
 . לקוראים בקורונה -חדש ומחודש על המדף

 לילדים ונוער

ילדי חבורת "אור    הקורונה בקבוץ לביא. עלילה מצוירת חינוכית ומרתקת  ממאורעות  -23פצצה מתקתקת  
 . אנחנו על המפה. קומיקס  - מאת: מץ בראטהלב"  

 רוחות שמועילות לבריאות. יש  ריינה טלגמאייר:  מאת    רוחות

דובונת רוצה לראות את העולם שמעבר לחומת גן  אפרת דאהן:  איורים    רונית רקאסמאת    מי יבוא איתי?
 החיות, אבל היא חוששת ללכת לב. האם תמצא חברים שיסכימו להצטרף להרפתקה הגדולה? 

: מצולק בנפשו ובגופו לאחר פיענוח פרשיית איש  8: הבלש הארי הולה מספר  יו נוסבו מאת  לב משוריין  
קח האר הולה חופשה עד להודעה חדשה. בינתיים באוסלו המשטרה מתקשה לפענח  השלג, לוקח המפ

 פרשיית רצח חדשה. 

הספר בוחן את אחד הפחדים הבסיסיים ביותר: מה אם אתעורר  לינווד ברקלי:  מאת  בלי לומר שלום  
 בבוקרואגלה שהכול השתנה? כול מי שאהב אותי נעלם.

וז קוק היתה פטפטנית בלתי נלאית בילדותה. כאשה צעירה  רקארן ג'יי פאולר:  מאת    כולנו יוצאים מגדרנו 
 היא עוטפת את עצמה בחומות של שתיקה.שתיקה ושכחה. משהו נורא קרה שהיא חייבת להדחיק אותו.

מה שהחל כריצה על הטיילת הופך מהר מאוד למרדף מכוניות על כבישים מהירים,  פטריק לי:  מאת  הרץ  
 הלווין, ומשחק מתוחכם.התחמקות ממכ"ם  

הספר מציע נקודת מבט מרתקת על תרבויות מזרח אסיה, וקורא תיגר על  ראני מניקה:  מאת  המאהב היפני  
 העליונות האירופית הנאורה כביכול.

לורי נלסון ספילמן: מאת מחברת "רשימת המשאלות" "אבני הסליחה" ו" מחברת  מאת    הזכות לאהוב
 הלב".

הספר מחבר בין ירושלים המנדטורית לעיירה ציורית באנגליה.שם  לוי:    –ת ישי  שרי מאת  אישה מעבר לים  
 מחפשות שלוש נשים את זהותן ואת עצמן.

 ספר מחודש( עמוס עוז ) מאת  קופסה שחורה  

ה יי את תשובתו לתה  ובשפה עשירה, טווה הסופר  ברגישות וביכולת אבחנה דקה,  :רן גורןמאת  נעלמים  
תקופה היסטורית סוערת בחיי הישוב לפני קום המדינה ובראשית שנות קיומה. הוא   על רקע  המיוסרת

מנתח באזמל חד ובלתי סלחני תנועה קיבוצית מפוארת, שבחיי המעשה פעלה נכון בכול, אך בתפיסתה  
 פוליטית שגתה בגדול.) לא חייבים להסכים(   –האידאולוגית  

 קריאה מהנה ולהתראות באון ליין בינתיים.

 ניות. הספר

 

 

 

 


