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מאמרים נוספים

מטפסים על הקירות בבידוד? כתבתנו יעל חן ממליצה על  4ספרים
שיעבירו לכם בכיף את הזמן בבית.

רוצה לספר לנו על
משהו?
יש לך ידיעה /רעיון
ששווה אייטם?

יעל חן
01/05/2020

מוצר ששווה סקירה?

הטבות לילדי עובדי אל-על  -רק
לילדים ביולוגיים צור/י
ומאומצים!
קשר
עו"ד שני ליבמן | אתנו
17/05/2018

הטבעת נפלה :גירושין במגזר הדת

הטבעת נפלה :גירושין במגזר ה
| 24/06/2018

דן ודנה חברים שנים  /רחל שדה
זהו ספר ילדים ,המתאר מערכת יחסים מיוחדת בין ילד בהיר עור ושיער לבין ילדה
שחומת עור ושיער ממוצא אתיופי .דנה מכיתה א` ודן מהגן ,גרים זה ליד זה ומבלים
ביחד מדי אחר הצהריים .רגע לפני שהם הולכים לישון ,הם פותחים את החלונות
ומאחלים לילה טוב זה לזה .מה שעומד במרכזה של מערכת היחסים בין דנה לדן זו
העובדה שלא נלקח בחשבון כלל השוני ביניהם .הספר יוצא חוצץ נגד כל גזענות
שהיא.

הטבעת נפלה :גירושין במגזר ה

עו"ד שני ליבמן | 24/06/2018

אוריון 24 .עמודים.₪ 58 ,
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ממזרח יתפרץ הר געש  /מתי שמואלוף
הסופר והעורך נמנה על הכוחות שהניעו את תהליך הגדרת הקול הפוליטי והתרבותי
של בני הדור השלישי המזרחי .הספר מלקט מאמרים והרהורים מהעשור האחרון,
כאשר הסופר מציע מבט מעמיק בתחומי השירה ,הספרות ,האמנות ,המוזיקה
והסרטים הקשורים לבני הדור הזה בין השאר נבחנת שירתם של ארז ביטון ,ברכה
סרי ,אמירה הס ,רוני סומק ,בצד סופרים כמו רונית מטלון ושמעון בלס.
עיתון  235 .77עמודים.₪ 80 ,

רוצה לספר לנו על
משהו?
יש לך ידיעה /רעיון
ששווה אייטם?
מוצר ששווה סקירה?

צור/י
אתנו קשר


הפקיד  /גילי דינשטיין
גילי דינשטיין ,בתו של צבי דינשטיין ,מביאה את סיפורו המרתק ,האישי והמקצועי של
אביה ,ומשתפת את הקוראים ברוח הימים שבהם נבנתה המדינה והתפתח המשק
הישראלי .הספר מביא את קורות חייו של אדם שספק אם היה בתולדות מדינת
ישראל עוד ) Civil Servantפקיד( שהיה בצמתים כל כך מרכזיים בתחומי הביטחון,
הכלכלה והאנרגיה גם יחד .לדבריה של גילי ששימשה כעיתונאית בכירה במשך שנים
רבות" ,דווקא היום ,כשמעמדם של פקידי הציבור ושומרי הסף ,נמצא בירידה
מתמדת ,מעניין לחזור ולראות איזה תפקיד מרכזי וחשוב מילאו הפקידים ,משרתי
הציבור שאינם פוליטיקאים אלא אנשי מקצוע ,בהקמתה של מדינת ישראל ובביסוסם
של המשק ,מערכת הביטחון ועוד".
כנרת-זמורה 303 .עמודים.₪ 98 ,
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רוצה לספר לנו על
משהו?
יש לך ידיעה /רעיון
ששווה אייטם?
מוצר ששווה סקירה?

הילדה מגוטליב  / 17מרים רום

צור/י
אתנו קשר


הספר מביא סיפור התבגרות שמתרחש בראשית שנות המדינה ,בתל אביב .עיר
שבאותן שנים היא עיר של סודות ושל תקוות :סודות של האנשים שבאו "משם",
ותקווה לחיים חדשים .מרים ,נערה דעתנית עקשנית ורגישה ,נעה בין בריחה
מלימודים ,עבור דרך נשיקה ראשונה וכלה במריבות עם ההורים .בד בבד היא
מפענחת את סודות ילדותה ,ומתחברת לארץ החדשה.
טפר 216 .עמודים.₪ 88 ,
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