הקיבוץ המאוחד  -ספרית פועלים
ספרים חדשים מאי-יוני 2019

סיפורת
אוליב י ֶה ג ֵז
היעלמותו של יוזף מנגלה

ונאי,

ספר זה הוא תוספת מפתיעה ונכבדת לשיריה הידועים
של ל א ה ג ו ל ד ב ר ג  .במהלך חייה פרסמה המשוררת
כ־ 750שירים ,ואילו בספר זה רואים אור לראשונה כל
בעזבונה ושלא נדפסו קודם לכן,
השירים שנמצאו ִ
כ־ 250במספר.
זוהי הזדמנות יוצאת דופן לגלות לאה גולדברג אחרת
ומּוּכרת בו־בזמן .השירים החדשים־הישנים כאן נכתבו
מילדותה של לאה גולדברג ועד סמוך למותה ,בשנת
 ,1970ולא פעם הם עשויים להאיר באור אחר את
יצירותיה המּוּכרות.

הש יר י ם ה גנ וז י ם

ֶרנ ָדֹו

האחד מבקש להקים את עצמו מחדש בתל אביב ,לאחר שהחליט לעזוב את
הבית במושב ,להשאיר שם את אמא שלו עם סבתו החולה ,תוך אמונה שאולי
לא רק מהלך חייו ישתנה ,אלא גם הליקוי הגופני הטבוע בו ייעלם ,וכך יהפוך
"רגיל כמו כולם" .השני לעומתו משתוקק להתרגש מחדש ,ובמין מחשבה
פזיזה ,לראשונה בחייו הוא מגיע אל מרחב זר ולא מוכר לו  -עבודה באופרה
הישראלית בתור ניצב ,ובאותה הזדמנות אולי גם יתאהב ויצליח להרגיש מגע
כמו שצריך.

חָ לָק כמו מים

נגלה
תרות
מוות

אוליביֶה ג ֵז
היעלמותו של יוזף מנגלה

רוני ויֹוחי חיים בשני מקומות שונים ,בשני זמנים שונים ,ולמעשה נטועים
בסיפורים נפרדים .האחד גבר צעיר שגדל במושב בדרום הארץ ,והשני פנסיונר
המתגורר ברמת גן .לכאורה אפשר שהעולמות האחרים של השניים מציגים
עלילות מבודלות .אולם ,באקראיות של זמן ומקום ,בנקודות ההשקה ביניהם,
מתחיל ונרקם סיפור משותף שאפשר והוא מתאר דמיון ,השלמה וניגוד בין
יוחי לבין רוני.

טלי שמיר-ורצברגר

ו של
בצע
ת של

מה זה לשמוע? מה זה להרגיש?
נראה שההיזקקות הטבעית והמובנת־מאליה לכישורים בסיסיים אלה ,דוחקת
את השאלות .הצורך האישי עולה עליהן והוא שמכתיב לשני הגיבורים בספר
את הכמיהה והניסיון להשיג את מה שאין עבורם.

ָחלָק כמו מים

טלי שמיר-ורצברגר

עד כמה התקווה להשיג את מה שנדמה כל־כך מהותי ליוחי ולרוני ,מצליחה לקרב
אותם אל המימוש העצמי ,או שמא מונעת בעדם מלאחוז באותו מימוש? המתח
הזה עומד בבסיס הספר והוא נעשה באמצעות לשון בהירה וחסרת יומרות ,כנה
ומאוד ויזואלית .אם הגיבורים נמצאים במרדף לקראת תפיסת החּושי־הבסיסי ,הרי
שהלשון כמו נותנת מענה למאמץ של הדמויות ומצליחה להעביר את המוחשי על
היבטיו השונים ַּבמרחב הסגור ,בנוף ,בחפצים ובהלכי־הנפש.
זהו ספרה הראשון של טלי שמיר-ורצברגר ,ילידת  .1973טלי מנהלת את
באזור ,עוסקת בקולנוע דוקומנטרי ,ומרצה
היחידה לקידום נוער בסיכון ַ
במכללת ספיר במחלקה לתרבות  -יצירה והפקה.
מחיר מומלץ 72 :ש״ח
הציור על העטיפה:
יוסף קריספל ,דיוקן עצמי עם קצף גילוח2012 ,

לאה גולדברג
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לאה גולדברג
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היעלמותו של
יוזף מנגלה
אוליביֶ ה גֵ ז
עלילת היעלמותו של הרופא
המפלצתי יוזף מנגלה ,שהמציא
לעצמו חיים חדשים בארגנטינה.
עולם אפל ,רווּי בנאצים לשעבר
וסוכני מוסד ,פרי תחקיר היסטורי
הרנָ דוֹ היוקרתי
מעמיק .זוכה פרס ֶ
בצרפת לשנת .2017

ָח ָלק כמו מים

השירים הגנוזים

טלי שמיר-ורצברגר

לאה גולדברג

שני סיפורים מקבילים של
מושבניק צעיר ופנסיונר מרמת
גן נפגשים באקראיות של זמן
ומקום בספרה הראשון והמפתיע
של טלי שמיר-ורצברגר.

תוספת מפתיעה ונכבדת לשיריה
הידועים של לאה גולדברג.
לראשונה רואים אור כ300-
בעזבונה ושלא
שירים שנמצאו ִ
נדפסו קודם לכן .הזדמנות
יוצאת דופן לגלות לאה גולדברג
אחרת ומוּ ּכרת בו־בזמן.

בעריכת סמי ברדוגו

בסדרת פועלים – סיפורת
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ספרי ילדים

ם
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נ ֵרִ י אֲלּומָה

מ ֻצּל ָק עִם רִ יר י ְרַ קְ רַ ק – לְגַּמָד!
ו ַ ֲענ ָק ְ
אחָד ּבַרְ קֹו נ ֶ ֱעל ָם .אּול ַי הּוא ְּבצָרָ ה?
יֹום ֶ

גֹול ְד ֶ ּב ְרג
ָּכ ְת ָבהֵ :ל ָאה ְ

הּג ִּבֹור ׁשֶ ּלִי ַּב ְרקֹו
ַ

חבֵר ּג ִּבֹור־עָל ּבְׁשֵ ם ּבַרְ קֹו.
ל ְ ַעּמִי י ֵׁש ָ
פחִיד ל ְ ַעכְּבַר ַצעֲצּועַ,
מ ְ
ּבַרְ קֹו י ָכֹול לַהֲפְֹך ּכֶל ֶב ַ

כך נבראת לו ִּאיזָ ה ַאנְ ְ ּדרוֹ ֶמ ָדה ַא ְר ֶ ּגנְ ִטינָ ה ַמ ְר ָ ּג ִרינָ ה ַק ְס ַטנְ יֶ ָטה
השביעית ,או בשם החיבה שלה הנסיכה ההפוכה .לואיזה
יודעת לשיר את ההימנון של ממלכת ּפוֹ לִ יפוֹ נְ יָ ה בגרעפסים,
ובמקום חד קרן מחונך ,כמו לשאר הנסיכות ,יש לה פרה עם
כתמים מלכלכים .היא נשלחת לאקדמיה למלוכה ,שם ילַ מדו
אותה להיות נסיכה אמיתית.
לואיזה ,ממש כמו הילי ,מאבדת את הבית המוּכּ ר שלה ,ועוברת
מסע הרפתקאות מצחיק ומרגש כדי למצוא אותו שוב.

הּג ִּבֹור.
ַעכְׁשָ ו ּתֹורֹו ׁשֶ ל ַעּמִי לִהְיֹות ַ

ִצ ֵ ּיר :יִ ְר ִמי ּ ִפינְ קּוס

נרי אלומה – סופרת ילדים ועורכת .זהו ספרה העשירי לילדים.
כתבה בין השאר את הספרים 'אוגי'' ,אבא הכי חזק'' ,הסוס הכי
מהיר בעולם' ו'כשאהיה ראש ממשלה'.
עידן ברזילי – אנימטור ומאייר ,בוגר האקדמיה לאמנות "בצלאל".
סרטי האנימציה שלו' ,מְצֹופִים' ו'קן־דרור' ,הוצגו בפסטיבלים בארץ
ובעולם .זהו ספרו הראשון לילדים.

נטעלי גבירץ – סופרת ועיתונאית .מחברת סדרת ספרי הנוער ׳ינשופות׳
וספר הילדים ׳יולנדה דה מיאו׳ ,זוכת פרס דבורה עומר לשנת .2017
רעיה קרס – מעצבת ומאיירת מהבכירות בארץ .איירה ספרים רבים
בארץ ובחו"ל ועבודותיה מוצגות בתערוכות ברחבי העולם.
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נטעלי גבירץ הנסיכה ההפוכה

ההורים של הילי נותנים לה יומן כדי שתכתוב בו את הרגשות
והמחשבות שלה ,אבל הילי לא מתכוונת לכתוב על הגירושים
שלהם .מה פתאום?! היא תעשה להם דווקא ותכתוב שם משהו
אחר לגמרי :סיפור על נסיכה!
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

ַמר ּגֻ זְ ַמאי
אֹור ַח ַּביָּ ֵר ַח
ֵ
לאה גולדברג
אייר :ירמי פינקוס
הב ַדאי הוא אדון
זמאי ַּ
מר גוּ ַ
קטן 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.

מומלץ
מ
גיל 9
ו
מעלה

ספרית פועלים
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הגיבור שלי
ברקו
נרי אלומה
אייר :עידן ברזילי
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 7-4

לגיל 7-4

הנסיכה ההפוכה
נטעלי גבירץ
איירה :רעיה קרס
במקום לכתוב יומן על גירושי
הוריה ,כפי שאמה מקווה ,הילי
בוחרת לכתוב סיפור על נסיכה
הפוכה ,שנשלחת לאקדמיה
ילמדו אותה
למלוכה ,שם ַ
להיות נסיכה 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
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ספרי נוער

במרחק נשימה

מגיל 13

רייצ׳ל ליפינקוט ⋅ מיקי דוטרי ⋅ טוביאס יאקוניס
סטלה חולה במחלת ריאות קטלנית .רוב חייה עוברים עליה בבית
החולים.
במחלקה היא פוגשת את וויל שחולה אף הוא באותה מחלה .שני
הצעירים שונים מאוד באופיים :סטלה מאורגנת ומקפידה לשלוט
גם בטיפול במחלתה; לוויל לא אכפת ,הוא מחכה שיהיה בן
שמונה–עשרה ויוכל לעזוב את בית החולים ולטייל בעולם.
ההיכרות ביניהם מתפתחת לאהבה .אך אהבה וקוץ בה :וויל
וסטלה חייבים לשמור ביניהם מרחק של שישה צעדים שמא
יידבקו זה מזה בזיהום שיסכן את חייהם .סיפור אהבה סוחף,
מריר–מתוק שתורגם בעשרים ושש מדינות .הספר והסרט כבשו
לבבות ברחבי העולם.

אנדרו שוורץ
משבחי הביקורת

אנדרו שוורץ

בטבעת מצא את מותך"...

שולחן הממזרים
אנדרו שוורץ

"ספר מבטיח ,ראשון בסדרה .הרפתקה נועזת
ודמויות מגוונות .דמותה של טילה מתפתחת
במהלך הסיפור והקורא מתוודע לדמויות אחרות
התורמות זוויות חדשות .שוחרי הרפתקה ופנטסיה
יבלעו את הספר" .

Kirkus Review

לורד קנט,
ֶֹוב ִריס ,מעכב את החלטתו
בכל אירוע רשמי ,טילה תקועה
אריס,
סיכת ִמגְ ָדלְ אֹור – לִ ִיר ָיאנָ ה וֹולָ ִ
רך לכבודם סעודה מפוארת .למרבה ההפתעה,
היא משכנעת את יושבי השולחן לחמוק מן הארמון
לפשע נורא ונחשפים לתכנית לכבוש את הממלכה.
חים אכזריים .במהלך מסע רב־אתגרים ותהפוכות,
שרק אם יצליחו להזהיר את מכשפי המלך בזמן
כלו למנוע מלחמת אזרחים ַ
שתשסע את הממלכה
לגזרים ,אם בכלל ישרדו...

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

"שוורץ משלב מסתורין ,רומנטיקה ופנטסיה עם
עלילה דינמית ודמויות עשירות ,בספר שאי אפשר
להניחו מהיד והוא מתאים לכל אחד" .

VOYA

"מיתולוגיה עשירה המדגישה בין השאר את מחירה
של המלחמה .בצד המתח ,צַ ּפּו למהלומה רגשית".

Publishers Weekly

חפת בעולם עשיר של פנטסיה בעל חוקים משלו,

נאמנים לעצמם
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שירה
יצח ק לאור

חָדָ ׁשּ ,ונ ְ ַהּתֵל ּבַחֹקּ ,ונְבַּטֵל ּכְלָלִיםֹ ,לא יִ ְהיֶה
לָנּו ּדָ בָר ַאחֵר לְדַ ּבֵר ּבֹו ,זּולַת ַהּתְׁשּוקָה ָהעַּז ָה
לִחְיֹותּ ,כ ְלֹומַר לֶ ֱאהֹב

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

ג חל ים של מ ת כ ת

גחלים של מתכת

יצחק לאור

מבחר
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מבחר משירי יצחק לאור בסדרת 'מבחר'.

הוצאת הקיבוץ המאוחד

HaMizogen.indd 1

לב חקק | שירים משירים שונים

היא כסיור העובר דרך ילדות של הגירה אל המעברה

יפורניה .קולו של הדובר בשירים ,המלווה את הסיור,

ת מתון ,גם כאשר הוא מסתייג מאנשים או ממציאות,

אליהם ,וגם כאשר הוא מתייחס אל עצמו באירוניה.

ה מאופקת על מכת הגורל ,או לקול מתריס על תעלולי

מונות מפה ומשם בעיני מי שהיה כאן ונמצא שם ,אך

לאט-לאט הופך הסיור ב"קרעי תולדות חיים" – זהו

פר  -לגילוייה של יריעה שלמה שבה רקומות תמונות

מו תמונות אישיות של הנפש על עימותיה עם החיים,

משקפות מבט רחב על מצבים חברתיים.

ב חקק הוא להוריש שיר עברי בלוס אנג'לס והרומן

לב חקק | שירים משירים שונים

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.

שירים משירים שונים
לב חקק

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׳.
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ת על גבעה .בהוצאת הקיבוץ המאוחד יצאו ספריו

ר חוצין ,חסיד מול חוטאים  -ספר התוכחות של

רות עברית באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס

ם ,פרקים בספרות יהודי המזרח ,ניצני היצירה

חד

עיצוב עטיפה :אורי מורן

ל ובקליפורניה.

האיש שנקרא ובא

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

עברי של אמריקה .מבין ספריו יוזכרו עם ארבעה

מתוק והתרופה מרה .כן יצאו ספריו:

ֶארווין

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ספריית הילל בן חיים) והספר ששון מרדכי משה -

Equivocal Dreams, Modern Hebrew Literat
The Emergence of Modern Hebrew Creativit
Modern Heb

האיש שנקרא ובא

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

ֶארווין

יצחק לאור

גחלים של מתכת

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.

רחלי דור רפפורט

סִיָרה רֹועֶדֶ ת ּבְלֵב ַהחֹשְֶךּ ,בֵית ַה ָקפֶה ַהּז ֶה
ַמפְלִיג אֶל אִיּ ,ונ ְדַ ּבֵר עַל אִי־ ַחּיֵינּו וְנִבְנ ֶה עֹולָם

ביוגרפיה

ארווין
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רחלי דור רפפורט
גור י רוח
ֵ

ם ,כשהכלבים

ַא ֲהבָתָם

אורין רוזנר

אורין רוזנר

ֵאּלֶהּ ,ובִז ְכּותָם

גורי רוח
ֵ

גורי רוח

ם,

חַּלֹון ַהּפָתּוחַ,

אורין רוזנר

צַע ַהּׁשֶמֶׁש נ ִ ְסּג ָר,

ּפָא,

ג ָף

ם ּבְ ִאּמָם

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

עֲמֹונ ֵי רּוחַ,

ַא ֲהבָתָם.

דת  .1991ספר זה הוא ספרה הראשון.
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וץ המאוחד

הספר מגולל את סיפורו
האישי והציבורי של האלוף
ארווין דורון ומשרטט דיוקן
של דמותו המרשימה.
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חזרו למדף
מסיבה בגן העכברים
שלומית כהן אסיף
הדפסה חדשה לרגל פתיחת גן סיפור בחולון
ע״פ ספרה האהוב של שלומית כהן אסיף.
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ספרית פועלים
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