
הוא . בעיירה קטנה ומוקפת מרחבים ירוקים באוסטרליה מתגורר טום הופ
אשתו קמה ועזבה אותו בוקר אחד טרודי. והוא שבור לב, חוואי כבן שלושים

כשהיא הרה  , לבסוףטרודיכשחזרה . בלי לספק הסבר מניח את הדעת
הם יגדלו יחד : שתיקה שטמנה בחובה החלטההיתהזו . שתק, מגבר אחר

, תעזוב שובטרודיאלא ששנים ספורות לאחר הלידה . את הרך הנולד
.עולמו של טום ייחרב עליו. ותיקח עמה את פיטר הקטן, הפעם לתמיד

, וסוערתאישה חכמה , בייבלהאנהכעבור כמה חודשים תגיע לעיירה 
הרגע  : חיים אבל גם בעלת סוד נורא שהיא אינה מוכנה לדבר עליומלאת 

שבעקבותיו חצתה עולם שלם רק , הקצר שלאחריו חייה השתנו ללא הכר
.על מנת לברוח ממנו

בסבלנות אין קץ ומתוך חשש גדול ילכו ויתקרבו שתי הנפשות  , לאטלאט 
חנות הספרים של שבורי "תקים את האנה. יתנחמו ויתאהבו, הפצועות

הסיפורים יסללו השניים דרך זה  ועל ידי , שעליה חלמה עוד בהונגריה" הלב
.שוב. עד לרגע מכונן אחד שיהפוך עליהם את עולמם, לעולמו של זה

שחי עם אמו בדירה קטנה מעל שוק מחנה יהודה  , עשרה-השתיםיוּדה בן 
ויש לך , אז עכשיו תחשוב שהוא חי. "תמיד חשב שאבא שלו מת, בירושלים

.שלו בוקר אחדאמאהודיעה לו !" חצי שעה לחשוב את זה
תהפוכות במטרה לפגוש את  -מרגע זה פותח יוּדה במסע אבסורדי ורב

בהן חברו הטוב  , שרשרת של דמויות לא שגרתיות מככבת במסע זה. אביו
חברתו רונית שחייבת לאכול כדי ; פגוע ההלם קרבאבוטסרן , של יוּדה

מורה לחשבון  , האישה הכי יפה בשוק, אמו; שיבואו לה רעיונות לראש
מצחיק  , סקרן ותמים, וכמובן יוּדה עצמו; שמעריצה את חוליו איגלסיאס

.ונוגע ללב
הוא סיפור מקסים על אודות עולמו הפנימי הייחודי של ילד קומי אמא

ועל החיים בירושלים ובישראל בתחילת שנות השמונים של  , ירושלמי אחד
פעמית פותח בפנינו יוּדה את סגור  -בשפתו הפיוטית והחד. המאה הקודמת

.לבו וחושף את ראיית עולמו שכולה רגישות והומור

קומיאמא
אלדד כהן

חנות הספרים של שבורי הלב
הילמןרוברט 

ספרים מומלצים

2019קיץ 

מבוגרים



ונכדתה  , בתה נינה, וֶרה בת התשעים, זהו סיפורן של שלוש נשים חזקות
קורעת אותן זו מזו ושבה  , פרשה מרה ומושתקת מרעילה את חייהן. גילי

.ומטיחה אותן זו בזו במשך עשרות שנים
,  האוהב הנצחי של נינה, יחד עם רפאל–והן יוצאות , עד שאין להן ברירה

הנמצא מול חופי  , אֹוטֹוקלמסע אל אי העונשין גֹולי –ואביה של גילי 
החלו הדברים  , לפני עשרות שנים, במקום הקשוח והצחיח הזה. קרואטיה

מפני שסירבה  , וֶרה כלואה ומעונה בעבודות פרךהיתהפה . להשתבש
פה הותכו יחד נאמנות  . 'אויב העם'לבגוד בבעלה המת ולהכריז עליו 

.מוחלטת ובגידה מייסרת
שרק  , הארבעה נסחפים למסע של רגש חשוף אל האימה והאהבה והחסד

.משפחות יכולות להפיק מתוכן
ועל כוחו  , הוא סיפור על פצע שעובר מדור לדוראתי החיים משחק הרבה 

ועל אהבה שאינה דועכת גם שנים רבות לאחר שהאהוב  , הנורא של סוד
.כבר איננו בחיים

אתי החיים משחק הרבה
דויד גרוסמן

נוער

הילדה החיוורת והנוגעת ללב שבני הזוג ברונו מוצאים בלב היער , קורימיהי 
?בליל סערה

וגברת ברונו מטפלת בה  , בני הזוג חשוכי הילדים מאמצים את קורי
היא מעניקה את אהבתה  . במסירות על אף היותה ילדה מוזרה ומסתורית

רואה , לקורי נטולת שיער הראש ושחורת השיניים הסולדת מאור השמש
. היטב באפלה ומתעקשת להתרחץ באמבטיות קרח אפילו בימי החורף

קורי נשארת לבדה עם , אולם כאשר האם נלקחת בעל כורחה למוסד סגור
אשר נחוש להתעלל בילדה  , מר ברונו המכור להימורים, אביה המרושע

.המסכנה בכל דרך אפשרית
. כדי להיפטר מקורי מר ברונו שולח אותה לבית ספר צופן סוד במעבה היער

חפצי הזהב והפאר במקום אינם מפצים על אכזריותן של נשות הצוות 
כששער כפר הבנות ננעל חברות הצוות חושפות את פרצופן  . האפלות
במשימות חסרות רחמים הן בוחנות את החניכות בחיפוש אחר  . האימתני

.שנועדה לשנות את גורלו של העולם, מיוחדת במינה, ילדה אחת

?מהיכן הגיעה קורי
?האם היא אכן האחת המיוחלת

?ומה סודןמיהן האפלות

טווה  סיגלית דילרבי־המכרמחברת , בסיפור מסתורין מרתק ומטלטל
.בקנאה ובנקמה, באהבה, בנאמנות, עלילה חדשה העוסקת בחברות

אפלות
סיגלית דיל



הוא רץ לכיוונה של תום והושיט לה את ידו . הכריז רוני!" אחת אפס"
אבל הוא לא הספיק ! אין כמו לנצח בכדורגל בהפסקה. של ניצחון" יףׅ  כ"ל

שהרעיד את כל בית  , כי באותה שנייה נשמע פיצוץ עז, להשוויץ יותר מדי
...הספר

היא חשבה שהוא החנון הכי גדול . הוא חשב שהיא ילדה פשוט בלתי נסבלת
השניים הפכו לצמד הבלשים  , אבל איכשהו. שהיא ראתה בחיים שלה

.12למרות שלשניהם עוד לא מלאו , המוצלח ביותר בעיר
רוני ותום הם שני ילדים רגילים שמוצאים את עצמם לגמרי במקרה בתוך  

שורה של פשעים משונים בבית ספרם שולחת . תעלומה שהולכת ומסתבכת
בדרך לפענוח התעלומה  . אותם לחקירה בלשית מלאת הפתעות וסיכונים

להסתבך עם המשטרה  , לשקר להוריהם, יהיה עליהם להבריז מהלימודים
?נכון, הכללא באמת חשבתם שנגלה לכם כאן את , טוב... ואפילו כמעט

החקירה הראשונה הוא הראשון בסדרת ספרים חדשה מאת  –רוני ותום 
,  "השמינייה"וכמו בסדרות הלהיט שיצר . חמיצריוצר הטלוויזיה גיורא 

, לברוא עולם מקורי ומרתקחמיצרמצליח , "שכונה"ו" החממה", "האי"
ועלילה שמתקדמת בקצב מסחרר מהשנייה  , דמויות בלתי נשכחות

.הראשונה

החקירה הראשונה
חמיצרגיורא 

"  מסע בעקבות שמי"לקרוא ספר מהסדרה : אלירז מקבל משימה לחופש
.מלץ ולכתוב בעקבותיו עבודה על שמו שלו-לוינשטייןשל הסופרת רונית 

,  וסוד לא מגלים, רז זה סוד: "אבל המילים היחידות שהוא מצליח לכתוב הן
איך  . ואז לפתע הוא מקבל פתק מסתורי בשפה הערבית". וזה סוף העבודה

של  אמיתיהפתק לוקח את אלירז למסע ? הוא אמור להבין מה כתוב בו
.גילוי עצמי ומשפחתי

שכתבה  , "מסע בעקבות שמי"זהו הספר האחרון בסדרת הנוער האהובה 
לאחר מותה של רונית קיבלה הסופרת בת שבע  . ל"מלץ ז-לוינשטייןרונית 

סדן את עבודת התחקיר שהספיקה רונית לעשות לקראת כתיבת ספרה  
בעזרת החומרים שהשאירה  . תחקיר שנקטע עם מחלתה ופטירתה, הבא

מרגש וקולח  , כתבה בת שבע סדן סיפור אנושי, רונית ובעידוד המשפחה
שתוך כדי המסע בעקבות שמו נפרד מהסופרת האהובה  , על הילד אלירז

ובכך מאפשר גם לנו להיפרד ממנה ומהסדרה  , מלץ-לוינשטייןרונית , עליו
.שהביאה לחיינו

עוד על תהליך היצירה של הספר המיוחד הזה תוכלו למצוא באחרית הדבר  
.המרגשת של בת שבע סדן

מסע בעקבות שמי
שבע סדן-בת| מלץ -לוינשטייןרונית 



ילדים

לפגוש את הקהילה  : החוקר יוסף הלוי יוצא למשימה נועזת ומרתקת
מנהגים עתיקים ואנשים  , מסורת מופלאה. היהודית באתיופיה הרחוקה

הסיפור ההיסטורי של קהילת  . ולעיני הקוראים–מיוחדים מתגלים לעיניו 
,  ומוגש בתור קומיקס מרהיב ומותח, ביתא ישראל מתעורר לחיים חדשים

.באיורו של אלחנן בן אורי
הופעות , עובדים בחינוך ומעבירים יחד שיחותטורצקיאנטהון-יוסי ורותי

ספר קומיקס זה הוא ספרם . והצגות בנושא מיזוג הגלויות ויהדות אתיופיה
.הראשון בסדרת קומיקס פורצת דרך על עולמם של יהודי אתיופיה

המסע לאתיופיה
יוסף ורותי טרוצקי

!לא
לא רציתי שיער מתולתל

הוא מרגיז ופרוע
.אין לי מזל, אוף

,הוא מלא סלסולים
קירזולים, בקבוקים

הוא קשקוש מקושקש
לא רוצה תלתלים

לא רוצה תלתלים הוא ספר מקסים ומצחיק
.על ילדה אחת שלומדת לאהוב את מה שיש לה

תלתליםהמוווון, המון, הוא גם סיפור על המון, וכן

לא רוצה תלתלים
לורה אלן אנדרסן

הוא סקרן ואמיץ, נדב הצב הוא צב לא רגיל
!ואוהב את ארצו בכל ליבו

עם ביתו שעל  , בכל יום מחדש יוצא לחקור ולטייל
גבו

נדב כותב מכתבים לחבריו
!כותב ושולח אך נתקל בבעיה

שרוצה גם הוא , שביתו על הגב, מה יעשה צב
?לקבל מכתב

,הצטרפו לנדב הצב במסעותיו
הכירו את ארץ ישראל וגלו מה עושה צב

.שכל כך רוצה לקבל מכתב

! :(הפתעה? והסוף

נדב הצב
לפידות-רחלי אלבז



:שעות פתיחת הספרייה
8:30-15:30ראשון   
12.00-17:30שני      

8:30-15:30שלישי   
8:30-15:30חמישי   

!נשמח לראותכם


