נצרת .למלון צמודה כנסייה מעוטרת
ויטראז'ים ,המשמשת כאולם קונצרטים
ומופעי תרבות אינטימיים .בסוף השבוע
הבא ,שיתחיל ב 22-ביוני ,יתקיים קונצרט
קלאסי בכנסיית המלון בערב שישי (טריו
נגנים :פסנתר ,כינור וצ'לו) ,וזאת במסגרת
חבילת תרבות ,מוסיקה וקולינאריה
הכוללת :אירוח זוגי של חצי פנסיון,
קפה ועוגה בקבלת הפנים ,ארוחת גורמה
במסעדת השף של המלון ,וסיור מודרך
חווייתי בין אתרי התיירות המפורסמים
ושוק התבלינים של העיר נצרת בשבת.
ישנה גם אפשרות לקונצרט בצירוף ארוחה.
))) ספר הביכורים של הזמרת
והמוסיקאית קרן פלס “עקודים” הוא
רומן על אודות אחד הפצעים הפתוחים
בחברה הישראלית ,המיטיב למפות את

מבוססת על אחד הלוחמים המיתולוגיים
של הפלוגה ,שפלס ראתה עצמה שופר
לזיכרונותיו ולכאביו.
העלילה :תמר בת ה 30-גרה לבד בדירה
בתל-אביב כי זה עדיף על שותפים,
ועובדת כמארחת במסעדה כי זה עדיף
על מלצרות .אמה נפטרה לפני שנה ,ועם
אביה ניתקה תמר את הקשר ,כי יש דברים
שפשוט עדיף שלא לדבר עליהם .אז מה
גורם לה לעזוב יום אחד באוקטובר 2011
את השגרה המוכרת ,שבנתה לעצמה בעיר
הגדולה ,ולצאת למסע בצפון הארץ עם
נמרוד ,חבר של אביה ,לפלוגה במלחמת
יום הכיפורים? במהלך המסע הבלתי צפוי
והמטלטל בן שמונת הימים מתוודעת
תמר לעוד חיילים מזדקנים מאותה פלוגה,
שנדמה שמעולם לא השתחררו ואינם
שוכחים דבר .דרכם היא לומדת לגלות מי
היה אביה באותה מלחמה ,מה נכבה בו אז
ומהן ההשלכות מתוך כך על נפשה שלה.
הוצאת “ידיעות ספרים”.

על האולימפיאדה מתחילת המשחקים
האולימפיים ביוון העתיקה ועד לאלופים
ואלופות של ימינו :מי זכה במספר הגבוה
ביותר של מדליות אולימפיות? מי הטביע
את מדליית הזהב שלו במי האגם מרוב
שמחה? מי הייתה הספורטאית הצעירה
ביותר שזכתה במדליית זהב? מי ניסה
לרמות ולהתחזות למנצח בריצת המרתון?
לגילאי .10-5

איה — הוראות הפעלה.
עטיפת הספר

אבולוציה שלי .עטיפת הספר

הנוף הפנימי של מי שנחשפו בבחרותם
לאימי המלחמה ושנפשם נותרה מצולקת
ולשרטט את גלי ההדף שלה ,המהדהדים
בחיי קרוביהם.
פלס כתבה את הספר במשך שלוש שנים
בעקבות היכרות וידידות עם לוחמים
מפלוגה ו’ של גדוד  890במלחמת יום
הכיפורים .דמותו של נמרוד ,גיבור הספר,

האולימפיאדה .עטיפת הספר

))) מה קורה כשאדם צעיר קם בוקר
אחד ומגלה שכל מה שהוא צבר בחייו זה
לא כסף או רשימת הישגים ,אלא חיות
שמפריעות לו להצליח בחיים? “אבולוציה
שלי ,או איך הפכתי משפן לאריה” הוא

))) יש אנשים שהודו מתלבשת להם
על הנשמה במלוא מערומיה .אחרים
יכולים לה רק כשהיא מלוהקת לנשיונל-
ג’יאוגרפיק .ספרה של הדס רון זרחי“ :איה
 -הוראות הפעלה” ,הוא ספר על מסע

))) לקראת האולימפיאדה שתיפתח ב27-
ביולי“ ,ידיעות ספרים” מוציאה לאור את
“סיפורה של האולימפיאדה” :ספר קומיקס
בכריכה קשה ,שכתב ואייר ריצ’ארד
בראסי ,ואשר כולל את כל העובדות
המדהימות ,המצחיקות והמטורפות ביותר

עקודים .עטיפת הספר

שעליה מתנהל משחק החיים .הוצאת
“אסטרולוג”.

נעורים הרפתקני בהודו .הודו שלה אינה
שונה מהודו של שאר התרמילאים שהיא
מתארת ,אבל הצורה שבה היא מציירת את
היומיום שאותו היא חווה שם ,את ייסורי
האהבה והגעגועים שמהם היא מנסה לשווא
לברוח ,הם מוקדי המשיכה העיקריים של
הספר .תיאוריה מלאים בפרטים ,כביכול
זניחים וחסרי משמעות מיוחדת ,אבל
בסיומם של כל פסקה או פרק מגיע משפט
או כמה משפטים המבהירים לקורא שכל
פרט כזה הוא בעל משמעות .הודו  -הבמה

סיפור אישי על אבולוציה של אדם אחד.
גיבור הספר (או אולי נכון יותר לומר :פחדן
הספר) מגלה ,בשלב מסוים בחייו ,שבתת-
המודע שלו שוכנות חיות כמו שפן ,חילזון
ועצלן ,המפריעות לו להגשים את עצמו
ואת חלומותיו .הוא מחליט לצאת למסע
אבולוציוני ,שמטרתו לפתח את החיות
הללו לחיות אחרות שישרתו אותו יותר.
את הספר מלווים איוריו של המאייר
המופלא איל אילת ,שותפי הוותיק למאות
פרקי קומיקס שפירסמנו שנינו בשבועונים
שונים (“פזית”“ ,שוקי והמופלאים”,
“שונרא”“ ,הכיתה המחופפת” ועוד).
איל הוא גם חבר ושותף לדרך של גילי
ויינטראוב .בספר זה בחר איל לצייר בסגנון
השואב את השראתו מאיורי זן יפניים.
גילי ויינטראוב ,קופירייטר ומנחה לצמיחה
אישית ,מחבר כאן לראשונה את שני
מסלולי חייו :כתיבה רעיונית וחיפוש
העוצמה הפנימית.

15.06.2012

91

