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 πππהאחיות אביה ודריה,
המוכרות לנו מהספר "הסוד
שלי" מאת מאירה פירון
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שתרומתן להתפתחות הרוח
היהודית והעם היהודי מהותית
ומרכזית.
היצירות נבחרו עלידי ועדה
מייעצת ,שבה חברים חילונים
ודתיים ,רבנים ,חוקרים ,אנשי
ספרות ורוח ממגוון תחומים,
המייצגים זרמים שונים בעם
ישראל .חברי הוועדה הם הרב
עדין אבןישראל שטיינזלץ,
הסופר א.ב .יהושע ,פרופ' משה
הלברטל ,ד"ר גדי טאוב ,ד"ר
רות קלדרון ,פרופ' אביעד
קליינברג ,הסופר יורם קניוק,
פרופ' ידידיה שטרן והרב יובל
שרלו .בראש הוועדה עומד
נחום לנגנטל.
לכל כרך צורפו מבואות
הסוקרים בקצרה את ההקשרים
הרעיוניים,
ההיסטוריים,
היהודיים
התרבותיים,
והישראליים של הספר .למעט
טקסטים שאינם כתובים עברית
במקור )כמו ספר הזוהר ,אשר
נכתב בארמית ,או ספרות
יידית( הרי שכל הטקסטים
הופיעו במקורם ,ללא שינויים.
בהוצאת "ידיעות ספרים" עבדו
מספר שנים על ריכוז הפרויקט
והבאתו לדפוס" .ידיעות
בנק
בשיתוף
אחרונות"
הפועלים הוציאו את הסדרה
במחיר שווה לכל נפש  35
ש"ח לכל כרך ,במטרה להחזיר
את ספרי הקלאסיקה היהודית
והעברית לכל ארון ספרים
בישראל.
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והמאיירת מאיה שלייפר,
חוזרות בסיפור חדש  "הקסם
של אביה ודריה" .והן חוזרות
עם סוגיה חדשה להתמודד
איתה :ההורים נוסעים לחו"ל
בלעדיהן.
מאירה פירון תירגמה ספרים
רבים למבוגרים .כיום היא
בעלת הוצאת הספרים "טל
מאי" ,אשר שמה לה למטרה
להתמקד בספרות ילדים
משובחת .עד כה ראו אור
ב"טלמאי" כ 20ספרי ילדים
ונוער .חלקם אף זכו להיכלל
במצעד הספרים של משרד
החינוך.
 πππיצירת פנטזיה חדשה
מאת מיכל אהרונירגב ראתה
אור בהוצאת "אריה ניר" 
"המסע אל ממלכת אורידור".
העלילה :קיומה של ממלכת
אורידור נמצא בסכנה חמורה.
ממלכת דמלוצפר ,השוכנת
מעבר לנהר הסימבט ,מחזיקה
בידיה מגילה עתיקה וחרב
קדמונית ומאיימת לכבוש אותה
בעזרתן .גיבורי הסיפור נרתמים
לעזרתם של האורידורים.
ייאלצו
המרתק
במסעם
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להתמודד עם נהר גועש,
לטאות יורקות אש ,לוחמים
נחושים ואכזריים ולעמוד בפני
סכנות ואתגרים נוספים .בדרכם
יהיה עליהם למצוא ולגייס את
כל הכוחות הטמונים בתוכם
ולהתגבר על הפחדים העמוקים
ביותר .הצלחת השליחות
שאליה נבחרו תלויה בגילוי
ערכי חברות ושיתוף פעולה.
 πππבימים אלה יצא בהוצאה
מחודשת ב"ידיעות ספרים"
רומן הביכורים של עמיחי שלו
 "ימי הפופ" .הרומן ,שעלילתו
מתרחשת בשנות ה ,80הוא
יצירה שצלילי הסינתיסייזר
והגיטרות משמשים לה מוזיקת
רקע נוסטלגית .הספר מורכב
מארבע נובלות עצמאיות,
המצטרפות יחד ,כמו חלקים
בפאזל ,לרומן עקבי ,קצבי
והדוק .בכל אחת מהנובלות
מתוארת תחנה אחרת בתהליך
ההתבגרות של גיבור הספר 
נער צעיר שאיבד את אימו
בתאונה טרגית ומנסה לאחות
מחדש את קרעי עולמו ולמצוא
את עצמו במציאות הקשה
שאליה נזרק לפתע .הסיפור,
יסודות
בעל
שהוא
אוטוביוגרפיים רבים ,מתרחש
בראשון לציון של תחילת שנות
ה ,80העיר שבה גדל המחבר,
עיר פרבר דחוסה ואפרורית,
שהאטרקציות היחידות שלה הן
פלאפל ,כדורגל ,בית קברות
וחנות תקליטים .בין ארבעת
הצירים האלה מנסה הנער
להתגבר על הבדידות ,נמלט אל
תוך עולם פנימי עשיר וגם חווה
אהבה ראשונה ,אמיתית ומלאת
תשוקה .עמיחי שלו ,בן  ,36הוא
משורר ועורך מדור הספרות
והאמנות ב.YNET
 πππבהוצאת "אחוזת בית"
ראה אור הספר "פרשת המכשף
הסוציאליסט" מאת האמה
טומה .במילים פשוטות ,מתאר
הסופר את הבלתי נתפס .העין
קוראת בקלות ,אבל הלב
מתקשה לעכל .סיפוריהם של
מעונים ומענים ,של לוחמי
חירות ושל ממלאי פקודות
דרקוניות ,של אכזרים ושל
קורבנות ,ומי שמנסים לשרוד
בשגרה של פחד מתמיד .זהו
סיפורה של אתיופיה בימים
חשוכים וחסרי חמלה .אבל זהו
לא רק ספר על תקופה
היסטורית ,אלא גם יצירה
ספרותית.
בשנת  1974השתנו החיים
באתיופיה .עד לאותה תקופה,
שלט בה ללא מיצרים הקיסר
היילה סלאסי .ביוזמתם של
מי שרצו להעלות את ארצם
על מסלול של קדמה
ומודרניות ,התחוללה מהפכה.
אך מה שהתחיל בתקווה
לשינוי ולחירות ,הידרדר
למחוזות של אימה .את
רבסרן
תפס
השלטון
מנגיסטו ,ורחובותיה של אדיס
אבבה נשטפו בדם .הסופר
האמה טומה היה סטודנט
שהצטרף לשורות מפלגת
המהפכה של העם האתיופי.
הוא נאלץ להימלט ממולדתו,
ומאז ועד היום לא הורשה
לשוב אליה .לפנינו קובץ
סיפורים המתארים את הימים
העצובים ההם,19911974 ,
ימי "הטרור האדום".

