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הקיבוץ המאוחד  -ספרית פועלים

סיפורת
אוליב י ֶה ג ֵז

שים
סות
לפי
הוא

אוליביֶה ג ֵז
היעלמותו של יוזף מנגלה

היעלמותו של יוזף מנגלה

של
צע
של

היעלמותו של יוזף מנגלה

גלה
רות
וות

נ ָדֹו

אי,

אוליביֶ ה גֵ ז
רומן המתאר את עלילת היעלמותו של הרופא המפלצתי יוזף
מנגלה ,שהמציא לעצמו חיים חדשים בארגנטינה .צלילה אל
לבו של עולם אפל ,רווּ י בנאצים לשעבר וסוכני מוסד ,ואל
מציאות מושחתת של קנאוּ ת וכסף ,שבה אין מקום לשיקולי
מוסר ואידאלים ,פרי תחקיר היסטורי מעמיק.
הרנָ דוֹ היוקרתי בצרפת לשנת .2017
זוכה פרס ֶ

בסדרת פועלים – סיפורת

Josef Mengele_Spread_Final.indd 1

ב ,לאחר שהחליט לעזוב את
תו החולה ,תוך אמונה שאולי
הטבוע בו ייעלם ,וכך יהפוך
תרגש מחדש ,ובמין מחשבה
א מוכר לו  -עבודה באופרה
ם יתאהב ויצליח להרגיש מגע

טלי שמיר-ורצברגר

טלי שמיר-ורצברגר

נים שונים ,ולמעשה נטועים
בדרום הארץ ,והשני פנסיונר
האחרים של השניים מציגים
ום ,בנקודות ההשקה ביניהם,
אר דמיון ,השלמה וניגוד בין

חָ לָק כמו מים

שורים בסיסיים אלה ,דוחקת
מכתיב לשני הגיבורים בספר
.

ָחלָק כמו מים

טלי שמיר-ורצברגר

ָח ָלק כמו מים
רוני ,צעיר שהחליט לעזוב את המושב בדרום הארץ שבו גדל,
ויוֹ חי ,פנסיונר המתגורר ברמת גן המחליט לפתע לעבוד כניצב
באופרה הישראלית ,חיים בשני מקומות ובזמנים שונים ,אך
סיפור משותף נוגע לשניהם :כמיהה וניסיון להשיג את מה
שמבקשים הנפש והגוף.
ספר ראשון לטלי שמיר-ורצברגר.

תי ליוחי ולרוני ,מצליחה לקרב
מלאחוז באותו מימוש? המתח
ון בהירה וחסרת יומרות ,כנה
את תפיסת החּושי־הבסיסי ,הרי
צליחה להעביר את המוחשי על
כי־הנפש.

ידת  .1973טלי מנהלת את
בקולנוע דוקומנטרי ,ומרצה
.
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בעריכת סמי ברדוגו
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ספרי ילדים ונוער

הּב ַדאי הוא אדון קטן וסקרן ,פרי דמיונה של המשוררת לאה גולדברג.
גּוזמאי ַ
ַ
מר
הרפתקאותיו המשעשעות ,שראשיתן ביומיומי וסופן מופלא ,פורסמו לראשונה בהמשכים
לפני כשמונים שנה בעיתון 'דבר לילדים' ,בליווי איוריו של אריה נבון .בשנת  2013יצר המאייר
והסופר יִ רמי ּפינקּוס גירסת קומיקס עכשווית לכמה מסיפורי מר גּוזמאי הבדאי.
הספר ,שהיה לרב־מכר ,זכה בפרס מוזיאון ישראל לספרי ילדים וראה אור בארצות הברית.
אֹור ַח ַּבּיָ ֵר ַח הוא ספר שני בסדרה ,ובו יוצא מר גוזמאי למסעות חדשים,
ַמר ֻּגזְ ַמאי ֵ
מפליג על פני המים ומגיע אפילו לשמים ,פוגש חברים שונים ומשונים
ונחלץ מצרות בעזרת דמיונו ושמחת החיים שלו.
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ספריית נח

גֹול ְד ֶ ּב ְרג
ָּכ ְת ָבהֵ :ל ָאה ְ

ִצ ֵ ּיר :יִ ְר ִמי ּ ִפינְ קּוס

הּג ִּבֹור ׁשֶ ּלִי ַּב ְרקֹו
ַ

ּ ֶפנֶ לוֹ ּפ ז’וֹ ֶסן

אדָ .אלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר הוּא ָק ָטן .בּ ו ֶּק ָפלוֹ ס הוּא סוּסָ .אלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר הוּא יֶ לֶ דּ ְ ,בנוֹ ֶׁשל
בּ ו ֶּק ָפלוֹ ס הוּא ָ ּגדוֹ ל ְמ ֹ
יח לְ ַא ֵ ּלף ֶאת בּ ו ֶּק ָפלוֹ סַ .ה ּסוּס ִמ ְׁש ּתוֹ לֵ ל .הוּא ּפוֹ ֵחד ֵמ ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת
יש ֵאינוֹ ַמ ְצלִ ַ
ֶמלֶ ְך ָמ ֶקדוֹנְ יָ הִ .א ׁ
ַה ּ ְׁשחוֹ ָרה ֶׁש ּמוֹ ִפ ָיעה לְ ֶפ ַתע וְ תוֹ ֶפ ֶסת ְ ּב ַפ ְרסוֹ ָתיוָ .אלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר ַמ ְפ ִציר ְ ּב ָא ִביו ֶׁש ַּי ְר ֶׁשה לוֹ לְ ִה ְת ָק ֵרב
יח לְ ַא ֵ ּלף אוֹ תוֹ וְ לַ ֲעלוֹ ת ָעלָ יו?
ֶאל ַה ּסוּסַ .ה ִאם הוּא יַ ְצלִ ַ

ָא ֶל ְ ׁכ ַס ְנ ֶדר
ַה ָ ּק ָטן
ְו ַה ּסוׁס ַה ָ ּג ׂדול

ַה ִּס ּפוּר ְמ ֻב ָּסס ַעל ַא ָ ּג ָדה ִמ ַּילְ דוּתוֹ ֶׁשל ָאלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר ַה ָ ּגדוֹ ל ,הוּא ָאלֶ ְ ּכ ַסנְ ֶדר מוֹ ְקדוֹ ןֶׁ ,ש ָ ּג ַדל לִ ְהיוֹ ת
ב־מ ֲעלָ לִ ים ָ ּב ֵעת ָה ַע ִּת ָיקה.
ַמ ְצ ִ ּביא ַר ַ

אמנות בבּ וֹ לוֹ ניה שבאיטליה אך לא היתה מרוצה מהדרישה להתיישר לפי העקרונות ,ועזבה.
עבדה כעוזרת בסרטי ַהנְ ּ ָפ ָׁשה (אנימציה) ,ובעידודו של המאייר הנודע טוני רוֹ ס החלה לכתוב

הגיבור שלי ברקו
ולאייר ספרים משלה.

ָא ֶל ְּכ ַס ְנ ֶדר ַה ָ ּק ָטן ְו ַה ּסוׁס ַה ָ ּג ׂדול

הסופרת והמאיירת ֶּפנֶ לוֹ ּפ ז’וֹ ֶסן גדלה בקורסיקה בבית ביער ,מוקפת חיות .היא למדה

ָ ּכ ְת ָבה וְ ִא ְּי ָרהֶ ּ :פנֶ לוֹ ּפ ז’וֹ ֶסן

נרי אלומה
אייר :עידן ברזילי
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לעמי יש חבר גיבור-על בשם
ברקו .ברקו יכול להפוך כלב
מפחיד לעכבר צעצוע ,וענק
מצולק עם ריר ירקרק – לגמד!
יום אחד ברקו נעלם.
אולי הוא בצרה? עכשיו תורו של
עמי להיות הגיבור.

לגיל גן

רים
חסדפשים
מאי-יוני
2019

אלכסנדר הקטן
והסוס הגדול
פנלופ ז'וסן
אלכסנדר הקטן בנו של מלך
מקדוניה מפציר באביו שירשה
לו להתקרב אל ּבוּ ֶק ָפלוֹ ס הסוס
הגדול שאיש אינו מצליח לאלף.
האם הוא יצליח לאלף אותו
ולעלות עליו?
מבוסס על אגדה מילדותו של
אלכסנדר הגדול ,הוא אלכסנדר
מוקדון ,שגדל להיות מצביא
רב-מעללים בעת העתיקה.

טלפון להזמנות / 03-6163978 :רונית

ַמר ּגֻ זְ ַמאי
אֹור ַח ַּביָּ ֵר ַח
ֵ
לאה גולדברג
אייר :ירמי פינקוס
הב ַדאי הוא אדון קטן
זמאי ַּ
מר גוּ ַ
וסקרן ,פרי דמיונה של המשוררת
לאה גולדברג.
ספר שני בסדרה ובו המשך
הרפתקאותיו המשעשעות של מר
גוזמאי הבדאי היוצא למסעות
חדשים ,מפליג על פני המים
ומגיע אפילו לשמים ,פוגש
חברים שונים ומשונים ונחלץ
מצרות בעזרת דמיונו ושמחת
החיים שלו.
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לגיל גן

אנדרו שוורץ

ת

ת׳

עֹולם -
יבה ָ ּב ָ
בֹודה ֲה ִכי ַמ ְגנִ ָ
עֹובד ָ ּב ֲע ָ
ַא ָ ּבא ֶׁשל ָע ְמ ִרי ֵ
הּוא ַמ ְמ ִציא ּ ָפ ֶטנְ ִטים!
הֹורים ל ֹא
ּומ ְת ַא ְכ ֵזב ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ַה ִ
ְ ּכ ֶׁש ָע ְמ ִרי ְמ ַב ֵ ּקׁש ֶ ּכ ֶלב ִ

תוכלו למצוא אותו בטוויטר:
@Shvartacus

רֹוקית
ימיםַ ,א ָ ּבא ַמ ְח ִליט ְל ַפ ּצֹות אֹותֹו :הּוא ַמ ְמ ִציא ַמ ְׁש ִ
ַמ ְס ִ ּכ ִ
ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ּק ֵֹוראת ַל ְ ּכ ָל ִבים.

7+

ֹוע ֶלת ְ ּב ִדיּּוק ְ ּכמֹו
ֲא ָבל ְ ּכמֹו ֶׁש ּק ֶֹורה ִל ְפ ָע ִמיםַ ,ה ַה ְמ ָצ ָאה ל ֹא ּפ ֶ
יֹותר טֹוב! וְ ֶאת ֶזה ָע ְמ ִרי ַח ָּיב
ֹוע ֶלת ַה ְר ֵ ּבה ֵ
ֶׁש ַא ָ ּבא ִּת ְכנֵ ן; ִהיא ּפ ֶ
ִל ְׁשמֹר ְ ּבסֹוד!
עֹולם ֻמ ְפ ָלא
יֹואבֲ ,ח ֵברֹו ַה ָ ּקרֹוב ,הּוא נִ ְס ָחף ְל ָ
יַ ַחד ִעם ָ
ֶׁשל ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאֹות.
יֹואב ֶאת ַה ּסֹוד ַה ָ ּגדֹול?
ַה ִאם יְ ַג ֶ ּלה ְל ָ
יח ְל ַה ִּציל ֶאת ְק ֶר ְמ ּבֹו ַה ֶ ּכ ֶלב?
ַה ִאם יַ ְצ ִל ַ
גל פורת נולד ב ,1973-גדל
ברחובות ומתגורר בקריית אונו.
מהנדס ומנהל בחברת הייטק זה
 17שנה .נשוי ואב לשלושה.

אביאל בסיל ,מבכירי המאיירים
בארץ ,נולד במזכרת בתיה

ב 1982-ומתגורר בה גם היום.מומלץ
מ
נשוי ואב לשתיים.
גיל 9
ו
מעלה

ימה ֶׁשל ַאבָּ א
ַ ּגל ּפ ָֹורת ַה ַה ְמ ָצ ָאה ַה ּ ַמ ְד ִה ָ

ם

נטעלי גבירץ הנסיכה ההפוכה

ה
ה
ם,
ם
דו

אנדרו שוורץ הוא מחבר ספרי
פנטסיה ומשחקי וידיאו ,בעל תואר
אקדמי בספרות אנגלית ורוסית.
הוא חי בסן חוזה שבקליפורניה
עם אשתו ,בנו ושני חתולים.

אנדרו שוורץ

ת
ם
הו

"השתחווה למלכך או בטבעת מצא את מותך"...

משבחי הביקורת

"ספר מבטיח ,ראשון בסדרה .הרפת
ודמויות מגוונות .דמותה של טילה
במהלך הסיפור והקורא מתוודע לדמו
התורמות זוויות חדשות .שוחרי הרפתק
יבלעו את הספר" .

Review

להיות ממזר זה מבאס.
טילה בת ה־ 16מכירה את ההרגשה .אביה הלורד קנט,
מושל הפרובינציה המערבית בממלכת נ ֶֹוב ִריס ,מעכב את החלטתו
אם להכיר בה רשמית כיורשת .ובינתיים ,בכל אירוע רשמי ,טילה תקועה
אריס,
בשולחן הממזרים .יום אחד מגיעה לביקור נסיכת ִמגְ ָדלְ אֹור – לִ ִיר ָיאנָ ה וֹולָ ִ
עם דודּה ,רב־המכשפים רולאן ,והלורד קנט עורך לכבודם סעודה מפוארת .למרבה ההפתעה,
הנסיכה בוחרת להצטרף לשולחן הממזרים .היא משכנעת את יושבי השולחן לחמוק מן הארמון
ובחיפושם אחר הרפתקה לילית הם עדים לפשע נורא ונחשפים לתכנית לכבוש את הממלכה.
הקושרים שולחים אחריהם רוצחים אכזריים .במהלך מסע רב־אתגרים ותהפוכות,
הממזרים מגלים שרק אם יצליחו להזהיר את מכשפי המלך בזמן
יוכלו למנוע מלחמת אזרחים ַ
שתשסע את הממלכה
לגזרים ,אם בכלל ישרדו...

"שוורץ משלב מסתורין ,רומנטיקה ופ
עלילה דינמית ודמויות עשירות ,בספר
להניחו מהיד והוא מתאים לכל אחד" .

ַ ּגל ּפ ָֹורת

"מיתולוגיה עשירה המדגישה בין השאר
של המלחמה .בצד המתח ,צַ ּפּו למהלומ

ers Weekly

שולחן הממזרים בונה עלילה אנרגטית וסוחפת בעולם עשיר של פנטסיה בעל חוקים משלו,
יחד עם רומנטיקה ואף משולש אהבה.

יאל ָ ּב ִסיל
ִאי ִּּוריםֲ :א ִב ֵ

נאמנים לעצמם
מחיר מומלץ ₪ 94 -

Jacket design by Tyler Nevins and Levente Szabó

עיצוב עטיפה עברית :סטודיו גם וגם
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שולחן הממזרים

ספרית פועלים

אנדרו שוורץ

הנסיכה
ההפוכה

ההמצאה
המדהימה
של אבא

נטעלי גבירץ
אייר :רעיה קרס
במקום יומן המלווה את תקופת
גירושי ההורים הילי מתכוונת
לכתוב סיפור על נסיכה הפוכה,
שנשלחת לאקדמיה למלוכה,
ילמדו אותה להיות נסיכה
שם ַ
אמיתית .לואיזה ,ממש כמו הילי,
מאבדת את הבית המוּ ּכר שלה,
ועוברת מסע הרפתקאות מצחיק
ומרגש כדי למצוא אותו שוב.
מאת מחברת סדרת ספרי הנוער
׳ינשופות׳.

מגיל 9

גל פורת
אייר :אביאל בסיל
כשעמרי מבקש כלב ומתאכזב
מפני שההורים לא מסכימים,
אבא מחליט לפצות אותו:
הוא ממציא משרוקית מיוחדת
שקוראת לכלבים .אבל ההמצאה
לא פועלת בדיוק כמו שאבא
תכנן – היא פועלת הרבה יותר
טוב! ואת זה עמרי חייב לשמור
בסוד! יחד עם חברו יואב
הוא נסחף לעולם מופלא של
הרפתקאות.

להיות ממזר זה מבאס .אביה
של טילה בת ה ,16-הלורד קנט,
מושל הפרובינציה המערבית
בממלכת נוֹ ֶב ִריס ,מעכב את
החלטתו אם להכיר בה רשמית
כיורשת .יום אחד מגיעה לביקור
יאנָ ה
נסיכת ִמ ְג ָד ְלאוֹ ר – ִל ִיר ָ
דודה ,רב-
ּ
אריס ,עם
ווֹ ָל ִ
המכשפים רולאן ,והלורד קנט
עורך לכבודם סעודה מפוארת.
למרבה ההפתעה ,הנסיכה בוחרת
להצטרף לשולחן הממזרים .היא
משכנעת את יושבי השולחן
לחמוק מן הארמון ובחיפושם
אחר הרפתקה לילית הם עדים
לפשע נורא ונחשפים לתכנית
לכבוש את הממלכה.

מגיל 7
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מגיל 15

שירה
לאה גולדברג

לב חקק

ה ש י ר י ם ה ג נו ז י ם

לאה גולדברג

שירים משירים שונים

ספר שיריו של עו"ד לב חקק ,פרופ' לספרות
עברית באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס.

ה ש יר י ם ה ג נו ז י ם

ומגיע לגיל השלישי בקליפורניה .קולו של הדובר בשירים ,המלווה את הסיור,
חסר יומרות ושואף להיות מתון ,גם כאשר הוא מסתייג מאנשים או ממציאות,
גם כשהוא מלא הערכה אליהם ,וגם כאשר הוא מתייחס אל עצמו באירוניה.
יש שקול זה הופך לצווחה מאופקת על מכת הגורל ,או לקול מתריס על תעלולי
אדם .השירים מציירים תמונות מפה ומשם בעיני מי שהיה כאן ונמצא שם ,אך
גם כשהוא שם הוא כאן .לאט-לאט הופך הסיור ב"קרעי תולדות חיים" – זהו
שמו של אחד משערי הספר  -לגילוייה של יריעה שלמה שבה רקומות תמונות
למכביר .יש שהמילים רקמו תמונות אישיות של הנפש על עימותיה עם החיים,
ויש שהן רקמו תמונות שמשקפות מבט רחב על מצבים חברתיים.
ספר שיריו הקודם של לב חקק הוא להוריש שיר עברי בלוס אנג'לס והרומן

אורין רוזנר

לב חקק | שירים משירים שונים

קריאת שיריו של לב חקק היא כסיור העובר דרך ילדות של הגירה אל המעברה

וְקֹוְראִים ֵאּלֶה לְ ֵאּלֶהּ ,ובִז ְכּותָם

גור י רוח
ֵ

בין הערביים ,כשהכלבים
שירים ֲהבָתָם
לב חקק | ַמּג ִיעִים אֶל סַף ַא
משירים שונים

גורי רוח
ֵ

אורין רוזנר

ַהּתִינֹוקֹות ּבְבִכְיָם,
אָז ּכְמֹו ּגֶלֶד
יֹוֵרד ּתְִריס עַל ַהחַּלֹון ַהּפָתּוחַ,
הַּיֹום ִמ ְסּתַּיֵם ּופֶצַע ַהּׁשֶמֶׁש נ ִ ְסּג ָר,
ַרק נ ִ ְסּג ָרֹ ,לא נ ְִרּפָא,
הַּיֹום אֵינֹו נ ְִרּפָא,
ַרק נִגְמָר.
מּול ַהּתְִריס הַּמּוג ָף

האחרון שפרסם הוא בית על גבעה .בהוצאת הקיבוץ המאוחד יצאו ספריו
איגרות הרב שלמה בכור חוצין ,חסיד מול חוטאים  -ספר התוכחות של

ּתִינֹוקֹות חֲבּוקִים ּבְ ִאּמָם

עזרא הבבלי (שניהם בספריית הילל בן חיים) והספר ששון מרדכי משה -

ּכְמֹו עִנְּבָלִים ּבְפַעֲמֹונ ֵי רּוחַ,

משלים וסיפורים.

ַמּג ִיעִים אֶל סַף ַא ֲהבָתָם.

לב חקק הוא פרופ' לספרות עברית באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס
ועורך הדור :השנתון העברי של אמריקה .מבין ספריו יוזכרו עם ארבעה
משוררים ,ירודים ונעלים ,פרקים בספרות יהודי המזרח ,ניצני היצירה

הוא גם עורך-דין בישראל ובקליפורניה.

עיצוב עטיפה :אורי מורן

העברית בבבל ,המעטה מתוק והתרופה מרה .כן יצאו ספריו:

Equivocal Dreams, Modern Hebrew Literature Made into Films,
The Emergence of Modern Hebrew Creativity in Babylon, Reading
Modern Hebrew Poetry and Prose

אורין רוזנר ,ילידת  .1991ספר זה הוא ספרה הראשון.

מחיר מומלץ 64 :ש״ח

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מחיר מומלץ  72ש"ח

Orin Rosner.indd 1

19/02/2019 15:21

אורין רוזנר

גורי רוח

ספר שיריה הראשון של אורין רוזנר ,זוכת פרס שרת
התרבות למשוררים צעירים ,ומקום  51ברשימת
האנשים שכדאי לשים אליהם לב של טיים אאוט.

לאה גולדברג

השירים הגנוזים

ביוגרפיה

במלחמת העצמאות קרא לו האלוף אבידר להקים אתו חיִ ל ,במבצע קדש דיין קרא
לו לעזה ,לאחר "ליל הברווזים" קרא לו בן גוריון למטכ"ל ,וייז קרא לו לתכנן ולבנות
את אוניברסיטת תל אביב ,במלחמת ששת הימים קרא לו נמיר לפתור בעיות ביטחון
בעיריית תל אביב ,ורבין קרא לו לנציבות ,לשמש פה לחיילים.

הספר מגולל את סיפורו האישי והציבורי של ארווין דורון ,ומשרטט דיוקן מרשים
שנבנה בתנועה מתמדת מבפנים ומבחוץ אודות מי שמוביל לשעה ,לשנה או עשור,
שידע למשוך אחריו ,לשכלל ולשנות .משתמה שליחות אחת קיבל עליו תפקיד
חדש גדול מקודמו .בין המילים מתגלים מפקדיו ,פקודיו ,מוריו ורבותיו .במבט ישיר
ואמיץ הוא מגלה לנו כוח וחולשה ,שלו ושל אישים בכירים מולם עבד.
בקולו של ארווין משולב קולה החיצוני של המחברת ,המבהיר ומאיר את רקע
ההתרחשויות.

רחלי דור רפפורט ,סופרת ועורכת ספרות ביוגרפית ,בעלת תואר שני בכתיבה
יצירתית בספרות עברית מאוניברסיטת בן גוריון ,ותואר ראשון בעבודה סוציאלית
בהתמחות בריאות הנפש מאוניברסיטת תל אביב ,מרצה בתכנית ללימודי עריכה
במכללת בית ברל.
כתב היד לספר ארווין זכה במלגה מעמותת 'יגורים׳.

מחיר מומלץ  82ש״ח

הוצאת הקיבוץ המאוחד
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רחלי דור רפפורט

ֶארווין

נער אתלטי ,גבה קומה ויפה תואר ,כזה היה בעלייתו ארצה מגרמניה והצטרפותו
לקיבוץ יגור כשהנאצים עלו לשלטון .חד שכל ,מבין דבר ,חדור הכרה בשליחותו,
רואה למרחק ,ומעל לכול אנושי ,כזה היה ארווין דורון גם בבגרותו .בשל כך התבלט
ונבחר להוביל ,לחלץ ולפתור מצבים מורכבים .פעילותו נולדה במחתרת 'ההגנה',
במשטרה הבריטית בה שימש נוטר ופעל בזהות כפולה ,אחר כך היה למג"ד ,מפקד
פיקוד ,מח"ט ,אלוף ולבסוף אף בונה.

רחלי דור רפפורט

מסכת חייו המרשימה של האלוף ארווין דורון ,רצופה הכרה שאם נקרא לדגל ,עליו
למלא את השליחות ,שעל כן ,משנקרא בא.

רחלי דור רפפורט

האיש שנקרא ובא

תוספת מפתיעה ונכבדת לשיריה הידועים
של לאה גולדברג.
לראשונה רואים אור כ 300-שירים
בעזבונה ושלא נדפסו קודם לכן.
שנמצאו ִ
הזדמנות יוצאת דופן לגלות לאה גולדברג
אחרת ומוּ ּכרת בו־בזמן.

ֶארווין
האיש שנקרא ובא

הספר מגולל את סיפורו
האישי והציבורי של
האלוף ארווין דורון
ומשרטט דיוקן של דמותו
המרשימה.
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