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 ילדים ונוער

סוס פוני חמוד לא מוצא  : ג׳רוםדברים מוזרים קורים מסביב לטירת 

 ,את הראש שלו בשום מקום

 

, לטאה חצופה מופיעה בטירה ומחליפה זהויות מתי שמתחשק לה
 .יהלום ענקי נדיר מתגלה בקופסת נעליים ישנה –ומעל הכול 

חבורת  "כי פושעי , חייבים לחדד את החושים וכראמלִויש 

והבלש הטוב בעולם עסוק בתעלומות  , בעקבותיהם" הנמנמנים

 .משל עצמו

 

האהובה חוזר בעוד הרפתקה   כראמלהחתול המופלא מסדרת 

 .מסעירה

 



 ילדים ונוער

על התמודדותו  , יוסי אבולעפיה כותב מניסיון אישי ובהומור רב

 .של תלמיד עם קשיי קשב וריכוז עם קבלת מטלת כתיבת חיבור

  

 :המלצות לתלמידים

 .הכירו בערך עצמכם. כל אחד מכם הוא יחיד ומיוחד

 .החשש מכישלון הוא הכישלון. אל תתביישו להעז

 .נסו שוב ותצליחו, אם נסיתם ונכשלתם

 .אל תדחו לאחר כך מה שאפשר לעשות עכשיו
 .התגברות עליהם מתגמלת –אל תירתעו מקשיים 

 .מקור לידע וערובה להצלחה –הקשבה למורים 

 !ולא לפהק בשיעורים



 ילדים ונוער

ן ת ָלנּו שֵׁ נֶּדֶּ ַנדְּ ִמתְּ שֶּ ה כְּ ת קֹורֶּ ֱאמֶּ  ?ָמה בֶּ

ת לֶּ ִהיא נֹופֶּ שֶּ ה כְּ ת קֹורֶּ ֱאמֶּ  ?ּוָמה בֶּ

ָחד ה אֶּ  ׂ ָל ַליְּ ִחיל בְּ ל ִהתְּ ר, ַהכֹּ עֹורֵׁ ָחד ִהתְּ ד אֶּ לֶּ יֶּ שֶּ  כְּ

ּלֹו ִאָמא שֶּ ָקָרא לְּ  :וְּ

 

ִתי, ִאָמא" עֹוַררְּ ן, ִהתְּ ֹּא ָישֵׁ  ,ֲאִני ל

ר ן, בֹוִאי ַמהֵׁ ת ִלי שֵׁ נֶּדֶּ ַנדְּ  !"ִמתְּ

ָאה ַפּלְּ ן ִהתְּ ִליָחה: "ַהשֵׁ  !?סְּ

ָך ֹּא ֲאִני לְּ ל נֵׁד ִלי וְּ ַנדְּ ִמתְּ  !"זֶּה ַאָתה שֶּ

 

ִמי נֵׁד לְּ ַנדְּ ִמי? ִמי ִהתְּ יזֹו  ? ִמי ָנַפל לְּ אֵׁ יזֹו ַמָתָנה מֵׁ ל אֵׁ ִמי ִקבֵׁ

ָיה  ?פֵׁ

ָלִדים ָחָדש ר יְּ פֶּ ו ִעם סֵׁ ִאיר ָשלֵׁ ָשָבה, מֵׁ ר ַמחְּ עֹורֵׁ ִחיק ּומְּ  ַמצְּ

ָקה ל ִקישְּ ל ִמישֵׁ  .ִעם ִציּוִרים נֱֶּהָדִרים שֶּ



 מבוגרים

 .מטרתכם פשוטה. ברוכים הבאים לחדר בריחה

 .לצאת מכאן בחיים

 

הם שכללו . וסם נמצאים בשיא הקריירה שלהם בשוק ההון סילבי, ולז'ג, וינסנט

.  את מיומנות סגירת העסקאות לכלל אמנות וחוגגים את הצלחתם בסטייל

הקולגות  , כשהם מוזמנים להשתתף באתגר חדר בריחה כתרגיל צוותי

.  להוטים להוכיח את עצמם, התחרותיים מצטופפים במעלית של גורד שחקים

ועד מהרה מתברר להם שזו לא , אלא שאז האורות כבים והדלתות נאטמות

 .הם לכודים במשחק הישרדות מסוכן; תחרות שגרתית

 

נאלצים היריבים המרים להתעלם מהמחלוקות הישנות ולעבוד , שבויים בחשכה

אבל  . רק כך יוכלו לצאת לחופשי. כצוות כדי לפתור את הרמזים המוצפנים

והם  , במהלך המשחק מתחילים אט־אט להיחשף סודותיהם האפלים ביותר

מבינים שיהיה עליהם לשלם מחיר על הדברים שעוללו במהלך הטיפוס האכזרי 

 .במעלה הסולם התאגידי

 

כל שנותר להם הוא לפתור תעלומה  , כשהמתח גואה והרמזים נעשים קטלניים

 ?מי מהם יהיה מסוגל להרוג כדי לשרוד: אחת אחרונה



 מבוגרים

בואי . איש 600עיירה קטנה עם אוכלוסייה של , ריבר ין'לווירגמיילדת / אחות: דרושה
הצעת העבודה . לשנות חיים של אנשים בין יערות הסקויה ונהרות צלולים כבדולח

 .כוללת בקתה יפהפייה ללא דמי שכירות
 

היא , רגע לאחר שהיא מבחינה בה. מהשמיםהמודעה הזאת נפלה על מל מונרו 
-סוף. ריבר ין'וירגלס המפויחת ועוברת לעיירה הקטנה והציורית 'עוזבת את לוס אנג

את בית , את הרעש והצפיפות, סוף תוכל להשאיר מאחור את כאב הלב והאובדן
לסייע  , להיות אחות ומיילדת –ולהתרכז במה שהיא כל כך אוהבת , החולים העמוס

 .  להביא חיים חדשים לעולם, לחולים
 

היא מגלה שיש הבדל עצום בין מה , במגפי המעצבים שלה, רק כשהיא מגיעה למקום
,  הרוסה ומתפוררת" הבקתה היפהפייה: "שהובטח לה במודעה לבין המציאות

 .  איתההכבישים חלקלקים ובוגדניים והרופא המקומי לא מעוניין לעבוד 
 

אבל תינוקת  , ריבר כבר למחרת בבוקר ין'וירגמל מבינה שטעתה ומחליטה לעזוב את 
ק  'וכך גם נוכחותו של ג, תוכניותיהבת יומה שננטשה בפתח המרפאה משנה את 

 .שמוכן לעשות הכול כדי שתישאר, איש צבא לשעבר ובעל הפאב המקומי, שרידן



 מבוגרים

 .ומפגש גורלי אחד, שני סיפורי חיים, שתי תקופות, שתי נשים

 

אשת  , רק לאחר מותו של אביה מעיזה עטרה לגעת בטאבו הגדול של חייו

אלא . בשורות המחתרת לפני קום המדינה לצידונעוריו הסודית שנלחמה 

שהיה אמור לחתום פרק טראומטי בחיי כל אחת  , שהמפגש של שתי הנשים

הוא בעצם רק יריית הפתיחה בהשתלשלות אירועים מסחררת שאף אחת  , מהן

  .או לשער את סופה, מהן אינה יכולה לעצור

 

,  זו של עטרה: הוא רומן נועז הנע לסירוגין בין שתי נקודות המבט פליאה

דה לשלומו של בנה הלוחם בשעה שנישואיה השניים ,  אדריכלית שימור החרֵׁ

אידיאליסטית  , וזו של רחל; מתקרבים לעבר פי תהום, מלאי הלהט והמחלוקות

.  שהתקשתה למצוא את מקומה במדינה שעליה חלמה, בת דור הולך ונעלם

המהדהדת  , צרויה שלו טווה ביד אמן את קורותיהן של השתיים לעלילה סוערת

במרחב שבין . מיתוסים קדומים לצד סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב

היא מישירה מבט אל תוך הגלעין הפנימי של , הגלוי לנסתר ובין הטראגי לקומי

  .מלאי אימה ופליאה, ואל הרגעים שבהם אנחנו ניצבים מול גורלנו, נפש האדם

 
 



 עיון

. 

 

  

 נתפס של כדור האש הענקי-לא אשכח את המראה הבלתי

נתפס של כדור האש הענקי בשמים -לא אשכח את המראה הבלתי"

,  אני זוכר את עצמי באמצע הקרב. כשאחד המטוסים הסוריים התפוצץ

 .מתאמץ לראות אם הטייס הסורי הצליח לנטוש את המטוס

 ..."רציתי לראות מצנח

מפקד  , ל"למה מי זה מייקל הוא ממש לא אוטוביוגרפיה של אלוף בצה

ספר של  , זה משהו שונה לגמרי. ל אל על לשעבר"חיל האוויר ומנכ

,  עצובים ומצחיקים, סיפורים מרגשים –מהחיים  אמיתייםסיפורים 

סיפורים מעוררי  ; עם לא מעט ביקורת עצמית, מפתיעים ומרתקים

  מאיתנוסיפורים שכל אחת ואחד ; מחשבה שפותחים פתח לאופטימיות

 .כולם. יוכל למצוא בהם את עצמו

 
אחת  , בקורס הטיס" מכין"כשסיימה תמר אריאל את שלב ה

"  מסירּות"צריך להמציא מילה בשביל : ממפקדותיה כתבה לה

" ערכים", "כנות"צריך גם להמציא מילה בשביל . בסטנדרטים שלך

 .בסטנדרטים שלך" משמעת עצמית"ו

רגע לפני שעמדה על מגרש המסדרים לחשיפת  , וכשסיימה את הקורס

פגשתי : כתבה לה אותה מפקדת, עם החצאית הארוכה, כנפי הטיס

אך מעולם לא פגשתי  , אנשים רבים ופיקדתי על חיילים רבים ומצוינים

והכי   –להשיג את היוצא דופן ובכך , להיות יוצא דופן. י דומה לך/מישהו

אין לי ספק שהשפעת על רבים בשלוש  . להשפיע על אנשים –חשוב 

ושכך  –במעגלים קרובים ורחוקים ביותר כאחד  –השנים האחרונות 

תודה על כך  . מוזרה ומסתורית, מדהימה, את מיוחדת. תמשיכי לעשות

 .שהיית כל כך מסורה

הבחורה הדתייה הראשונה שסיימה קורס  , תמר אריאל היתהואכן כזו 

 . שסיפור חייה הייחודי והמרתק מובא כאן, טיס בחיל האוויר הישראלי



 :שעות הפתיחה שלנו

 
     8:30-15:30           ראשון  

 12:00-17:30           שני  

 8:30-15:30   שלישי  

 8:30-15:30   חמישי  

 

     02-9958997 



 !להתראות

ספריית מטה 

 יהודה

ככל שאתה קורא  "

כך יש יותר , יותר

. דברים שאתה יודע

,  ככל שאתה לומד יותר

כך תלך ליותר  

  ."מקומות

 

 ר סוס"ד


