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השואהקריחנרמברירדימספריםכך
הוצאותטרנספורטים?ריכוז?מחנות.המרינהערהשתרטהגרמני,ראמטורףמיעוטנאצים,שרקטנהקבוצהההשמרה?

שראכדיעצמם,אתשהמיתוהםהיהודיםבגז?מוות.גרמניםהםהפריטיםמשא?רכבות.הגרמניםהםהקורבנותאבר ,היורהורג?
החדשובtכפרהגרמנים,ירדיםספרי 350קראהשביטזהרפרופסור.'גרמנים'ויש'נאצים'ישוכז,-הנאציםבידיריפור

ראיוז.אחריותרקיחתרראעברבנייתשרומקוממתקשהמציאותמתארתהיאצר'רראעבר'
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קורו'הודה

 , 1 ... 1לא.הואחריס-מרעיליסיהוריסה
לאיפהבפטר"הגס ,האמתאתלהגיר • 1'1

רעל:הרבהשמסתתרבבללאיםורי
מגיבוריארחה"נץ,'קרלעצמולביןבינומהרהרךכ
גיאורגהבסמתא 'רברמשפחת'יהגרמנהילדיסספך
הרופסשניסשלושולפני 196Zב-אורראההספר .נואק
כי ,מרעילנםהודיסיהשהטענהאתדוהחךענהדש.מח

מחשבהו mבמתולפחאזאבל .זהבלנתקלאמערוו
ין.להבחשהקלרעטריותבפסגיהרת:ספני

ושעלרקלאהמחברלשיתיבהטייייניתכ,ךכ"י
עלהשקרלתימעתפשע.עלאחט'יתיפמוסאאל ,הייתב

מסבהלהביתןיעוד ,שתמכןמנהיאםיילהמרעסדיהיהי
 ,'צלללאעבר'השספרקבשהרז 'פריפאימרת :קףתי
ס:היל,בספרותהנאציבךעהרצטיימהכשךהדרעל
אפק,ם'ספר"ת ,בריעעם(עישבהאירהרא ,הירמנגב

רויהינערמרמיסמשךהב" .)יאלשאלתליא :עירך
 ,הנאציתלהיבתעמחשכייימיד ',לעיגמשמרל'

 ,"בבהלהצציםוהמתריםסהעברויטסראתהשהפיצ
 .הפיסימאהי

הלוהתעמלעירםחה-1996בשהר,בועהם <Iדד
פביהמליהלההשאיהמהריעלגביתו.מלבינהאצית

 ,הרגנמיתדההיהימצעםביבעת <Iיחיאיליןימ:בה <Iר
וספלהןשהיאבכומהביביםרם,שאןירע

אתאלאניאו-נאציתילדיסותרספירתחקאל"
ספריס 350יקראתת.יהקאנונגרמניתהלדיםיהתספרי

רביספריםנה,והארשמהשורהםריוצידיילעישנכתב
לילדים.ספרלכתיבאיךמהםדללמישאפשרמכר
נגדשכתביתגד,ראייק ,םינשחד ,אמיציםםיפריסאלה

םאנשיהםייצריםהת.יסמכיתיחברהתיכימסינךוח

לעבכתיבתםאבל ,תינאירתעירילבעיםיפתיח
 .אהמיתיהסיפורתאךלספחןהצלילאתינאצההרמניג

 ,יתיהעיואתקןלת ,מייתשבאנטיסחלילהיביקשהם
ית:שמטיהאנרתמסיהאתציחיהניישבםהלאב

יאבת ,ושעיםמרמים,וערמכםלאציםרמתואסיהיהדד
ם,פחדניויס Y ;צב ,איםשתנמ ,איסרמים,נוגדבבצע,

סני,ש' ;ניםמרגהלשמיתריטיבלכליכהמצבםי
מיצגתםחיריהישליתםחניכ .םבהתירלהתחםיגלימס
תיתימלתויככמעטלהםשוי ,םמא"םירכגבילר
 :במפירשמעירהיםרילהתריספ .נזקםירגל

הגרמניםאבל ,ךומאחייפהבגרמניהתשמיויהאנט

סתויסייזך:ורע

אתלילריהלספרממישהכגרמניהלךכ.םיעראינם
עצמהאתלנקיתהעבר,אתלקביראהנטישמי,הסיפיר

רבןוכקעצמהאתמציגהיףא ,לפשעיהמאחריית
 ."המלחמהלשהעיקרי

••• 
ביטש 'פריפהגיעההגרמניתהילריםספריתאל
ילהתברר. :בישראלהילריםספריתחקרמתיך

העבריתהילדיםספרותינקהדרגהשבראשית
 ,למשל ',דירלביתכרינית'זהגרמנית.מהתרבית

 ,-50וה-40התיבשנייעלוגרלבארץםיילרשלריתישר
 ."הקודמתהמאהמאמצעגרמניספרשלבדויעהיה

ןמקרמילגהקיבלה-1986יבגרמנית,למרההיא
הילריםספריתצמיחתאת 'לחקירהייקרתיתלרטוהימב'

גלללאה,רבבשמחהלקלןנסעתי"ה,יבגרמנתידוהיה
גירללעלרברימיעטהירייהתחבטויית.עכבית

ההיצאיאבשלשמשפחתירקרעתייבשהאר.משפחתם
מהרכנתכשברחנירהאמישליאחיה ,בתלייהלהירג
ייהאמנת ,הירילששתיקתםאתהפנמתילמחנה.בררך
לתיךהשיאהאתלאמץהצירךממנינחסךשבךכ

דת.עניינתילא ,גהאצבריתהייתי ,ישלהביוגרפיה
שביניחשבתילא ,דילפטומילידידיובניגדו ,בנאשו

יךשצר,,,מנתילנצח.תעמירהשיאההגרמניםןלבי
 , :חרשףרלופתיחהעברעלקי mלמת
בבתיהנבר ,יהגרםנבי mבנסעההיאארוגיסרשיםרח

תועד ,ישניםהיתהילדספריאחריבספריותכנסת
רציילןולניסיילגרמניתהיהרויתהתרביתביןלמגעים

אלגםהתוירעהךב .בסביבתישישתלב ',חרשדייהי'
 ,בעולםמהטרביםםיספר"אלההגרמנים,הילדיםספרי

ןלמיייהתחלתמהם,יהנההישראליהקוארישגםרציתו
ישעסקלספריםכשהגעתיילעברית,לתרגסכראיהמ

תנותמהתיהלאתאi .תנחאירגתשיה ,המלחמהתבשנו
יתי.בילדישקראתההשואמספרייכרתזשרהעב

לעמלההתיהולאשולילמקוםרנרחקהיהוריםרדיפות
 ,"עםרחצוהשמדה

עלםרילילרפלסשקהו-.ימפתעיןהזמורע
הי.תעויוזומחלהמ

ריםיהצעיםאלקוררמריגיםרואיהתשמאהחשש"
םיהילדרייפסאתידהרהטלאלפחריםיזייעהמיתיללח
 ',רביחתפ'משב .הזייעתניימתהמלאבתםיתכה.ירמנגב

ניקהתיהבילהגעלהיהמובאםמתוארת ,למשל
לבשםםילדיהחרארקלךכ.מודעתאינהיהיאשנפגע,
אנשיםשיהאלהבספרים .מהעגלהמטפטףשרם

ם.ישטרימ ,נכלאיס ,רשיםימג ,ברעבגיועיםמישפלים,
י'סכ'חשמה .כאבוסבליריבתיאחסכילאתביםיהכ

.. -

 'סייוהזור'פסבררויאםילהובמ,םידוהיןיאורואמטכאיןהיע'דוב:'

םתואריםהיהורים

םרושעים,ם,יכערםום

בוגדנים,בצע,יתאב

 ,םיופחדנצבועים

טובהכלכליםצבםו
הגרפניםפשל ""-

שדוחפים.חלםתיבלילות
ילישגןים.לתאיאותי

םירבשגרםניםהרגשה

יםיםצאאתשקראו

םצטעריםשליהםחקר
ליקרהלאשןה

אריאהחשרלהסובללשאהמיתיתהזותואיההמקוארים
תוצאיהו"םועינטרנספירטים,ריכח,חמנותהיילסבל.
 ?רעבי.רמנגה .•אלאהירייהנייארבןוהקאבללהירג,
לאהםהםנימרגהסיטהפלימאש?רגבות ?גירוש
כלם?אסירילציינ ?נסיאהם.יבתאתיבזלעישנאלצ

תושהמיהםדיםהו-היבגז?ותמוגרמנים,הםהקורבנות

מטיסי ?רסהם.הנאציילירליפילשלארכי ,עצמםאת
ניםרמהגה.מנירגירעאתצייהשפצהםהבריתבעלגת
ותיאעייקפהלאב ,רוהסיפמרכיביכלאתלקחו

 .לעצמם
היל,שלהעדויההנמוהת :אחרתגלוסתדוגמה"

 'דוביעיהברעויידתאהמריםוארשהמגטויהדויה

לואציםאנבמוקףאוההפעם '.סי"ריהז'לריםיהבספר
ליהיריםזכר-ןאיבימסב'י ,היירמאכטבחיילי
והמגורשים".םיהמבהול

••• 
הייהשנהעולםתמחמללעהנוערוהילדיםיספר

רבימחברי . 1947 ·בכברבגרמניהאירלראיתוהחל "
רסםפליהמשיכימיהיחרלאהיטלרבתקיפתהמכר
הנאציןבעירויצאשספריםגם :הפרראליתיהבגרמנ

ניםוטעיטוייסכ ..תהשמסתךראומנםלהידפס,המשיגו
ריםפהשסערכיםהאבל ',הדםצי'אי 'הגרמניה'רםכמי

 .כנםעלנשארילהםהטיפיאהלה
n וליטי-פו~נקירבדהםילדיםישספרבולחשתוסע", 

יימהכשהסת.יוליטפוךאמורפיכסנרומד nשביט,אומרת
הילגרמנוהענר,שלשדמחבנייההיתההמטרה ,המלחמה

הערניםתנמעדסעיתיהמשנידצףעללשמירחשיבהיה
יעבראימטישהילסריהפתיתקשלהערכיםת.י mיהמס
ה,לגארומטיפיסיהררפהחןלופסוכמקו ,הסבה

 ".ינהלמךתירילשילאימיתלטיליראריתר
ןכמ"אטפשימיתבקעבשים,ישהשניתבתחילת

תעריייחרריןרט,פקנרבפיץואישיטימישפיץבאר

ושמיהיההמובילרספהילדים.התולספרגסההוווע
היוסעדהשורפס ,טרכריפטרהנסמאת 'ךיפריךרהיה

 .עותקיםילייןממתריביינמכרתירימהר-36ב
יסהגונוסימפסייסשיסאנךכיצפוריסזהרהולכא"

םלהחריניוא ,אחריםביבגדוושבצגלמעגילהיכולים
דםאהתחילשיעל.ספרט,בישמרתיארצח;להי

אלאי,ארטטלייטלמישטרמיצעתאיםהליתיניכינ
רסלי:ביניא"ןלענבגדמניההרקשמהתאהפךשריכטר

הטיפריסשלעיהבהר.אחםימקבכלתירקלהיהכלויהז
יעבהעםןוחשגלגך~יסכנומשאינסאהיס~נמגיה

 ".להסיקאידקרהזהעימרןלהבילנטיתיהגרמני
אתיםצמעדיהלילוסיהתספימהרמניגשורפיהס

ירינבותותאונתו 7 ,,י 2000-ס"תשטגתגט"כ: Iס I 'לשבתס~ 1מה



 .אתמתארגםאבל'לה'טלר,ההתנגרותתנועת
קצות'ו:בשנ'מוחזקהמקל ..אונ'םכחסר'.הגרמנ'ם

 "שנומצרשט,רלמ'ותהתנגרמתוארתאח,רצרמ
לא 'ולכןהזוועותעלרבר'רעולאשהגרמנ'םמסופר

וקבוצהה'טלרהספר'ם,לפ'בכלל, .התנגדותג'לו
מא"וצצולא'גרמנ,'מטורףנאצ~ם,.מ'עוטשלהקטנ
אותהגיכסןגרמניה,עלובהצמה'בער~השתלטרשם,

 .והוב;לתוהואותה~וגורילעצמם
..• ' fiJ fiJ !iI 

H ארם ;יהשהלכךמתכחשתאינהלריס.היספוות
 ,"גןראיסים;מעשעסוושהנאצים .היטלךססמו
 ,מתברךספררםשמאותם"אלא :~שניט,אומרת

גרמנים,ה-יולאהנאציםךןםבאצ''רה;'וא;שהגימבי~
 ,המלחמה.תוםעםנעלמוהנאצ'םרע,.חלוםוכמו

כך ;כלכ'שוהקהםמרעת'.אות'מוצ'אזהס'לוף
מהגרמנ'ם,'כשונ'םהנאצ'םלת'אורמחשבההרבה
ןב'.מזוווער'מ'וןוון,במתכלאכ'אסו,רש'צער

קטנ'םוכה,םושחור'םואלהאלהל'הוד'ם:הנאצ'ם
גופניים,עיוותיס Pסוגליםסטריים,.היבמיוח,ך
לאבזר'לחפצ'ם,פולחן,וענ"נ', ·חש'כותמ"חס'ם
 ·שולט'ם·וערמומ'ם,רמא'םהםולטקסדם. ·לבוש

חפאצ:יס-:ן,כי·הזההדימייןאותה.בצלי.םמובגרמכיה
 .חרציהיהודיםביניהס:להחליףלהםמאפשךליהוריס

באכךאחרכלכל'ת.למצוקהןגרמוגר7גנ'הורל.גאת
שונהמלחמהיאחריגרמניה,גורלת,אוהכתיב'היטלר

חייליכיהיהודים,בחסריתלוייםהגרמנדםהין
כיהוריס.מתראריםגךמב~האתבשושכהבריתנעלות

רקשאיל,רמזים,מחזקדםהזאתהנוראההאנלןגיהאת
?מפלגה .מ_מצטרפיהיוהםהאפ~ךות,ליהודיסניתגה

יהודיםשלדמויותה·אלכספריםיש ,הנאצית
יהוד·יםילריםטלר',.הי.כ'היילירבמועךם.המכדכי

'הור''לרקרס,צלבעםן'ברגלואובטבעתהמתגא'ם
הה;טלרא'ת,הנועךלתנועתלהצטרףמתחנןאחר
?לדאפיל,וישנאצי;שירשהריהורויהילרה

אחר'םם'הור''לר'םאחרשרולקתלחבורהףהמצטר
גנא':בשמותלהםקורא·הואוגם

ובטלסמןן ....י 'ר'עלמומן ךל';!. ,!"י.המח
ב'קורתך?אתלמתןעל'ולחצוהאם .•דגרמב'ת

לאי. !tאקדיהיהשהואחשכגו ,ר~.ךאכשהמחקר ..
פ'רסמת' ZI!כפול'ט'ת.פצצהשזולכךמורע'םה"נו

יחדהזרעזעוהםהדאשךנים,המימצאיםאתבגרמניה

שלי,מהניתוחיםהסתייגוהמדעית,כקהילהרביסםע
 ,ן:המ'מואתהפס'קולאאבלשן,חרקו
האוב"ק-אתא'בדתארח 'או 'זהבשלכ 'ולא

כישראליתהסיפיריםאתןקראתהחולךשלטיביות
וכיהוויהי?

כלמעורבת.לה'ותלאאפשרשא'מורה'"אנ'
הזההמחקרא~למאהבה,או·כשליהאחריםהמחקרים

לתא'אות'שרוחפ'םחלמת'בל'לותס'וט'ם.ל'גרם
אתשקראורכיסשגרנןניםהרגשהליישגזים.

לטעות,לאכר' .'לקרהלאשזהמצטער'םמ'מצא',
מ~ים,.גךסטורנטיםגס.המחקרוותבצשיהיודאגתי

העולם'סתתפאתוהכ'רוהאלההספר'םעלשגרלו
אותיהצילווהםאיתילהתווכחאותםעודרתישלהס.

נכתכלמשל,אח,דבס'פורמטעו'ות.
מעלגרההיהורייהשהמשפחה
שזוחשכתיאני ,הגךמניתלמשפחה

אתעו'נתבצורהלהב'עררךעור
הסטודנטיסאכלהיהודיס,עליונות
עליונה ·שרירהלי,הסכירוהגרמנים

 '-0> ,"יותרסובהאצלםבתשנחאלנה

תורגםשבהמלצתךתסב'ר'א'ך
ח'פוש'תפ''עוהספר 'לעבר'ת .

באותםבגועהואשגםס'וון)

תלחוא'ם?
שנו.והרן,מוראהירוניהכגללספדבהתאהבתי ..

הילדיסמסופרות,היאיגגר.גסטלנה.יכריסטהמחברת,
עת·מ~דהייתילאפהותקכאותהביותר.ותכהתשו

עלחקופת'ל'לר~םהכת'בהכלאתהמלוותלתבג'ות
לתדהמתידאיתיהצופן, l1אכשחטפתיהיום,היטלר,
לפ'תמאורה'הור' Oהט:(אותו:מאמץהזההספרשגם
וכמלה.עגו·ןבטעםמאו,דקטן-שט'רמר''הכלל'
 ··ל_נטוכמעטפהעקוומת,רגלייםזורחת,קדחתכרו,ך

ל.ומקודזשחןרשיער ,ושמנוניצהובעורשיגייס,
 .~תמרגישהנסטלינגרגםזקורות,אוזנייםמאחורי
כרצונם,בגרמנ'םשעשוהנאצ'םשללטת mהמזרותם
הגרמנ'םכלכמעטמהעולס.למוונעוברחכךואחר
סילוף ·כמובןוזה ,המישטרמתנגדיהיומתארתשהיא
מעלהספראתלהס'רצר'ךשחושבתלאאנ'נורא.
כספראותולקרואצגיראבל ,בארץהספריותימרפ

ומאשמה".מאחריותהגרמניםאתשמשחרר

S II! S 
הזכהשבמישחקי. ,ייאו.רן,והטלוויהיז,דן.ביע

כך'כלתפק"עי"ן''וגה'ל,'םלספרותא'בטרבט,וה
 .'מרבז?'

מרכז',מקוםתופסתה'לר'םספרות"בגרמב'ה
הספר·'בתיבישראל.מאשךבההרכחזקומעמךה

וספר'סהקר'אה,לע'רוררבותשעלתמקר'ש'ם
 . ,,~. . \'. . . Rררבים, .י~.ק:יבמיערתקים.אלפיאותבממורפסים

יוקרתיים,בפרסיםזכומהםשכמההאלה,הספריםליר
מהםשרכיסווןכילעברם,גרמניהיליימתוודעים

הספריםההיסטוריה,ריוכשיעאותולומרדםאינס לל!:;:
'שרהכמוני,מהגרהילדכהווייתכסיסייסהאלה

היאכאחרוהמסריךהמדהיםאצלנן,י' nנילגיבורת
קללאאחר.מעןרבגזרווכמהספר'םשכלהעוברה
מולם,שהצבת'ברא'שמשתקףמהאתלקבללגרנמ'ם

בפ'הםשמכונהמהאתעי·לער,ומנס'םקפ'ם 111 'והם
שםשיתחילמקווהאניאבלשביט.'של'התיאוריה

לכרגרמתישלפחותשמחהואנירציני,ציכורידיין·
שבכתר,היהלוםשהיהפרידריך',היהשמו'אחר,שספר

 ,"בעייתיכספךאנתורואיסוהםמעמריאתבד~א
מודד .rלדמצל'חהשלבוהל','םותספרהאם

השטחים,הפליטים,המלחמית,עםהעבר,עם
האיתניפאהד?

אםגםמקןממת,הגרמניםלביןךניניבןאה i"ההש

סיפורבנייתהעבר.עםכהלכהמתמודדיםלאאנחנו
אלצנןאבלשלנו,ה'לר'םבספר'גםק"מתהעבר
להתמוררותבהשוואהאפ'לוש'גו',מתח'ללפחות

הסיפורהאינדיאנים,טבחעםהבריתארצותשל
ובונכנס'םונפתחלךוההערב'םג'רושלגב'שלנו

כרמ'.רנ'אלהאצללמשלוכמהכרנו,שלאתכנ'ם
היאהשואה,מורבלדםעסוקיוילדינן,אנחנושנימצד

אב'שלנו.העולס.בארגוןמר'מרכז'מקוםתופסת
מנסיסאנחנוי.כ."בשןאה··השימושלגביורתיתביק

שאסוררבר'םבאמצעותהלהצר'ק
'ם.'לר.של·מסעות .נגדאנ'להצר'ק.

הארץאתמנסבש-;ב'רנ':לאושוו'ץ:
 .אכ:ל:שלה,.גה;םטוריהאחר~ססופרקי

 . .הגרמכ'ם;· .אצל :ך'אח;ורס'פכברזה
lftr ~~~~ Iiשחול~וככל  ' ;i.j ~ i ~;~ 3 .ף R ,\ק ;

 {:;; :. I1מ~!כמ~ק;ית J ~~ t9J!ח-ק jתמ 1945
 ". .היה·העכך·:'כ"ג.ךמניה.,.:יהוריםאיזכבר

 .- ':, .': ':'.וב'לרוש;למ;ןאזמזמן,
יה·גרמב '·ש~יי .. ~חי~:המסקנה

 .. ,.... . .;,.. .אחרת? .
 .,'.קך;נות "Ji ·על : (i J:נוtt,הiכ~~אחרת,גרמנ'ה'ש" .

 ',:.'חם iזמ:ואורך.; ji ,]':הוברהחוחזואבלרמוקרט"ם,
 :: _ :סטור'ה iIזה~עכ;ם·עם ;תמהתמורדולהתחמק'צל'חו

ח"אתהמעצב ;משותףלס'פורואותםאותנוקשרה ,
זההקורבן.לה'ותשנפס'קהזמןהג'עואנחנו, .וכולנ
בתורעהח'ההומןשכלה'שראל'ת,לחברהרע .עושה
'שלנו·עצמו.על'חזורשהרברוחוששההשמרהשל

על'הםלהם.לאאבל.~עב,רעלקולמתוחזכות
ושיפסיקוהזה.המזוויעלפרקבאחריותסלהכיר
אתשלהםה'לר'םבספר'ולתארעצמםאתלטהר

יעוצשההעזרהאחלנצלירעושלאמלכה;הוךיךכ
ונסעובמוערעצמםאתהצ'לוולאהגרמנ'ם,להם

לפלשת'נה:
ואבותני'אומרים:כרבהנרמנלםהפוליטיקאים

לא ·אבלהבושד,אתלשאת ,צר'ב'סואבחנ.,חטאו
האשהס'.תא

מהובכירוראימריםאינם.שהםהיא,בעיה"ה

שנאמרתהזאת,הפוליטיתלתקיב~תואפיל ·'החטא,
הילריס,בספרותביטויאיןחיץ,לצורכיכקלישאה

היוסשקרובמקווהאניהאמיתי:המיבחן ~נעינוזה.

זהאםהזאת.המורסהאתיפוצץשלהםהצעירוהדיר
נבניסשהםזהעםלהשליםיהיהאסרריקרה,לא·

העברוב'טולףוס'ל 'ר'עלבעולםהחזקהעצמהכמ
 .ושלנו"שלהם

בד'רוגטבועןתמסכןאןמךןמיפוות

יטנהקבךיוןגעוטבבתקיםוע

מספרד'ת:מר'אס,'אר·תוו Iכוכללכןלב
ש"ח. 66כבל.קרונלגטק',אור'ת 8 600 ' 500 1

גפו,יהן~תי ;·יקוהאשה
ש"ח. 69 .דביר 2ן 8 580-480 2

קואלו,ופאול Iלםוחםחליטהווזגיקה
 5ו 7 550 ' 450ש"ח; 65כתר.מלצר,'ורםתרנום: 3

יביו,זיוהב:ירגוס:מקבילי,ךג'יימס /המיסצבע
---

--_._-ח."ש 59כגרת. 3 27 540-440 4
הגדלטמן,שלומ'תתרנום:מה,'ןארלין Iםיגושועלים'

 4ןו 500 ' 400 .ח"ש 64כגרת.- 5
._---------

כתעור /העשךיםה~אהטלסופריםהיטלטמחווה
 9 2 420-320ש"ח. 64אחרת.פרוזהעובהעםהמרמן,א'לגההס'ררה: 6

----------
 ,ן'ב'אברהםתרנום:עליכם,שלום Iהחזן.פייסיבןםוטל

ך  8 5 4םו 3-םו .ש"ח 62לעם.ספריה!עוברעם

'אנ'ק,רבלורוגיתרנום:של'נק,גהארדבר Iקריאהנער
 6 25ש"ח. 48זמורה·ביתן. 400 ' 300 8

רן,\ינועםתרנום:נולדן, _ארתור Iג"שהשל·וכרזנותיה
 7 62 390 ' 290ש"ח. 74פרוזה.חמ,דספרי Iאחרונות'ר'עות 9

 '- '.הספר'הרנן,משהתרנום:ר'אז,'פול'ן I 0ל.שסיכורה

 380 ' 280 10ש"ח. 7סקךיאה.סימו /חך·אן. q ~הקיבוץהחדשה,

בדירוגטגיעותמטכראימדןותיעודעיון

דםןהקרוגבדינטביעתקיםוע

 40ו,ו OO-ו, OOO 1ג'ונטוו,סר.~פנ /שליהנגזנהאתהזיזמי
ש"ח. 69פקר.לנדס,רור'תתרנום;

וינידיםהוודפות,הםילים :אוצךבמילה,מילה
2 450 ' 550 5 2 

 .ש"ח 120 .איתאבאבנ'און,א'תן Iסםנט"םזשרות

ש"ח. 90כתר. iיםםנול'בוב'ץישעיהזאל 3ו 7 480 ' 380 3םכתבים ...ליבוביץכדוכ'אותך,ל Iלשארציתי

עומך,חיים Iההוריתהסמכןתשיקוס

-f- 4 5 . 4םז 3-םז 4  _.--------------ש"ח. 72מורו.
 5 3 400 ' 300 5אחרונות/ידיעותזל,ברישייע /החודיטקת tשת

ש"ח. 68חמ.רטפר'

נ 1ירבית 1שביעמסכרואימדופנאיהדונה

הקייםג Iבדיויעבשבעיתקים

ש"ח. 88מורן.ינטון, iלנור'תתרנום: 23 420 ' 320 1אראמו,ד'נ.פ'טרד"ר Iשלךהדםסןגלכ'נכוןאכול

 3 3 390 ' 290 2ארצ',הדענר,זאברב'ן,אל'נוער Iהשףמטבת
 . nש" 98

מודן.מודן,שולה Iב'שולה
3 280 ' 380 97 2 

S9 "שn . 

ביירזגשבועותמסכראזמיוונועו"דים

הקייםנ 1ביירבשניעם Iעותק

 2 5 380 ' 280 1 .מודןבן'רור,דתיה Iםכטפטותאזת'ןת
 . nnש 48

 2ו 3 350 ' 250 2 .דב'רקו,ךפאול Iבסכיוןשלל Iהנדהמסע
---_.-ש"ח. 53

 3ו 4 340 ' 240 3 ,ןנרוסמדויד Iולישון"רכהנ
ש"ח. 45עוב.דעם

שב'ןלתקופהומת"תסת 2000'נוארב 4וסב'התקבלההמכר"רבהספריסרשימת
 . 31.12.99ל· 26.12.99
סטימצקימרשתשהתקבלודיווחיםעלהמבוססיםאומדנים,הםהמספרייםהנתונים

שונות.'םבערומתנו'ותאקדמוןהספר'ס,'ר'דרשתספר;ם,צומתרשתספר',נללכ
מודןטננבאום, ',ריאלעזמרכזרקורדסטאואר ,ספר'םדורוןשנק.בוקתל'אגיג:

ןרד'ספר'ס,רניהספ,רמבחר :'דושליםנוספות.תנו'נתותמשבכיכר,מודןפרוזה,
תנו'ותוארבע'ודןהספר.מבחרנולדן,ח'כה:תמיר.ציןן:מב'!'דתנוספות.תנו'ותושת'

שלהספריםחנותתקווה:"פתחהיי,ךמיסטרחיים:גבעשופ,וקבו:"גרמתנוספות.
ליריק.רעננה: ..בסטסלרסשמריהו:גפך~קספיר. , gליריהשרןו:רמתאורבן.מיכאלה,

עשרה"חמשנוקפות:שדהעריחנויות.ושתימית·שוספרי : Vשב.כאךפומפןנתניה:

חנו'ות.

שעוגלווג,הקטלמחיריהםהמחיריםם.·למ{ןיימכירותכןלליםאינםהנתונים
שלמ'ם.לשקל,ם

קנ'ותבסללמשקלןהמתא'םמשקלתנו'ותקבוצתלכלנ'תןהנתונ'םבג'תות
סמךעלנבנוהמכ'רהלנקודותהמתא'מ'םתמשקלוה .ב'שראלהצ'בורשלהספר'ס
נקודותעלשדיווחוספריםכשיורשלמייצגמידגםים,ווהמהאנשים, 1,523דיווחי

 ,שרניםמו"ליסשלהמבוקרלםהמכלרות .נתוניסמרועלשלהס,הספריסקניית··
I דחףמכוןמנהלתצמח,מ'נהד"ר

המכךוניושימת
 e 7.1.2000'דחף'מכוןבכיצועאחרונותידיגבותדיךוג
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