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ספריית המנויים
כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי

רומן עטור שבחים המבוסס על סיפור אמיתי מאת מחברת רבי-המכר 
"גן המכתבים"  ו"שעות הקטיפה".

פראג, ערב מלחמת העולם השנייה. חלומותיהם של זוג אוהבים 
מתנפצים כשהפלישה הנאצית מפרידה ביניהם. עשרות שנים לאחר 

מכן, הרחק משם, בניו יורק, שני זרים מזהים זה את זה לפתע.
הגורל מעניק לשניים הזדמנות נוספת. 

מהחיים הנוצצים והנוחים בפראג שלפני הכיבוש, דרך אימת הכיבוש 
הנאצי באירופה, אהבה אבודה בוחן את כוחה של אהבה ראשונה, 

את היכולת האנושית להתגבר ואת עוצמתו של הזיכרון.

אהבה אבודה / אליסון ריצ'מן
ספר חודש ינואר:

סיפורה של מדינת ישראל, מלחמותיה ואתגריה, ניצחונותיה ומשבריה, החל 
מהכרזת העצמאות ועד היום. מבצע קדש ופרשת לבון, הכור הגרעיני, מלחמת 

ששת הימים וקו 300, מלחמת יום כיפור ומהומות ואדי סליב, מבצע אנטבה 
ומסמך לונדון, פלאי ההיי-טק והמחאה החברתית הם רק אחדים מ-30 פרקי 

ספר זה. בר-זהר חושף פרשות ואירועים כמוסים מעברנו, שהשלכותיהם 
משפיעות על חיינו גם היום. קיצור תולדות ישראל מציג תמונה אמיתית, 

ללא כחל ושרק, של המדינה שלנו, של עמה ושל מנהיגיה.
"חשתי דחיפות רבה להביא בפני הקורא את סיפורה של ישראל" כותב בר-זהר. 

אני נתקל, שוב ושוב, בישראלים שאינם יודעים כמעט דבר על עברנו, או 
שידיעתם מקוטעת. ומי שאינו מכיר את עברו –אינו יכול לחתור אל עתידו. 

עץ ששורשיו יבשו או נכרתו לא יכול גם להצמיח ענפים חדשים".
ספר זה ראוי שיימצא בכל בית בישראל.
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קיצור תולדות ישראל / 
מיכאל בר-זהר

הטבה נוספת:

נהנים מהנחה מיוחדת מנויי 

    למימוש ההטבה גשו עם שובר זה לאחת מרשתות

"טרגדיה ותקווה, אהבה ואובדן, והכוח להתגבר נבחנים 
באמצעות כתיבתה הרגישה ודמויותיה רבות-העוצמה 
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