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 מבוגרים
 שיעור נהיגה

 נורס דורתה
 

  שלא ,מקופנהגן ומשהו ארבעים בת רווקה היא סוניה
  למרות .בחיים ולא במכונית לא – הילוכים להעביר יודעת
  סופגת עדיין היא ,חודשים כמה כבר לנהוג לומדת שהיא

  לה מאפשרת שלא ,לנהיגה שלה מהמוָרה צעקות
  ברורה לא מסיבה ,בנוסף .בעצמה הילוכים להעביר
  משהו .איתה מקשר מתחמקת הקטנה אחותה ,לסוניה
  תדע שכאשר מרגישה וסוניה ,להשתנות חייב בחייה

  במסיבה ,פעם.יגיע השינוי גם ,במכונית לנהוג סוף־סוף
 צפוי שדבר־מה ת עתידו מגדת לה הבטיחה ,אחת

  מהו להיזכר מצליחה לא סוניה אבל ,בעתיד לה לקרות
  לה שנותר כל .לה צפתה שהיא – הרע או הטוב – העתיד

  של האוהבת היד לכף ,בכפר לילדותה להתגעגע הוא
  בלב מסתור למקום להיכנס יכלה שבהם לימים ,אבא
  שעפים הבר אווזי על משם להשקיף ,השיפון שדה

 .ולברוח ,בשמים חופשיים

  להתחיל מקווה סוניה ,שלה בידיים כשההגה ,עכשיו
 – להגיע מבקשת היא שאליו שהיעד אלא .בחייה לשלוט
  האחרונים לעמודים עד לסוניה מובן לא – חייה תכלית
  וזוכה גורלי מהלך עושה היא ,אחד ברגע ,ואז .בספר

 .אושר של בתחושה לראשונה בעקבותיו

 

אמארגעי המזל הקטנים של   
קוויקמתיו   

 

 
  שם היא אופטימיות" מחבר ,קוויק מתיו של החדש הרומן

  בתוכו מכיל ,(פרסים עטור קולנוע לסרט שעובד) "המשחק
–רב באותו הקהל את שכבשו הקסם–רבי המרכיבים כל את

  עם התמודדות על מצחיק–עצוב אנושי סיפור :מצליח מכר
  הפעם — באהבה עז וצורך חברתית שונּות ,קיומית בדידות

 .אהובה אם של מוות בעקבות
 ,"אמא של הקטנים המזל רגֵעי"ב המספר–הגיבור ,ברתולומיו 

  כוונות מלא אך מוזר קצת ,ארבעים כבן ותמים רגיש גבר הוא
  אביו אותו נטש ,קטן כשהיה .אמו מות עם שמתמודד ,טובות
  אליו הקרובה הנפש והיתה לבדה אותו גידלה אמו .ונעלם
  חיים פיתח ולא ביתה את עזב לא מעולם והוא ,ביותר

  כשאובחנה ,האם של האחרונות חייה בשנות .עצמאיים
  הוא ,להיטשטש החלה דעתה וצלילּות המוח בסרטן כחולה

  .לבדו אותו והותירה שמתה עד ,קץ אין במסירות בה טיפל
  כותב הוא כך ולשם ,החדשים לחייו להתרגל עליו כעת

  בתקווה ,אמו על ביותר הנערץ הכוכב ,גיר רד'לריצ מכתבים

 .בחייו אותה לשמור לו יסייע הזה שהקשר



 מבוגרים

 ניצוצות של עתיד
בלומןצופיה   

 

 
 

 של נפילתו את כואבת יובל .הסתיים "איתן צוק" מבצע .2014

  היסטוריה ללימודי נרשמת היא .מבצעית בפעילות שלה החבר

  ,מתתיהו בן יוסף של בדמותו לשקוע ומנסה באוניברסיטה

 .יודפת על המצור בזמן הגליל מפקד

  

  שתושביה גלילית עיר ,ביודפת האחרון הקיץ .לספירה 67

  זמן לפני אשתו את שאיבד ,חנניה .הרומי לשלטון מתנגדים

  לרגע מצטלבים חייו .בפתח שהמלחמה ומגלה לעירו שב ,קצר

 תושבי כל עם ויחד ,תמר בשם צעירה צאן רועת של בחייה

 .הקרובים בימים שיפרוץ הגורלי לקרב מתכוננים הם יודפת

  

  בין ושוזרת ,ועתיד הווה ,עבר בין בלומן צופיה מגשרת אמן ביד

  השראה מעורר בסיפור הגדול המרד תקופת ובין אנו זמננו

 בעבדים מדובר אם בין .נוקבות שאלות מעלה גם בבד שבד

  ,הפצוע בחבר או ,ברומא הגטו ביהודי ,טיטוס בשער שחלפו

 או למות ?להיכנע או להילחם :הן זהות המתעוררות השאלות

 ?כבוד עמם שאין בחיים גם – בחיים נואשות להיאחז



 נוער
 דברים שקורים בשומקום

 פיטובסקימיכל 
 

 

אפילו בתוך החדר  . תמיד חשבתי שהעולם הוא מקום ממש גדול
עכשיו הרגשתי שהוא כל כך ענק שאי . שלי העולם הוא ענק
אי אפשר לתאר עד כמה העולם עצום עד  . אפשר בכלל להאמין

 .שלא איבדת מישהו שאתה אוהב בתוכו

בכל יום היא . אף אחד בבית הספר לא יודע מה הסיפור של נטלי
מסתובבת בין כיתות ומסדרונות שבהם הסיפור תיאורטית לא 

היכן שנמצאים הדברים שאיש , ואולי הוא קיים בשומקום. קרה
 .לא מדבר עליהם

היא נשארת  . אבא שלהם חטף אותם. האחים של נטלי נחטפו
שמקרקעת אותה לבית ועם סוד משפחתי שלא  אמאמאחור עם 

וזה מפגיש אותה עם  , יוטיובהיא מחליטה לפתוח ערוץ . נותן מנוח
עם בריוני רשת ועם ההחלטה  , נער קוריאני מארצות הברית

  .לגלות בעצמה מה קרה לאלה שנעלמו מחייה

זהות  , הוא רומן מתח עכשווי על נעורים דברים שקורים בשומקום
 .חד־משמעיתועל כך שהאמת אף פעם אינה , ואובדן

תקלטה בעבר רוק אלטרנטיבי וכיום היא סופרת   פיטובסקימיכל 
זהו הספר  . זהו ספרה השלישי". פרדס"זוכת מלגת , מוערכת

המביאה  , השישי שנבחר לסדרת פרא לספרות מקור עכשווית
 .לקוראות ולקוראים קולות חדשים ולא שגרתיים

 מחברת החלל
פלומןרוני   

 

 
 

  ,החיים לו ישתנו 'ד שבכיתה ,ליוסף אומר היה מישהו אם
  ,שמריהו ,שלו האהוב הסבא אם גם .מאמין היה לא הוא

 .זה את אומר היה בעצמו
  

  שיש גילה יוסף הזאת בשנה כי .שקרה מה בדיוק זה אבל
  מיני וכל ,חייזרים מחפשים איך ולמד ,לגלות שאסור סודות
  יותר טוב והבין ,ג׳אגלינג לעשות והצליח ,החלל על דברים

  שהוא דברים המון עוד לו וקרו ,שלו והחברים המשפחה את
 .פעם אף אותם ישכח לא פשוט

  
 ללמוד שאפשר ,ומרגש מצחיק ספר הוא "החלל מחברת"

  ״מקריות ועל משפחה על ,חייזרים על ,החלל על ממנו
 .מופלאה״



 נוער

 אמאהעיניים של 

 רותי יצחק ריכטר
 

 

  לכמעט הופכת האם אחד יום שבה במשפחה קורה מה
  אפשר איך ?לעזור אפשר איך ?מתמודדים איך ?עיוורת

 ?הכאב את להקטין

  את המלווה וחכם רגיש ילד ,שחר מתלבט אלה בשאלות
  ולתפקד לחזור ובמאמציה הקשה בנכותה במאבקה אימו
  .עליה האהובה ובעבודה בבית

  ,חבריו עם שהקים בלהקה ומנגן הצופים בתנועת פעיל שחר
  הפגיעה שלפני בימים כמו השגרה בחיי להמשיך רוצה והוא

  ולהקל לה לעזור העז רצונו אבל ,אימו של הראייה בכושר
  האם .שלו העדיפויות סדר ואת יומו סדר את מכתיב עליה
  בתחביביו להתמיד גם לו שתאפשר ,ביניים דרך למצוא יוכל
  ?לאימו לעזור וגם

  האהבה ניצחון על סיפור מביא "אמא של העיניים" הספר
  את שחר של לבטיו בצד ומשקף ,נתינה של כוחה ועל

  נאבקת ,עצמאותה על הנלחמת האם של האמיץ מאבקה
  ומנסה ,פציעתה עקב הנגרמים קשים דיכאון בהתקפי

  .האהובה בעבודתה ולהמשיך להשתקם

  .ריכטר-יצחקי רותי והסופרת המורה של העשירי ספרה זהו
  הם 'ספרים דני' בהוצאה אור שראו האחרים ספריה

  המנגינה" ,(2013) "בראש לי שעובר מה" ,(2008) "התמונה"
  .(2017) "הזרם נגד"ו (2014) "נועה של



 ילדים
 משאית כחלה קטנה, לילה טוב

 שטרלאליס 

 

 

 ַהֵשָנה ִלְפֵני ְלִסּפּור ְזקּוִקים כָֻּלנּו

 ,ִמָכאן ַהְרֵחק ֹלא ,ָאֵפל ְבַלְיָלה

 ְבָראּון ֶאַלייָזה ָהַאְרֶנֶבת ָיְשָבה

 ,ַהָזִעיר ְבַחְדָרּה ַבִמָטה ְוָקְרָאה

 ...ָהִעיר ֶאל ִהְתעֹוֵפף ְסָפִרים ְכֶשַחְטַפן

 ִמָכל ַהְיָלִדים ִסְפֵרי ֶנֱעָלִמים ִּפְתאֹום ְלֶפַתע
  ִמְסּתֹוֵבב ְסָפִרים ַחְטַפן ַהִאם .ַהֲחָדִרים
  ֶאת ִלְפּתֹּר ַמְחִליָטה ְקַטָנה ַאְרֶנֶבת ?ַבְשכּוָנה

  .ַהַּתֲעלּוָמה

  ִשיר הּוא ַהְסָפִרים ַחְטַפן ַהְמחָֹּרז ַהְיָלִדים ֵסֶפר
  ַגם ְוהּוא ,ַהְקִריָאה ֶשל ּוְלָיְפָיּה ְלכָֹּחּה ַהֵלל

  ָעׂשּוי בֹוֵדד ְיצּור ֶשָבּה ַהְּפַתְלַּתָלה ַלֶדֶרְך ֵעדּות
   .ְלֶעְזָרה ִלְקרֹּא

2לשבור את הקרח   
Disney 
 

 

 
  לה שקורא מסתורי קול שומעת היא .מוטרדת אלזה

  האהובה מהממלכה הרחק אותה למשוך ומנסה
  שיש לה רומזים עלומים שכוחות מבינה היא .שלה

  ,המשימה מה יודעת לא עוד היא .משימה לפניה
 .לדרך לצאת שעליה לה ברור אבל
  בזמן ארנדל ממלכת על שישמור מבטיח פאבי סבא

  צפונה יוצאים ואולף סון,קריסטוף,אנה,שאלזה
 .המסתורי הקול תעלומת לחקר לרדת במטרה

  ,העבר לשאלות התשובות את למצוא יצליחו האם
 ממלכת את ולהציל המכשף היער את לשחרר
 ?ארנדל


