
הפיגועים לאיראן,  מישראל 
ובניין ישראל  שגרירות  נגד 
בבואנוס היהודיות  הקהילות 
איראן בין  הקשרים  איירס, 
המאמצים לאדן,  בין  ואוסמה 
של הביון הישראלי להחזיר את

רון ארד ועוד.
πππאוסטרליה אומנם 

כדור של  האחר  בצדו  נמצאת 
שאייר, העובדה  אבל  הארץ, 
מתגורר סמל,  נאוה  של  בנה 
מושכת מוזיקה,  שם  ולומד 
אותה לצאת למסע הארוך. היא
איתו וחולקת  אליו  מצטרפת 
חייו. את  שבועות  כמה  במשך 
על חוף הים היא מתוודעת אל
לוסי האוסטרלית,  חברתו 
של לקומונה  מצטרפת  אליוט, 
בביתו מבלה  בנה, 
בנה עם  יוצאת  הסטודנטיאלי, 
וידידיו לטיולי טבע, משתתפת
ספרו בבית  מוזיקה  בשיעורי 
שבהן הטבע  במסיבות  ורוקדת 
המסע תקליטן.  משמש  הוא 
הארוך לארץ הקנגורו והקואלה
נהיה אט�אט למסע של היכרות
עשירה מקומית  תרבות  עם 
אך קדומה,  ילידים  ומורשת 
היכרות של  למסע  בעיקר 
לבנה אם  בין  מחודשת 
בארץ ומשתנה  שמתבגר 
רחוקה, ולהיכרות עם המשפחה
שתהיה לוסי,  של  האוסטרלית 
אולי לחלק ממשפחתה. אך זהו
של שלם  דור  עם  מפגש  גם 
אחרי צעירים  ישראלים 
שנודדים הצבאי,  שירותם 
בעולם ומתחבטים לגבי המקום
את בו.  לחיות  ונכון  שטוב 
סמל נאוה  סיכמה  חוויותיה 
"חתונה החדש  בספרה 
מסע יומן  שהוא  אוסטרלית", 
הוצאת מאוד.  ואינטימי  אישי 

עם עובד.

πππחדש בהוצאת קשת: "על
יהודית מאת  בלילות"  משכבם 
שבת בצהרי  העלילה:  רותם. 
חייהם נמחצים  שמש  שטופת 
כובדו תחת  ובנימין  אליה  של 
היחיד בנם  מות  של  הטרגי 
נתנאל. 30 שנה קודם לכן נטש
עולמו את  הורביץ  בנימין 
עולמה אל  ונספח  החרדי 
החילוני של אליה גלעד, מתוך
בו. להתערות  שלמה  כוונה 
אולם האבל, במקום שילכד את
ביניהם מפריד  בני�הזוג, 
דפנה, מזה.  זה  אותם  ומרחיק 
ובנימין, אליה  של  כלתם 
שפגועה מסיפור האהבה הסודי
בנה, את  מעמידה  נתנאל,  של 
הקרע של  בלבו  היחיד,  נכדם 
על כאב  ומוסיפה  העמוק 

כאבם. 
גיבוריו על�דורי.  רומן  זהו 
ובנימין, אליה  הראשיים, 
ב"כולם לראשונה  הופיעו 
קודם רומן  לאהבה",  צמאים 
ומצליח של יהודית רותם. שמו
של הרומן לקוח משיר השירים.
יהודית של  השמיני  ספרה  זהו 
רותם, כלת פרס ראש הממשלה
ועורכת מרצה   ,2003 לשנת 

ספרים.

πππרואה פועלים  בספריית 
אור הספר "כל הסיפורים" מאת
לאה גולדברג. כמשוררים רבים
גולדברג לאה  אף  אחרים, 
ניסתה את כוחה  (1970�1911)
היא בדיונית:  סיפורת  בכתיבת 
לצד רומנים  שלושה  חיברה 
המובאים קצרים,  סיפורים 
בספר זה; וכל זאת מבלי למנות

את סיפוריה לילדים. 
סיפוריה את  פירסמה  גולדברג 
הקצרים בעיתונים ובכתבי עת,
אך לא כינסה אותם בספר. כעת
מהדורה לקוראים  מוגשת 
הקצרים, סיפוריה  של  מקיפה 
ה�20 שנות  בסוף  שפורסמו 
ובמהלך שנות ה�30 של המאה
העבריים, העת  בכתבי  ה�20 
אחר�כך בליטה  אור  שראו 
הארץ�ישראלית, בעיתונות 
סיפור שוב.  נדפסו  לא  ומאז 
אחד שנמצא בעיזבונה של לאה
סטפן ימות  ("ואלה  גולדברג 
גרט") רואה כאן אור לראשונה.
עוסקים מהסיפורים  חלק 
למכלול האופייניים  בנושאים 
שבין המתח  למשל,   � יצירתה 
ארץ� לבין  ומורשתה  אירופה 
המתגבשת, ותרבותה  ישראל 
שחוללה התרבותי  השבר  או 
השנייה העולם  מלחמת 
האמן של  המורכבת  ועמידתו 
מהם לאחדים  החברה;  בתוך 
מובהק. אוטוביוגרפי  רקע 
אחרית מובאת  הספר  בסיום 
את המאירה  מקיפה  דבר 
מכלול רקע  על  הסיפורים 
גולדברג לאה  של  יצירתה 

וזמנה, מאת גדעון יטיקוצקי.

πππהחולים בבית  השהות 
לעתים המעורר  מסע  היא 
כאשר אך  ופחדים,  חששות 
לנסות יש  תמיד  אליו  יוצאים 
ודרכים אור  נקודות  ולמצוא 
להתגבר כדי  מיוחדות 
אתגבר" "אני  הספר  ולהבריא. 
מאת איריס שופמן, שראה אור
להיות נועד  שוקן,  בהוצאת 
ילדים שילווה  קרוב  חבר 
הנזקקים לאשפוז בבית חולים,
לאשפוז, בהכנות  החל 
אלו להחליט  יש  שבמהלכן 
צעצועים או חפצים ניתן לקחת
לבית החולים כדי שיעסיקו את
נשאר הוא  כאשר  גם  הילד 
או הורה  ללא  לבדו,  לעתים 
לשחרור ועד  משפחה,  קרוב 
מבית החולים והשיבה הביתה.
הספר יוכל לשמש כיומן וכחבר

יעודד, והוא  המאושפז,  לילד 
להתחזק לו  ויעזור  אותו  ילווה 
מחלתו. עם  להתמודד  כדי 
הילד יוכל  הספר  באמצעות 
במהלך שיחווה  חוויות  לשמר 
בכתב לבטא  להחלמה,  מסעו 
וכן ומחשבותיו,  רגשותיו  את 
מכתבים תמונות,  בו  לאסוף 
במהלך שיקבל  ומזכרות 

האשפוז מקרובים ומחברים.
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