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 הספרייה שמחה תמיד לקבל תרומות ספרים.

 תודה רבה לתורמי הספרים.

 קריאה מהנה

 הטקסטים ותמונות הכריכות נלקחו מאתרי ביקורת ספרות.

 

 ספרות יפה:

 צוויג, סטפן           /   שעות בחיי אישה 42

 

הצרפתית נרעשים, כאשר אישה שיש לה הכל נוטשת בחטף את  אורחי פנסיון קטן בריביירה

בעלה האמיד ואת שני ילדיה. בתוך הסערה שמתעוררת בקרב אורחי הפנסיון, בולטת דמותו 

של המספר, המגן בחירוף נפש על האישה הסוררת, שאותה לא הכיר. ומה מביא אורחת 

לחדרה, כדי לחשוף בפניו אחרת, קשישה ערירית מאנגליה, להזמין דווקא את האיש הזה 

מאורעות דרמטיים שאירעו בחייה ביממה אחת, שנות דור קודם לכן, והפכו את עולמה על פיו 

למשך חצי יובל? גם בהינתן חמישים ניחושים, לא יוכל הקורא להעלות בדימיונו את התשובה 

 המקלע דמוי העט שלו.-שיורה בו צוויג מתת
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 ן     צוויג, סטפ/    מנדל של הספרים

 

יום מהגר יהודי -אל שולחן פינתי קטן בקפה ״גלוק״ הווינאי בתחילת המאה העשרים ישב יום

מרוסיה. תכירו: יעקב מנדל. מבוקר עד ערב נבר מנדל באדיקות טקסית, כשיכור השותה כוס 

אחר כוס של המשקה האהוב עליו, בספרים, בקטלוגים, ברשימות ובפתקאות, וחקק אותם 

וני ומאורעותיו היו זרים לו. אספני הספרים, החוקרים והסטודנטים עלו בזיכרונו. העולם החיצ

לרגל אל השולחן הפינתי בקפה, והאיש שזכר הכול מצא להם את מבוקשם. הזמן חלף. העיר 

וינה השתנתה, דור חדש התהלך ברחובותיה, ואף המשיך לשבת באותו קפה "גלוק". אבל 

 צד לפענח את תעלומות חייו? מנדל כבר לא היה שם. מה עלה בגורלו?  כי

                              

 רודורדה, מרסה   /   סצינות מברצלונה

     

עם מי שהיתה  –ברצלונה  –טיול סיפורי במרחב ובזמן באחת הערים האהובות ביותר 

הסופרת הקטלאנית המרכזית ביותר במאה העשרים: ַמרֶסה רּודּוֵרָדה. גיבורי הספר הם 

בשר ודם, וכך גם השוק בשכונת גראסיה של פעם, בית הקולנוע העירוני, אזורים  דמויות

כפריים למחצה שמתהלכים בהם ילדים ועלילות, רכבות יוצאות ומגיעות, בר טיפוסי, דירות 

 ורחובות: לפנינו עיר שרוצה לפרוח ולבלוט על אדמת אירופה. 

   

 

                          



 סנדקר, ין פיליפ   /     הצד הרחוק של הלילה

    

 פעם את האמון שלנו בבני אדם לאחר שכבר אבד לנו?-האם אנחנו מסוגלים לשקם אי

סיוט נורא: דייוויד, בנם בן הארבע,  במהלך חופשה במחוז סצ'ואן חווים פול וקריסטינה

תנאים מוחזר דייוויד לידיהם, אבל החוטפים אינם מוותרים; הם רוצים -נחטף. בתנאים לא

לשוב ולשים עליו את ידם. המקום היחיד שבו תוכל המשפחה להיות בטוחה תהיה השגרירות 

ימנעות האמריקאית בבייג'ינג, אך את הדרך הארוכה לשם הם צריכים לעשות תוך ה

מאוטובוסים, רכבות ונמלי תעופה על מנת שהחוטפים לא יוכלו להבחין בהם. מי יהיה מוכן 

להעניק להם, תוך סיכון חייו, מקום מסתור ויעזור להם לצלוח את המסע לשגרירות? במי הם 

 יכולים לבטוח?

הם  הצד הרחוק של הלילה מספר על בני אדם שכמעט לא נותר להם מה להפסיד, ודווקא לכן

 שומרים על האנושיות שלהם. 

                            

 הרן, ליאן   /     (: שלג על עצי הדובדבן4סיפורי האוטורי )

 

שלג על עצי הדובדבן , החלק השני בטרילוגיה האפית סיפורי האוטורי, לוקח אותנו ליפן 

ויות חצויות ועל אהבה מיתולוגית של ימי הביניים ומספר על התנגשות בין כוחות, על נאמנ

 לוהטת.

טבעיים, -טקאו, יורש לשבט אוטורי המהולל, נשבע אמונים לאחווה. בזכות כישרונותיו העל

יכולתו להפוך לבלתי נראה ושמיעתו החדה הוא הופך למתנקש קטלני ביותר. עליו להפנות 



חש לאהבתו גב לחינוכו שוחר השלום, לוותר על זכותו מלידה לעושר, לאדמות ולכוח, ולהתכ

 לקאדה. אם לא יתמסר לדרכיה האלימות של האחווה, אנשיה יהרגו אותו.

טקאו מתבגר והופך לגבר ויוצא לדרך רצופת סכנות, קשיים ומאבקים. אהובתו קאדה 

משמשת כעת כלי משחק יקר ערך בידי מצביאים חסרי רחמים, ועליה להסתמך על 

 את מקומה בעולם של גברים אדירי כוח.פיקחותה, על יופייה ועל ערמומיותה כדי לבסס 

                                        

 חילו, אלון    /   רצח בבית האדום

    

, ששיאם ברצח הסופר והמנהיג יוסף 1241הספר עוסק במאורעות הדמים בשנת תרפ"א, 

הוא הבית  –, בין הפרדסים וחולות יפו חיים ברנר וחבריו, השוכנים יחד בבית משפחת יצקר

האדום. ההתרחשויות הדרמטיות והטרגיות מתוארות מנקודת מבטם השונה של שלושה 

  עדים, המכוננים יחד תמונה מורכבת מבחינה חברתית, אתית וערכית.  

                                   

 כהן, איריס   -אליה/  מכתוב 

 

תּוּב",   הוא סיפור סוחף של אהבה ובגידה, שחודר באורח נוקב לעולמן של דמויות הרומן "ַמכְּ

 מורכבות ולא צפויות.

הלשון הערבית היא שדוחפת את עירית, גיבורת רומן הביכורים המסעיר הזה, להתאהב 

באחסאן, והיא שמשקמת ומחזירה לעירית את זהותה, שהלכה לאיבוד בנבכי הישראליות 



ן הערבית תפקיד מכריע בהתפתחות העלילה, עד שהיא הופכת החדשה. כך, מוטל על הלשו

 לגיבורה הלטנטית, ואולי אף האמיתית, של הרומן.

                              

 קשוע, סייד   /    עקוב אחר שינויים

      

הסופר, גיבור הספר, מתפרנס מכתיבת סיפוריהם של אנשים אחרים; אנשים ונשים 

הו לצאצאיהם, אנשים ונשים שיש מי שאמר להם שיש להם סיפור המבקשים להשאיר מש

חיים מרתק, וכדאי שיעלו אותו על הכתב, אנשים ונשים שבטוחים שהעולם, או לפחות הארץ, 

מחכה למוצא פיהם. )אתם בטח מכירים כמה אנשים שכאלה(. ומשאינם יודעים בהכרח 

ור חייהם, והוא, בדרכו, מצליח לכתוב, הריהם לוקחים סופר צללים, ומספרים לו את סיפ

                               להוציא סיפור שניתן לפרסמו, גם אם הפרסום הוא אך ורק ל"חוג המשפחה". 

בין לבין הקורא נחשף לתחושותיו של ערבי, ערבי פלסטיני, שכותב בעברית, ליחס אליו, 

                                ה.ליחס לערבים, לגזענות, לפחד המשותף, לדחייה לחוסר האהב

 

 ילדים ונוער:

 רירדן, ריק/   (: המבוך הבוער3גורלו של אפולו )

  

המבוך הבוער הוא הספר השלישי בסדרה גורלו של אפולו, שמחזירה את הקוראים לעולמם 

של פרסי ג'קסון וחבריו, בהרפתקה מותחת ומצחיקה עם הגיבור הכי אנושי שֵאל 

 יכול להיות.מהאולימפוס 



אפולו וחבריו שוב יוצאים לדרך, הפעם לקליפורניה, בחיפוש אחרי האורקל השלישית. אומנם 

מבוך  -הם מצפים למזג אוויר חמים, אבל שום דבר לא מכין אותם לשממה שהם פוגשים 

לוהט מתפרש מתחת לפני האדמה והופך את הארץ הירוקה למדבר! לרוע מזלו של אל 

ת אותו אל המבוך הזה בדיוק. כדי להגיע לאורקל הכלואה בין הלהבות השמש, הנבואה שולח

על אפולו וחבריו לגבור על קיסר צמא דם, להילחם ביצורים שעירים עם אוזניים עצומות, 

 לחמוק ממכשפת עם בעיות משפחתיות ולהביס סוס מדבר עם פתיל קצר. 

                            

 י, דנההלואלעזר  -  מבצע טורונטו 

  

קדמו לו הספרים "מבצע מנהטן",  .מבצע טורונטו הוא הספר הרביעי בסדרה שליחות חשאית

 "מבצע ברלין" ו"מבצע קהיר".

יוצאים למבצע חשאי קטן  –שני נערים ונערה שפועלים בשליחות המוסד  –גיא, רועי, נועם 

קליין, אח ואחות בני חמש  אך חשוב בישראל. בינתיים כל המדינה מדברת על מוישי וריבקי

 ושש שנעלמו מביתם שבירושלים בתחילת חופשת הפסח.

גיא מדוכא מהפרידה מנועם, ובלי חשק רק נוסע עם הוריו לביקור משפחתי בטורונטו, העיר 

הגדולה בקנדה. שם, בנסיבות מפתיעות, הוא נתקל במידע שיכול להוביל למציאתם של 

 ריבקי ומוישי הקטנים. 

                   

 מוראי, מרי אוד  /    אחי פשוט 

     



 רוצה שתהיה לו כבר חברה והוא אוהב  .  הוא מאד,  עולה לכיתה י"ב11 ה בן קֽלֶבר מאלורי

 מאוד את אחיו הגדול והמוזר, שכולם קוראים לו פשוט.

                                                           אבל שום דבר אינו פשוט בחייהם של האחים מאלורי. 

 קלבר מוכן להקריב הכול כדי להציל את  כשאביהם מחליט לשלוח את פשוט למוסד סגור,

 אחיו. יחד הם עוזבים את הבית, ומאותו רגע הכול מסתבך באמת...

                

 רוטנר, ליאת /   יומנו של מיקו בל 

     

אחד הביתה ומגלים באמצע הסלון קרנף? ואם זה ה הייתם עושים אם הייתם חוזרים יום מ

 לא מספיק, מגלים חנות שיקויים קסומה, שמתנהלת ממש מתחת לרצפת הבית שלכם?

איש זועף שכמעט לא , ילד רגיל לגמרי, שגר עם סבא שלו, 11-זה מה שקורה למיקו בל בן ה

ח את דלת מדבר וכמעט לא מתייחס אל מיקו, אבל יש לו חוק אחד: אסור למיקו לפתו

 המרתף.

בקבוק עם  –בוקר אחד מיקו מתבלבל ולוקח לבית הספר במקום את בקבוק הלימונדה שלו 

שיקוי קסמים מיוחד... מרגע זה מתחילה שרשרת של אירועים מטורפים, שבמהלכם מיקו 

מגלה סוד שהוסתר ממנו כל השנים: סבא שלו מנהל מתחת לאדמה חנות שיקויים ליצורים 

 א שעכשיו סבא נעלם, ומיקו חייב לקחת על עצמו את ניהול החנות. מכל העולם. אל

 

 

 

 

 



 ווטר, מארג'רי      /    נערות בחברה: ספורים לנערות

          

נערות בחברה הוא אסופה של סיפורים קצרים שפרסמה מארג'רי ווטר בסוף שנות החמישים 

. האסופה יצאה לאור לראשונה בראשית שנות השישים, רגע לפני American Girlבמגזין 

תנועת תרבות הנגד והמהפכה החברתית. הנערות בספר הן לכן תמיד ילדות טובות, בנות 

טובות, תלמידות טובות, שעושות רק טוב. עדיין, כמה מפתיע, למרות השפה הארכאית 

ליבם של נושאים שהזמן והמקום  וגינוניהן המיושנים של הדמויות הצליחה ווטר לגעת בלב

  לא יכולים להם. אהבה ראשונה, קשיים חברתיים, קשיים משפחתיים, אפילו הפרעות אכילה.

 

 ביוגרפיה:

 סמיט, שהם     /   אגדת אסטריד: סיפורה של אסטריד לינדגרן

       

בפרקים קצרים, . אסטריד לינדגרן הסופרת השבדית המספר את סיפור חייה של ספר 

המתורגמת אט אט  של לינדגרן מפה מרתקת של ביוגרפיה פרטית שהם סמיט פורשת

                                                                                                 לדמויות ספרותיות. 

בהיותה ית יש ילדת טבע ששמה אסטריד שנולדה וגדלה בחווה, ועוד ’ינג’מאחורי בילבי הג

” השיבה לו: שניהם!” מה יותר כיף לכתוב או לטפס על עצים?“ילדה שאל אותה הדוד גונר: 

כתיבה היא רכיבה על סוס, כשעולים על סוס ומתחילים לדהור, שוב ”מים תדע אסטריד, לי

 …”.לא מתחשק לעצור



ם יש לומר לילדי” אגדה ששינתה את עולם הספרות וידעה ש-אגדה על סופרת סמיט ארגה

את האמת, גם כשהיא קשה, והאמת היא שבחיים, בכל חיים, יש זמנים קשים וזמנים 

לא להשאיר את המוות “והיא ידעה להביא את החיים ואת הדמיון, ותמיד זכרה ”. עצובים

 ”. מחוץ לספרות

                            

 פנטזיה ומדע בדיוני:

 

 בלק, הולי  /  (: מפתח הארד 3מגיסטריום )

 

. מבחן הברזל ויד הנחושת, שני הספרים מגיסטריום מפתח הארד הוא השלישי בסדר

 .התלהבות על ידי קוראים בכל העולםהראשונים, התקבלו ב

משוכנע שכל הצרות נותרו מאחוריו ומעכשיו עולם  אחרי חופשת קיץ מהנה ורגועה, קאל

הקסם יאיר לו פנים. תקוותיו מתנפצות אחרי שערב הוקרה לו ולחבריו מסתיים בניסיון 

התנקשות בחייו ובמותה המחריד של אחת מתלמידות המגיסטריום. קאל, תמרה וארון 

אמצים של קוסמי מבינים ששום מקום אינו בטוח עד שיתפסו את הרוצח האלמוני. כאשר המ

המגיסטריום לאתר את האיום נכשלים שוב ושוב, לא נותרת לקאל וחבריו ברירה אלא לחשוף 

בעצמם את זהותו של האויב שלהם. אבל עד מהרה הם מגלים שכדי להוציא את האמת לאור 

 יהיה עליהם לסכן את חברותם ואפילו את חייהם.

 

 

 

 

                                 



 בלק הולי      /    (: מסכת הכסף 4יום )מגיסטר

     

 ת מגיסטריום.הרביעי בסדר

החיים של קאל הולכים ומתדרדרים. החבר הכי טוב שלו איננו, האנשים הקרובים אליו ניתקו 

לא לבד כמו שהוא חושב. כאשר מתחילות  מגע, והוא סגור בכלא מאובטח. ובכל זאת, קאל

להגיע שמועות על כוונות להוציא אותו להורג, קאל משתחרר מהכלא במבצע הצלה נועז 

ומגיע לאי נטוש ומסתורי. עד מהרה הוא נשאב לתוך עולמות של יומנים סודיים, של אויבים 

לו ואת גורלם נסתרים ושל לחשים להחייאת המתים. הבחירות שיעשה עכשיו יחרצו את גור

 של כל חברי המגיסטריום.

 

 עיון:

 ליביו, מריו         /  מסע בעקבות הסקרנות האנושית למה? 

 

 שאיפתנו העמוקה לדעת למה. –הסקרנות הטבועה בנו מבטן ומלידה 

הסקרנות חיונית ליצירתיות. היא מרכיב הכרחי בתחומי אמנות רבים ושונים, מרומנים 

קולנועיות ועד ציור, פיסול ומוסיקה. הסקרנות היא הכוח המניע את המדע, בלשיים ומדרמות 

כך סקרני, או מה -אך אין עדיין תמימות דעים בין המדענים בשאלה למה האדם הוא יצור כל

                                                               טיבם של המנגנונים המוחיים האחראים לסקרנותנו.

יו ליביו חוקר את הסקרנות באמצעות סיפור חייהם של אנשים ידועים בסקרנותם, כמו מר

אסטרונאוט בעל תארים בסטטיסטיקה,  –רד פיינמן, סטורי מסגרייב ´י, ריצ´לאונרדו דה וינצ

 גיטריסט הרוק והדוקטור לאסטרופיסיקה, ועוד רבים אחרים.  –ברפואה ובספרות, בראיין מיי 



                 

 סנדקר, ין פיליפ   /   הדרך הארוכה אל החכמה: סודו של הנזיר הזקן

 

אוסף מרתק של מעשיות ואגדות עם בורמזיות שפותח צוהר להיסטוריה ולתרבות של האומה 

עשרות פעמים בבורמה על מנת  פיליפ סנדקר-ביקר הסופר יאן 1221העתיקה הזו מאז שנת 

מכר. -לערוך תחקירים לספריו "אמנות ההקשבה לפעימות הלב ומיתרי הלב" שהיו לרבי

במהלך הביקורים הללו סופרו לו אינספור מיתולוגיות, מעשיות ואגדות עם ששבו את לבו עד 

שהחליט לבסוף לקבץ אותן בספר. היו אלה אנקדוטות נוגעות ללב שהצביעו על העושר 

המיתולוגי של עמי בורמה השונים ועל רוחניות בני האדם, והראו עד כמה הטביעה החשיבה 

 .חותמה על החברה במשך מאות שנים הבודהיסטית את

 

 שירה:

 יונג, נעמה     /    כבשת הדבש 

         

שיריה של נעמה יונג הם תולדה של שני קצוות בחייה, מצד אחד העולם המיסטי והרוחני 

המושתת על הנפש ומצד שני העולם המעשי המושתת על החומר. מצד אחד היא נמשכת אל 

היוגה ועולם הטבע, ומצד שני היא עובדת לפרנסתה כקבלנית המקימה בתים. ואכן השירים 

ם הבנויים על שרטוטים מדויקים של מילים, מאידך הם שלה הם מבנים שלמים ומהוקצעי

נושאים אתם תוכן אוניברסלי ומסרים רוחניים, עדות על נפשנו ועל עולמנו. השירים היפים 



והחכמים הללו מדגישים את העובדה כי אי אפשר להפריד בין החומר לרוח, הקריאה בהם 

                        )אלי אליהו(  מו.העולם על כל ניגודיו וקשייו ולהשלים ע מאפשרת לקבל את

 

 


