
•

●60

ספרים סקירת 

ספרים חדשים שהגיעו למערכת
דוד מלמד

פרוזה 

יועז הנדל, בארץ לא זרועה, ידיעות ספרים,  ◄
2015, 349 עמ'.

לאומי  פוליטי,  אישי,  מסע  השוזר  המחבר  של  הרביעי  ספרו 
והיסטורי.

 ישראל אלירז, מה היה אחרכך, אפיק, 2015,  ◄
151 עמ'.

פרגמנטים של פרוזה ושירים, פרי־עטו של המשורר הוותיק, 
לאחר 35 ספרי שירה. 

 אמיר אור, הממלכה, הקיבוץ המאוחד, 2015,  ◄
558 עמ'.

סיפור חייו של דוד כבשר־ודם, ספר פרוזה ראשון של המשורר 
הוותיק.

גיום אפולינר, זיכרונותיו של דון ז'ואן צעיר,  ◄
אסטרולוג, 2015, 109 עמ'.

מעללי  הנודע.  הצרפתי  המשורר  שכתב  שלישי  אירוטי  רומן 
נער מתבגר וחוויותיו המיניות. 

יעקב זנדמן, חמישים מילים לעצב, הוצאת  ◄
המחבר, 2015, 191 עמ'.

הנפרד  אבא  של  ונשמתו  גופו  מוחו,  בליבו,  החולפים  דברים 
מעמר, בנו בן ה־17.

ניבה יוסף, אניס מנאנסי, הקיבוץ המאוחד,  ◄
2015, 200 עמ'.

תל־ פריס,  נאנסי,  דומרמי,  בין  נע  המחברת  של  השני  ספרה 
אביב וירושלים.

 שמואל דוד, שני נסיכים ומלכה, פרדס, 2015,  ◄
466 עמ'.

קצר  זמן  ניסיון העפלה שהחל  על  דוקומנטורי  היסטורי  רומן 
לפני סגירת שערי אירופה.

ירון פז, עקרונות תורת א־מוסר, מנדלי מוכר  ◄
2015, 120 עמ'. ספרים ברשת, 

אסופת סיפורים קצרצרים המתחילים בכיוון אחד ומסתיימים 
בכיוון שני.

◄  ,2015  תמר מרין, ילדים, ידיעות ספרים, 
237 עמ'.

וטועים  תוהים  צעירים  זוג  על  המחברת  של  ראשון  ספר 
הכורעים תחת נטל החיים בכרך הגדול.

◄  ,2015  שלמה אריאל, בכוונה תחילה, פרדס, 
78 עמ'.

דחף  כיצד מתהווה  סיפורי־רצח חוקרים את השאלה  חמישה 
שאינו בר־כיבוש לרצוח.

◄  ,2015  מיכאל פריאנטה, בצל החומות, סתווית, 
190 עמ'.

פסיפס של זיכרונות ילדות המשחזרים סיפור משפחה מהרובע 
היהודי במכנאס שבמרוקו.

דן יוספן, הכול יהיה בסדר, כרמל, 2015, 243 עמ'. ◄
ואינו  סופו  ועד  מראשיתו  שזור  המקריות  מוטיב  שבו  ספר 

פוסח על איש מגיבורי הספר.

◄  ,2015  יפתח לובצקי, עיר תחתית, כרמל, 
194 עמ'.

ספרו הראשון של המחבר על רקע ימי המדינה־שבדרך בעיר 
התחתית בחיפה.

אסף יוסף מזוז, לגרום לאחי לחייך, הוצאה  ◄
2015, 110 עמ'. עצמית, 

ספר חדש של המחבר שפרסם בעבר מספר ספרי פנטזיה.

◄  ,2015  אירמרגרד קוין, אחרי חצות, כרמל, 
159 עמ'.

14 שנות  רומן המתאר כיצד מסתגלים אנשים למשטר אחרי 
דיקטטורה נאצית. 
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עוזי גדור, גן בעדן, כרמל, 2015, 149 עמ'. ◄
ספרו האחד־עשר של המחבר, סיפורי אהבה.

עיון

לב נ. טולסטוי, כתבי הגות, כרמל, 2015, 523 עמ'. ◄
המבטאים  טקסטים  וביניהם  הנודע,  הסופר  של  כתבי־הגות 

את התייחסותו לשאלה היהודית.

חמוטל בר־יוסף ומשה גנן, מה יש פה להסביר,  ◄
ספרא, 2015, 344 עמ'.

בין  היחס  ועל  ושירתה  חייה  על  בר־יוסף  עם  משוחח  גנן 
ביוגרפיה לשירה בליווי שירים וקטעי־פרוזה.

אורן סופר, גלי צה"ל, כרמל, 2015, 203 עמ'. ◄
ספרו של ראש המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה 
בזירה  מרכזי  לגוף־שידור  צה"ל  גלי  תחנת  של  דרכה  על 

הציבורית בארץ. 

מנחם זהרי, וכרתי להם ברית שלום, כרמל,  ◄
2015, 110 עמ'.

סקירה מקיפה של המושג “ברית", שימושיו ושגירותו בכתבי 
המקרא.

רינה יצחקי, הזכות ה־12, מנדלי מוכר ספרים,  ◄
2015, 418 עמ'.

ובמיוחד על  זכויות הילד  ספר רחב־יריעה על בעיית שמירת 
זכותו להישמע.

חייא דהאן, מבראשית, כרמל, 2015, 308 עמ'. ◄
מחקרו של המחבר בעקבות המילים בפרשיות השבוע.

שירה

 טלי וייס, טבורו של הלילה, אבן חושן, 2015,  ◄
95 עמ'.

ספר־שיריה הרביעי של המשוררת. “אין הלילה נעלם עם אור 
ראשון/ הוא משנה מקומו/ כחלומות. כאהבה".

 ישראל קנטור, מבעד לאור הירח, פרדס, 2015,  ◄
92 עמ'.

ספרי  לו  קדמו  אהבה.  ועל  סוף  על  התחלה,  על  ספר־שירים 
שירים וציורים של המחבר.

◄  ,2015  הלהט האדום של המצוק, אבן חושן, 
111 עמ'.

יונתן  של  בתרגומו  עכשווית  פולנית  שירה  של  אנתולוגיה 
ברקאי.

◄  ,2015 רעיה המאיר, בצל האלמוגן, פיוטית, 
2015, 84 עמ’.

ספר־שירים  שלי".  המלים  אל  בבהילות/  חדר  בוגדני  “זמן 
ראשון של המחברת.

רפאל וויאצ'ק, אהובתו של התלוי, אבן חושן,  ◄
2015, 78 עמ'.

מפורצי  הפולני,  המשורר  שירי  של  לעברית  ראשון  תרגום 
הדרך של השירה הפולנית החדשה. 

 עמית ניסים, גובה פני הים, פרדס, 2015,  ◄
58 עמ'.

“בלילות כאלה מכפיל הירח את טבעותיו./ הכול כדי להימצא". 
ספר־ביכורים.

◄  ,2015  אורית גידלי, ערש, הקיבוץ המאוחד, 
37 עמ'.

ספר־שירים שלישי של המחברת, שירי פרידה מאם.

2015, 150 עמ'. ◄ צופיה פן, לרגע אחד, כרמל, 
יכול  לים/  מעבר  אל  שבדרכו  האדם/  מאושר  אחד/  “לרגע 

לעצור/ להסב פניו לאחור". שירים. 

ישראל לין, הסופיות האינסופית, סטימצקי,  ◄
2015, 64 עמ'.

החוחר־ של  הגלגולות  כערמות/  דחוסים  חדשים/  “יקומים 
רוז/". שירים. 

חיים א. רכניצר, שבלת, כרמל, 2015, 114 עמ'. ◄
ופרופסור  רפורמי  רב  משורר,  המחבר,  של  שני  ספר־שירים 

לפילוסופיה יהודית. 

כתבי עת

סגולה, גיליון 67, דצמבר 2015. ◄
עורכת: שרה ג’ו בן צבי, המהדורה העברית: ד"ר איתמר ברנר.

מגזין להיסטוריה ולידיעת הארץ. בין המאמרים: האם נמצאה 
רחובות   — השם"  ו"בעזרת  ויוצרו,  הגולם  היוונית,  החקרא 

מספרים על שמם.


