא חיה ברחוב, מכורה לסמים ועובדת בזנות. מיקי רואה
אותה מפעם לפעם בסיורים שהיא עורכת במסגרת עבודתה כשוטרת. השתיים

לא מדברות כבר שנים, אבל מיקי לא מפסיקה לדאוג לאחותה ולחפש אותה. זה
כמה שבועות שקייסי נעדרת מפינת הרחוב הקבועה שלה, ואיש לא מסכים

להגיד למיקי לאן היא נעלמה.
דאגתה של מיקי גוברת כשבזו אחר זו מתחילות להתגלות גופות של נשים

צעירות. כשהיא משתכנעת שהבלשים שחוקרים את שורת הרציחות לא עושים
את עבודתם כראוי, מיקי פוצחת בחקירה משלה בניסיון נואש למצוא את

אחותה, או את הרוצח שמתמקד בנשים צעירות ועניות.
 

נהר ארוך בוהק הוא רומן מתח יוצא דופן, שמביא לצד עלילת מתח מצוינת גם
דרמה משפחתית מרגשת ותיאור חזק ולופת של אמריקה שלא הכרנו ושל

מציאות חיים קשה של אין ספור אנשים.
 

הספר יצא לאור בשנת 2020 והפך מייד לרב–מכר בארצות הברית ובעולם.
ברק אובמה ושורה של עיתונים הכתירו אותו לאחד הספרים הטובים של השנה

והוא קיבל ביקורות מהללות.
 

זהו ספרה הרביעי של ליז מור והראשון המתורגם לעברית.

ספרות מבוגרים



ספרות מבוגרים 
משפחת הרמן נשברה לראשונה כשההורים התגרשו וחילקו את הילדים ביניהם. אבל

הסדקים היו שם קודם, הרבה קודם, ומה שנשבר פעם אחת, לעולם לא יהיה עוד
שלם.

״רק כשפירקתי אותו גיליתי שבמשך שבע־עשרה שנים בניתי עם יהושע בית מלגו.
כזה שקל לפרק ולמיין חזרה, לשים כל חלק בקופסה נפרדת, בלי אף סימן לכך

שאי־פעם נצמדו. כשהלכתי לקחת איתי את כל הספרים עם הכריכות הרכות
והצבעוניות. השארתי את הקשיחות, הכבדות, הכרוכות בעור ומוטבעות בזהב. לקחתי
איתי את כל ציורי המים והשמן, את כל מפות הבד, המנסרות והעציצים. השארתי את
התמונות של הרבנים, את השטיחים, כלי הכסף והפמוטים. אפילו את המיטה הזוגית

שלנו היה קל להפריד. שתי מיטות שנצמדו זו לזו כשמותר, נפרדו כשצריך.״
 

כאשר האם, רדופה על ידי זיכרונות מהעבר וחרדות מהעתיד, מחליטה להימלט עם
שתי בנותיה הקטנות לאחותה בקנדה, המשפחה מתנפצת שוב, והפעם, לתמיד.

רסיסיה הם שמספרים את הסיפור הזה, המתפרש על פני עשרים שנה ושתי יבשות,
בין ירושלים לטורונטו, בין קודש לחול.

 
בתנופה עזה וכובשת נעה שפרה קורנפלד בין נקודות המבט וטווה את הקורים

הסמויים מן העין שקושרים את דמויותיה אלו לאלו, מפעילים וכובלים אותן. ביופי,
בכאב ובכנות היא מתארת את התפוצצות המשפחה הגרעינית ומתווה את מסלוליהם

של החלקיקים שפיזרה לכל עבר.
שפרה קורנפלד היא סופרת ואשת תקשורת. אין מקום כזה הוא ספרה השני.



ספרות מבוגרים
אנחנו לא יכולים לבחור את מה שירשנו, אבל האם נוכל לבחור את מי שניהפך להיות?

אלינור בנט מתה ומותירה ירושה מבלבלת לילדיה ביירון ובני: עוגה שחורה קריבית
מסורתית, שנאפתה לפי מתכון משפחתי עם היסטוריה ארוכה, והודעת אודיו. בהודעה
אלינור משתפת בסיפור רב-תהפוכות על אודות שחיינית צעירה ועיקשת אשר בורחת

מאי מולדתה בשל חשד ברצח. המעשייה שוברת הלב שהיא חושפת, הסודות שהיא בכל
זאת שומרת לעצמה ותעלומה העוסקת בילדה אבודה מציבים סימן שאלה גדול בנוגע

לכל מה שהאחים חשבו שהם יודעים על השושלת המשפחתית שלהם ועל עצמם.
 

האם יצליחו ביירון ובני להתקרב זה לזה מחדש, לאחד את שברי ההיסטוריה האמיתית
של אמם ולהגשים את המשאלה האחרונה שלה: "לחלוק את העוגה השחורה כשיגיע

הזמן?" או שמא יותירו אותם הגילויים החדשים דווקא אבודים בעולם יותר מאי-פעם? 
 

רומן הביכורים המרגש והיפהפה של שרמיין וילקרסון מראה כיצד ירושה של בגידות,
שקרים, זיכרונות ואפילו שמות יכולה לעצב מערכות יחסים ונרטיב היסטורי. עוגה

שחורה הוא מסע יוצא דופן דרך מסלול חייה של משפחה, שהשתנתה מן הקצה אל הקצה
בעקבות הבחירות של האישה שעמדה בראשה.

 
שרמיין וילקרסון היא סופרת אמריקאית אשר התגוררה בג'מייקה וכעת חיה באיטליה.

וילקרסון, אשר השלימה לימודים בברנרד קולג' ובאוניברסיטת סטנפורד, היא עיתונאית
לשעבר, וסיפוריה הקצרים זוכי הפרסים התפרסמו בשלל כתבי עת ואנתולוגיות. ספר

הביכורים שלה, עוגה שחורה, שהיה לרב-מכר ונמכר לתרגום בעשרות מדינות בעולם,
מעובד בימים אלה לסדרת טלוויזיה בהפקתה של אופרה וינפרי.

 



ספרות נוער
ארון וטילי לא מכירים זה את זו, אבל שניהם מגיעים לגשר ג'ורג'

וושינגטון באותו זמן, עם אותה כוונה. ארון מרגיש בשולי החברה,
שונה ובודד. טילי לא בדיוק יודעת מה הבעיה שלה – רק שהיא

לעולם לא תהיה מספיק טובה. 
על הגשר יכולים לקרות ארבעה דברים:

ארון קופץ וטילי לא.
טילי קופצת וארון לא. 

שניהם קופצים. 
אף אחד לא קופץ.

אבל ייתכן שכל ארבעת הדברים קורים. 
הרומן המדהים ומלא התובנות הזה מגולל את הסיפורים של ארבע

האפשרויות וחוקר בכנות מוחלטת מה נדרש כדי לחיות. 
 

ביל קוניגסברג כתב חמישה ספרי נוער, שזכו בפרסים רבים. הוא
חי עם בעלו, צ'אק ושני הכלבים שלהם, מייבל ובפורד. 

 



שוב גנבו לי את האופניים — פעם שלישית השנה. וגם הפעם הגנבים השאירו לי מזכרת
מרושעת, את המנעול השבור; מנעול ברזל חזק ויקר שעולה כמו חצי אופניים. אמא אמרה

שכבר אין מה לומר, אבא אמר בדיוק את מה שאמר בפעמים הקודמות, "מנוולים," ואני כבר
לא העזתי לשאול מתי יקנו לי אופניים חדשים.

עמוס, גיבור הספר ילד עיר, חוזר בסיפורי התבגרות חדשים. הוא נותן שיעורים פרטיים
לפעמים (גם כשלא מתחשק לו), נהנה ממסיבות כיתה בדרך כלל (גם כשהן נהרסות), ומתקן

סתימות ַּבִּביּוב לעיתים נדירות (כי זה ממש ממש מגעיל).
 

"הניסיון הכן של עמוס להבין את העולם עשוי לעזור ולאפשר לקוראים בני גילו להבין את
העולם יחד איתו." (טלי עמית־כוכבי, הפנקס) 

"הספר, הנקרא בנשימה אחת, מעורר בסופו של דבר מסקנה אחת: הנה אדם." (נירה לוין,
דף דף)

"ספר קטן ואיכותי המדבר אל קטנים וגדולים כאחד." (רבקה קרן, הארץ, מוסף "ספרים")
 

שֹהם סמיט כותבת למבוגרים ולילדים. כלת פרסי ביאליק, לאה גולדברג, דבורה עומר ועוד.
מיכל בוננו היא מאיירת עיתונות וספרי ילדים.

 

ספרות נוער צעיר



ספרות ילדים

נלסון וקני רוצים רק דבר אחד: כרטיסים למופע החדש באקווריום
הגדול.

הכי מעניין אותם: לראות מקרוב את הדיונון הענק.
זה לא כל כך פשוט כי הכרטיסים יקרים, ונלסון וקני צריכים למצוא

פתרון לעניין.
הם בהחלט מנסים ומשתתפים בתחרות שחייה נושאת פרסים. הבעיה

שאף אחד לא סיפר להם שכדי לנצח בתחרות צריך גם לדעת לשחות...
בסוף, כשהם כבר מגיעים לאקווריום ופוגשים בדיונון הענק, הם מגלים

דבר מדהים.
איזה מזל שילד נינג'ה וגימ"ל תמיד שם כדי לסדר עניינים!

ילד נינג'ה, סדרת הלהיט שכתב אן דו, זכתה להצלחה עולמית מסחררת.
 

ילד נינג'ה – דגי הנינג'ה! הוא הספר התשיעי בסדרה.
 



הוא נולד לתוך מלחמת העצמאות של מדינת ישראל ונלחם על חייו כתינוק, כיום הוא פרופסור וחוקר מוביל
בתחום הסוכרת בארץ ובעולם, אך יותר מכול הוא פשוט רופא. 

 
היא ציפתה להגשים את כל חלומותיה, אך בגיל צעיר אובחנה כלוקה במחלה כרונית, ומאותו רגע חייה התהפכו

על פיהם.
 

בתקופה שבה החשיפה והנגישות למידע רפואי ולמגוון אפשרויות הטיפול הולכות ומתרבות בקרב האוכלוסייה,
לא תמיד זוכה המטופל לתשומת לב ולהקשבה הדרושות לו לשם קבלת החלטות מכריעות הנוגעות לבריאותו.

 
איך יוצרים שינוי במרקם היחסים שבין המטופל, המטפל והמערכת הרפואית?

איך יוצרים את התנאים שיאפשרו לאמון, לאמפתיה ולחמלה לשגשג מחדש?
 

ברוך רפא חולים דן בהיבטים שונים של היחסים בין רופא למטופליו. ייחודו טמון בדוגמאות הלקוחות מן
המציאות היומיומית ומבוססות על ניסיונם של המחברים, פרופ' איתמר רז ויעל שמעוני-שילה, המשתפים את

הקוראים בנבכי נפשם ולוקחים אותנו למסע מאלף, מכמיר לב, אך עם זאת מרגש, אופטימי ומפיח תקווה. 
 

"בסופו של דבר הכול מתנקז לרגעים הללו שאתה שמח על הזכות להיות שם בשביל אנשים אחרים. השארת
חותם בקרב החיים ואחרי המוות זה נחמד, אבל ממש לא הכרחי. כל אדם שלו עזרתי בחיי שווה עשרות מונים

יותר מאזכור שמי בחיי ולאחר מותי".
 

"הידיעה שמה שהגוף מאפשר לכם היום לא בטוח שיתאפשר עבורכם מחר. הרי ממילא כולנו מתהלכים עם
תאריך תפוגה. עובדה זו מחייבת אותנו כבני אנוש לשחרר את השליטה ולגייס המון ענווה, ליהנות ולהעריך את

הרגע, לחיות את החיים במלואם".
 

עיון



"אנו קוראים כדי לדעת
שאיננו לבד"

ק.ס לואיס

להתראות בספריית
מטה יהודה


