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ילדים ונוער

טביעת האצבע של איל
נעם חורב

.בוקר אחד אמא מגלה שאייל מחביא ציורים נפלאים מתחת למיטה שלו
.הוא שותק, מדועאיתוכשהיא מנסה לברר 

שהוא לא מוכרח , ובמהלכו מגלה אייל שאף אחד לא מושלם, יחד הם יוצאים למסע מרגש
.בוודאי ימצא את טביעת האצבע הייחודית רק לו–ושאם יחפש , להיות טוב בהכול

.טביעת האצבע של אייל מזכיר לילדים ולהורים שמותר לפקשש
.לזייף במקלחת וגם להתקשות בכתיבת השם, שמותר לשרוף עוגות

נעם חורב, מחבר הספר
.טוב בכתיבת מילים ובהכנת שקשוקה
פחות טוב בהרכבת פאזלים ובתיקון  

.רים'פנצ
מחבר  , ם"זוכה פרסי אקו, פזמונאי ויוצר

ביניהם מתנות  (שירים רבים ומוכרים 
לציונה יש כנף אחת  המכר -ורבי) קטנות

.וטיוטה של אושר

עידן ברזילי, הספרמאייר 
.טוב בגידול עציצים ובהתעמלות קרקע

.פחות טוב בניווטים ובכדורגל
מאייר ספרי ילדים יוצר סרטי אנימציה 

המוקרנים בפסטיבלים  , עטורי שבחים
.בארץ ובעולם



ילדים ונוער

הסוד של סבא אפרים–5ילדי בית העץ 
רן כהן אהרונוב

ִניםסֹודֹות יםְיׁשָ יתיְַלֵדיֶאתַמֲעִסיִקיםוֲַחָדׁשִ לאַסבָּ ֵאֶצל.ָהֵעץּבֵ ִיתַמאיָהׁשֶ ּבַ הּבַ ּלָ ִמְתּגַ
ֶלת לְסָתִריםּדֶ ֶפתׁשֶ ּסֶ ֵר ִלְפֵניֲאָבל,ְקַטּנָהּכַ ְתּבָ ּמִ ִדיּוּקֵהםָמהרׁשֶ יַהֲחָפִציםּבְ ּנִ ׁשֻ םַהּמְ

ִאים ְחּבָ ּמֻ םׁשֶ ּ ,ׁשָ הו ֶפתֶאתּפֹוֵרץִמיׁשֶ ּסֶ יתייְַלֵד .ְוֶנֱעָלםַהּכַ םיֹוְצִאיםָהֵעץּבֵ ַעםּגַ ףַלְחשׂ ַהּפַ
ּ ַהִאם.ָהֱאֶמתֶאת ריְַצִליחו ּבֵ ּ ַהִאם?בַהלֵּ ַחְסֵריַהּנֹוְכִליםַעלְלִהְתּגַ הְיַגּלו ִמְתַנֵהגיֹוָאבָלּמָ

צוָּרה ּנָהּבְ לְמׁשֻ ךְ ּכָ ?ּכָ

רֹויְֵקט יתיְַלֵדיּפְ לָהֵעץּבֵ ג(יָאיָאׁשֶ ְלתֹוָפָעהָקָצרְזַמןּתֹוךְ ָהַפךְ ֹונֹובַאֲהרּכֵֹהןְוַרן)ָנָחׁש ַהּדָ
ְרּבוּתִיחוִּדית ּתַ ְרֵאִליתּבַ ׂשְ ִּ ָפִרים.ִליָלִדיםַהי ְד ַהּסְ ּסִ הִמְבַצע—ָרהּבַ ְחֵרר,ֻחְרׁשָ ,ִפירכְּ ֶאתְלׁשַ

יֵריָרִגיללֹאיֶֶלד ְלָחןְוַאּבִ ֻ —ַהיָּרֹקַהׁשּ
 ּ רו רֹותִנְמּכְ ֶעׂשְ ּ ֳעָתִקיםַאְלֵפיּבְ ָפִר ְלִמְצַעדְוִנְבֲחרו ליםַהּסְ ַרדׁשֶ ָגה;ַהִחּנוּךְ ִמׂשְ ,ַהַהּצָ

יםָהַאְלּבֹוִמים ִּ ּ ָאֶרץבָּ ַהּמוִּזיָקִאיםֵמיַטבִעםְוַהּמֹוָפעַהּמוִּזיָקִלי ָבִחיםָזכו ְוִסְדַרת;ִלׁשְ
ֵלִויְזיָה ְפָרֵסיָזְכָתהַהּטֵ יוְּטיוּבּ ְצִפיֹּותיֹוֵניוְּלִמילְ ְלֵטֵלִויְזיָהָהָאָקֶדְמיָהּבִ .ּבְ

לַהּסֹוד אׁשֶ ֶפר,ֶאְפַרִיםַסּבָ יַהּסֵ ְדָרהַהֲחִמיׁשִ ּסִ ֶּ ,ּבַ םהְמֻלו ִאיּוָּריוהוּאּגַ לּבְ ְמעֹונִ יִָניבׁשֶ ,יׁשִ
ִכיֵרי ִריםִמּבְ ְּ ַאי ָרֵאלַהּמְ ִיׂשְ .ּבְ



ילדים ונוער

החקירה השלישית–םותורוני
חמיצרגיורא 

רוני"?חטטניםשנישאתםלעשותמהאבל,ככהנגמרשזהמצטערשאניליתאמינו"
דחףהוא".מבטיחאני,מהיריהיהזה".משניהםחזקהיההואאבל,להתנגדניסוותום

.התהוםאלויותריותרקרובהילדיםשניאת

רוני:לבלותמתכננים,הצעיריםהבלשיםצמד,ותוםורוני,תתחילתכףהפסחחופשת
להםלהיותאמורהיה!מצווהבתתחגוגותום,הכנרתלידלקיבוץהמשפחהעםייסע

.השתבשלגמרי.השתבשוהכול,קרהמשהואזאבל,כיףשכולושבוע

החברותאתשמעמידהלפרשהנקלעים,טוביםהכיהחבריםוגםהשותפים,ותוםרוני
הולךרקהביתהחוזרשלא,אחדבכלבשמתחילמה.כמותוהיהשלאבמבחןשלהם

מיםכוללתוהיא,לרגעמרגעלמסוכנתהופכתהתעלומהלפענוחהדרך.ומסתבך
לא,טוב...בממנויצאוכולםשלאולילה,מוזרטקס,שנהאלפייםבןסנדל,קפואים
?נכון,הכוללכםשנגלהחשבתםבאמת



ילדים ונוער

מבצע תל אביב-7שליחות חשאית 
הלוי-אלעזרדנה

ודריהרועי,נועם,גיא—הסדרהגיבורילארבעת,במוסדשלהםהפעילותהפסקתאחרי
אתלפתורמנסהגיא.חבריםעםובילוייםלימודיםשלשגרהלחיילחזורקללא—

הסודותאתגונבמילגלותשלולאבאלעזורכדיחבריואתלגייסומחליטהבעיה
.בהעובדשהואהֶחברהשלהמסחריים

:מוזרלמשהולבלשיםמתחיליםהילדים,התעשייתיהריגוללמבצעההכנותכדיתוך
?מהםרוצההיאמה?למה.אחריהםעוקבתמסתוריתית'ינג'גאישה

לפרשהנקלעושהםומתברר,אותםשגייסהמוסדאיש,חנןאתלערבמחליטיםהילדים
ומערבת,ישראלמדינתעלמאיימת,יבשותשלושפניעלשמתפרשת,במיוחדמסעירה

.היטבמכיריםשהםמסוכןיריב

הסדרהאתומביא,מתמידקשיםבמבחניםהגיבוריםאתמעמידאביבתלמבצע
.והתרגשותמתחשלחדשלשיאחשאיתשליחות



מבוגרים

יום אחד תפסיד
יילד'צלי 

.פעם ביובל העניינים מסתדרים כמו שצריך, ריצ׳רק 'אומר ג, ביקום אקראי
.אבל זאת לא אחת הפעמים האלה

נוסע באוטובוס בדרכו לשום מקום מיוחד ויש לו את כל הזמן שבעולם כדי להגיע  ריצ׳ר
אבל אתם יודעים מה אומרים על  , הכול מכוונה טובה. הוא מסייע לקשיש בצרה. לשם

.עכשיו הוא צריך לתקן את התסבוכת שנוצרה. כוונות טובות ואת הדרך לאן הן סוללות
מוצא את  ריצ׳רזוג הקשישים החביב הסתבך עם אנשים רעים מאוד ומהר מאוד גם 

הוא חייב להקדים בצעד אחד לפחות את  . עצמו באמצע מלחמת כנופיות אכזרית
מאמין שפעם ריצ׳רהסיכויים נגדו אבל . את הבריונים ואת הרוצחים, הלווים בריבית

.והרעים הם שיפסידו, הצדק ינצח

אדם טוב שכולנו יודעים שיציל את  –וגיבורו יילד'צמנחם להפליא להיות נתון בידי "
שום  , עם מברשת שיניים בכיס והבגדים שלעורו, המצב לפני שימשיך הלאה בדרכו

)אובזרבר." (וכל הזמן שבעולם להגיע לשם, מקום מסוים ללכת אליו



מבוגרים

כל הפרחים בפריז
יו'גשרה 

. פריז הכבושה היא לא מקום לאלמנות צעירות
,  קוזיסלין הצעירה מנסה לשמור על שגרת חיים עבור , בעיר שבה נושבות רוחות מלחמה עזות

וממשיכה , היא עושה כל שביכולתה על מנת להסתיר ממנה את ההתרחשויות. בתה הקטנה
.מכינה זרים יפהפיים לתושבי השכונה, לעבוד בחנות הפרחים הוותיקה של אביה

סלין מבינה  . הפחדים הגרועים ביותר שלה מתממשים, כאשר קצין גרמני מגלה את מוצאה היהודי
.קוזי, את בתה, שעליה להשיב מלחמה כדי להציל את האדם היקר לה מכול

קרוליין האמריקנית מוצאת את עצמה ללא בדל של  , באותה דירה פריזאית, עשורים לאחר מכן
.  היא מתאוששת מתאונת דרכים ומגלה שבמשך שנים חיה חיים עצובים ובודדים. זיכרון מעברּה 

היא  , כאשר בחיפוש מקרי בדירה היא נתקלת במכתבים שכתבה סלין לאהובּה לפני כל אותן שנים
.אבל גם לעתיד שממתין לה, אוזרת עוז ויוצאת למסע שיוביל אותה אל עברה האבוד

על אהבת אם ועל  , הוא רומן מרגש על אומץ לב ונחישותיו'גמאת שרה " כל הפרחים בפריז"
כל הפרחים . "היו לרבי מכר עולמייםיו'גספריה של שרה . יכולתו המופלאה של הלב לסלוח

.הוא הראשון הרואה אור בעברית" בפריז



מבוגרים

לשרוף אדמה לפעמים
זגורידבורה 

הלוחות הטקטוניים  , כשיושבים על שבר. אפריקאי-הבית של אורי ורעיה יושב על השבר הסורי"
השכבות העתיקות עתידות להתגלות ודברים שחשבת שנבלעו באדמה עוד  , מועדים יותר לתזוזה
".צועקים אליך מתוכה

אומר שבספר הטראומות הגדול של מדינת ישראל לא נרשמות טרגדיות קטנות  שרמןאורי 
כשאחיה התאום טבע  , או כמו זו של רעיה אשתו; כשעלה לארץ משיקגו, ואישיות כמו זו שלו

מתגמדות מול טראומות  , אומר אורי, טרגדיות פרטיות כאלה. בנערותו בבור מים בסמוך ליישוב
.גדולות כמלחמות ופיגועים

,  הכעסים, אצל שני בני הזוג הצעיר מתעוררים מחדש הפחדים, כשאורי חוזר ממבצע בעזה
כשהארץ  . בצדקת הדרך וגם באלוהים, נסדקת האמונה באידיאל. האכזבות וזיכרונות העבר

מבין כל אחד מהם בנפרד שלפעמים בשביל למצוא תשובה צריך לענות על  , רועדת תחת רגליהם
.שאלות שלא חשבת שתשאל

היא ציידת מעודנת  זגורי. מלא אנרגיה סיפורית ויופי תיאורי, לשרוף אדמה לפעמים כתוב בתנופה
בביטחון ובזהירות  . של פחדים ושל פנטזיות, של חלומות, יום-ומוכשרת להפליא של עלילות היום

מקרבת את מבטם של הקוראים אל נפשם של  , היא ממפה את נבכי חיי הנישואים של הזוג הטרי
.הגיבורים ומחדירה את הדמויות אל לבם של הקוראים



מבוגרים

טרלוניבית 
האנה רוטשילד

אבל  , אפילו לחבב אותם, אתה מקווה לכבד אותם. איתומשפחה זה משהו שאתה צריך להשלים “
”.מוטב לא להציב את הרף גבוה מדי

כמקום , קורנוולבעבר היהלום של חופי , טרלוניכבר יותר משמונה מאות שנה משמשת טירת 
כל רוזן בתורו שפך כספים בלי חשבון והפך את המבנה והאדמות  . טרלונימושבה של משפחת 

.  צריחים ושיגיונות, רב ראוותני של אגפים-שסביבו לערב
אלא שהדורות האחרונים הצליחו לבזבז יותר ממון מכפי שהרוויחו וכתוצאה מכך המשפחה חיה 

. כשאפשרויות הפעולה העומדות לרשותה הולכות ומצטמצמות, ובדלותמזהרתעתה בבדידות 
הופעתה הפתאומית של קרובת משפחה  : צפויים עומדים להחיש את הקץ-שלושה אירועים בלתי

מנהל קרנות גידור אמריקאי חסר עכבות המחפש  ; חוקית יפהפייה ועיקשת-בת בלתי, חדשה
.2008והמשבר הכלכלי של ; נקמה

תלויים לכאורה של  -הוא סאטירה חברתית המתרחשת בעולמות המקבילים והבלתיטרלוניבית 
אחת  : תהפוכות בין שלוש נשים-זהו גם סיפורה של חברות רבת. האצולה הבריטית ושוקי הכספים

.והשלישית תמצא אהבה; האחרת תגלה את ייעודה; מהן תמות



מבוגרים

חיי השקר של המבוגרים
פרנטהאלנה 

נפתח , במשפט מצליף, כך–" שנתיים לפני שעזב את הבית אמר אבי לאמי שאני מכוערת מאוד
כדור־השלגמכאן מתחיל להתגלגל . 'הגאונההחברה 'מחברת , פרנטההעז של אלנה הרומאן

משפט שהופך את כל  –ומוליך אותנו מן המשפט האגבי הנפלט לאב , המחולל את כל הספר
ועד לצונאמי העתידי של התפרקות המשפחה ושל השנים הכואבות  –12עולמה של בתו בת ה־

מילדה חבוקה בחיק משפחתה לנערה בוגרת  , המספרת, ובנה'גשנים שבהן תהפוך , שבעקבותיה
.מה אני ואיזה אדם אני יכולה להיות: ובהן יתחלפו תדיר תשובותיה לשאלה, מפוכחת

בת להורים אינטלקטואלים ממרומי נפולי העילית  , ילדת שמנתובנה'געד לאותו רגע היתה 
האמירה הטראומטית שלו  . שהעניק לה רק אישורים וחיזוקים, המעריצה את אביה, המעודנת

.שאליה השווה אותה האב, מציתה בה אובססיה לפגוש את דודתה המוחרמת ויטוריה

לחשוף את ובנה'גנסחפת , שמתגוררת בתחתית התחתיות של נפולי, בהשראת דודתה
מבטה החדש מסעיר בה מערבולת של שקרים . השקרים והבגידות בחיי המבוגרים, הצביעויות

לאורך השנים הללו מלווה את אירועי הספר . מערערות־סדריםופנטזיות ודוחף אותה לפעולות 
לשמוט את הצמיד  ובנה'גהאם תוכל , שעובר במשפחה בדרכים עקלקלותממיט־אסונותצמיד 

?הזה מחייה



ןעיו



:שעות הפתיחה שלנו

8:30-15:30ראשון
12:00-17:30שני

8:30-15:30שלישי
8:30-15:30חמישי

02-9958997



!תלהתראו
ספריית מטה יהודה

אנו קוראים כדי לדעת  "
"שאיננו לבד

לואיס. ס.ק
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