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ילדים ונוער

יש לי נמר בחדר
שירה גודמן

...אבאעםאותיוהשאירהשלההחברותעםקפהלביתיצאהאימא

,פרועהערבארוחתמכיניםהם:ביחדנעיםערבלבלותמתכונניםובןאבא
.הראשעלזמןיותרלעמודיצליחמיתחרותועושיםסיניתבדמקהמשחקים

...הפתעהלהםמחכה,לישוןללכתהזמןכשמגיעאבל

ועלתפקידיםחילופיעל,פחדיםעלושנוןמשעשעסיפורכתבהגודמןשירה
.דמיוןלביןמציאותשביןברוריםהלאהגבולות
היאבינתייםאבל,בחדרנמרלמצואחלמהתמיד',בצלאל'בוגרת,פלגדניאל

...משלהפרשנויותלסיפורהוסיפההיפהפייםבאיוריה.בחתולהמסתפקת



ילדים ונוער

משאית כחולה קטנה, לילה טוב
שרטלאליס 

יפ ּ יפ ּב ִּ יפ ּב ִּ !ב ִּ
נ ֵּה יָעההִּ יםֲאהו ַבתַמג ִּ ית,ַהי ְָּלדִּ אִּ ָ הַמש   ֻחל ָ טַּכ ְּ .נ ָהקְּ

יְָּלה ׁשו םַהל ַ ים,ג ָ ָעמִּ יםָהרְּ ים,רֹוֲעמִּ ָרקִּ יםַהב ְּ יקִּ רִּ יםַמבְּ רִּ ָצתוְַּהֲחבֵּ יםקְּ ַפֲחדִּ .מְּ
ו ָסךְֲּּאָבל מ  יםב ַ לֶהָחמִּ יתׁשֶ אִּ ָ הַמש   ֻחל ָ ַטנ ָהכ ְּ םָמקֹוםיֵּׁשּקְּ ֻכל ָ :לְּ

גֶֹלת נְּ ַתרְּ וָז,לְּ ַברְּ ָפָרה,לְּ ַלֲאוָזלְּ .וְּ
ם ל ָ כ ֻ ׁשֶ יַַחדו כְּ ר,ב ְּ ׁשָ רֶאפְּ ב ֵּ ג ַ תְּ הִּ ַחדַעללְּ ַ .ַהפ 

ֶפרֶזהו ּ ֵּ יַהס  יׁשִּ לִּ ְּ ָרהַהׁש  דְּ ס ִּ יָחהב ַ לִּ צְּ ַ ָּ"ַהמ  יתַמש   האִּ ֻחל ָ ַטנ ָהכ ְּ ים."קְּ יםַהפ ְַּּהֲחרו זִּ ׁשו טִּ
י ִּים ב ִּ צְּ יםוְַּהק ִּ י ו רִּ יםוְָּהאִּ ימִּ סִּ קְּ ַ לו ַּהמ  סְּ יםהֶַּאתיְַּערְּ רי ְָּלדִּ ׁשֵּ ַנתֶאלַהיְּ ַּליְָּלהׁשְּ תו ָקהמְּ

.וְּטֹוָבה
!טֹובַליְָּלה



ילדים ונוער

?לאן נעלם המוצץ
כרמלה נתן

ָאן" ץֶזהלְּ ֹוצֵּ אֹוםַהמ  תְּ ?ֶנֱעַלםפ ִּ
ן בד ָ בָחׁשַ ָחׁשַ םוְּלֹאוְּ ד ַ רְּ ".נִּ

במשחק,ובמיטהבמקלחת:נפרדיםבלתיהיושלוהמיוחדוהמוצץדן,נולדמאז
.ביממהרגעכליחדהיווהמוצץדן,ובשינה

,ואומללמוטרדהוא.מנוחהמוצאלאודן,נעלםהמוצץאחדבהירבוקראך
.נרדםלאובלילה
?לאאםיקרהומה?שלוהאהובהמוצץאתדןימצאהאם

המדבריםנושאיםהמחברתמנגישהמשובחיםובחרוזיםבהומור,קלהבשפה
.והתמודדותקושימתוךוהתבגרותפרידה,תלות,היקשרות:ופעוטהורהלכל



ילדים ונוער

החבר הכי טוב שלי
פרימורינת 

,שלוטובהכיהחבר,איתמרשללביתרץוישרבאפריקהטיולאחריחוזריואב
מישהיגרהאיתמרשלבבית:מאודמשונהדברקורהאזאבל.חוויותלספרכדי

וכלהואכאילו.איתמרזהמייודעלאאחדאף,מזהויותר.ראהלאשמעולם
.קיימיםהיולאמעולםמשפחתו

שמתכננתממציאהילדהשכוללתומרתקתמותחתהרפתקתמתחילהכאן
והרבהאפריקאיפסלון,שלהר'הפינצוכלבמבוגרתשכנה,נובלבפרסלזכות
.לגלותכדילקרוא-חייביםפשוט-חייביםשתהיוסודות

עלמרגשסיפורגםאבל,מהירבקצבמתחספרהואשליטובהכיהחבר
.ואומץנחישות,עמוקהחברות
להפסיקאפשרשאיספרביתלגילמחשמלמתחספרכתבהפרימורינת

.לקרוא
רביםספריםועוד"העץביתחבורת","אריהדוד"הסדרותה)שמעונייניב

.בישראלהאהוביםהמאייריםאחדהוא(אחרים



מבוגרים

סוד העננים
מן'ריצאליסון 

"אבודהאהבה","המכתביםגן"המכר-רבימחברתמאתחדשספר
שלהבטחתה,אםאהבתעלומרגשטעוןסיפורמגולל"הקטיפהשעות"ו

...ילדשלולבו,מורה

ומאוהביםצעירים,ראשוןלתוארסטודנט,וסאשה,מבטיחהבלרינה,קטיה
שבניאחרי,שניםכעבור.קייב,מולדתןעירעלנוחתתצפויה-בלתיכשטרגדיה

,יורי,לבנםגורמותהאירועשלהלוואיתוצאותהבריתלארצותהיגרוהזוג
גי.אחריםמילדיםלבידודוהמביאנדיררפואימצבעםלהיוולד נלהבתמורה,מֵּ
זכרונותידיעלרדופהשהיאלמרות,בביתויוריאתללמדמסכימהומסורה
הגבולותחסרתוסקרנותו,עמוקנפשיחיבורנרקםהשנייםבין.הכואביםילדותה
היא.בחייהכואביםשינויםלערוךמגיאתמביאותיורישלהייחודיתותבונתו

...מכליותרהזהלכחנזקקתשהיאעד–אותהחיזקיוריכמהלעדמודעתאינה

פתוחהבנפשהחייםמשמעותאתלבחוןלכםתגרוםהענניםסודקריאת
.חפץובלב



מבוגרים

תשעה קיפולים יוצרים בקבוק נייר
גיליגןרות 

,ומפותלותמרתקותבדרכיםונשזרותדורותכמהפניעלהמגשרותעלילותשלוש
הקהילהשלקורותיהסיפורלכדיניירברבוריוצריםקיפוליםתשעהבמתחברות
.נשתכחהשכמעטאירלנדשלהיהודית

חייםאחרבחיפושלאמריקהמליטאמהגרתיהודיתמשפחה–העשריםהמאהתחילת
הם–באירלנדעוגנתספינתםלאמריקהלהגיעשבמקוםאלא,יותרטובים

."יורקניו"ל"קורק"ביןמתבלבלים

ומפתחלעירמחוץהממוקםנפשלחוליבמוסדכלואאילםיהודינער–1958,דבלין
.נושנהאהבהשלבסיפורהשבויגברעםצפוייםלאחברותיחסי

ומשפחהזהותבדברתפישותיהאתלבחוןנאלצתאיריתעיתונאית–ההווה,לונדון
.להתגיירממנהמבקשזוגהכשבן

השאלהאתהבוחנתסוחפתעלילהגליגאןרותרוקמת,בהומורהמשולבתבפיוטיות
.בעולםנוחלהרגישוכדיבאמתאנחנומילהביןכדילכתנרחיקכמהעד



מבוגרים



:שעות הפתיחה שלנו

8:30-15:30ראשון
12:00-17:30שני

8:30-15:30שלישי
8:30-15:30חמישי

02-9958997



!מחכים לכם
ספריית מטה יהודה

אנו קוראים כדי לדעת "
"שאיננו לבד

לואיס. ס.ק


