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ידיעות אחרונות  ספרי חמד

"פגשתי שלושה סוגי אנשים: כאלה שאין להם מספיק כסף בשביל לקנות 
את מה שהם צריכים, כאלה שיש להם כסף כדי לספק בדיוק את צרכיהם, 
וכאלה שיש להם יותר כסף ממה שהם צריכים. מה שמדהים זה ששלושתם 
משתוקקים לכסף באותה מידה. מסע בשביל הכסף הוא הסיפור שלהם". 

משה פרל יצא למסע אל המקומות שבהם התרחשו האירועים שעיצבו את העולם 
כפי שהוא מוכר לנו, ומראה באמצעות חוויות אישיות ואבחנות מקוריות איך לאורך 
ההיסטוריה האנושית הכסף מניע הכל — מלחמות, הגירות, מהפכות, פוליטיקה, 

דתות והמצאות.

יצא האדם הקדמון מאפריקה כדי להפוך את  הוא מתחיל את מסעו באזור ממנו 
לייצור אוכל; עובר לאירופה, שם  ואת בעלי החיים למכונות  עצמו לתעשיין מזון 
חברתית  רשת  וייסדה  שנים  באלף  צוקרברג  מרק  את  יהודים  חבורת  הקדימה 
שגלגלה מיליונים; ממשיך באותה יבשת, בה חילץ נפח אלמוני את העולם מרעב 
קולומבוס  התכוון  אליה  לאינדונזיה,  טס  הסוסים;  פרסת  את  כשהמציא  ומעוני 
להגיע כדי לעשות אקזיט על תבלינים ובלי משים הקים את תעשיית הסטארטאפ; 
חולף במחוזות האינקה בדרום אמריקה, מהם שדדה ספרד זהב שהציף את אירופה 
וגרם לעולם להבין לראשונה שיותר מדי כסף גורם למחלה בשם אינפלציה; מדלג 
הקימו  אותה  החומה  את  שהחליף  רחוב  בוול־סטריט,  הפועם  הפיננסי  הלב  אל 
חלוצי המתיישבים בארה"ב, כשניו־יורק עדיין נקראה ניו־אמסטרדם; ומסייר בעוד 

תחנות רבות על הגלובוס שטלטלו את הכלכלה העולמית.

מסע בשביל הכסף הוא, בעצם, הסיפור של כולנו. 

משה פרל הוא סופר, מרצה ופובליציסט. עד סוף שנת 2018 
כיהן כמנכ"ל איגוד הבנקים, ולפני כן היה מבכירי העיתונאים 
הכלכליים בישראל. בעל תואר שני מבית הספר למנהל עסקים 

באוניברסיטת תל־אביב. 
בין  הגומלין  ביחסי  שעסק  פקוחות,  בעיניים  הראשון,  ספרו 

הכלכלה לבין הפוליטיקה, היה רב־מכר.
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כלכלי  לקונצרן  המקדש  בית  הפך  איך   >>
כוהנים  אליטת  אותו  ניהלה  וכיצד  אדיר 

כמונופול דורסני?

לשמש  יכול  שהאף  ראשון  הבין  מי   >>
את  ושינה  המשקפיים,  את  המציא  כמדף, 
המלאכה  בעלי  את  כששחרר  ההיסטוריה 
מהצורך לשעבד יד אחת כדי להחזיק זכוכית 

מגדלת?

האניות  צי  על  הסינים  ויתרו  למה   >>
המשוכלל בעולם, הניחו לאירופאים לכבוש 
זה  ואיך  הרעועות,  ספינותיהם  עם  אותו 

קשור לגיאו־פוליטיקה של היום?

להפוך  שלמה  מדינה  לאזרחי  גרם  מה   >>
לספקולנטים, להסתער על פקעות צבעונים 
ולשלם עבור כל אחת מהן יותר ממחירה של 

דירה?

משה פרל

עיצוב העטיפה: סטודיו פיני חמו
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מחיר מומלץ 98 ש״ח

״בעבודה הזאת ַאת צריכה לעשות רק שני דברים: כיף וכסף. 
זה הכול. זה לא אומר שאת צריכה לומר את האמת.״  

שני, מתכנתת צעירה ושקטה במחלקת הסייבר של משרד חקירות 
מצליח, נשלחת למשימה לא שגרתית: להיטמע במועדון החשפנות 
הגדול בתל אביב ולסייע, כסוכנת סמויה, בחקירת היעלמותה 

הפתאומית של אחת העובדות.

במועדון היא מגלה עולם של תשוקה, אשליות, כסף קל ויחסי כוחות 
מתעתעים. היא פוגשת מנהלים הפכפכים, לקוחות המעוררים 
בה רגשות סותרים, ונשים פגיעות וחזקות, החושפות לפניה את 
חוקיו הלא כתובים של המקצוע, את סודות הפיתוי ואת הכוח 

הגלום בה עצמה. 

אבל מהו מחיר הכוח? וכיצד תידרש לשלם אותו ככל שתזנח את 
עולמה הישן ותיסחף אל תוך הלילה?

תמר רובין גדלה בהרצליה. באדום חזק מאוד, רומן ביכורים 
עכשווי ומרתק הנקרא בנשימה אחת, היא צוללת לעומקו של 
עולם עשיר בניגודים, ומעוררת שאלות נוקבות על יחסי גברים 

ונשים, משיכה, נאמנות, כוח ואהבה.
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הספר ראה אור בסיוע
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב )ע״ר(

 ובתמיכת משרד התרבות והספורט - 
מינהל התרבות
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למראית עין, אי אפשר לנחש שגרישה, הגבר השתקן והשמנמן 
שמתגורר עם אימו בדירת שיכון מתפוררת, מתגלגל ממאה למאה, 

מארץ לארץ ומגוף אחד אל גוף אחר. החיים המסעירים שחווה לפני 
ארבע מאות שנה בעיירה נידחת במזרח אירופה, במאה השמונה�עשרה 

בוונציה, או מאה שנה אחר כך במרוקו, הותירו בו חותם וצלקות. 
גרישה הוא אולי השקרן הכי כן שיצא לכם להכיר, ובכל זאת לא נראה 

שמישהו מאמין לו. אולי גם הוא כבר לא. 

אימא שלו תגיד לכם שגלגול נשמות זאת שטות גמורה. מבחינתה, 
"חיים יש רק אחת, כל השאר זה מטאפורה." 

לאורך נשמות גרישה ואימו מנהלים קרב חסר רחמים על ליבו של 
הקורא. אבל מי ינצח – הנשמה או הגוף, הפנטזיה או המציאות, הבן, 

הֵאם או רוח הקודש? 

נשמות הוא קרנבל מסחרר ומבריק; רומן עשיר ּווירטואוזי שמדלג 
בין תקופות וסגנונות אך נעוץ עמוק עד כאב בשורשיו היהודיים של 

מחברו. רומן על גמישותה המתעתעת של נפש האדם ועל הכמיהה 
הנואשת למשמעות, או לפחות לנשמה אחת קטנה שתבין אותנו.

רועי חן הוא סופר, מתרגם ומחזאי הבית של תיאטרון 'גשר'.

מחיר מומל�: 98 ש"ח
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הספריה החדשה
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הוצאת הקיבוץ המאוחד 
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האחורית  בחצרו  חמור  מסתיר   ,50 כבן  אזרבייג'ן  יליד  איָסקוב,  רֹוסָלאן 
הבלויה, חמור נינוח, משתלב. לפני חמישה שבועות עבר בצעידה בֵטלה בדרך 
שולית של המושב בת הדר, שבו הוא חי בתלישות בתשע השנים האחרונות, 
ונתקל בשני שוטרים, שביקשו ממנו לעצור רגע ולהחזיק חבל המחזיק חמור, 

ולא לזוז עד שיגיעו לאסוף אותו. אבל איש לא בא. מאז חי אתו חמור.
ההווה של הספר מלווה את רוסלאן לאורך שמונה ימים ביוני 2018. בכישרון 
עצום מסופר כאן סיפור שאין־כמותו של טיפול בחמור. הניואנסים המפורטים 
הממיסה  עצמה,  בפני  מרתקת  לעלילה  הופכים  והלשון  האימאג'ים  דק,  עד 
את הלב ביופיה. ולצידה מגלה ברדוגו נועזות חסרת־תקדים בספרות העברית 
האמריקאי  היחיד,  חברו  לבין  הספר  גיבור  בין  המיניים  המפגשים  ת  בפריׂשַ

סטיב.
לעומת ההסתייגויות ההולכות וגוברות מן האופי המוגבל של מערכת היחסים 
ומתעצמת  חמור,  עם  רוסלאן  של  והאחווה  ההזדהות  מתחזקות  סטיב,  עם 
תחושת השוויון שלו עם החיה הממָצה את חייה בעמידה בחצר במלאּות של 

הווה ַמתמיד.
השנים של רוסלאן בבת הדר, בעיקר מאז שהתפטר מעבודתו כהנדסאי־בניין, 
מבלי לחשוב על העתיד, הן ניסיון מתמשך לטפח יומיום של חיוניות עכשווית 
תוך היחלצות מן הרדיפה אחר מה שמעבר ַלדקֹות של ההווה – השתחררות מן 
ההתמכרות ָלאחר־כך, מן התלות בתמורות עתידיות ובאופק ַמשֶלה של תקוות 
בשייכות  השורשים,  במחצבת  העבר,  בסיפור  ההינטעות  מן  וגם  וציפיות, 
למסורת המשפחתית. רוסלאן כמו מבקש לקיים את ִחיותו בנבדלות עצמאית, 
לחיות חיים פרטיים מחוץ לתשתית של ה"כולנו", אך עם אמפתיֹות אנושיות 

אקראיות, קצרות־מועד.
יום   ,1994 בנובמבר  יוצא־דופן  אחד  יום  של  תוצאה  נרֶאה  הנוכחי  מצבו 
המעברים  הנדסאות.  ולמד  הוריו  שני  עם  בו  חי  עדיין  ה־26  בן  שרוסלאן 
בספר, שוב ושוב, לאותו יום – להתרחשות שהאובייקטים התמימים במערכה 
אסון  תחושת  אל  אותנו  ומדהירים  תאוצה  בהדרגה  צוברים  שלה  הראשונה 
בלתי־נמנע – הם הזירה של דרמת המתח השוצפת בספר. אחריה נפער חלל 

חשוך של עשרים־וארבע שנים, שבסופן מחזיר ברדוגו את רוסלאן אל חייו.

'חמור' הוא מאורע לא־שכיח בספרות העברית, מקבילה בת־זמננו ליצירות 
פורצות־דרך כגון "אצל" של גנסין, 'זכרון דברים' של יעקב שבתאי ו'מקדמות' 
של יזהר. אך בעיקר הוא עומד כשווה־ערך ל'חיי נישואים' של דוד פוגל, לא 
רק בשל גיבורו הנבדל, אלא בעיקר כי בדומה לפוגל יוצר ברדוגו באופן ַמפעים 
הצידה,  השוברת  שליד־העברית,  חתרנית  לשון  משלו,  פורצת־גדר  עברית 
המוחשיּות;  תגבור  אל  תמיד  וגוררת  המקובעים  חלקי־הדיבור  את  מזעזעת 
עברית שבה "אוכלים את שובע המזון", ובה "גובה צנוע נח על גגות הבתים".
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ששירתה  פסיכולוגית  אביגיל,  של  סיפורה  זהו 
מעמיקה  מומחיות  ופיתחה  בצבא  רבות  שנים 
במנגנון הנפשי של חיילים בקרב. שלא כקב״נים 
מהכוח  כחלק  עצמה  את  ראתה  תמיד  אחרים, 
באימונים  אליו  להצטרף  היססה  ולא  הלוחם 

ואף בפעילות מבצעית.
עם  ורגישה  קרובה  יחסים  יש מערכת  לאביגיל 
הגבר המרשים שהכירה לפני שנים רבות כמג״ד 
צעיר וכעת הוא יושב בלשכת הרמטכ״ל. ברגעים 
להשיג  כיצד  לו  לייעץ  נקראת  היא  מכריעים 

ניצחון מוחץ במערכה הקרבה ובאה. 
ובהלומי  נפש  בנפגעי  מטפלת  היא  השאר  בין 
קושרת  היא  המקובלים,  לכללים  ובניגוד  קרב. 

קשרים אישיים קרובים עם כמה ממטופליה.
כאשר בנה שאולי, שאותו גידלה כאם יחידנית, 
מחליט להתגייס דווקא לצנחנים, משימת חייה, 
יעמדו  לצבא  ונאמנותה  המקצועית  אמונתה 
במבחן דרמטי. וכאשר תיקרה בפניה הזדמנות 
בה  יתעוררו  ההרג,  מעשה  את  בעצמה  לחוות 

דחפים שלא שיערה את עוצמתם.

שאפתנית  אישה  של  דמות  יצר  שריד  ישי 
ויצרית, שחיי המשפחה שלה וקשריה הרומנטיים 

מתנהלים בצילו של מעשה ההרג. 
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עם עובד
ספרייה לעם עם עובד

ספרייה לעם

ISBN 978-965-13-2848-0  |  32-22151 דאנאקוד
www.am-oved.co.il  |  www.facebook.com/AmOvedBooks

מחיר קטלוגי 82 ש״ח

����� ����� ���.indd   All Pages 5/25/20   10:49 AM

21
Yishai Sarid
Victorious

מי
קּו

א 
אמ

ן  
כה

ד 
לד

א

איור הכריכה: עפרה עמית
עיצוב הכריכה: סטודיו דנה ציביאק

אמא קּומי
ן ה כ ד  ד ל א

המחיר: 98 ש"ח

יּודה בן השתים־עשרה, שחי עם אמו בדירה קטנה מעל שוק מחנה יהודה 

בירושלים, תמיד חשב שאבא שלו מת. "אז עכשיו תחשוב שהוא חי, ויש לך 

חצי שעה לחשוב את זה!" הודיעה לו אמא שלו בוקר אחד.

את  לפגוש  במטרה  ורב־תהפוכות  אבסורדי  במסע  יּודה  פותח  זה  מרגע 

אביו. שרשרת של דמויות לא שגרתיות מככבת במסע זה, בהן חברו הטוב 

כדי  לאכול  שחייבת  רונית  חברתו  קרב;  ההלם  פגוע  אבוט  סרן  יּודה,  של 

לחשבון  מורה  בשוק,  יפה  הכי  האישה  אמו,  לראש;  רעיונות  לה  שיבואו 

שמעריצה את חוליו איגלסיאס; וכמובן יּודה עצמו, סקרן ותמים, מצחיק 

ונוגע ללב.

ילד  הייחודי של  הפנימי  עולמו  אודות  על  סיפור מלהיב  הוא  קּומי  אמא 

ירושלמי אחד, ועל החיים בירושלים ובישראל בתחילת שנות השמונים של 

את  יּודה  בפנינו  פותח  והחד־פעמית  המסעירה  בשפתו  הקודמת.  המאה 

סגור לבו וחושף את ראיית עולמו שכולה רגישות והומור.

אלדד כהן הוא סופר ומחזאי ישראלי שגדל בירושלים. סיפורים ומונולוגים 

בפרסים  וזכו  התיאטרון  בימות  על  רבה  בהצלחה  והועלו  הומחזו  שכתב 

בפרס  שזכה   )1998( עלי"  "תסתכלו  הקודמים:  ספריו  הקהל.  ובאהדת 

ליצירת ביכורים מטעם משרד החינוך; "לפחות היית מת בצורה מסודרת" 

)2003(; וספר הילדים "מנגינה כחולה עם תלתלים" )2012(.
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Eldad Cohen
Wake Up Mom

23
Shira Carmi
Diana and David
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Youval Shimoni

Columbus comes to life in an 
intriguing historical novel
The year is 1540 on the Carribean island of 
Hispaniola. Tobias, an apostate who ran away 
from home as an adolescent and joined Columbus’ 
crew, which left the same year on his famous 
exploration journey, is being held prisoner in the 
local jail, awaiting execution. In the little time he 
has left, he shares his story. 

The second half of the book provides a different 
perspective on the events: it is in the form of a 
letter from Columbus to King Ferdinand of Spain, 
written in 1506. In it, Columbus describes his four 
great journeys to India, and his wish to embark 
on a fifth journey, which he believes is more 
important than all of the others: an expedition to 
Jerusalem, which is under Muslim conquest. 

Shimoni’s epic novel is a master class in 
storytelling, at once a meditation on the struggle 
between the power of institutions and man’s 
boundless creativity, and a glimpse of the foreign 
territory that lurks within the human heart.

Youval Shimoni was born in Jerusalem in 1955. 
He studied cinema at Tel Aviv University and first 
began publishing in 1990. Shimoni is a senior 
editor at Am Oved publishers; he also teaches 
creative writing at Tel Aviv and Haifa Universities. 
He has been awarded the Bernstein Prize (2001), 
the Prime Minister’s Prize (2005) and the Brenner 
Prize for The Salt Line (2015).

Beyond the Transparent 
Bottom

A novel
Am Oved, 2021. 430 pp.

English translation sample available

“Fascinating, clever, and demanding... it invites a 
second reading” Gafi Amir, Haaretz

“An original, beautiful novel”  
Arik Glasner, Yedioth Ahronoth

“A rich, intelligent novel” Professor Nissim 
Calderon, Panas, A Literary Criticism Supplement

click HERE click HERE
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Yitzhak Livni

The first taste of a monumental 
work
Rarely do we encounter a literary phenomenon 
like Yitzhak Livni’s The Substance of Life: 
Fragments—excerpted from a monumental work 
that is Proustian in its scope, and published in 
this shortened form posthumously. 

Biographical at its core, the work is a vast mosaic 
of contemplative chapters of life and memory, 
opening with childhood memories and closing 
with chapters on fatherhood. Livni examines 
microscopic substance through a powerful lens 
that isolates and amplifies events that a different 
author would have cast aside. The result is a 
cosmos of sensual textures and philosophical 
thoughts—stories and flashes of perspective 
intertwined in a bewitching manner. 

All of these add up to a portrait of a unique 
narrator, with entire worlds passing before him, 
maybe a scientist of the spirit, who seeks to 
investigate the substance of life itself. This edition 
provides an introduction to a work rarely found 
in either Israeli or world literature. 

Yitzhak Livni (1934-2017) was born in Lodz, 
Poland, and emigrated to pre-state Israel with his 
parents. He grew up in Tel Aviv and graduated in 
Hebrew literature and history from the Hebrew 
University of Jerusalem.

A writer, journalist and a media personality, 
Livni served as chief editor of the soldiers’ weekly 
magazine, Bamahane, and from 1968 to 1974 
was head of the IDF’s radio station. From 1974 
to 1979 he was CEO of the Israel Broadcasting 
Authority and from 2004 to 2007, chairman of 
Channel 2 News Company, Israel’s foremost news 
organization. 

The Substance of Life: 
Fragments

A novel
N.B. Books, 2022. 160 pp.

Full English translation available

“The literary event of the year” Haaretz

“A breathtaking book” Omri Herzog, 
Haaretz Books Supplement

“A literary miracle. A masterpiece... 
Stories like these... can only be written by 
a great author”  Author Eyal Megged

click HERE click HERE
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If I Die in BattleArik Czerniak

A nerve-scorching Israeli thriller
A normal day in the Middle East goes horribly 
wrong when a bomb dropped over Gaza by 
the Israeli Air Force misses its mark, instantly 
threatening to send Israel over the edge and into 
war. 

In the cockpit: Pilot Noam Gibbor and navigator 
Na’ama Fisher will soon find themselves crossing 
Israel’s northern border into Syria in their F16, 
and coming to grips with their greatest fears.

On the ground: Reserves are mobilized and civil 
unrest ensues. Major (Res.) Eli Ozrad isn’t called 
in for duty and he knows why. In Israel, however, 
fighting for your country also means battling 
your inner demons; whatever it takes, Ozrad isn’t 
going to miss this chance to slay his own.

At the homefront: As civilians face the realities 
of a full blown regional war, the famous Israeli 
steadfastness starts to crack, quickly turning 
into a chaotic fight for survival where nothing 
remains sacred nor sane.

If I Die in Battle is a perfectly paced, intense, true-
to-life action thriller, with protagonists who tear 
through the pages and through the heart, and 
scenes that remain etched into the mind, long 
after they end.

Arik Czerniak is a former fighter pilot in the IAF, a 
serial entrepreneur in the Israeli tech scene, and a 
VC manager.

A thriller
Yedioth Ahronoth & Locus, 2017. 
328 pp.

Full English translation available

“If I Die in Battle is an important book that signals 
a turning point in modern Hebrew writing... The 
best debut book that I’ve read in years.”   
Aharon Lapidot, Israel Hayom

Selected as one of the 50 best books 
of the year Mako Magazine

FOREIGN RIGHTS SOLD
TV rights sold to Keshet International

Bestseller – 30,000 copies sold

click HERE click HERE
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

מחיר מומלץ 98 ש״ח

 ״בעבודה הזאת ַאת צריכה לעשות רק שני דברים: כיף וכסף. 
זה הכול. זה לא אומר שאת צריכה לומר את האמת.״ 

שני, מתכנתת צעירה ושקטה במחלקת הסייבר של משרד חקירות 
מצליח, נשלחת למשימה לא שגרתית: להיטמע במועדון החשפנות 
הגדול בתל אביב ולסייע, כסוכנת סמויה, בחקירת היעלמותה 

הפתאומית של אחת העובדות.

במועדון היא מגלה עולם של תשוקה, אשליות, כסף קל ויחסי כוחות 
מתעתעים. היא פוגשת מנהלים הפכפכים, לקוחות המעוררים 
בה רגשות סותרים, ונשים פגיעות וחזקות, החושפות לפניה את 
חוקיו הלא כתובים של המקצוע, את סודות הפיתוי ואת הכוח 

הגלום בה עצמה. 

אבל מהו מחיר הכוח? וכיצד תידרש לשלם אותו ככל שתזנח את 
עולמה הישן ותיסחף אל תוך הלילה?

תמר רובין גדלה בהרצליה. באדום חזק מאוד, רומן ביכורים 
עכשווי ומרתק הנקרא בנשימה אחת, היא צוללת לעומקו של 
עולם עשיר בניגודים, ומעוררת שאלות נוקבות על יחסי גברים 

ונשים, משיכה, נאמנות, כוח ואהבה.
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הספר ראה אור בסיוע
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב )ע״ר(

 ובתמיכת משרד התרבות והספורט - 
מינהל התרבות

7

Tamar Rubin

A gripping thriller that uses the 
Israeli stripper scene to lay bare the 
relationship between the sexes
Shani, a young and quiet programmer at the cyber 
department of a successful investigation firm, 
is sent on an unusual assignment: to integrate 
herself at the biggest strippers club in Tel Aviv 
and, as an undercover agent, help investigate the 
sudden disappearance of one of the employees.

At the club, she discovers a world of passion, 
illusions, easy money, and deceptive balances 
of power. She meets fickle managers, customers 
who arouse conflicting emotions within her, and 
both vulnerable and strong women, who reveal 
the unwritten rules of the trade, the secrets of 
seduction, and her own inherent power.

But what is the price of Shani’s involvement 
in this world? Will she manage to maintain 
her hold on her protected world, or will she be 
inadvertently pulled into the night life?

Tamar Rubin’s electrifying thriller rakes its 
readers into the depths of the darkness and 
presents them with piercing questions about the 
world in which they live: relationships between 
men and women; the economics of passion and 
the trading of flesh; the quest for power and its 
price. 

Tamar Rubin was born in Tel Aviv in 1995. She 
studied theatre and computer science in school. 
After working for two years in strip clubs in 
Tel Aviv, she studied cinema and production in 
London. Radiant Red is her first book.

Radiant Red

A novel
Hakibbutz Hameuchad, 2021. 392 pp.

English translation sample available

“Thought-provoking and engaging...  
An important book that must be read”   
The Books Parliament

click HERE click HERE
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Requiem to a BirdShahar Bram

The extraordinary relationship 
between a teacher and student 
attempting to fly
1987, The Hebrew University of Jerusalem. A 
lecturer who does not identify himself by his 
name teaches a single course about the bird in 
Hebrew poetry. Most of the students think the 
course is a nightmare. But one student, when 
relating his memories years later, felt that the 
course paved secret pathways into his heart and 
gradually changed his life. What was that lecturer, 
who earned himself the nickname “the Bird” 
trying to do? Was he attempting to resurrect 
forgotten poets, or was he be seeking the hidden 
lives of his students? Was he interested in literary 
representations of winged creatures, or could this 
have been his attempt to grow wings for himself 
and his students, to teach them to soar above and 
beyond the words and the gravitational pull of this 
world? What about those who responded to the 
Bird’s call and flew in its wake—would they ever 
find their way back to the ground?

Shahar Bram’s novella is a modern version of 
the Icarus story. In its restrained style it explores 
the ability of an individual to tap into the core of 
another person’s loneliness.

Shahar Bram PhD. is a poet and academic. 
He teaches at the Department of Hebrew & 
Comparative Literature at the University of Haifa. 
He is the author of numerous books of poetry, 
prose, and scholarly works.

A novel
Kadima Publishing, 2017. 104 pp.

English translation sample available

“This novella is musical and delicately written... It has 
genuine spiritual power—a pretty rare thing”  
Arik Glasner, Yedioth Ahronoth

“A wonderful and moving book, one of the most beautiful 
that I’ve read in Hebrew” Author Dror Burstein

click HERE click HERE
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Amit Varshizky

A historical thriller that dives into 
the sources of human evil
Face of Janus opens as its protagonist, a discharged 
American soldier in post-World War II Paris, falls 
in love with a prostitute who dizzies his senses. 

During the course of their relations, she entrusts 
him with the diary of the chief of the Nazi 
Sicherheitspolizei (security police). The secrets 
enclosed in the diary summon the superpowers 
to the scene, as each struggles for dominion over 
Europe’s bleeding body. But is the diary authentic? 
Who is actually benefiting from the high-risk 
interrogation of the book’s protagonist? 

Varshizky gifts us with a thriller that is also an 
enquiry into the eternal question of the sources of 
evil. The book’s narrative twists, like its characters, 
between conflicting sources and opposing muses, 
and the Gothic architecture that it embellishes 
embodies chronic human ambivalence. 

The book’s twists and turns and its Gothic 
architecture brilliantly embody the chronic 
ambivalence of the human condition.

Dr. Amit Varshizky is an author and historian. 
His research focuses on the intellectual and 
cultural history of Nazi Germany and the Weimar 
Republic.

Face of Janus

A novel
Carmel, 2021. 350 pp.

English translation sample available

“This exceptional work will generously reward 
anyone who invests time and thought in it”.  
Yaron Fried, Maariv

“A magnum opus in the full sense of the term, 
rare in its breadth and depth.”  
Aharon Lapidot, Israel Hayom

click HERE click HERE
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המחיר: 98 ש"ח

www.ybook.co.il

ידיעות אחרונות  ספרי חמד

"פגשתי שלושה סוגי אנשים: כאלה שאין להם מספיק כסף בשביל לקנות 
את מה שהם צריכים, כאלה שיש להם כסף כדי לספק בדיוק את צרכיהם, 
וכאלה שיש להם יותר כסף ממה שהם צריכים. מה שמדהים זה ששלושתם 
משתוקקים לכסף באותה מידה. מסע בשביל הכסף הוא הסיפור שלהם". 

משה פרל יצא למסע אל המקומות שבהם התרחשו האירועים שעיצבו את העולם 
כפי שהוא מוכר לנו, ומראה באמצעות חוויות אישיות ואבחנות מקוריות איך לאורך 
ההיסטוריה האנושית הכסף מניע הכל — מלחמות, הגירות, מהפכות, פוליטיקה, 

דתות והמצאות.

יצא האדם הקדמון מאפריקה כדי להפוך את  הוא מתחיל את מסעו באזור ממנו 
לייצור אוכל; עובר לאירופה, שם  ואת בעלי החיים למכונות  עצמו לתעשיין מזון 
חברתית  רשת  וייסדה  שנים  באלף  צוקרברג  מרק  את  יהודים  חבורת  הקדימה 
שגלגלה מיליונים; ממשיך באותה יבשת, בה חילץ נפח אלמוני את העולם מרעב 
קולומבוס  התכוון  אליה  לאינדונזיה,  טס  הסוסים;  פרסת  את  כשהמציא  ומעוני 
להגיע כדי לעשות אקזיט על תבלינים ובלי משים הקים את תעשיית הסטארטאפ; 
חולף במחוזות האינקה בדרום אמריקה, מהם שדדה ספרד זהב שהציף את אירופה 
וגרם לעולם להבין לראשונה שיותר מדי כסף גורם למחלה בשם אינפלציה; מדלג 
הקימו  אותה  החומה  את  שהחליף  רחוב  בוול־סטריט,  הפועם  הפיננסי  הלב  אל 
חלוצי המתיישבים בארה"ב, כשניו־יורק עדיין נקראה ניו־אמסטרדם; ומסייר בעוד 

תחנות רבות על הגלובוס שטלטלו את הכלכלה העולמית.

מסע בשביל הכסף הוא, בעצם, הסיפור של כולנו. 

משה פרל הוא סופר, מרצה ופובליציסט. עד סוף שנת 2018 
כיהן כמנכ"ל איגוד הבנקים, ולפני כן היה מבכירי העיתונאים 
הכלכליים בישראל. בעל תואר שני מבית הספר למנהל עסקים 

באוניברסיטת תל־אביב. 
בין  הגומלין  ביחסי  שעסק  פקוחות,  בעיניים  הראשון,  ספרו 

הכלכלה לבין הפוליטיקה, היה רב־מכר.
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כלכלי  לקונצרן  המקדש  בית  הפך  איך   >>
כוהנים  אליטת  אותו  ניהלה  וכיצד  אדיר 

כמונופול דורסני?

לשמש  יכול  שהאף  ראשון  הבין  מי   >>
את  ושינה  המשקפיים,  את  המציא  כמדף, 
המלאכה  בעלי  את  כששחרר  ההיסטוריה 
מהצורך לשעבד יד אחת כדי להחזיק זכוכית 

מגדלת?

האניות  צי  על  הסינים  ויתרו  למה   >>
המשוכלל בעולם, הניחו לאירופאים לכבוש 
זה  ואיך  הרעועות,  ספינותיהם  עם  אותו 

קשור לגיאו־פוליטיקה של היום?

להפוך  שלמה  מדינה  לאזרחי  גרם  מה   >>
לספקולנטים, להסתער על פקעות צבעונים 
ולשלם עבור כל אחת מהן יותר ממחירה של 

דירה?

משה פרל

עיצוב העטיפה: סטודיו פיני חמו

10

Moshe Pearl

An abridged history of money
The moment man became an independent 
creator of food, he sentenced himself to the 
pursuit of money. This fundamental state 
conditions human life from the dawn of history 
to this day. 

Following the Money is simultaneously a 
discovery-rich historical essay, a personal journey 
and a thrilling investigation of the human lust for 
money. 

Moshe Pearl wanders between periods and 
continents, communities and individuals; 
he analyzes historical events and lingers on 
seemingly marginal anecdotes. He opens up 
the incredibly complex relationship between 
humanity and money and its ramifications 
on social and status structures, the lives of 
individuals and fates of nations, the course of 
history and our mental reality, down to the most 
intimate levels. 

Following the Money is a must-read for anyone 
interested in understanding the historical 
moment in which we live, the twisting road that 
led to it and how the possibility of a different life 
can be extracted from within it.

Moshe Pearl is a lecturer and director of the 
Joseph and Vicky Safra Institute for Banking 
and Financial Intermediation at the Coller 
School of Management, Tel Aviv University. He 
simultaneously engages in literary writing and 
publicity for the newspaper, Yedioth Ahronoth.

Until 2018, he was executive director of the 
Association of Banks in Israel, and prior to this, he 
was one of Israel’s leading economic journalists. 

Following the Money

Yedioth Ahronoth, 2021. 304 pp.

English translation sample available

“An insightful and entertaining read.”  
Forbes

“Highly recommended... The book 
provides a broad perspective filled with 
historical anecdotes that cause us to think 
again.” Nadav Eyal, journalist, author of 
Revolt: The Worldwide Uprising Against 
Globalization 

click HERE click HERE
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Amotz Asa-El

An eye-opening essay on forces 
of destruction and anarchy in the 
history of the Jewish nation
In a controversial historical essay, Amotz Asa-El  
moves between the biblical period and the 21st 
century, reviewing 12 civil wars that ripped apart 
Jewish society and threatened its continued 
existence. He maps out the deep channels gushing 
beneath the historical scenes and points to a dark, 
consistent trend throughout the Jewish nation’s 
history: the temptation of anarchism, a self-
destructive tendency that causes leaders, time after 
time, to abandon their nation and lead the society 
entrusted in their hands toward destruction.  

With literary momentum and sharp political 
insight, Asa-El traces the roots of this force through 
the ages and seeks its sources, as he analyzes 
moments of destructive political folly. The book 
also turns a sharp spotlight on the present: in its 
closing chapters, Asa-El addresses the situation in 
the State of Israel today, and points out the internal 
political follies that threaten its very existence.

The Jewish March of Folly was a bestseller in Israel 
and aroused heated discourse as soon as it was 
published.  

Award-winning journalist and bestselling author 
Amotz Asa-El, formerly the Jerusalem Post’s 
executive editor, is the Jerusalem Post’s senior 
commentator and a fellow at the Shalom Hartman 
Institute.

The Jewish March of Folly

Yedioth Ahronoth, 2019. 392 pp.

English translation sample available

“Bold, smart, deep, superbly written” Author A.B. Yehoshua (1936-2022)

“A well-written and thought-provoking retelling of Jewish history, 
which artfully connects past events with present concerns”  
Prof. Yuval Noah Harari

“Unique, refreshingly candid examination of biblical history and 
its impact on the Jewish State, one that combines scholarship and 
creativity into a powerful, cautionary tale” Author Michael Oren

sold tens of thousands of copies

click HERE click HERE
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Gish Amit

A teacher’s unforgettable memoir as 
the world causes his classroom walls 
to collapse
Gish Amit’s book opens with a long list of names: 
the names of his students, which he is unsure he 
can remember. To a great degree, this paragraph 
sums up the essence of the entire book: in his work 
as a teacher and later as principal of two schools, 
and in the face of external and internal pressure 
that threaten to erase the names of the students 
and dissolve their faces in the name of the system’s 
needs, the narrator seeks to recall their names and 
zealously protect their right to be unique. 

Matriculation describes the tense, complex process 
that the author experienced at two very different 
schools: first, a school for children of immigrants, 
exposed to the problems minorities face when 
struggling to exist in an indifferent society, and 
the second, an anthroposophical school seeking to 
protect the children’s innocence from the problems 
of the world. 

Matriculation boldly questions the role of education 
in a changing world; at the same time, it is a 
personal essay on the limitations of our interaction 
with our children.

Gish Amit has worked in education for two 
decades. He taught at a school for refugee children 
in South Tel Aviv, in addition to serving as principal 
of an anthroposophical school.  For the past three 
years, he has been the principal of an elementary 
school in the Judean Desert.

Matriculation: A Memoir

Hakibbutz Hameuchad, 2022. 137 pp.

English translation sample available

“One of the most brave, and touching texts that 
I’ve read recently” Udi Ben Saadia, Walla!

“A genuine, honest memoir” Noa Limone, Haaretz

“Amit Gish proves that a heaping dose of 
optimism is necessary to believe in education”  
Or Kashti, Haaretz

click HERE click HERE
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Iris Leal

Testament from the depths of loss – 
On death and on the life endured in its 
wake
“On the outside, we dealt with it well, but the pain, 
like a weed killer, kills even that which is kilometers 
away from it.” 

The death of a young man in a futile war opens a 
large, sucking black hole in the center of the family. 
Brothers, sisters-in-law, cousins—everyone is spun 
around inside it.

Two people are spit out of the abyss, the narrator 
and her husband. At the brink of the loss, the 
narrator seeks to define the force that threatens 
her very grip on life and to explore how it affects 
those around her. We Did Not Dare to Know is a 
restrained, moving lamentation; an introspective, 
uncompromising journal of mourning. With painful 
honesty, and a mixture of emotional involvement 
and contemplative distance, Leal maps out a terrain 
of memory and guilt, loneliness and yearning—
the place to which she and her loved ones were 
banished in an instant and forced to learn its 
language and pathways.

Leal looks directly at a painful Israeli reality, giving it 
both a personal and universal voice.

Iris Leal was born at Kibbutz Ashdot Yaakov in 1959, 
and grew up in her grandparents’ ultra-Orthodox 
home. She studied social work and cinema in 
London. Today, she teaches creative writing at the 
Camera Obscura School of Art, translates poetry and 
writes literary reviews for Haaretz and Maariv. Leal 
has been awarded the Prime Minister’s Prize (1994) 
and the Bernstein Prize for Literary Criticism (1995).

We Did Not Dare to Know

Am Oved, 2019. 240 pp.

English translation sample available

“A book on personal sacrifice, with a universal message about family, 
love, responsibility, and loneliness”  Dr. Tehilla Shwartz Altshuler, Maariv

“Piercing and sensitive” Dr. Na’ama Carmi

“Leal’s writing is libidinal and intense” Keren Dotan, Israel Hayom

click HERE click HERE
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״לעזאזל!
למה אני לא חשבתי 
על הסיפור הזה? 
אולי בגלגול הבא.״
מאיר שלו

נשמות
רועי חן

חן
עי 

רו
   

ת  
מו

נש
למראית עין, אי אפשר לנחש שגרישה, הגבר השתקן והשמנמן 

שמתגורר עם אימו בדירת שיכון מתפוררת, מתגלגל ממאה למאה, 
מארץ לארץ ומגוף אחד אל גוף אחר. החיים המסעירים שחווה לפני 

ארבע מאות שנה בעיירה נידחת במזרח אירופה, במאה השמונה�עשרה 
בוונציה, או מאה שנה אחר כך במרוקו, הותירו בו חותם וצלקות. 

גרישה הוא אולי השקרן הכי כן שיצא לכם להכיר, ובכל זאת לא נראה 
שמישהו מאמין לו. אולי גם הוא כבר לא. 

אימא שלו תגיד לכם שגלגול נשמות זאת שטות גמורה. מבחינתה, 
"חיים יש רק אחת, כל השאר זה מטאפורה." 

לאורך נשמות גרישה ואימו מנהלים קרב חסר רחמים על ליבו של 
הקורא. אבל מי ינצח – הנשמה או הגוף, הפנטזיה או המציאות, הבן, 

הֵאם או רוח הקודש? 

נשמות הוא קרנבל מסחרר ומבריק; רומן עשיר ּווירטואוזי שמדלג 
בין תקופות וסגנונות אך נעוץ עמוק עד כאב בשורשיו היהודיים של 

מחברו. רומן על גמישותה המתעתעת של נפש האדם ועל הכמיהה 
הנואשת למשמעות, או לפחות לנשמה אחת קטנה שתבין אותנו.

רועי חן הוא סופר, מתרגם ומחזאי הבית של תיאטרון 'גשר'.

מחיר מומל�: 98 ש"ח
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Roy Chen

Grisha is a 40-year-old chain-smoker who lives 
with his mother in Israel. He doesn’t look too 
good and doesn’t smell great either. Even though 
this is how he is now, in former times he was a 
loveable little Polish boy, an impressive Venetian 
teenager and a gorgeous Moroccan woman. 
Grisha’s delicate soul has been transmigrating for 
four centuries from one body to another in the 
search for one other soul that will understand 
him.

 Masterfully written and based on years of 
research, Roy Chen’s novel takes us on a journey 
that begins in the 17th century and passes 
through Poland, Italy, Morocco, Germany 
and Russia, ending in Israel today. Souls 
was shortlisted for the 2020 Sapir Prize and 
nominated for the 2021 Geffen Prize.

Roy Chen, writer, playwright and translator, was 
born in Tel Aviv in 1980. His father’s forefathers 
settled in the Land of Israel after the Jews were 
expelled from Spain in 1492, and his mother’s 
family immigrated from Morocco in the late 
1940s. An autodidact, Chen taught himself 
English, Russian, French, and Italian. He has 
translated into Hebrew classical works of Russian 
literature as well as over 40 plays from English, 
Russian and French.

Souls

A novel
Keter, 2020, 325 pp.

Partial English translation available
Full Italian translation available

“Why the hell didn’t I think of this story?  
Perhaps I will in my next incarnation.”  
Author Meir Shalev

“Overflowing with literary tricks and 
kaleidoscopic games that present a different 
picture and new characters at every twist.”   
Makor Rishon

FOREIGN RIGHTS SOLD
Italian (Giuntina), Russian (Phantom) 

click HERE click HERE
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הספריה החדשה
ספרי סימן קריאה/

הוצאת הקיבוץ המאוחד 
www.newlibrary.co.il

האחורית  בחצרו  חמור  מסתיר   ,50 כבן  אזרבייג'ן  יליד  איָסקוב,  רֹוסָלאן 
הבלויה, חמור נינוח, משתלב. לפני חמישה שבועות עבר בצעידה בֵטלה בדרך 
שולית של המושב בת הדר, שבו הוא חי בתלישות בתשע השנים האחרונות, 
ונתקל בשני שוטרים, שביקשו ממנו לעצור רגע ולהחזיק חבל המחזיק חמור, 

ולא לזוז עד שיגיעו לאסוף אותו. אבל איש לא בא. מאז חי אתו חמור.
ההווה של הספר מלווה את רוסלאן לאורך שמונה ימים ביוני 2018. בכישרון 
עצום מסופר כאן סיפור שאין־כמותו של טיפול בחמור. הניואנסים המפורטים 
הממיסה  עצמה,  בפני  מרתקת  לעלילה  הופכים  והלשון  האימאג'ים  דק,  עד 
את הלב ביופיה. ולצידה מגלה ברדוגו נועזות חסרת־תקדים בספרות העברית 
האמריקאי  היחיד,  חברו  לבין  הספר  גיבור  בין  המיניים  המפגשים  ת  בפריׂשַ

סטיב.
לעומת ההסתייגויות ההולכות וגוברות מן האופי המוגבל של מערכת היחסים 
ומתעצמת  חמור,  עם  רוסלאן  של  והאחווה  ההזדהות  מתחזקות  סטיב,  עם 
תחושת השוויון שלו עם החיה הממָצה את חייה בעמידה בחצר במלאּות של 

הווה ַמתמיד.
השנים של רוסלאן בבת הדר, בעיקר מאז שהתפטר מעבודתו כהנדסאי־בניין, 
מבלי לחשוב על העתיד, הן ניסיון מתמשך לטפח יומיום של חיוניות עכשווית 
תוך היחלצות מן הרדיפה אחר מה שמעבר ַלדקֹות של ההווה – השתחררות מן 
ההתמכרות ָלאחר־כך, מן התלות בתמורות עתידיות ובאופק ַמשֶלה של תקוות 
בשייכות  השורשים,  במחצבת  העבר,  בסיפור  ההינטעות  מן  וגם  וציפיות, 
למסורת המשפחתית. רוסלאן כמו מבקש לקיים את ִחיותו בנבדלות עצמאית, 
לחיות חיים פרטיים מחוץ לתשתית של ה"כולנו", אך עם אמפתיֹות אנושיות 

אקראיות, קצרות־מועד.
יום   ,1994 בנובמבר  יוצא־דופן  אחד  יום  של  תוצאה  נרֶאה  הנוכחי  מצבו 
המעברים  הנדסאות.  ולמד  הוריו  שני  עם  בו  חי  עדיין  ה־26  בן  שרוסלאן 
בספר, שוב ושוב, לאותו יום – להתרחשות שהאובייקטים התמימים במערכה 
אסון  תחושת  אל  אותנו  ומדהירים  תאוצה  בהדרגה  צוברים  שלה  הראשונה 
בלתי־נמנע – הם הזירה של דרמת המתח השוצפת בספר. אחריה נפער חלל 

חשוך של עשרים־וארבע שנים, שבסופן מחזיר ברדוגו את רוסלאן אל חייו.

'חמור' הוא מאורע לא־שכיח בספרות העברית, מקבילה בת־זמננו ליצירות 
פורצות־דרך כגון "אצל" של גנסין, 'זכרון דברים' של יעקב שבתאי ו'מקדמות' 
של יזהר. אך בעיקר הוא עומד כשווה־ערך ל'חיי נישואים' של דוד פוגל, לא 
רק בשל גיבורו הנבדל, אלא בעיקר כי בדומה לפוגל יוצר ברדוגו באופן ַמפעים 
הצידה,  השוברת  שליד־העברית,  חתרנית  לשון  משלו,  פורצת־גדר  עברית 
המוחשיּות;  תגבור  אל  תמיד  וגוררת  המקובעים  חלקי־הדיבור  את  מזעזעת 
עברית שבה "אוכלים את שובע המזון", ובה "גובה צנוע נח על גגות הבתים".

indd   1.הפיטע רומח 10/09/2019   07:16:01

פרס ברנר
פרס ספיר לספרות

של מפעל הפיס
2020
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Sami Berdugo

Ruslan Isakov, an immigrant from Azerbaijan 
in his fifties, hides a donkey in his ramshackle 
backyard. Five months ago, while wandering 
around in his village, Ruslan bumped into a few 
police officers who asked him to hold on to their 
donkey for them, saying someone would come 
to pick it up. But no one came and the donkey 
has lived with him ever since. In parallel to this, 
Berdugo daringly describes the sexual encounters 
between Ruslan and his only friend, an American 
named Steve, pioneering new grounds in Hebrew 
literature. This book tells the tale of eight days 
during June, lived by Ruslan, filled with care and 
heart-melting beauty. 

Donkey is a remarkable achievement in Hebrew 
literature. Berdugo has invented a language of 
subversive prose that broadens our perceptions 
and rattles our conventional forms of speech.

Sami Berdugo was born in 1970. He studied 
comparative literature and history at the Hebrew 
University of Jerusalem. He teaches creative 
writing at Tel Aviv University and the Bezalel 
Academy of Art and Design.

Donkey

A novel
Hakibbutz Hameuchad, 2019. 264 pp.

French translation sample available

“A great book, in its glorious language, in its two 
plot lines that together spin a super-Israeli story, 
and in the enigma that lies between them.” 
Haaretz

 

click HERE click HERE
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Eli Amir

The Bicycle Boy, Eli Amir’s new autobiographical 
novel, follows his earlier publications; Scapegoat, 
The Dove Flyer and Jasmin, novels that have 
established his status as one of Israel’s most 
popular authors. In the opening of this book, 
which can be read as a story of self initiation, 
Nuri the main character leaves the kibbutz. 
His parents urge him to move to Jerusalem, 
finish school and fulfill his father’s dream of 
greatness—perhaps against the bitter price he 
himself had to pay when he emigrated from 
Iraq to Israel. Nuri gradually finds his own path 
to liberation; undermining the economic, social 
and cultural powers positioning him in the 
margins of society, always striving beyond. The 
Bicycle Boy is a critical account of the emotional, 
existential and ethical price paid in order to 
gain social acceptance. Amir does not shy away 
from touching upon some of the most explosive 
questions about both Israeli and Western society, 
as a society of immigrants in general, but he 
does so without engaging in identity politics. 
A tension-filled portrait of Israel in the 1950s 
is described through Nuri’s eyes. His magical 
wanderings through the alleys of Jerusalem in 
the early mornings distributing newspapers 
provide an unforgettable account of the city.

Eli Amir was born in Baghdad, Iraq, in 1937, 
and arrived in Israel in 1950. He studied Middle 
Eastern history and Hebrew literature at the 
Hebrew University of Jerusalem. Amir has served 
as adviser on Arab affairs to the Prime Minister 
and envoy for the Ministry of Absorption to the 
USA. His first novel, Scapegoat, has been adapted 
as a play and a TV series, and a film based on his 
second novel, Farewell, Baghdad, was released 
in 2014. Amir has been awarded many prizes, 
among them the Brenner Prize for Literature 2019 
for Bicycle Boy.

Bicycle Boy

Autobiographical novel
Am Oved, 2019. 623 pp.

“Amir succeeds in delivering a wide 
scope of tastes, sounds, characters 
and persons… all the while remaining 
loyal to the complicated, painful 
truth.”  Haaretz

click HERE click HERE
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איור הכריכה: עפרה עמית
עיצוב הכריכה: סטודיו דנה ציביאק

אמא קּומי
ן ה כ ד  ד ל א

המחיר: 98 ש"ח

יּודה בן השתים־עשרה, שחי עם אמו בדירה קטנה מעל שוק מחנה יהודה 

בירושלים, תמיד חשב שאבא שלו מת. "אז עכשיו תחשוב שהוא חי, ויש לך 

חצי שעה לחשוב את זה!" הודיעה לו אמא שלו בוקר אחד.

את  לפגוש  במטרה  ורב־תהפוכות  אבסורדי  במסע  יּודה  פותח  זה  מרגע 

אביו. שרשרת של דמויות לא שגרתיות מככבת במסע זה, בהן חברו הטוב 

כדי  לאכול  שחייבת  רונית  חברתו  קרב;  ההלם  פגוע  אבוט  סרן  יּודה,  של 

לחשבון  מורה  בשוק,  יפה  הכי  האישה  אמו,  לראש;  רעיונות  לה  שיבואו 

שמעריצה את חוליו איגלסיאס; וכמובן יּודה עצמו, סקרן ותמים, מצחיק 

ונוגע ללב.

ילד  הייחודי של  הפנימי  עולמו  אודות  על  סיפור מלהיב  הוא  קּומי  אמא 

ירושלמי אחד, ועל החיים בירושלים ובישראל בתחילת שנות השמונים של 

את  יּודה  בפנינו  פותח  והחד־פעמית  המסעירה  בשפתו  הקודמת.  המאה 

סגור לבו וחושף את ראיית עולמו שכולה רגישות והומור.

אלדד כהן הוא סופר ומחזאי ישראלי שגדל בירושלים. סיפורים ומונולוגים 

בפרסים  וזכו  התיאטרון  בימות  על  רבה  בהצלחה  והועלו  הומחזו  שכתב 

בפרס  שזכה   )1998( עלי"  "תסתכלו  הקודמים:  ספריו  הקהל.  ובאהדת 

ליצירת ביכורים מטעם משרד החינוך; "לפחות היית מת בצורה מסודרת" 

)2003(; וספר הילדים "מנגינה כחולה עם תלתלים" )2012(.
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Eldad Cohen

Yuda, a 12-year-old boy, lives with his mother in 
a small apartment overlooking the Machaneh 
Yehuda market in Jerusalem. He has always 
thought that his father was dead. “So now think 
for half an hour that he is alive”, his mother tells 
him one morning. At once, Yuda sets out on an 
absurd journey, full of trials and tribulations, to 
find his father. A succession of unlikely characters 
appear, among them: Yuda’s good friend Captain 
Avot, who suffers from PTSD; another friend, 
Ronit, who has to eat before she can get ideas; his 
mother, both the prettiest woman in the market 
and a math teacher who worships Julio Iglesias; 
and even Yuda himself, curious and naïve, 
funny and touching. This is an enchanting tale 
about the inner world of a boy, set in Jerusalem 
and Israel of the early 1980s. Through poetic, 
distinctive language, Yuda opens his heart to us 
to reveal a sensitive and humorous view of the 
world in which he lives.

Eldad Cohen was born and grew up in Jerusalem. 
He has an MA in clinical psychology from Tel Aviv 
University. He lives and works as a psychologist in 
Tel Aviv. His military service as a combat soldier 
(1983-86), deeply affected him and found its way 
into some of his short stories.

Wake Up Mom

A novel
Yedioth Ahronoth , 2019. 327 pp.

Full English translation available
Detailed French synopsis available

“An Israeli novel infused with nostalgia for the 
Jerusalem of the 1980s.”  Makor Rishon

 “A book with smells and sounds… heart 
wrenching and funny.”  Otzar Milim blog

click HERE click HERE

IIHL • FALL CATALOGUE 2022

RECEnT & nOTEwORTHy



19

PH
O

TO
 ©

 D
IN

A
 G

O
N

A

Miron C. Izakson

“He extends his arms as we approach the crane 
together and helps me climb, ‘Look up, just look 
at where we need to reach, don’t look down, don’t 
look at what we are leaving”.

Dodo is a sensitive and vulnerable boy who 
possesses surprising powers and a burning love 
for cranes. He is attached to his parents and 
mourns the deterioration of their relationship. 
He loves Daphne constantly wondering, almost 
philosophically, about the origins of his desire to 
embrace her. An extremely lucky and unplanned 
encounter with Eitan, an eccentric and visionary 
man, involves Dodo in a mysterious master plan 
to change the face of his city and society as a 
whole. Dodo, his sister and their parents are 
swept away into an adventure that transcends 
the boundaries of realism into the realm of 
imagination, fantasy and dream.  Furthermore is 
an enigmatic and beautiful novella that explores 
the boundaries of sanity, family and loyalty, 
walking boldly on the verge of destruction and 
healing.

Miron C. Izakson was born in Israel in 1956. He 
is an author and poet. His first volume of poems, 
Dawn of My Playing, was published when he was 
20 years old. Izakson has published 11 volumes 
of poetry and four novels. His poems frequently 
appear in literary magazines and his works have 
been included in anthologies in Hebrew and 
foreign languages.

Furthermore

A novel
Kinneret Zmora-Dvir, 2021. 255 pp.

“A heartfelt story of a disintegrating family, told 
by a master storyteller.”  Haaretz

click HERE click HERE
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Agur Schiff

“Yes, it’s true. My great-great grandfather’s 
grandfather was a slave trader,” Professor Schiff 
confesses at the beginning of his trial. He is 
appearing before a special tribunal set up to 
apply the law for the prosecution of slave traders, 
their abettors, heirs and those who enjoy their 
profits.  A world-precedent setting legislation 
was enacted in an unnamed African republic 
shortly before the professor arrived there from 
Israel. Now, he is the first and only prisoner to be 
prosecuted under the new law. 

Imprisoned in a villa surrounded by a tropical 
garden, the irresolute professor is forced to 
contemplate not only the primal guilt of his 
forefather, but also his own, 21st century guilt. 
Professor Schiff’s Guilt is a daring and brilliant 
book that breaks through the familiar boundaries 
of Israeli literature. 

Agur Schiff was born in Tel Aviv in 1955. He 
studied at St. Martin’s School of Art in London 
and at the Rijksakademie in Amsterdam. Schiff 
is a professor of dramatic writing and cinematic 
thinking at the Bezalel Academy of Arts and 
Design in Jerusalem.

Professor Schiff’s Guilt

A novel
Achuzat Bayit, forthcoming

Full English translation available

FOREIGN RIGHTS SOLD
English (New Vessel Press)

click HERE click HERE
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ששירתה  פסיכולוגית  אביגיל,  של  סיפורה  זהו 
מעמיקה  מומחיות  ופיתחה  בצבא  רבות  שנים 
במנגנון הנפשי של חיילים בקרב. שלא כקב״נים 
מהכוח  כחלק  עצמה  את  ראתה  אחרים, תמיד 
באימונים  אליו  להצטרף  היססה  ולא  הלוחם 

ואף בפעילות מבצעית.
עם  ורגישה  קרובה  יחסים  יש מערכת  לאביגיל 
הגבר המרשים שהכירה לפני שנים רבות כמג״ד 
צעיר וכעת הוא יושב בלשכת הרמטכ״ל. ברגעים 
להשיג  כיצד  לו  לייעץ  נקראת  היא  מכריעים 

ניצחון מוחץ במערכה הקרבה ובאה. 
ובהלומי  נפש  בנפגעי  מטפלת  היא  השאר  בין 
קושרת  היא  המקובלים,  לכללים  ובניגוד  קרב. 

קשרים אישיים קרובים עם כמה ממטופליה.
כאשר בנה שאולי, שאותו גידלה כאם יחידנית, 
מחליט להתגייס דווקא לצנחנים, משימת חייה, 
יעמדו  לצבא  ונאמנותה  המקצועית  אמונתה 
במבחן דרמטי. וכאשר תיקרה בפניה הזדמנות 
בה  יתעוררו  ההרג,  מעשה  את  בעצמה  לחוות 

דחפים שלא שיערה את עוצמתם.

שאפתנית  אישה  של  דמות  יצר  שריד  ישי 
ויצרית, שחיי המשפחה שלה וקשריה הרומנטיים 

מתנהלים בצילו של מעשה ההרג. 
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Yishai Sarid

A daring quest into the psyche of Israeli society 
by the author of The Memory Monster described 
as a “notable Book” by the New York Times Book 
Review in 2020. Abigail, a psychologist who 
has served in the military for many years and 
who developed an expertise in the workings 
of soldier:s minds in combat, has always seen 
herself as part of the fighting forces. She has 
never hesitated to join the troops, even during 
actual operations. Among her duties, Abigail 
provides therapy for soldiers suffering from the 
trauma of warfare and, contrary to the accepted 
rules, she forms close personal ties with her 
patients. When Abigail’s son Shauli, whom she 
has raised as a single mother, is drafted into 
the army and volunteers for the paratroops, 
her life’s mission, her professional beliefs, and 
her loyalty to the service, are put to a dramatic 
challenge. Confronted by the act of killing, she 
experiences impulses whose intensity she has 
never imagined.

Yishai Sarid was born in Tel Aviv in 1965. 
He studied law at the Hebrew University of 
Jerusalem, and received a graduate degree in 
public administration from Harvard University. 
Sarid has worked in the State Attorney’s office as 
prosecutor for criminal cases; he now works as an 
attorney in the private sector. He also contributes 
articles to the Hebrew press.

Victorious

A novel
Am Oved, 2020. 195 pp.

Full English translation available

“Victorious is a bitter novel with a radical 
main character, and that is what makes it so 
fascinating... it questions the price a country 
is willing to pay for freedom and security.” 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

FOREIGN RIGHTS SOLD
English (Restless Books), German (Kein 
& Aber), Italian (E/O), Spanish (Editorial 
Siglio), Catalan (Club Editor), French (Actes 
Sud)
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Il bestseller più letto 
in Israele 

nell’ultimo decennio

sarit 
yishai-levi

Miss 
Jerusalem

romanzo

SARIT YISHAI-LEVI,
geboren 1947 in Jerusalem in eine seit 

Generationen dort ansässige sephardische 

Familie, war als Schauspielerin, Journalis-

tin, Korrespondentin und Moderatorin 

tätig. Nach vier Sachbüchern eroberte sie 

mit ihrem ersten Roman »Die Schönheits-

königin von Jerusalem« die israelischen 

Bestsellerlisten.
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Seit der Vertreibung der Juden aus Spanien 

im 15. Jahrhundert sind die Ermozas in 

Jerusalem ansässig, doch niemals hat sich die 

sephardische Familie mit den Aschkenasim 

vermischt. Bis Urgroßvater Rafael den 

blauen Augen einer Aschkenasin verfällt. 

Um die unstatthafte Verbindung zu verhin-

dern, wird er überstürzt mit einer Spaniolin 

verheiratet, die ihn seine Liebe jedoch nicht 

vergessen lässt. Fortan scheint ein Fluch auf 

der Familie Ermoza zu lasten, denn ihre 

Erstgeborenen suchen vergeblich das Glück 

in der Liebe. Bis Gabriela, diese »merkwür-

digste aller Kreaturen«, wie ihre Mutter sie 

abfällig nennt, Nona Rosa nach und nach 

das gut gehütete Familiengeheimnis entlockt 

und den vermeintlichen Fluch abschüttelt.

In ihrem großen, packenden Familienroman, 

der sich zwei Jahre auf den israelischen Best-

sellerlisten hielt, zeigt Sarit Yishai-Levi 

nicht nur, wie unerbittlich erfahrenes Leid 

über Generationen fortwirken kann, sie 

erzählt auch die Geschichte Israels und 

Palästinas aus dem weniger bekannten Blick-

winkel einer vor Jahrhunderten eingewan-

derten spaniolischen Familie.

Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, unter 

Verwendung eines Motives von FinePic®, München und 

eines Fotos von David Rubinger

»Wunderschön und umwerfend! 
Ein bezauberndes, bewegendes Buch, dessen 

Figuren mich weiter begleitet haben, als lebten 
sie noch heute in Jerusalem.« 

Haaretz

»Die sephardische 
Version von Amos Oz’ 

›Geschichte von Liebe und Finsternis‹. 
Überragend.« 

Nana

SARIT
YISHAI-LEVI
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Strahlend, lebenslustig und wunderschön ist Luna Ermoza mit den 
grünen Augen. Doch ihre Ehe ist ein Desaster hinter perfekter 

Fassade, und für ihre Tochter Gabriela kann sie keinerlei Zärtlich-
keit empfinden – wie einst ihre Mutter Rosa für sie. Denn während 

das Delikatessengeschäft Rafael Ermoza & Söhne im Jerusalemer 
Machane-Jehuda-Markt floriert, scheint auf den Frauen der Familie 

ein Fluch zu lasten, der ihnen das Glück in der Liebe verwehrt 
und sie verbittern lässt. Meisterlich verwebt Sarit Yishai-Levi das 
Schicksal vierer Generationen der sephardischen Familie mit den 

bewegtesten Jahrzehnten israelischer Geschichte.

Auch als E-Book erhältlich
www.aufbau-verlag.de

ISBN 978-3-351-03631-7   € 22,95  [D]
ÖSTERREICH  € 23,60  [A]
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Sarit Yishai-Levi

At the heart of the gripping novel A Woman 
Beyond the Sea there stand three women; a young 
woman whose husband leaves her in a cafe in 
Paris; a mother who disappears every day for long 
hours leaving her daughter wondering where she 
has gone and a mysterious woman who abandons 
her one-day-old baby on a snowy night at the 
entrance to a monastery in Jerusalem. Between 
the alleys of the Latin quarter in Paris and Tel 
Aviv of the 1970s, between Mandatory Jerusalem 
and a picturesque town in England, three women 
search for their identities and trace their obscured 
past. Sarit Yishai-Levy, author of the best-selling 
book The Beauty Queen of Jerusalem, weaves 
these stories in tones of love and hate, scarring 
heartbreak and a grasping hope. 

A Woman Beyond the Sea tells the story of three 
generations of female power, whose heroines 
survive the lives they have been trapped in with 
much strength and pain.

Sarit Yishai-Levi was born in Jerusalem in 1947. 
Her first book, The Beauty Queen of Jerusalem, was 
published after a long and successful career in 
journalism. The book received critical acclaim and 
won prestigious prizes. It was also adapted into 
a TV series, which won the Israeli TV best drama 
series award.

A Woman Beyond the Sea

A novel 
Modan, 2019. 470 pp.

The Beauty Queen of Jerusalem
FOREIGN RIGHTS SOLD  
Italian (Sonzogno/RCS), Turkish (Koton), 
German (Aufbau), English (St. Martin’s 
Press, New York), Russian (Knizhniki), 
French, (Charlston/Ledoc), Romanian 
(Editura Trei), Polish (Znak), Lithuanian 
(Sofoklis), Hungarian (Kossuth Pub.), 
Spanish (Maeva)

FOREIGN RIGHTS SOLD
English (Amazon Crossing), German, 
(Aufbau)

Bestseller – 50,000 copies sold

“A gripping tale about the impossibility—yet 
absolute necessity—of forgiveness. I swallowed 
its nearly 500 pages in three days”  Otsar Milim

click HERE click HERE
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Shira Carmi

Diana is a 43-year-old real estate agent from 
upscale North Tel Aviv, living a bourgeois life with 
David, her psychologist older husband, and their 
teenaged son. One evening, David’s phone rings 
as they are eating dinner. He quickly gets up and 
answers the phone moving away from Diana’s 
earshot. She begins to suspect David. Although he 
is a good and considerate husband he might be 
having an affair. Under a compulsion to find out 
if her suspicion is unfounded paranoia or a valid 
truth, Diana launches into a reckless search for 
the truth. 

David and Diana tells an enjoyable, multi-layered 
and mischievous story that plunges deep into 
an ostensibly normal marriage. It describes the 
nooks and crannies of the soul of a woman who is 
trying to free herself of the shackles that she has 
locked herself into.

Shira Carmi was born in Ra’anana in 1976, and 
grew up in the rural community Olesh and in  
Tel Aviv. She is a graduate of the film and 
television department of Tel Aviv University.

Diana and David

A novel
Achuzat Bayit, 2021. 216 pp.

English translation sample available

“A riveting book, sensual, and as tricky as a hall 
of mirrors. I gulped it all down in one morning, 
and the questions it aroused echoed long after I 
finished it.”  Author Eshkol Nevo

click HERE click HERE
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Carmit Sahar

This book, written over more than a decade, 
describes the story of Alex, a teenager growing 
up rather slowly. He is the second child of the 
Hoffman London family and a constant source of 
disappointment to his parents. His brother Mark 
is a brilliant mathematician; his older sister and 
younger brother are gifted pianists who travel 
the world to perform. Alex, however, mostly gets 
into trouble. To his parents’ relief, each summer 
Alex and Mark are sent to Israel for a long 
vacation with their aunt. While in Israel, Alex 
meets Arkady and they become soulmates while 
fighting each other with a desperate violence 
that continues throughout their adolescence. 
Set Theory is a coming-of-age novel that follows 
Alex’s wondrous and painful path to adulthood. 
With great sensitivity Shahar portrays a life of a 
boy, a late bloomer with a huge tempestuous soul, 
bursting through every hurdle he encounters 
determined to achieve two often incompatible 
goals: to be loved and to be true to himself.

Carmit Sahar was born in Rishon LeZion in 
1967. During her childhood, she lived in several 
different countries where her father worked. 
Today she lives in Tel Aviv with her husband 
and their four children. She has acquired a large 
number of patents in technological fields and for 
several years has taught at the Holon Institute of 
Technology. In addition, she serves as a consultant 
for the European Union’s Horizon 2020 program 
for research and innovation.

Set Theory

A novel
Keter, 2020. 423 pp.

English translation sample in progress

“Carmit Sahar creates a layered and glittering 
literary world centering around the violent and 
passion-saturated story of the coming of age 
of two teenagers. In this book she has revealed 
herself to be a mature, charismatic and daring 
author.”  Haaretz

click HERE click HERE
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