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 ב"רשימת הספרים תשפ•  ספרייה בכיס
 כל הספרים ברשימה יהיו זמינים לתלמידים לאורך השנה כולה.

 
  מבצע אחים/ רונית לוינשטיין מלץ .1

 הוצאת ידיעות ספרים

נפגשים בספר הזה באחד המבצעים  שראלי וסיפורם של יהודי אתיופיה,סיפורם של אנשי המוסד הי - שני סיפורים מופלאים
 .הנועזים ביותר: "מבצע אחים" להעלאת יהודי אתיופיה לארץ

 
 מבצע מנהטן/ דנה אלעזר הלוי .2

 הוצאת אחוזת בית

עולמי העומד להגיע מותחן ריגול על שלושה ילדים שגויסו לשורות שירותי הביון הישראליים כדי לאסוף מידע על ראש ארגון טרור 
  .אומץ לבמנהטן. סיפור על עמידה בסכנה, על נחישות ול

 גם ספרים נוספים בסדרה: מבצע טורונטו, מבצע קהיר ומבצע ברלין יהיו זמינים להאזנה! 
 
 אני לא גנב/ תמי שם טוב .3

 הוצאת זמורה ביתן

תקווה, ומוצא בו את כל מה שקיווה לו: התחלה  סיפורו של יאנק המגיע לבית היתומים של יאנוש קורצ'אק כשהוא אבוד וחסר
 מבוגר אחד מופלא שיאמין בו. –חדשה, תקווה, ביטחון ביכולתו להצליח בחיים, ומעל לכל 

 
 כראמל/ מאירה ברנע גולדברג .4

 הוצאת כנרת

דברים שבשבילם גיבור הספר הוא חתול מצחיק ושובב שיוצא להרפתקה נפלאה בה יעמוד במבחנים של חברות ואומץ, ויגלה שיש 
 שווה להתאמץ. 

 נער החידות יהיו זמינים להאזנה!  - 3הנקמה, וכראמל  - 2גם יתר ספרי הסדרה: כראמל 
 
 מבחן קבלה/ נאוה מקמל עתיר .5

 הוצאת ידיעות ספרים

ועומדת רגע אחד לפני הגשמת חלום חייה:  , בת לעולים חדשים, המתגוררת בשכונת עוני בתל אביב15נערה בת סיפורה של סול, 
אודישן לתפקיד חשוב בהצגה. בדרך להגשמת חלומה תיתקל סול בצרות עין, ברשעות ובשברון לב, ותגלה כי עליה לנצח את כל 

 אלה כדי למצוא את מקומה על הבמה ובחיים עצמם.
 
  וינס וֹוְאֶטר /מחלק העיתונים .6

 הוצאת פעמונים

דיבור המתגורר בעיר ממפיס במדינת טנסי ומחלק עיתונים. על רקע המאבקים ההיסטוריים לשוויון סיפורו של נער צעיר בעל לקות 
בין שחורים ולבנים בארצות הברית, הוא נאבק את מאבקיו הפרטיים במפגש היומיומי עם זרים שנחשפים לחולשותיו. הוא לומד 

 ת ומתמודד עם תגלית משפחתית שמשנה את חייו.איך אפשר להפוך את הקשיים ליתרונו
 

 מרטין/ תמר ורטה זהבי .7
 הוצאת עם עובד

 ההרואיתסיפור חייו של מרטין לותר קינג מילדותו המוקדמת בצילה של האפליה והגזענות בעיר הולדתו אטלנטה, דרך מנהיגותו 
 בתור החולם הגדול לשוויון וכבוד האדם, ועד לסופו הטראגי.

 
 במבצע קציצה/ אורה מורגהאניגמה  .8

 הוצאת ידיעות ספרים

סיפור מתח היסטורי העוסק באחת התקופות הסוערות ביותר: מלחמת העולם השנייה, ומתמקד באחד המבצעים המבריקים 
 ביותר בתקופה זו, שבו שולבו הונאה מחוכמת ויצירתיות.

 
 דבורה עומר /אני אתגבר .9

 הוצאת דני ספרים
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המרגש של גילה, שנולדה לכאורה כילדה רגילה, אך במהרה מתברר שהיא לא תוכל להיות כמו שאר אני אתגבר הוא סיפורה 
הספר עוקב אחר קשייה של גילה  גילה גדלה, אך לא נוהגת לצאת מהבית. היא נראית שונה, מתנהגת שונה ומדברת שונה. הילדים.

 .ה, למרות כל המכשוליםמילדות ועד בגרות ואחר ניסיונותיה להשתלב בחברת הילדים בני גיל
 
 הביתה מערבות השמש/ אורי אורלב   .10

 הוצאת כתר

סיפור התבגרותו של אליושה, הנאלץ להשאיר מאחורי גבו את עולמו הישן, ונמלט עם משפחתו לברית המועצות מפני הצבא 
 .של קזחסטןהגרמני. עם אמו, שתי אחיותיו ואחיו התינוק הוא יוצא למסע מרתק אל חיים חדשים בערבות השמש 

 
 תריסים ירוקים פתוחים/ רונית לוינשטיין מלץ   .11

 הוצאת ידיעות ספרים

מוביל אותה אל שבילי זיכרון יעקב, שם היא פוגשת מקומות מיוחדים  -בעקבות שמה  מסעה הבלשי של ראובנה, תלמידת כיתה ו',
 המקום. של מההיסטוריה נפרד בלתי לחלק שהפכו ודמויות

 
 הנבואה האפלה/ ריק ריירדן -2גורלו של אפולו    .12

 הוצאת זמורה ביתן

 .הרפתקה מותחת ומצחיקה עם הגיבור הכי אנושי שיש: אפולו הֵאל מהאולימפוס. שילוב של מיתולוגיה ופנטזיה, דמיון ומתח
 

 אגם הצללים/ רוני גלבפיש   .13
 הוצאת דג זהב

לצד אחיהן  .להרפתקה מסחררת בין חיות פרא ויצורי כשףהתאומות הג׳ינג׳יות תמר ויערה, בנות לשבט עתיק ומסתורי, נקלעות 
 הבכור אייר הן יעמדו במרכזה של מלחמה המאיימת להשמיד את מקור הקסם עצמו. 

 
  אכזופרי-הנסיך הקטן/ אנטואן דה סנט   .14

 הוצאת כנרת זמורה ביתן

בכל מיני סוגים של מבוגרים, ובשועל אחד במהלך מסעותיו של הנסיך הקטן מביתו שבין הכוכבים אל כוכב הלכת שלנו הוא נתקל 
 .שמלמד אותו לראות את הדברים החשובים שבחיים. יצירת מופת יחידה במינה, החוצה גילים ותרבויות

 
  יומנה של לוכדת כרישים/ אורית ברגמן   .15

 הוצאת אסיה

של אביה. לשם כך היא בורחת לאילת ומצטרפת  תוזהו קיץ סוער ורב תהפוכות בחייה של גל, שיוצאת לפענח את חידת היעלמו
 .לצוות הצוללים במצפה התת ימי. בהדרגה נחשפים פרטים מסיפורו של האב וגל זוכה לתובנות מרתקות ומשנות חיים

 
  יש ילדים זיגזג/ דויד גרוסמן   .16

 הוצאת הקיבוץ המאוחד

נונו עולה על הרכבת בירושלים ונוסע לביקור משפחתי בחיפה. הוא לא יגיע לשם. בדרכו הוא ייקלע למסע של פשעים קטנים 
ספר מרתק ומיוחד במינו, המיועד לבני  .תי של הוריו ושלוהמתעתעים ייחשף בפניו הסיפור האמיוגדולים, ובמהלך המאורעות 

 הנעורים ולמבוגרים כאחד.
 

  ארצ׳ר/ דיאנה וויין ג׳ונסהבריון של    .17
 הוצאת גרף

מצד כל רשויות העיר: ממחלקת ביום אחד למסכת של הטרדות והתשה ספר מקורי ומשעשע על הווארד ואחותו, שחייהם הפכו 
הווארד רוצה לשים סוף לדבר, אך ככל שהוא חוקר, כך מתעמקים  .הבינוי בעירייה ועד לתזמורת המצעדים המקומית

 התעלומה.  שורשי
 
  גלעד-הפחד לדרוס שליח פיצה/ רותי ויטל   .18

 הוצאת קרן

 .עלמה מתחילה לעבוד בבית קפה בחופש הגדול, וחוץ מללמוד להכין סלט קצוץ דק, היא לומדת להכיר אנשים ולהכיר את עצמה
 .ברגישות ובהומור נחשף עולמה של נערה צעירה, המתמודדת עם אובדן אב ועם יכולתה להאמין בעצמה ולהמשיך קדימה
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  האישה ששינתה את אמריקה/ תמר ורטה זהבי   .19

 הוצאת הקיבוץ המאוחד

 –ר סטו, שלחמה למען איסור על העבדוּת ושחרור העבדים לחופשי, ושִספרה ’סיפורה המרתק ומעורר ההשראה של הרייט ביצ
 טלטל ושינה את העולם כולו.  –הדוד תום אוהל 

 
  האיש ששתל עצים/ ז׳ן ז׳יונו   .20

 הוצאת אסיה

באמצעות שתילת עצים. הודות לו חבל ארץ  של מדינתו בין שתי מלחמות העולם רועה צאן צרפתי מביא מרפא לחולי ולצחיחות
 שומם יוער מחדש ושב לחיות ולשגשג. הספר הוא משל על עוצמת יכולתו של אדם אחד מופלא ונחוש, לשנות מציאות. 

 
  אני מלאלה/ מלאלה יוספזאי   .21

 הוצאת כנרת זמורה ביתן

כשהטאליבן השתלטו על עמק סוואט בפקיסטאן, רק ילדה אחת פצתה פה. מלאלה יוספזאי סירבה לשתוק ולחמה על זכותה 
היא נורתה בראשה על ידי הטאליבן שעה שחזרה מבית הספר. בדרך נס היא ניצלה, ומאז היא ממשיכה  2012לחינוך. באוקטובר 

 את מסעה למען החינוך. 
 

  ת רותםעד שאבא יחזור/ יהודי   .22
 הוצאת כנרת זמורה ביתן

בגיל שמונה מתחיל רֹוּבי את מסע הבריחה שלו ממולדתו, לאחר שנכבשה על ידי הנאצים. הוא עובר לבדו מעיר לעיר, ממשפחה 
 ולשכוח את כל מה שידע קודם לכן. חדש, ללמוד חוקים חדשים כדי להציל את עצמו, למשפחה, ובכל מחבוא נאלץ להסתגל לֵשם

 
 שלושה בסירה אחת (מלבד הכלב)/ ג׳רום ק. ג׳רום   .23

 הוצאת אריה ניר

וכלב, היוצאים לחופשת שיט ממושכת בסירה קטנה על פני נהר התמזה שבאנגליה.  ותימהונייםסיפורם של שלושה בחורים עליזים 
 .במהרה הופך מסע תמים זה לרצף של אירועים מוזרים, מלאי הומור וכישלונות מביכים ומצחיקים

  
 מסע בזמן עם אוגר/ רוס וולפרד   .24

 הוצאת דני ספרים

המת. המכתב מפנה אותו אל מרתף ביתם הישן, שם מוצא אל מכונת זמן  מקבל אל צ'ודהארי מכתב מאביו 12-ליום הולדתו ה
שבה אביו ולמנוע את תאונת הקרטינג  1984במכתב גם מוטלת עליו משימה: לחזור בזמן לשנת  .המורכבת מגיגית פח ומחשב ישן

אבל כפי שאל מגלה במהרה, חזרה בזמן שלושים שנה דורשת יותר מדמיון ואומץ, אלא גם לשקר לאמא  .עתיד למצוא את מותו
 ...אה, וגם להציל מדי פעם מסכנה את אוגר המחמד שלך –לגנוב טוסטוס ולהעלות את בית הספר באש  ,שלך

 
 

 ימים עם אפריל מאי/ אידית בולברינג 100   .25
 דני ספרים הוצאת

פלאפי חשב שאפריל  .מאי פברואר... ברצינות. כשנולדתי, פלאפי ואמא לא הצליחו להגיע להסכמה על השם שלי-קוראים לי אפריל
 ...יש לי שם של לוח שנה הוא החודש הכי יפה בשנה. אמא אהבה את מאי. 

 
 חנות הספרים של המכשף הרשע/ דיליה שרמן   .26

 הוצאת עוץ

מבית דודו המכה, הוא מגיע אל חנות ספרים מוזנחת של זקן תימהוני אשר מתעקש להציג את עצמו בתור כשניק רנאר בורח 
מכשף רשע. האם הזקן יותר משוגע, או יותר מסוכן? לניק אין חבר בעולם. אבל עומדת להיות לו חברה חדשה. היא תעזור לו 

 .קטן: החברה הזאת לא אנושית. היא חנות ספריםלהתמודד עם הזקן, ואף תעזור לו לגלות את עצמו. יש רק עניין 
 
 השחר של גאיה/ שגית אמת   .27

 הוצאת כתר
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מרמת גן, להתמודד עם מחלה ´בעוד חברותיה של גאיה מגלות את ניצני הבגרות ואת בני המין השני, נאלצת גאיה, תלמידת כיתה ז
מטפחת גאיה אהבה גדולה וסודית. בסוף אותה שנה קשה המסכנת את חייה. אך לא רק המחלה עומדת במרכז חייה. בצד המחלה 

 .תזכה גאיה להכיר את העולם ואת עצמה מזווית חדשה
 
 אהבת הנער ממרוקו/ מאת דורית אורגד   .28

 הוצאת הקיבוץ המאוחד

, המתגורר ב"מלאח", (הרובע היהודי) של מרקש, ולמרות הקשיים 14הספר מגולל את סיפורו המרגש של עמרם אלפסי נער בן 
 .העומדים בדרכו מצליח להגשים את שאיפותיו

 
 מאריסה מאיירסקרלט/ מאת    .29

 הוצאת כנרת

 .אם תישאר יוציאו אותה להורגותהפוך למבוקשת תברח שום דבר טוב לא מחכה לסינדר בין חומות הכלא או מחוץ להן: אם "
סבתה הנעדרת, היא יוצאת לחפש אותה גם מצבה של סקרלט לא טוב בהרבה. אחרי שכוחות הביטחון לא מצליחים למצוא את 

 .בעצמה ונאלצת להיעזר בשכיר חרב מסוכן ושמו וולף
אבל כוח גדול יותר עומד לשנות את גורלן של השתיים. כשמלכת הלבנה מאבדת את סבלנותה ומשחררת אל כדור הארץ 

יעודן? האם יצליחו להציל את עצמן מתקפה רצחנית, מצטלבות דרכיהן של סינדר וסקרלט באופן מפתיע. האם יחד ימצאו את י
 ?ואת עולמן

 

 החיים החדשים שלי : המעבר/ מאת נעה רום   .30
 הוצאת רימונים הוצאה לאור

עשרה התגרשו. וכאילו זה לא מספיק קשה, היא גם עוברת דירה עם אמה ואחותה הקטנה לעיר -ההורים של עמית בת הארבע
 .הטובות. רחוק מהאהבה שרק התחילהאחרת. רחוק מבית הספר הקודם. רחוק מהחברות 

עמית מתגעגעת לכל מה שהיה פעם. אבל לעמית יש כוחות. יש לה חוש הומור, יש לה רוח לחימה, יש לה מקלדת, ומתברר שיש 
 ...הרבה מה לגלות במקום החדש. זה יתחיל בליהיא, ימשיך ברז, ויבלבל עוד יותר כשהראל ייכנס לתמונה

 
 תעתועים/ אתי אלבוים   .31

 הוצאת ידיעות ספרים

 ...תחשבו שוב ?חשבתם שאתם מכירים את האנשים שסובבים אתכם ?חשבתם שאתם מכירים את העולם שאתם חיים בו
היא משרתת בארמון המלוכה של מגילנדו, הממלכה הסודית ביותר בעולם, שהוקמה לפני שנים רבות ביבשת  16-אלאיה בת ה

קוסמים, יצורים ואנשים שנדחו מן העולם הרגיל  -שקופה שמגנה על תושביה  אנטרקטיקה. ממלכת מגילנדו מכוסה בכיפה
 .טבעיות-והוגדרו כ"חריגים", רובם בעלי יכולות על

המפגש המוזר בין תושביה החריגים של הממלכה הסודית ובין העולם המודרני של שנות האלפיים שופך אור על תעלומות 
 .ות חדשותעתיקות, מעורר יריבויות ישנות ומצית אהב

 .זהו הספר הראשון בטרילוגיה "תעתועים" העוסקת בדברים שנסתרים מאיתנו אך מושכים בחוטי חיינו
 
 
 רגליים/ ג'ין ובסטר-אבא ארך   .32

 צילי הוצאת
ג'רושה אבוט, בוגרת צעירה של בית יתומים, מקבלת באחד הימים הצעה מפתיעה: אדון נדיב יממן את לימודיה בקולג' ויכשיר אותה 

 .שזהותו לא תיחשף, ושהיא תכתוב לו מדי חודש ותספר לו על עצמה –לקריירה של סופרת, בשני תנאים 
במכתביה לאבא ארך רגליים, הנדבן המסתורי והגבוה מאוד (זה הדבר היחיד שג'רושה יודעת עליו), היא מספרת בכישרון ובהומור 

 ...עד הסוף המפתיע –על אהבתה הראשונה  משובב לב על הווי הקולג', על תקוותיה ועל חלומותיה, וגם

 
 סינדר/ מאריסה מאייר   .33

 הוצאת כנרת
 ...היה היה פעם, בעתיד הלא רחוק

הרחק מלמעלה צופים במתרחש בני הלבנה, אורבים  . הרחובות של ניו־בייג'ין רוחשים סכנה. מגפה קטלנית מתפשטת ברחבי הארץ
 .מכונאית מחוננת עם עבר מפוקפק ועתיד חסר תקווה —השש־עשרה בלב העיר גרה סינדר בת . לרגע של חולשה

אבל יום אחד ניצב בפתח בית המלאכה שלה יורש העצר, הנסיך קאי, והוא מבקש לשכור את שירותיה. סינדר חוצה לראשונה את 
 .חומות הארמון ומגלה אט־אט שנועד לה תפקיד גדול לא רק בחיי הנסיך אלא בחייה של הארץ כולה

 ...סינדר יש משהו מיוחד, משהו שרבים מוכנים לשלם בעבורו מחיר יקרכי ב
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 זהבי-ואנגרי/ תמר ורטה   .34
 הוצאת עם עובד

 .סיפור חייה של ואנגרי מאטאיי, האישה שנטעה ארבעים מיליון עצים
 

למדבר, לילדים אין אוכל "אנשים רודפי בצע כרתו את כל העצים שלנו, והם ממשיכים וכורתים יערות שלמים. בגללם קניה הופכת 
 ".מזין לאכול ומים צלולים לשתות

 

 לחיה על שגלשה הדמעה את ואנגרי "ניגבה  לקניה. הירוק הצבע ואת המעיינות את הנחלים, את אחזיר אמא, אני מבטיחה לך שאני"
 "!זאת שאעשה לך נשבעת אני אבל איך, יודעת לא "אני אמּה. של

 

 זני כל את לקניה ולהחזיר עצים מיליוני לשתול כפריות נשים מאות שכנעה היא - נס לחולל והצליחה שבועתה את קיימה ואנגרי
 את הכפריות הנשים וכששתלו הגבעות. בין להתפתל - והנחלים לנבוע, המעיינות חזרו העצים בזכות בעבר. בה שצמחו העצים

 את לפתור יכולות שהן הבינו הן ילדיהן. ולגורל לגורלן בעצמן לדאוג יכולות שהן הבינו הן חדשים: רעיונות במוחן נשתלו העצים,
 .עבורן זאת יעשה אחר שמישהו לחכות צריכות ואינן והצמא הרעב בעיית

 
 
 

 
 עץ עתיק יומין - 1אדון הטלקינזיס    .35

 הוצאת דני ספרים
גיבור הסיפור, לא מכיר דבר מלבד העולם הרגיל, ולמיטב זכרונו, מעולם לא הזיז חפץ בלי לגעת בו ומעולם לא ביקר בעיירה של 
אנשים שיודעים לקרוא את מחשבותיו. מפגש בלתי צפוי הוביל את איידן למכתב מסתורי שהמתין לו שנים רבות. מכתב זה 

צמו מוקף טלקינזיס וטלפתיה, חברים נאמנים, אך גם אויב אימתני שהיה מעוניין משנה את חייו ללא הכר. איידן מוצא את ע
 להניח את ידיו דווקא עליו. 

 
 אוצרות הסיקריקים - 2אדון הטלקינזיס    .36

 הוצאת דני ספרים
 .ספר פנטזיה מרתק וקסום לבני נוער, שני בסדרה, שמתרחש בתוך עולם חבוי של טלקינזיס

איידן, הילד שנולד במרתפיו האפלים של אמרפל, האמין שהוא מגיע לטלסקול רק כדי ללמוד להפנט אנשים, לקרוא את 
 מחשבותיהם ולהזיז דברים מבלי לגעת בהם. 

 הכוחות להתעוררות בדיוק המתין שאמרפל אלא בעבר. למענו שפעלו אגדתיים כוחות מתעוררים שלו הגבורה מעשי בעקבות
 .שלהם המיוחד האוצר על ידיו את להניח במטרה אחריהם לעקוב יוכלש כדי הללו,
 שעשויים רמזים עבורו להותיר הפעם גם שהצליחו הנעלמת, משפחתו בני ואל הרחוק העבר אל איידן את מחדש יקשור זה אוצר

 .מכול לו היקר את להציל לו לסייע

 
 מישהו לרוץ איתו   .37

 הוצאת הקיבוץ המאוחד
 .2001לספרות לשנת זוכה פרס ספיר 

יומו כשהוא נשלח -עשרה, נעקר משגרת-מישהו לרוץ אתו' הוא סיפור מתח, וחיפוש, ואהבה. אסף, נער ביישן וגמלוני בן שש'
והוא זה שיריץ כבסחרחורת  –סיכוי: לאתר את הבעלים של כלב גדול ופרוע שנמצא משוטט ברחובות ירושלים -למשימה חסרת

כך מגיע אסף לאנשים ולמקומות שבאמצעותם נגלה לו, כמו בפאזל, סיפור מופלא השואב אותו את העלילה של אסף בספר. 
 .סיפורה של תמר, נערה בודדה וסוערת, שנלכדה בסבך של עולם אפל ומסוכן, ונאבקת בו באומץ –לתוכו 

 
 מאי –חודש עם אפריל    .38
 הוצאת דני ספרים  

עם כל הצרות שבנות עשרה מתמודדות איתן, נוסף על חיים עם אבא לא מאי מגיעה לבית ספר חדש ועליה להתמודד -אפריל
מתפקד, אמא בשלט רחוק ומורה להיסטוריה שמחפשת אותה בכל הזדמנות. הספר הזה יצחיק אתכם עד דמעות, ירגש אתכם 

 בכיכובה הבא מאי ולחכות בקוצר רוח לספר-ויגרום לכם להתאהב באפריל

 
 תמר כבר לא גרה כאן יותר   .39

 את דני ספריםהוצ
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עשרה שמחה לקבל את מכתבה של בת דודתה גיטל, שבו היא מודיעה לה כי היא מבקשת לעלות מוורשה -תמר בת החמש
 .לישראל. אולם כבר למחרת היום פורצת טלטלה עזה בעולמה של גיבורת הספר המרתק והמרגש הזה

יוצאת אל תלמידותיה, ודורשת מהן להפר שביתת  מיס לנדאו, המנהלת המיתולוגית של בית־הספר "אוולינה דה רוטשילד"
מחאה של המוסדות היהודיים נגד הספר הלבן, ולהתייצב ללימודים ביום השביתה כרגיל. תמר נקרעת בין ערכי הציונות, 

 .שבהם היא מאמינה, לבין אהבתה והערצתה למנהלת
-בבית לימודיה המשך במחיר גם המנהלת נגד לצאת בוחרת שבדרך, המדינה על החולמת ר,הימים ימי המנדט הבריטי, ותמ

 .הספר
 
 

 קלקידן   .40
 הוצאת הקיבוץ המאוחד

לקראת פגישה ספרותית עם תלמידי הכיתות הגבוהות באחד מבתי הספר באשקלון, עוררה סגנית המנהלת את סקרנותי 
מנצח", אמרה, "למרות שחייו אינם כשסיפרה לי על נער מיוחד במינו בשם קלקידן. "הנער הזה, גם כשקשה לו, יוצא תמיד 

קלים, הוא תלמיד מצטיין, וגם מבחינה חברתית הוא מצליח מאוד אפשר לומר שהוא הבן הכי מקובל על התלמידים". ביקשתי 
ממנה לשאול את קלקידן אם יסכים לשוחח אתי ולספר על עצמו. תשובתו הייתה חיובית, וכך נולד הספר. מסופר בו על דברים 

 .רים על הנער הזה ואיך הוא מתמודד בגבורה וזוכה ביושר ביחס האוהד שבוודאי גם אתם תרגישו כלפיוקשים שעוב


