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מתורגם-מבוגרים

שטרנברג ובעלה יוליוס לבנותיהם מתנפצים כשהנאצים  אמנדההחלומות שטוו . 1939, ברלין

שורפים את חנות הספרים המשפחתית שלהם ושולחים את יוליוס , משתלטים על ברלין

נמלטת לדרום צרפת בתקווה למצוא מקלט  , הנואשת להציל את בנותיהאמנדה. למחנה ריכוז

ועל המזח  , בדרך לשם יש סיכוי נוסף לבריחה בספינת פליטים המפליגה לקובה. בבית ידידה

היא מגיעה לדרום  . נאלצת לקבל החלטה בלתי אפשרית שתרדוף אותה לשארית חייהאמנדה

מוצאת את עצמה במחנה  ואמנדה, אך ההפוגה הקצרה נקטעת עם הגעת הנאצים, צרפת

.עבודה שבו היא שבה ובוחרת בקורבן הרואי

בת השמונים מקבלת שיחת טלפון מאישה המביאה לה מכתבים דובאלאליז. 2015, ניו יורק

היא צרפתייה קתולית שהגיעה לניו יורק אליז. מתקופה וממדינה שאילצה את עצמה לשכוח

אותם  , והיא נדהמת לגלות שאלה מכתבים בגרמנית מאמה, אחרי מלחמת העולם השנייה

שבעה עשורים של סודות , להדוף את עברהאליזלמרות מאמציה של . כתבה בזמן המלחמה

.מתחילים להתפורר

ומתעד את אחת הזוועות המחרידות  , אמיתייםמבוסס על אירועים סיפורה של הבת

על  ְגלאן-סּור-אֹוָרדּורטבח התושבים של הכפר הצרפתי, שהנאצים ביצעו במהלך המלחמה

הכפר מעולם לא הוקם מחדש ונותר  , גול-בהוראות נשיא צרפת דה. אס-אסהוואפןידי חיילי 

,  הספר הזה הנו סאגה משפחתית יפהפייה וסוחפת על אהבה. בהריסותיו כאנדרטת זיכרון

.הישרדות וגאולה בצלה של מלחמת עולם



מתורגם-מבוגרים

היא עוברת לגור עם משפחת בעלה בחוות החיטה  , כאשר אלזה מרטינלי מתחתנת

אלא שלאחר שנים של שגשוג מגיעות סופות אבק ובצורת שהופכות . שלהם בטקסס

יחד עם השפל הכלכלי הגדול ועם משבר בחיי . את החיים בחווה למאבק הישרדות

היא מחליטה לצאת עם שני ילדיה לדרך  . חייה של אלזה עוברים טלטלה, נישואיה

,  בניגוד לחלומות ולציפיות, אך שם. ובדרך לא דרך הם מגיעים לקליפורניה, חדשה

אלזה מתפרנסת  . והמקומיים מתייחסים לתושבים החדשים כאל נוכלים, אין עבודה

היחס המחפיר של . ומתעקשת שילדיה ימשיכו ללמוד, בקושי מעבודות מזדמנות

ובעידוד בתה המתבגרת והמרדנית  , בעלי החוות לפועלים הפשוטים מקומם אותה

,  אלזה נאבקת לשרוד כאם יחידנית. היא משתלבת במאבק למען זכויות העובדים

.גם כאשר הדבר נראה בלתי אפשרי, למצוא את קולה ואת כוחותיה

אלא גם סיפורה של  , הוא לא רק סיפורם של אלזה ובני משפחתהארבע הרוחות

מתוכו מתגלות גדולתה של האהבה ועוצמות הרוח  . התקווה לחיים טובים יותר

הספר סחף קוראים נלהבים ברחבי  . העומדות בפני קשיים בלתי נתפסים, האנושית
.רבי־המכרהעולם וכיכב בראש רשימות 



מבוגרים

.  אבל תזכרי דבר אחד. "כמעט התריס, הוא זעף" ,אני אספר לך מה שאת רוצה לדעת"

."את ביקשת את זה

ובערב תעמוד  , בילדותה נהגה לידיה לדמיין כיצד תעביר את ימיה בחזרות מפרכות. 1933

המציאות הייתה זוהרת  , בפועל. על במות ותשתחווה בפני קהל לקול תשואות סוערות

.  היא לא זכתה בתפקידים הראשיים והנדודים בין ערי פולין היו קשים ואף מסוכנים. פחות

ובמהלך ששינה את חייה לעד היא כרכה את זרועה  , ערב אחד התפרץ לחדרה גבר מרשים

.מחדר ההלבשהאיתובזרועו ויצאה 

לא יכולים להיות אפורים יותר  , משכילה ונחושה, חייה של עולה צעירה ממרוקו. 1959

ועובדת כטבחית במכרות  , כשהיא חיה עם אביה השתלטן באילת הרחוקה והבתולית

ולא  , קזבלנקה, היא מתגעגעת לעיר הולדתה. עבור בוס שמתעמר בהבתמנעהנחושת 

.ולדעות הקדומות של הסובבים אותה, בלב השממה, מצליחה להסתגל לחיים במדבר

פרט  , היא לא יודעת עליו דבר. הכול משתנה כאשר יום אחד יוצא להגנתה כורה צעיר וגאה

ובצעד חסר תקדים  , לאחר התעניינות מצידה. לכך שהוא מאלה ששרדו במלחמה האיומה

.הוא מתחיל לספר לה על הצוואה של לידיה, עבורו

הוא רומן היסטורי מרגש ומפתיע על , קדםרדאדנה מאת הסופרתהצוואה של לידיה

.אהבה שחוצה מוסכמות ועל נשים חזקות שלא היו מוכנות להיכנע למגבלות התקופה

דנה עוסקת  . וזכה להצלחהיהלומיםיצא לאור בהוצאת, בעיניים כלות,ספרה הראשון

.'הסיפור של דנה'בכתיבה משנות נעוריה ובעלת בלוג 



עיון-מבוגרים 

שסברו  , נשים צעירות מסלובקיה999נכנסה בשערי מחנה אושוויץ רכבת ועליה 1942במרס 27-ב

זו היציאה הראשונה אל מחוץ  היתהלרובן . לתומן שהגיעו למחנה עבודה לשהות בת שלושה חודשים

לימים יוגדר השילוח הזה כטרנספורט הראשון שהגיע לאושוויץ במסגרת הפתרון  . לגבולות ארצן

.כל אלה טרם קרו, הסלקציה בתחנה, האיקוניהקעקוע . הסופי

,  בימיו האחרונים של המחנה, וכעבור שלוש שנים; מרבית הנשים האלו נרצחו בתוך חודשים ספורים

שנידונו אף לשרוד את צעדות המוות מאושוויץ  , נותרו מהטרנספורט הראשון כחמש נשים בלבד

.לגרמניה

היא אחת , שבמזרח סלובקיהה'לבוצבעיירה 1914באוגוסט פולדייוצישנולדה בשם , שקודובהיוליה 

וסיפורה מרעיד הנימים  , שנים ספורות לאחר השחרור העלתה את קורותיה על הכתב. מאותן נשים

.רואה אור לראשונה בעברית

בירקנאו מבפנים  -מציג בפני הקורא את מחנה אושוויץמסלובקיה לאושוויץ–שלוש שנים ללא שם

ובפרט  , ומספק הצצה נדירה אל קרביו של המחנה ואל חוויותיהם היומיומיות של הקורבנות היהודים

מתי ובאיזה אופן הבינו את  ? כיצד פירשו את המראות והאירועים בזמן אמת. אל חייהן של הנשים

את המענה לשאלות הללו ולרבות  ? איך עלה בידן לשרוד את התופת? מהותו של המקום שאליו הגיעו

.אחרות ימצא הקורא בין דפי הספר על פס הזמן הארוך של העדות ולאור המראות המשתנים במחנה

עוכרי  , נשימהעוצריייסורי השאול של צעדות המוות והשיבה הנוגה הביתה הם , תיאורי החיים במחנה

.  רעות מופלאה ותובנות אנושיות מרגשות, אך בה בעת שזורות בהם אהבת אדם, שלווה ומטלטלים

בירקנאו במשך שלוש שנים ארוכות הוא עדות  -על אודות מי ששרדו באושוויץשקודובהסיפורה של 

.ייחודית וחשובה מאין כמוה



עיון-מבוגרים

העולם של ימינו כמעט מזמין  ... הפנדמיה הבאה תקרה מהר בהרבה ממה שחושבים"

והמרחב מרושת בקווים של חברות תעופה  , אנו גרים בערי ענק צפופות במיוחד. פנדמיות

".המטיסות נוסעים בצפיפות רבה, זולות, יעילות

,  הזדהות, אחדות לאומית: מלחמות חשפו בדרך כלל צדדים יפים בהוויה הישראלית

חוסר  : הציפה את כל הרע והעלוב, לעומת זאת, מגפת הקורונה. התנדבות ועזרה לזולת

אגואיזם  , יתרפוליטיזציית, חוסר דוגמה אישית, תחמנות, הסתרה, עיגולי פינות, משילות

פשטו הגיבורים לרגע את מדיהם וחזרו  , ככל שחלף הזמן ופחת העניין. קיצוני ושבטיות

.לקוטנם הטבעי

סיפור על מסירות נפש בצד , זהו סיפור של טובים מול רעים ושל חכמים מול חכמים פחות

.אדישות ואפתיות ועל חזון מול אפרוריות ורדידות

שכיהן במשך שמונה שנים כראש המכון הביולוגי והוביל את התוכנית , שמואל שפירא' פרופ

,  לא הופתע מהמגפה ונערך לקראתה בצורה מקצועית ככל האפשר, לפיתוח החיסון הישראלי

התבונן , מאיתנוכמו רבים , גם הוא. אולם דבר לא הכין אותו לקרקס שהתרחש לנגד עיניו

את תחושותיו ומסקנותיו הוא מעלה  . נכוחה במציאות ולא האמין למראה עיניו ולמשמע אוזניו

.וגם בלא מעט עצב, בספר זה בציניות המתובלת בלא מעט הומור

הוא מציע  . אף על פי כן הוא אינו מפנה אצבעות מאשימות מדי ואינו קורא לעריפת ראשים

לא כדי ; זהו סיפור שמשמש תמרור אזהרה. ובמהרה, פשוט להסיק מסקנות ולהפיק לקחים

אלא פשוט על מנת שעם בוא  , (עד כמה שזה מפתה" )אמרתי לכם"לבוא אחר כך ולהגיד 

או חלילה במצב גרוע  , לא נמצא את עצמנו שוב באותו מצב, שבוא תבוא, הפנדמיה הבאה

.עוד יותר



ילדים

שבהם קשה  , במהלך שגרת היום שלנו עם הילדים יש המון רגעים מתסכלים

במיוחד כאשר  . כועסים או שאינם משתפים פעולה, לנו להבין למה הם בוכים

מה  ? מה קורה לילדים ברגעים האלו". נכון"הכלאנחנו בטוחים שעשינו 

?אנחנו מפספסים

נותן הצצה ייחודית לאופן שבו תמר חווה את שגרת  " טיפה של כוח"הספר 

ושל ילדים  , וכיצד דברים פשוטים משפיעים על כוחות הנפש שלה, היום שלה

הורים אשר קראו את הסיפור תיארו כי הוא אפשר להם להבין טוב  . בכלל

חדשה המעודדת  " שפה"ויצר עבורם, יותר מצבי בכי או כעס אצל ילדיהם

.הבנה הדדית



ילדים ונוער

.

אבל אבא שלו לא יכול לבוא למסיבה , יש לו יום הולדת. יואב בן חמש
.בצבא–שעורכים לו בגן כי אבא 

?מה קורה במשפחות של משרתי הקבע בצבא ההגנה לישראל

,  דרך קורותיו של יואב נפתח צוהר אל חייהם של ילדי משרתי הקבע

הספר מאיר את גודל . שאביהם אינו נוכח בחיי היומיום שלהם בבית

על  , השליחות של האב ואת מעורבות המשפחה כולה במשימה

.האתגרים ועל היופי הטמון בכך

על  , בהומור ובגובה עיניו של ילד מוגשים מבנה הצבא והחילות

.תפקידיהם השונים

,  פיזיותרפיסטית, אם לשלושה בנים, מבוסתן הגלילשני פאולה צורי

.188בחטיבה 74ד "מג, אלוף אלעד צורי-נשואה לסגן

עובדת קהילתית ונשואה  , אם לארבעה ילדים, מקדומיםהילה לוי

.לכישפ"באומפקד 5ט "מח, משנה אורי לוי-לאלוף

הנמצאים בליבת העשייה  , שנשואות שתיהן לאנשי קבע, שני והילה

ומגדלות ילדים עם שמחה בלב ומתוך תחושת  , הצבאית הפיקודית

דתית , מציגות את ארץ ישראל היפה של כולנו, שליחות משפחתית

.וחילונית כאחד



ילדים ונוער

.
של כדור האש הענק

ספר ילדים יפהפה שמזכיר לכולנו כי מה שקושר ומאחד בינינו  

.גדול מכל מה שמפלג אותנו

הוא לא יודע כמה היא מלהיבה עד שחבריו  . דב יוצא להרפתקה

?  מה יגלו חיות היער בסופו של המסע המשותף. מצטרפים אליו

כולנו יוצאים יחד למסע  : את האמת הפשוטה והחשובה מכולן

ואנחנו זקוקים זה לזה כדי ליהנות ממנו וגם כדי לחזור , הזה

.  הביתה בשלום

ליווין  המאיירת, מוריס יצר סיפור משמח ומחמם לב' רד ט'ריצ

ויחד חוגגת היצירה שלהם את , הוסיפה את איוריה הנפלאיםפם

.כוחה של הקהילתיות ואת השמחה וההנאה שבשונות

אך האמת  , מתאים לגיל הגן. קלדקוטזוכה מדליית הכבוד של 

. הפשוטה והקיומית בו תדבר גם אל לב המבוגרים



ילדים ונוער

.

של כדור האש הענק
אמרה לי שכדי שבחורה כמוני תשרוד בעיר הזאת אני צריכה לואיזהגעתי לפריז כשרק

הדגימה לי איך היא מכניסה שתי ידיים לכיסים  לואיזאחרי הנאומים . להקרין ביטחון

.איך היא לא סוטה מהמסלול. ינס ומתקדמת בקצב אחיד ובקו ישר'האחוריים של הג

אבל להפסיק לדבר  , ללכת באמצע המסדרון של המטרו בקצב מתון אני מצליחה לפעמים

.שליאמאכשאני מדברת עם עצמי אני בעצם מדברת עם . עם עצמי אני לא מסוגלת

בת דודתה מלמדת אותה כל . מרים מגיעה מירושלים לגור עם דודיה בפריז לאחר שאמה מתה

אבל אפילו היא לא יכולה למנוע ממנה להתאהב בבחור עם העיניים  , מה שצריך כדי לשרוד

.זה שאסור לה לאהוב, הממגנטות

נרתעת ומוקסמת גם יחד מפריז  , נערה אופנתית וקשוחה שהחיים הדיחו אותה לשוליים, מרים

העיר שבה מהגרים מכל העולם ; האמיתייםשל החיים , פריז של השיכונים-" האחרת"

,  הכישרון שלה לעיצוב אופנה עשוי להוביל אותה לעתיד מזהיר. מתמודדים עם חיים מאתגרים

.הכול עלול להתרסק, אבל כשסודות איומים נחשפים

,  וגם ביטוי של יופי חבוי, אובדן, בושה, בסיפור התבגרות קורע לב נפרש לפנינו דיוקן של כאב

,  סיפור שמכיר בחשיבותן של עצמאות וחירות מכל סוג שהוא. של חלומות שעשויים להתגשם
.לא משנה מאין באנו והיכן אנחנו נמצאים–וגם בהשפעתם של גבולות ומגבלות בחיינו 

,  מרצה לחינוך ופעילה חברתית, כתבה קרוב לעשרים ספרים לילדים ולנוערזהביורטהתמר 

זכה בפרס שרת התרבות על  , "רוזיהשיר של ", ספרה הקודם בסדרת פרא. כלת עיטור אנדרסן

הוא הספר התשיעי שנבחר לסדרת פרא לספרות מקור   מנטהדיאּבֹולֹו.שם דבורה עומר

.המביאה לקוראות ולקוראים קולות חדשים ולא שגרתיים, עכשווית



:שעות הפתיחה שלנו

8:30-15:30ראשון

12:00-17:30שני

8:30-15:30שלישי

8:30-15:30חמישי

02-9958997



!להתראות
ספריית מטה יהודה

ספרות טובה  "

מזכירה לך שאתה  

לא לבד באנושיות 

לין אולמן~." שלך

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%9F

