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ילדים ונוער
חֹובבֵ י צִ ּיֹון הּוא הַ סֵ פֶ ר הַ חֲ ִמ ָשה־עָ ָשר ְב ִס ְד ַרת הַ ְספָ ִרים הַ ַמצְ ִליחָ ה
ה ִָראׁשֹון ְל ְ
"גְ דֹולֵ י הָ אֻ ָמה ְלי ְַל ֵדי י ְִש ָראֵ ל" – ְדמֻ ּיֹות הַ מֹופֵ ת ֶׁשהֵ ִאירּו אֶ ת ַד ְרּכֹו ֶׁשל עַ ם
י ְִש ָראֵ ל בַ דֹורֹות הָ אַ חֲ רֹונִ ים.
מֹוה ִליבֶ רֶׁ ,שהָ יָה גָדֹול
ילית ֶׁשל הָ ַרב ְׁשמּואֵ ל ְ
הַ סֵ פֶ ר ְמ ָתאֵ ר אֶ ת ְדמּותֹו הָ אֲ צִ ִ
רּוסיָה ּובַ ד ְבבַ ד ִה ְק ִדיׁש
ּתֹורה .הּוא הָ יָה ַרבָ ן ֶׁשל ְק ִהּלֹות גְ דֹולֹות וַחֲ ׁשּובֹות ְב ְ
בַ ָ
ּכֹוחֹותיו ְלהַ גְ ָׁש ַמת הַ חֲ לֹום הַ צִ ּיֹונִ י וְעָ ַמל ְבל ֹא לֵ אּות
ָ
אֶ ת ִמ ְרצֹו ,אֶ ת ּכ ְַסּפֹו וְאֶ ת
ְהּודים ְלאַ ְרצָ ם .ל ֹא ִבכְ ִדי ָזכָה בֵ ין הַ ּי ֶֶתר
ְל ַק ֵדם אֶ ת חֲ זֹון ִׁשיבַ ת צִ ּיֹון – ֲע ִלּיַת י ִ
חֹובבֵ י צִ ּיֹון".
גַם לַ ּתֹאַ ר "ר ֹאׁש ו ְִראׁשֹון ְל ְ
ְהּודים
רּוסי ְל ַׁש ְח ֵרר י ִ
מֹוה ִליבֶ ר ְל ַׁשכְ נֵעַ אֶ ת ְמפַ ֵקד הַ צָ בָ א הָ ִ
ּכֵיצַ ד ִהצְ ִליחַ הָ ַרב ְ
מֹוה ִליבֶ ר ּכְ ֶׁשגִ ּלָ ה ֶׁשּכָל ּכ ְַסּפֹו
מֹור ִדים בַ ַמ ְלכּות"? ּכֵיצַ ד הֵ גִ יב הָ ַרב ְ
ֶׁשהֻ גְ ְדרּו " ְ
מֹוה ִליבֶ ר אֶ ל הָ אֵ ׁש
נִ גְ נַב ְב ַׁשבָ ת ,עַ ד הָ רּובָ ל הָ אַ חֲ רֹון? ַמדּועַ ִה ְׁש ִליְך הָ ַרב ְ
ּתֹוׁשבֵ י
ָ
ׁשּורים ִל ְפ ִעילּותֹו הַ צִ ּיֹונִ ית? ְלאֵ יזֶה ַמ ְׁשבֵ ר נִ ְק ְלעּו
ִ .מכְ ָּת ִבים ַר ִבים הַ ְק ִ
מֹוׁשבָ ה ַמזְ ּכ ֶֶרת בַ ְתיָה ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ְרבָ ה ְׁשנַת הַ ְש ִמטָ ה? ּכֵיצַ ד ִה ְת ַקבֵ ל הָ ַרב
הַ ָ
מֹוה ִליבֶ ר ְבעֵ ת ִבקּורֹו ְבאֶ ֶרץ י ְִש ָראֵ ל עַ ל י ְֵדי הָ ַרבָ נִ ים ֶׁשחָ ְלקּו עָ לָ יו נ ְֶח ָרצֹות
ְ
מֹוה ִליבֶ ר אֶ ת ִלבָ ם ֶׁשל נַעַ ר ִמ ְתלַ בֵ טֶׁ ,של
נֹושא הַ ְש ִמטָ ה? ְוכֵיצַ ד ָׁשבָ ה הָ ַרב ְ
ְב ֵ
הּודים"?
ְׁשל הֶ ְרצְ ל" ,חֹוזֵה ְמ ִדינַת הַ ּיְ ִ
רֹוט ִׁש ְילד ו ֶ
הַ בָ רֹון ְ
ּומאֻ ּי ִָרים ְבחֵ ן ,י ְַפגִ יׁשּו אֶ ְתכֶם ִעם
ּפּוריםְ ,מעֻבָ ִדים הֵ יטֵ ב ְ
עֶ ְש ִרים וְאַ ְרבָ עָ ה ִס ִ
ּומ ַר ֶּת ֶקת ֶׁש ָּת ִאיר אֶ ת עֹולַ ְמכֶם וְאֶ ת עֹולָ ָמם ֶׁשל י ְַל ֵדיכֶם ְל ֶמ ֶׁשְך
ְדמּות מֻ ְפלָ אָ ה ְ
ָׁשנִ ים ַרבֹות.

ילדים ונוער
אלה מעבירה את ילדותה בחיפה שלאחר קום מדינת ישראל.
היא חיה עם דודתה הקשוחה ועם דודה החביב ,ומתגעגעת
לאביה שמת במלחמה ולאמה שטרם חזרה ממנה .דמיונה
העשיר והדמויות האהובות עליה מהספרים מספקים לה נחמה
מתחושת הזרות שהיא חווה מול חבורת הילדים בבית הספר.
רק כשהיא משוטטת ברחבי העיר על הסקטים ,היא מרגישה
שייכת.
אבל הכול משתנה כאשר חברות מפתיעה נרקמת בינה לבין
אילנה  -צברית פרועה ומשוחררת ,שחושפת בפניה את הר
הכרמל .ההר הקסום טומן בחובו משחקים ,סודות ,גילויים
מסעירים ,וגם אדם מסתורי שעתיד להשפיע על חייהן של שתי
הילדות ההרפתקניות.
בסגנונה הייחודי ,בוראת חוה ניסימוב סיפור שיש בו דרמה
ומתח ,התפעמות ועומקים רגשיים ,ומעל לכול חדוות חיים
ואופטימיות גדולה .המאיירת המוכשרת מריאנה רסקין מוסיפה
באיוריה נופך מקומי ושובה לב לסיפור.

ילדים ונוער
ל ֹא ַקל ִל ְהיֹות נְ ִסיכָה.
נְ ִסיכָה צְ ִריכָה ִש ְמלָ ה ִמ ְסּתֹובֶ בֶ תִּ ,ת ְסר ֶֹקת ְמפֹ אֶ ֶרתַ ,נעֲלֵ י
יס ִטי ְוְ ...ו...
זְ כּוכִ יתּ ,כ ֶֶתר ֲענ ִָק ְ
יֹותר ִמ ַדי?
ּכָל ּכְָך הַ ְרבֵ ה ְדבָ ִרים! אּולַ י ֵ
ִסּפּור ָמלֵ א הּומֹור ו ְֶרגֶׁש עַ ל הַ חֲ ָויָה הַ ּי ְַל ִדית ַרבַ ת הָ עָ צְ ָמה
ּומצִ יאּות ,וְעַ ל
ּומ ְשחָ ק ,עַ ל הַ ּפַ עַ ר בֵ ין צִ ִּפּיֹות ְ
ֶׁשל ִד ְמיֹון ִ
קּוקים לָ ּה.
תּוקה ֶׁשּכֻּלָ נּו זְ ִ
הַ נֶחָ ָמה הַ ְמ ָ
ּומאַ ּי ֶֶרת
אֹורית ַמגִ יעַ ׁ-שֹולָ ב ,סֹופֶ ֶרת ְ
זֶהּו ִס ְפ ָרּה הָ ִראׁשֹון ֶׁשל ִ
ידה.
ֶׁשאֹוהֶ בֶ ת לַ ְחֹלם עַ ל נְ ִסיכֹות ,אֲ בָ ל ָּת ִמיד ַמע ֲִדיפָ ה גְ ִל ָ

ילדים ונוער
סיפורן של  12נשים יהודיות שעשו היסטוריה .הן מגיעות מתקופות
שונות ,מארצות שונות ומתרבויות שונות .כל אחת מהן עשתה זאת
בדרכה שלה ,אך כולן ,בתבונה ובאומץ ,סללו דרך עבור כולנו.
על חלקן כבר שמעתם ,חלק מהן תפגשו כאן לראשונה ,אבל כולן
קובצו כאן יחדיו משום שחתרו נגד הזרם ,נגד מוסכמות תקופתן,
כאשר בידיהן רק קולמוס או מזמרה ,מיקרוסקופ או גלימת בית
משפט ,וגם קורטוב של חוצפה בריאה .כל אחת מהן מביאה קול
חשוב מן העבר עבור כל אחד ואחת מאיתנו ,ובמיוחד עבור מי
שניצבים על סף גיל הנעורים.
שפתה הקולחת של עדי זליכוב רלוי מעוררת לחיים דמויות
מיתולוגיות ובלתי־נשכחות מההיסטוריה היהודית .כמו במירוץ
שליחות ,הן כותבות זו לזו מכתבים אישיים ששופכים אור על מי
שהיו ועל מה שעשו ,וכבמטה קסם נהפכות מדמויות קפואות בספרי
ההיסטוריה לנשים חיות ונושמות המתמודדות עם דילמות ,אהבות,
אתגרים וקשיים .תוך כדי כך הן כמו מושיטות יד מן העבר הרחוק
והקרוב ומחזקות בסיפוריהן את הנערות והנערים בני זמננו.
עדי זליכוב רלוי היא סופרת ילדים אהובה .בין ספריה הקודמים:
"מעשייה לנר ראשון"" ,חור בספינה"" ,ילדג"" ,לימונדה" וספר
המבוגרים "מרחב מוגן" .זהו ספרה הראשון לנוער.

מבוגרים
הנרי ,שף ובעלים של מסעדה צרפתית משובחת מסביבות העיר דיז'ון שבצרפת ,שוכב
חסר הכרה בבית החולים .ימיו ספורים .מסע חייו של המהגר האלג'יראי ,שנמלט מחיי
מלחמות ועוני והפך בעשר אצבעותיו לשף מקומי נודע ,עומד להסתיים .לצד מיטתו
נמצא בנו היחיד ,ז'וליין ,שתפס את מקומו של האב במסעדה .זיכרונות מציפים אותו :של
ארוחות שהאב הכין ,של טעמים בלתי נשכחים ,של רגעים מתוקים ומרים מחייהם.
כעת ,כשהוא נפרד מאביו ,יש לז'וליין רק משאלה אחת :למצוא את המחברת הסודית
שבה מתועדים כל מתכוניו וסודותיו הקולינריים של השף הנרי .זוהי אותה המחברת
שבה כתבה אמו את כל המתכונים שהכתיב לה אביו בחוסר חשק מוחלט ,עוד לפני
שעזבה את הבית וניתקה את הקשר לחלוטין עם האב והבן; אותה מחברת מתכונים
שהאב העלים יום אחד ,ברגע של זעם קר ,ומאז ז'וליין לא ראה אותה .אלא שעכשיו הוא
זקוק למחברת .גורל המסעדה שהוריש לו אביו בידיו .החיפוש אחריה יחשוף בפניו סוד
גדול עוד יותר  ,וז'וליין עתיד למצוא במהלכו תשובה לַ שאלה שהטרידה אותו כל חייו:
למה אביו לא אמר מילה ,כשאמו עזבה את הבית ונעלמה מחיי שניהם?

הרומן "מחברת המתכונים של אבא" ,מאת עיתונאי האוכל ז'קי דורן
("ליברסיון") ,מציב במרכזו דיוקן של אדם אשר עבורו הבישול הוא יותר
ממקצוע .למרות הטון המאופק והכואב שבו מגולל הבן את סיפורו של אביו,
זהו רומן תאב חיים וחושני ,עשיר בתיאורי מנות מגרות וברגעים אנושיים
שוברי לב ,שזכה להצלחה גדולה ונמכר לעשרות מדינות בעולם.

מבוגרים
כולם ידעו על הכפר האבוד .כולם הכירו את הסיפור .זה היה מאותם מקרים
שאנשים מדברים עליהם שנים :לילה אחד ,בעיצומה של מלחמת העולם
השנייה ,נאלצו תושבי הכפר הבריטי טיינהאם לעזוב את ביתם כשהם מותירים
מאחור חיים שלמים – בתים מלאים ברהיטים ,באוכל ,בזיכרונות ,בתמונות
שמספרות מעט ומסתירות הרבה.
תמונה כזו בדיוק מעוררת את סקרנותה של מליסה .השנה היא  .2017היא
נמצאת בדורסט הסמוכה לכפר האבוד בחופשה זוגית ,שאולי תציל את מערכת
היחסים הרעועה שלה .התמונה שמליסה מגלה במקרה ,בעת שיטוט בכפר ,לא
נותנת לה מנוח .מי האישה המופיעה בתצלום? מדוע היא מבוהלת כל כך?
האם היא מחזיקה בידו של גבר העומד לצידה ,או שאולי הוא אוחז בה ולא
מאפשר לה לברוח? מה היא מסתירה?
מליסה יוצאת לדרך .אין לה מושג מה תגלה ,אבל ברור לה שהיא חייבת לנסות.
וכשהיא תגיע לאמת ,יתברר לה דבר אחד נוסף .הפעם ,על עצמה.
"הכפר האבוד" ,ספר הביכורים הסוחף של לורנה קוק ,זכה להצלחה עצומה:
הוא שהה שבועות ארוכים בטבלאות רבי המכר בבריטניה ,נמכר במאות אלפי
עותקים ותורגם לעשרות שפות.

מבוגרים
סיפור של ריגול ,בגידה ונאמנות בזמן מלחמת העולם השנייה ,מאת מחברת רבי-
המכר "חיים אחרים" ו"חיים ועוד חיים" קייט אטקינסון.
במהלך מלחמת העולם השנייה נשאבת ג'ולייט ארמסטרונג באי-רצון לעולם הריגול.
היא נשלחת למחלקה עלומה ב MI5 -שתפקידה לנטר את אוהדי איגוד הפשיסטים
הבריטי ומגלה שהעבודה לעתים משמימה ולעתים מבעיתה .עם סיום המלחמה
נדמה לה שהיא יכולה לקבור את אירועי אותן שנים לנצח ולא להביט לאחור.
עשר שנים לאחר מכן ,כשהיא מפיקת רדיו בבי־בי־סי ,ג'ולייט נאלצת פתאום
להתמודד עם דמויות מעברה .מלחמה אחרת מתנהלת עתה בשדה קרב אחר ,אבל
ג'ולייט מוצאת את עצמה מאוימת בשנית .החשבונות מן העבר עדיין פתוחים והיא
מבינה סוף-סוף שאין מעשים שאין להם השלכות.
המתמללת הוא רומן מזהיר בעל עומק ומרקם נדירים ,שנכתב בתנופה יוצאת דופן,
בתבונה ובאמפתיה ,בידי אחת הכותבות הטובות ביותר של זמננו.

מבוגרים
יונתן ,סופר ישראלי הרדוף על ידי מות חברו הטוב ביותר ,יוצא למסע יחד עם בנו
הקטן .הם עולים אל הר שבו ,על פי השמועה ,מתגורר אדם בעל כישרון נדיר :ביכולתו
להעלים לאנשים זיכרונות .אלא שעל ההר מתגלה ליונתן תעלומה שקשורה לעברו
ולאהבות הגדולות בחייו.
וכך ,במקום שהזיכרונות ייעלמו ,העבר פולש גם להווה .יונתן בורא עבור בנו עולמות
דמיון עשירים כמו אלה שיצר בילדותו ,ויחד הם מתמסרים אליהם בתשוקה גדולה,
אולי גדולה מדי .האם יונתן מחזיר דמויות מעברו ומביא אותן לחייו של בנו?
ייתכן שהתשובות נחבאות ביחסים מלאי התהפוכות של יונתן עם אביו ובמשולש של
אהבה ובגידה שמלווה אותו מאז ילדותו.
החיפוש יוביל אותו למקומות שלא התכוון להגיע אליהם ויסכן את שלמות משפחתו,
אבל גם עשוי לסמן תקווה לאיחוי הסדקים ולחירות.
ספריו של ניר ברעם היו רבי-מכר ,תורגמו לשפות רבות וזכו לשבחים בארץ ובעולם.
שלושה מהם אף היו ברשימה הקצרה של פרס ספיר.
ספרו החדש ,העולם הוא שמועה ,צולל אל התשוקות ,הפחדים והאהבות שתמיד
מלווים אותנו ,ומגולל סיפור מטלטל ומרטיט לב על אבות ובנים ,על שבריריות
המשפחה ,על התשוקה העזה להיות קרובים ליקירינו ועל המאבק להיות ,באמת,
בזמן הזה.

מבוגרים
עמוק לתוך הדוקטורט שלה באוניברסיטת בוסטון התובענית ,מגלה גיבורת הספר
שהאהבה שרחשה פעם למקצוע הכימיה היא יותר השערה ופחות מציאות .המחקר
הכושל מייסר אותה ,התקדמות עמיתיה מזכירה לה עד כמה היא מפגרת אחריהם
בהשגת תוצאות ,המנחה מיואש ממנה ,הוריה הסינים ,שכל חייה ציפו ממנה
למצוינות ,דורשים ממנה לקיים את כל התקוות שתלו בה ,ואם לא די בכל אלו – החבר
שלה ,מדען כמוה שבניגוד אליה צולח בקלות וללא מכשולים את אותו מסלול
שהתוותה לעצמה ,מתעקש לדעת אם תינשא לו.
לראשונה בחייה מתעמתת הגיבורה עם שאלה שאין עליה תשובה בספרי לימוד :מה
אני באמת רוצה? ובדרכה אל התשובה היא מגלה נוסחאות ומשוואות של כימיה מסוג
אחר – זו שבה התגובות אינן ניתנות למדידה ,אומדן וניתוח .כימיה שאפשר ללמוד רק
בשפתו המסתורית של הלב.
כימיה ,ספר הביכורים של וייקי ואנג ,מציג גיבורה כובשת בפגמיה וכנה בתובנותיה
ומעלה על נס את האלגנטיות שבמדע ,את החרדה הגלומה במציאת מקום בעולם
ואת הקורבנות שיש להקריב למען האהבה והמשפחה.
וייקי ואנג היא בוגרת אוניברסיטת הרווארד שם סיימה תואר ראשון בכימיה וקיבלה
דוקטורט בבריאות הציבור .כימיה ,רומן הביכורים שלה ,נכתב לאחר שסיימה תואר
שני בכתיבה יוצרת באוניברסיטת בוסטון.
כימיה זכה בשישה פרסים ספרותיים נחשבים ,ביניהם פרס פן/המינגווי .בימים אלה
מעובד הספר לסרט קולנוע.

עיון
זאוס ,פרומתאוס ואלוהים מציע מבט
פנורמי על תרבות המערב באמצעות
מודל פסיכולוגי־היסטורי המנתח את
הדרך שעשתה ההיסטוריה האנושית
מראשיתה ועד היום .הוא מעמיד במרכז
את המאבק הרעיוני העתיק שבין תרבות
ישראל לתרבות יוון ,מאבק בין תפיסות
אליליות לתפיסות הומניסטיות ,כאשר
בתווך נמצאת התפיסה היהודית.

מחר השמש תזרח חולק עם הקוראים
מסע מיוחד במינו ,מסע של תובנות
עמוקות בנוגע להתמודדות בעתות משבר,
לניצול ומיצוי הרגעים הבנאליים של היום-
יום ולמגוון נושאים המטרידים את האדם,
בפרט במציאות המודרנית .בסגנונו
הנפלא ,הייחודי והקולח ,שבו ההומור חי
בשלום לצד מקורות יהודיים וכלליים ,פותח
לנו דובי וינרוט צוהר אל משמעות חיינו.

אתגר ללא סוכר הוא פלטפורמה דיגיטלית
שכבשה את ישראל וכעת מוגשת בספר זה.
זוהי תכנית בת  30יום לתרגול שפה
תזונתית מאוזנת ,בריאה ,נטולת סוכר
ומופחתת פחמימות .הוא לא עוד תוכנית
דיאטה ,הוא השינוי האמיתי ,החכם
והמושכל שתמיד רציתם לעשות.

שעות הפתיחה שלנו:
ראשון
שני
שלישי
חמישי

8:30-15:30
12:00-17:30
8:30-15:30
8:30-15:30

02-9958997

"מעולם לא הייתה
לי עוגמת נפש
ששעה של קריאה
לא הפיגה".

שארל לואי
מונטסקייה

להתראות!
ספריית מטה
יהודה

