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או דווקא עם נשים עצמאיות, 
כמפגשים המשנים את 

ההסתכלות על המציאות; 
הקשבה והכלה של קצוות 

רעיוניים רחוקים כחלק הכרחי 
מבניית חברה טובה – אלה הם 
מקצת מתכני הספר שלפניכם. 

המחבר, ד"ר עידו חברוני, 
מבקש להשיב לאגדה את 

תפקידה כמקור להתחדשות 
השיח היהודי וגם להציע אותה 
כתשתית לדיאלוג בין היהדות 
לבין העולם שמסביבה. ידיעות 

ספרים.

((( הספר "חמישה" הוא רומן 
בדיוני בהוצאת ידיעות ספרים, 

המבוסס על ניסוי סוציולוגי 
שערך פרופ' יובל אלבשן 

במשך קרוב ל-20 שנה. הניסוי 
מנסה לענות על שאלות יסוד 
כמו מיהו ישראלי ומהי בכלל 

הזהות הישראלית. במסגרת 
הניסוי מתבקשים המשתתפים 
)החל בנערים ובנערות בגילאי 

תיכון ועד לאנשים בוגרים 

– לרוב סטודנטים לתארים 
ראשון ושני( לדמיין סיטואציה 
שבה כדור הארץ נחרב ונותרת 

רק חללית מילוט אחת עבור 

האוכלוסייה הישראלית, 
היכולה להכיל חמישה איש 

ולא יותר. המשתתפים בניסוי 
מתבקשים להיכנס לנעליו 
של בורא עולם ולבחור מי 

מבין הדמויות ראויה להינצל 
ולכונן את האנושות/הזהות 

הישראלית 
החדשה.

((( חדש בהוצאת 
זמורה ביתן – 

"מעופפת", ספר 
ראשון לבני 

נוער בסדרת 
"מרקוריום" מאת 

הואן בי לנדי. 
העלילה: ארלינדה 

המתינה כל חייה 
לרגע הזה. נשף 
המעוף הראשון 
שלה. היא רוצה 
להמריא עם כל 
בני המחזור עד 

לקצה הכיפה, זו 
המגוננת על עירה 

הלבנה והיפה. 
שנים חיכתה לרגע 

שבו יבקעו כנפוניה 
והיא תוכל לעוף - 
הרחק מהשמועות 

המרושעות על 
גורלם של הוריה ומהכתם 

שדבק בה. אבל אז היא מגלה 
שהיא שונה - יש בה פגם, אך 
גם יכולת נדירה ורבת־עוצמה 

שעתידה לקבוע לא רק את 
עתידה שלה אלא את עתיד 
העיר ואולי מרקוריום כולו.

((( חדש בהוצאת עם עובד - 
הבלונדינית שחורת העיניים. 

בסגנונו הבלתי נשכח של 
ריימונד צ'נדלר, הסופר 

בנג'מין בלאק משיב לחיים 
את הבלש הקשוח פיליפ מרלו, 

בתעלומה נוספת ברחובותיה 
האפלים של ביי סיטי, 

קליפורניה. העלילה מתחילה 
כצפוי: תחילת שנות ה-50, 

מרלו חסר מנוחה ובודד מתמיד, 

והעסקים חלשים במקצת. ואז 
לקוחה מופיעה בדלת: צעירה, 
יפהפייה, לבושה בהידור. היא 
רוצה שמרלו ימצא עבורה את 

המאהב שלה לשעבר, אדם 
ששמו ניקו פיטרסון, שנעלם 
יום אחד, כאילו בלעה אותו 

האדמה.

((( מעיים, גזים, צואה, 
שיהוקים, הקאות... כל 

הנושאים הלא נעימים הללו 
ורבים אחרים הם גיבורי 

הספר "תחושת בטן" מאת 
המיקרוביולוגית ג'וליה ֶאנֶדרס. 

ספר שמכניס את קוראיו 
לעולם אפל וקסום שאורכו 

מתקרב לעשרה מטרים, שטחו 
מאתיים עד חמש מאות מטרים 

רבועים, ובו המוני סיסים 
וסיסונים, וכמאה טריליון 

חיידקים, שרובם עוזרים לנו 
ומקצתם ממלאים את תפקיד 

המפלצות בסיפור הזה. אנדרס 
מסירה את הלוט מעל מערכת 

העיכול. היא לוקחת אותנו 
לסיור מהפה ועד פי הטבעת, 
מציגה לנו את כל האיברים 
והאורגניזמים המשתתפים 
בתהליך העיכול ופותרת 

תעלומות גדולות וקטנות 
הקשורות לעולם הזה. השפה 

קולחת וידידותית. הוצאת 
כינרת.
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