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 ילדים ונוער

יםֹעֶמר לֹא אֹוֵהב  ים ֻחקִּ ים"ה   ָָּל ֶשֵיָעְלמּוהּוא רֹוֶצה , ּוְכָללִּ יכִּ ְוָכל " ָצרִּ

ים"הָ   ".ֲאסּורִּ

 

ְיָלה ֶאָחד  ָסע  ֵפי תל  ת אֹותֹו ְלמ  ח  ְשָאלֹות לֹוק  מִּ ָֹּל ֶאֶרץ"בְ ה  י ה  ,  "ֻמָתר לִּ

  .ֶשָבּה ָָּל ֶאָחד עֹוֶשה ָָּל ָמה ֶשהּוא רֹוֶצה

ְסָמם ֶשל  ְצמֹו ֶאת קִּ ֶלה ְבע  ים"ה  ֹעֶמר ְמג  יכִּ ים"ְוהָ " ָצרִּ ין ֶאת " ֲאסּורִּ ּוֵמבִּ

ֲעֶרֶכת  י מ  י ְבָכְך ֶשָָּל ֶאָחד ּפֹוֵעל ְלפִּ ֹיפִּ יםה   .ֻמְסֶֶָּמת ֻחקִּ

ָֹּלֶאֶרץ  ְמיֹון ְועֹוֵסק ְבָיְפָים   ה  יאּות ְודִּ ֵלב ְמצִּ ְמש  ּפּור ה  י הּוא סִּ ֻמָתר לִּ

ָתנּו ֵיי ָָּל ֶאָחד ֵמאִּ ים ְבח  ְסְגרֹות ּוְכָללִּ יבּוָתם ֶשל מִּ ֲחשִּ  .ּוב 



 ילדים ונוער

ְחצֹות ֶאת   ת ְול  יִּ ב  ן ה  ן ָלֵצאת מִּ ְזמ  יע  ה  גִּ יש ֶשהִּ יש אִּ ְרגִּ יֹום ֶאָחד הִּ

יש ְָּבִּ יט ֶאת . ה  ילֹוןהּוא ֵהסִּ ּוִּ ֲחָנה, ה  ת  ד ל  לֹון ְוָצע  ח  ר ֶאת ה  ָשם  , ָסג 

ְמָתָנה ים ְבה  בִּ ים ר    .ָעְמדּו ֲאָנשִּ

ל  ָנכֹון ֶשבֹו יּוכ  ע ה  ב ָלֶרג  ן ר  ֶָּה ְָָּבר ְזמ  יש ְמח  ְנֹסע  אִּ ֵחרלִּ ,   ְלָמקֹום א 

ים ּוֻמְצָלח יֹוֵתר ְתאִּ  .מ 

ם ים ח  ְפָעמִּ י ְולִּ ד  ר לֹו מִּ ים ק  ְפָעמִּ ֵבט , ֲאָבל לִּ ְתל  ים הּוא מִּ ְפָעמִּ לִּ

ֵצל ְתע  ים ְסָתם מִּ ְפָעמִּ יש ֵיֵצא . ְולִּ י אִּ ֶדֶרְך סֹוף־סֹוףָמת  ּוָמה הּוא  ? ל 

ד ֶאָחד ָקָטן ע  ֲחֵרי צ  ֶלה א    ?ְיג 

 

יָה  , ַהַתֲחָנה ים ֶשל ָאבִּ יּורִּ ּוּוי אִּ ין ְבלִּ יְסקִּ ְנָבל דִּ סֹוֶפֶרת עִּ ֵמֵאת ה 

ין ' ְּפרֹופ יְסקִּ י דִּ י)ָאבִּ ל , (ֶבְרטִּ ים ע  נִּ ְקט  ים ְולִּ ְגדֹולִּ ּפּור ָמָשל לִּ הּוא סִּ

ּפּוש חִּ ֲחֵרי ה  ָמש   ָהאֶשר א  ְמָצא מ  ים הּוא נִּ ְפָעמִּ ֲהָבָנה ֶשלִּ ל ה  ְוע 

ָנהֵמֵעֶבר  ּפִּ   .ל 
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יּוקי ְלָדה ֶשָיְדָעה  ָהְיָתהָהֹיה  יּוק־ְבדִּ יא רֹוָצה ְבדִּ  .ָמה הִּ

ָבא  ָמאְוָהיּו ָלּה א  ם ֵהם  ְואִּ יּוקֶשָיְדעּו ג  יּוק־ְבדִּ ָמה   ְבדִּ

ְלָדה ֶשָלֶהם רֹוָצה י   .ה 

 

ָרְצָתה תּוף ְּפֻעָלה   ַהַיְלָדה שֶׁ י נֹוָסף ֶשל שִּ הּוא ְּפרִּ

ֶבֶרת , ַבְרֵנַע־גֹוְלְדֵבְרגֵמִאיָרה  ֵבין ְמח 

ת ְדר  ְפרּות   ְכָראֵמל סִּ ס ְדבֹוָרה עֹוֶמר ְלסִּ ת ְּפר  ל  ָהֲאהּוָבה ְוכ 

ר ים ְוֹנע  ֵיר, ְיָלדִּ ְמא   .ָרִמי ַטל ְלֵבין ה 

 

ְבֵחי  שִּ ֹקֶרתמִּ בִּ ים ה  קֹוְדמִּ ְפֵריֶהם ה  ל סִּ ְלָדה , 'ע  י  ְסָתהה  '  ֶשנִּ

י'וְ  ר רֹועִּ  :'ָאמ 

ת" ח  מ  ת ְגדֹוָלה ּוְמש  ח  ְפָתָעה א  ֶזה ָֻּלֹו ה  ֵסֶפר ה  ֲעָטָרה !" ה 

 אֹוֶפק

יּות" ימִּ ּפּור ָמתֹוק ְושֹוֵפע  אֹוְּפטִּ יר ְלָכל קֹוֵרא ֶאת , סִּ ְחזִּ ֶשי 
ְצמֹו  YNET, ַמָיה ֵמיָטב ."ָהֵאמּון ְבע 



 מבוגרים

נוסעים נוספים   183הוריו ו־, אחיו הבכור, אדוארד אדלר, בבוקר קיצי אחד

בין הנוסעים נמצאים אשף פיננסים צעיר  . לס'עולים על טיסה מניו יורק ללוס אנג

חייל פצוע השב מאפגניסטן  , בחורה המתמודדת עם היריון לא צפוי, סטריטמוול 

אלא , זו הייתה יכולה להיות טיסה שגרתית. ואישה הנמלטת מבעלה השתלטן

שממנה ניצל בדרך נס רק אחד , שהיא הסתיימה בהתרסקות קטלנית

 .השתים־עשרהאדוארד בן ... הנוסעים

 

אבל הוא עצמו מתקשה למצוא , סיפורו של אדוארד שובה את לב האומה כולה

כרוך , הוא מרגיש שמשהו ממנו נותר בשמים. את מקומו בעולם ללא משפחתו

 –אלא שאז הוא נתקל בתגלית מפתיעה . לעד בגורלו של המטוס ושל נוסעיו
תגלית שתעזור לו למצוא תשובות לחלק מהשאלות העמוקות שעומדות ביסודם  

מה מעניק  ? איך ממשיכים לצעוד קדימה אחרי שמאבדים הכול: של החיים

  ?משמעות לחיים כשכל מה שהכרת התפרק לבלי שוב

 

הוא סיפור התבגרות מרגש ומפעים על אובדן ועל חיפוש  אדוארד היקר

ועוצר  רב־ממדידיוקן . על פֵרדה וחיבור מחדש ועל כאב ותקווה, משמעות

 .נשימה על יכולתו של הלב השבור לשוב לאהוב

 



 מבוגרים

 "האומנת"מחברת רב המכר , רומן חדש ומסחרר לאמה רוס

אישה צעירה משחקת משחקים אסורים  , נערה יתומה נלכדת ברשת של שקרים

 .המסתיר סוד אפל, תמים למראה, ובית אחוזה גדול

שם , הול רייבןנשלחת מבית יתומים לאחוזת  14נערה בת . 1988השנה היא 

עד מהרה מתחברת הנערה עם  . ממתינה לה משפחה מאמצת מאירת פנים

אך יום אחד היא מתבקשת על ידם . בתם של בני הזוג והופכת לבת משפחה

 .דבר לא נותר כשהיה –ומאז , להשתתף במשחק קטן של העמדת פנים

. שלושים שנה לאחר מכן מוזמנת שחקנית מתחילה להשתתף באירוע יוצא דופן

לדירתה נשלחת מזוודה ובה בגדים יקרים וכן תסריט לדמות שהיא מתבקשת 

וחששה של השחקנית מתפוגג  , האירוע נערך באחוזה מפוארת. לגלם במקום

,  אבל כשהלילה יורד מתברר שקבוצת האורחים במקום אינה מקרית. במהירות

 .והסכנה אורבת בכל פינה

 

,  שבה עם רומן חדש וקצבי, האומנת מחברת רב המכר העולמי, אמה רוס

כאב , שקרים, סודות: גם בו יש הכול –וכרגיל אצל רוס , שנקרא בנשימה אחת

 .לב וגעגועים



 מבוגרים

היא קיוותה  , כשליה גרין פרשה מהפרקליטות בכדי לנהל פאב אירי בחור שכוח אל בגליל

הפרשה של  "ובעיקר קיוותה ש, שתוכל לשתות כמה שתרצה ולחיות בשקט מיום ליום
  לליהשעל הדרך הרסה , הקטנה ממלון בוטיק בצפון לחיאניהיעלמותה של מאי  —" המדינה

 .מאחוריה —ולשותפיה לחקירה את החיים 

 .שנתיים לאחר מכן נעלמת ילדה נוספת מאותו מלון בדיוק ביום השנה להיעלמותה של מאי

נגררים מחדש בעל כורחם  , מנו, וליה ושותפה הוותיק, כל השדים מתעוררים מרבצם

כשהם  , משטרה ותקשורת, בחזרה לתיק הכואב והמורכב ולמערבולת של אנשי משפט

 .לגמרי לבדם מול העולם

האם תגלה ליה מה באמת קרה למאי  ? האם הפעם יצליחו השניים להציל את הילדה בזמן

 ?לאור סוף־סוףוהצדֵק יצא , לחיאני

 

 .שאינו נותן מנוח, קצבי, מושך, כל הדברים היפים הוא רומן מתח אפל

משחקת בביטחון  , לשעבר הממונה על התחום הפלילי בפרקליטות צפון, שילה ענבר

הקלאסית של הבלש השבור המקבל הזדמנות שנייה לתקן   הפילם־נואריתמרשים בתבנית 

והעוול אינו ממוקד אך ורק  , אלא שכאן הגיבורה שלנו היא פרקליטה. את המעוות בחייו

בתוצאות החברתיות  , אלא גם ואולי בעיקר, בעלילת המתח או בקריסתה של הגיבורה

חריצת גורלות ברשתות החברתיות ושגשוגם  , הרחבות של פריחת תיאוריות קונספירציה

הכמיהה של הקורא  , על כן. של גורמים שונים המתפרסמים ומתעשרים על גב הקורבנות

שלא להיסחף לעלילה הדחוסה  ואי־אפשר, לצדק היא רבת עצמה ורחבת היקף

 .והאפקטיבית שבראה כאן ענבר



 עיון

. 

 

  

 נתפס של כדור האש הענקי-לא אשכח את המראה הבלתי

העשור שבו הוטל העם היהודי אל תהומות  , 1938-1948לוחם יהודי מביא את סיפורו של החייל והמפקד חיים הרצוג בשנים 

זהו העשור שבו הצטרף הנער חיים  . אנושיים להעפיל אל תקומה לאומית-ומהם עשה מאמצים על, השואה האינסופיים

לחם בשורותיו נגד הכיבוש הנאצי באירופה והשתתף בשחרור מחנה הריכוז  , התנדב לצבא הבריטי, הרצוג לארגון ההגנה

והניח את היסודות לחיל המודיעין הישראלי שעליו  , ל שזה עתה הוקם"נטל חלק במלחמת העצמאות כמפקד בצה, בלזן-ברגן

 .לימים יכהן חיים הרצוג כנשיא מדינת ישראל. פיקד פעמיים

 

, הספר. סיפורים אלה לציבור ולהנגישלאומי -עורכי הספר השכילו לשזור את סיפורו האישי של הרצוג עם הסיפור הציוני

,  חושף פרטים עלומים רבים על עשור משמעותי בחיי עם ישראל, המבוסס על מחקר היסטורי מקיף ועל תעודות מקוריות

ובכך תורם תרומה חשובה למחקר ההיסטורי על אודות התקופה הדרמטית של המעבר משואת העם היהודי לתקומתו בארץ  

 .ישראל

" 

, התעוררתי לזירת תאונה. התעוררתי לכאוס לתוך צעקות וסירנות"

אני  . באותו רגע הבנתי שהחיים שלי עומדים להתמוטט. התאונה שלי

מהלך אחד ". נהגתי את הרכב שלי ואת הבנות שלי לתוך צומת מוות
שניה  , יובל אחת, תאונה אחת ?Game over-שמשנה את כללי המשחק ו

. באנשים, בהישגים, חייה של יובל היו חיים מלאים בעשייה. מט-אחת ושח

יובל היוותה עבורנו מודל לחשיבותו של  , עימנועשרה שנותיה -בשתים

הוא ספר השראה " קוביות משחק... "לחשיבותם של החיים, הרגע

כולנו מקבלים בחיים קוביות משחק שאיתן אנחנו  . המבוסס על חיינו

הספר מיועד לתת כלים ! מחליטים כיצד לבצע את המהלך הבא ולנצח

ומתווה את הדרך לצמיחה ולחיים מלאי , להתמודדות במצבי משבר

אבל גם  , בחרתי להתחבר לחלקים של העוצמה שבי, מתוך אובדן. תשוקה

  .לכישרון ולשתף ולחזק אחרים, לחלקים של הרכות



 :שעות הפתיחה שלנו

 
     8:30-15:30           ראשון  

 12:00-17:30           שני  

 8:30-15:30   שלישי  

 8:30-15:30   חמישי  
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 !להתראות
 ספריית מטה יהודה

קריאה היא  "

דלת פתוחה אל 

  ." עולם מוקסם
 מוריאק פרנסואה
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