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מאז מבצע סיני שנערך ב־1956 
הייתה צרפת ידידה קרובה ובעלת 

ברית של ישראל. היא סיפקה 
לישראל נשק משוכלל לשם 

שמירת מאזן הכוחות מול מדינות 
ערב, העניקה תמיכה מדינית וסיוע 

כלכלי חיוניים וסייעה בבניית 
הכור הגרעיני בדימונה. אך חזרתו 
של שארל דה גול לשלטון בצרפת 

ב־1958 הציבה בפני ההנהגה 
הישראלית אתגר: האם תצליח 
ישראל לשמר את הידידות עם 

צרפת לאור נחישותו של הנשיא 
הצרפתי לחדש את השפעתה 

של צרפת בעולם הערבי? הספר 
עוסק במאמצים של מדינאים, 

פוליטיקאים ופקידים ישראלים 
להשגת מטרה זו. כמו כן נדונה 

בו מדיניותו חסרת הפשרות של 
דה גול להשגת מעמד מחודש 

של מעצמה גדולה עבור צרפת 
והשלכותיה על יחסו למדינת 

ישראל. הספר גם מבקש להאיר 
סוגיה שהעסיקה פרשנים רבים 
ועדיין נותרה במידה רבה בלתי 

פתורה: מדוע החליט דה גול 
להפנות עורף לישראל ערב 
מלחמת ששת הימים, בעת 

שישראל ניצבה בפני אחת הסכנות 
הביטחוניות הקשות בתולדותיה.

עד שינוסו הצללים
 הדסה קלוש

 הוצאת המחברת   2015, 382 עמ'

קורות השנים האחרונות של בית 
המקדש השני — על רקע המתח 

הפוליטי והחברתי ששרר בהן 
בארץ ישראל, שנות המרד הגדול 

ברומאים והשנים הראשונות 
שלאחר חורבן הבית — נפרסות 

ברומן זה תוך התמקדות 
בסיפוריהן של שלוש דמויות 

הנשזרים אלה באלה: שלומציון, 
בת לויים מירושלים שנופלת 
בשבי ונמכרת לעבדות; מרים־
מרסיאה, בת עשירים מהגליל 

שנישאת ליהודי מתבולל 
המקורב לחוגי השלטון הרומאי; 

ובניהו, תלמיד חכם שמצטרף 
לשורות המורדים. סיפור נאיבי 

המתאים לבני נוער.

איקטוס
 סיפורם של אזרח רומאי 
ועבד יהודי תחת שלטון 

האימפריה הרומית

 אלי אבידר
 פראג   2015, 339 עמ'

יארניס — נער צעיר, בן למשפחת 
איכרים פשוטה שחי ברומא 

במאה השלישית — מוצא את 
עצמו בבית אצולה לאחר שאמו 

האלמנה נישאת לסוחר חיטה 
עשיר המבקש להשתלט על 

אדמותיה. עד מהרה הוא לומד 
על בשרו כמה קשה להשתלב 

בחברה הגבוהה, אך דווקא העבד 
היהודי המשרת בבית מזהה 

את פוטנציאל ההנהגה הטמון 
בו, ממנה עצמו למעין חונך 

של הנער ומוביל אותו במעלה 
ההיררכיה הפוליטית עד הפיכתו 
למפקד הלגיון. כל זאת על רקע 

האווירה החברתית והפוליטית 
ברומא באותם ימים.
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שבת
רגע של נצח
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 מצרפתית: שלומית הרן 

 ראובן מס   תשע"ה, 184 עמ'

מסה מחשבתית הדנה במקומה 
של השבת בחייו של האדם 

הפרטי, בחברה האנושית 
ובמהלך ההיסטוריה. השבת 

מוצגת כביטוי לממד של נצחיות 
בחיי החול החולפים והזמניים 

של הפרט ובהיסטוריה האנושית 
כולה, בכך שהיא מתווה 

לאנושות מודל משיחי. כפל פניה 
של השבת — שבא לידי ביטוי 

בין השאר בהיותה 'זכר למעשה 
בראשית' ו'זכר ליציאת מצרים' 

— נדון בהיבטים שונים, בין 
השאר בהקשר של פרשת המן, 
בהשוואה בין השבת המקדשת 
את הזמן לבין המשכן המקדש 

את המרחב, ובדיון בתפילות 
השבת ובפיוטיה.




