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     Випадково на Фейсбуці ми познайомились з ізраїльським  

 

письменником Міхаелєм Юрісом, життя  якого тісно 

 

 пов’язане з Україною. Він виявився дуже цікавою  

 

людиною, з багатим життєвим досвідом. Не дивлячись на  

 

всі випробування, які спіткали його в житті, він залишився   

 

життєрадісною, чуйною  людиною. З великим інтересом  

 

знайомимося з військовою службою Ізраїля, автор відкриває  

 

для читача горизонти пізнання істини, філософські питання.  

 

В оповіданнях Міхаеля Юріса  є і любов, і ніжність , і  

 

тривога, а саме головне – його герої, такі , як і сам  

 

письменник,  не втрачають почуття гумору. Ми дуже  

 

вдячні пану Міхаелю за подаровані нашій бібліотеці  

 

книжки, які читають працівники бібліотеки та наші читачі. 

 

 

                 Лозинська С.С. – директор КЗ ЛОР «ЛОНМБ»  
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     1. Юрис М. Взгляд за занавес: Повесть; С улыбкой на 

устах: Рассказы.-Тель-Авив: Beit Nelly Media,2015.-164 с. 

       Шифр 84/Ю-73  

      Сюжет повісті «Взгляд за занавес» за думкою автора може 

стати сценарієм найближчого майбутнього. І насправді, найкращі 

технології, що використовуються в сучасній авіації та  робота 

телепатів –парапсихологів  , зможуть попередити аварійні 

ситуації і розкрити терористичні задуми. Елементи фантастики 

наближені до сучасної реальності. Автор тримає читача в напрузі 

від початку повісті і до останньої фрази. 

   Оповідання, об’єднані в цикл « С улыбкой на устах» написані з 

тонким гумором. Особливо хочеться відмітити майстерність 

автора у створенні діалогів , смішних та дотепних . Із задоволен-

ням читаємо, посміхаємося, і хороший настрій нам гарантовано. 

 

     2. Юрис М. Меч Гидеона : Сборник повестей и 

рассказов.- Тель-Авив: Beit Nelly Media,2015.-228 с. 

        Шифр 84/Ю-73  

     У книзі автор описує події, учасником яких був він сам 

безпосередньо. Гордість за улюблену країну поєднується із болем 

та сумом, оскільки дуже дорогою ціною отримані перемоги. 

    Міхаель Юріс служив в спецназі ізраїльської армії, брав участь у 

п’яти війнах, був контужений. Достовірні факти спецоперацій  
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проти терористичних груп в Іудеї, Самарії, секторі Газа, 

Південному Ливані талановито описані автором від першої особи . 

Мужність, ризик, особисті переживання, готовність виконати 

будь-яке завдання, навіть пожертвувати найдорожчим – життям 

в ім’я улюбленої країни – це не просто слова, це життєве кредо 

автора. 

 

     3. Юрис М. Третье измерение.-Тель-Авив: Beit Nelly 

Media, 2015.-256 с. 

       Шифр 84/Ю-73 

       «Люди перестали писать друг другу письма. А жаль…» Адже 

завдяки листам та щоденникам автору вдалося частково 

відновити ті  по –справжньому  щасливі відрізки життя, коли за 

його словами він «опинився в фантастичному просторі третього 

виміру». Що ж це за «третій вимір» ?! Напевне,не тільки назва 

першої глави . Читаємо разом наступні глави - « Пізнання істини», 

« Філософські роздуми», «Сюрпризи життя», « Аллілуйя, жінка» і 

розуміємо, що ця книжка цілком присвячена любові. 

     

      4. Юрис М. Человек в пучине событий.-Тель-Авив: 

SeferIsrael, 2014.-256 с. 

        Шифр 84/Ю-73 

     Відомо, що на перетині художнього вимислу та життєвих 

реалій у читача можуть виникнути фантастичні уявлення про 

діяльність і роль «бійців невидимого фронту». 

    В цій книзі автор намагається змінити хибне  уявлення у масо-

вого  читача  про спецагентів в цілому, і про ізраїльських зокрема. 

Маючи власний багатий досвід в галузі агентурної  діяльності в 

різних спецслужбах, автор ніколи не був професійним розвідником,  
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тому має нетрадиційний погляд на діяльність цих структур, яким  

держава   доручає  охорону та безпеку в найскладніших сферах її 

діяльності . Книга повчальна, розкриває читачам  широкий спектр 

складностей життя в державі Ізраїль, яка оточена ісламськими 

країнами і народами, що досі не можуть примиритися із самим 

фактом існування держави Ізраїль. І щоби вижити, ізраїльські 

спецслужби змушені використовувати нестандартні підходи до 

вирішення своїх багаточисленних та складних завдань. 
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