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הסמל או השם שלך כאן

ילדים ונוער
יש לי נמר בחדר
שירה גודמן

אימא יצאה לבית קפה עם החברות שלה והשאירה אותי עם אבא...

אבא ובן מתכוננים לבלות ערב נעים ביחד :הם מכינים ארוחת ערב פרועה,
משחקים בדמקה סינית ועושים תחרות מי יצליח לעמוד יותר זמן על הראש.
אבל כשמגיע הזמן ללכת לישון ,מחכה להם הפתעה...
שירה גודמן כתבה סיפור משעשע ושנון על פחדים ,על חילופי תפקידים ועל
הגבולות הלא ברורים שבין מציאות לבין דמיון.
דניאל פלג ,בוגרת 'בצלאל' ,תמיד חלמה למצוא נמר בחדר ,אבל בינתיים היא
מסתפקת בחתולה .באיוריה היפהפיים הוסיפה לסיפור פרשנויות משלה...

ילדים ונוער
לילה טוב ,משאית כחולה קטנה

אליס שרטל

ִּביפּ ִּביפּ ִּביפּ!
ִּהנֵּה מַ ִּגיעָ ה אֲ הובַ ת הַ ְּיל ִָּדים ,מַ ָש ִּאית ְּכחֻ לָה ְּקטַּנָה.
יקים וְּהַ חֲ ִּ
הַ ַל ְּילָה ג ָׁשום ,הָ ְּרעָ ִּמים ר ֹועֲ ִּמים ,הַ ְּב ָר ִּקים מַ בְּ ִּר ִּ
בֵּרים ְּקצָ ת ְּמפַ חֲ ִּדים.
ֵּש מָ ק ֹום לְּ כֻ לָם:
ך הֶ חָ ִּמים ׁ ֶשל מַ ָש ִּאית ְּכחֻ לָה ְּקטַ נָה י ׁ ּ
אֲ בָ ל ַבמוסָ ְּּ
לְּ ַת ְּר ְּנגֹלֶת ,לְּ ְּ
בַרוָז ,לְּ פָ ָרה ְּולַאֲ וָז.
וכְּ ׁ ֶש ֻכלָם ְּביַחַ ד ,אֶ ְּפ ׁ ָשר לְּ ִּה ְּתגַבֵּר עַ ל הַ ַפחַ ד.
זֶהוּ הַ ֵּספֶ ר הַ ׁ ְּשלִּ ׁ ִּ
ישי ַב ִּס ְּד ָרה הַ ַמצְּ לִּ יחָ ה "מַ שָּ ִּאית ְּכ ֻחלָה ְּקטַ נָה" .הַ חֲ רוזִּ ים הַ פְּּ ׁשו ִּטים
וְּהַ ִּקצְּ ִּביִּים וְּהָ ִּאיו ִּרים הַ ַמ ְּק ִּס ִּ
ימים יְּעַ ְּר ְּסלוּ אֶ ת הַּ ְּיל ִָּדים הַ י ׁ ְֵּּשר אֶ ל ׁ ְּשנַת ַל ְּילָה מְּּתוקָ ה
וְּט ֹובָ ה.
ַל ְּילָה ט ֹוב!

ילדים ונוער
לאן נעלם המוצץ?

כרמלה נתן

"לְּ אָ ן זֶה הַ מ ֹוצֵּ ץ ִּפ ְּתא ֹום ֶנ ֱעלַם?
ָדן חָ ׁ ַשב וְּחָ ׁ ַשב וְּלֹא נ ְִּּר ַדם".
מאז נולד ,דן והמוצץ המיוחד שלו היו בלתי נפרדים :במקלחת ובמיטה ,במשחק
ובשינה ,דן והמוצץ היו יחד כל רגע ביממה.
אך בוקר בהיר אחד המוצץ נעלם ,ודן לא מוצא מנוחה .הוא מוטרד ואומלל,
ובלילה לא נרדם.
האם ימצא דן את המוצץ האהוב שלו? ומה יקרה אם לא?

בשפה קלה ,בהומור ובחרוזים משובחים מנגישה המחברת נושאים המדברים
לכל הורה ופעוט :היקשרות ,תלות ,פרידה והתבגרות מתוך קושי והתמודדות.

ילדים ונוער
החבר הכי טוב שלי

רינת פרימו

יואב חוזר אחרי טיול באפריקה וישר רץ לבית של איתמר ,החבר הכי טוב שלו,
כדי לספר חוויות .אבל אז קורה דבר משונה מאוד :בבית של איתמר גרה מישהי
שמעולם לא ראה .ויותר מזה ,אף אחד לא יודע מי זה איתמר .כאילו הוא וכל
משפחתו מעולם לא היו קיימים.
כאן מתחילה הרפתקת מותחת ומרתקת שכוללת ילדה ממציאה שמתכננת
לזכות בפרס נובל ,שכנה מבוגרת וכלב הפינצ'ר שלה ,פסלון אפריקאי והרבה
סודות שתהיו חייבים  -פשוט חייבים  -לקרוא כדי לגלות.

החבר הכי טוב שלי הוא ספר מתח בקצב מהיר ,אבל גם סיפור מרגש על
חברות עמוקה ,נחישות ואומץ.
רינת פרימו כתבה ספר מתח מחשמל לגיל בית ספר שאי אפשר להפסיק
לקרוא.
יניב שמעוני (הסדרותה "דוד אריה"" ,חבורת בית העץ" ועוד ספרים רבים
אחרים) הוא אחד המאיירים האהובים בישראל.

מבוגרים
סוד העננים

אליסון ריצ'מן

ספר חדש מאת מחברת רבי-המכר "גן המכתבים"" ,אהבה אבודה"
ו"שעות הקטיפה" מגולל סיפור טעון ומרגש על אהבת אם ,הבטחתה של
מורה ,ולבו של ילד...
קטיה ,בלרינה מבטיחה ,וסאשה ,סטודנט לתואר ראשון ,צעירים ומאוהבים
כשטרגדיה בלתי-צפויה נוחתת על עיר מולדתן ,קייב .כעבור שנים ,אחרי שבני
הזוג היגרו לארצות הברית תוצאות הלוואי של האירוע גורמות לבנם ,יורי,
להיוולד עם מצב רפואי נדיר המביא לבידודו מילדים אחרים .מֵּ גי ,מורה נלהבת
ומסורה מסכימה ללמד את יורי בביתו ,למרות שהיא רדופה על ידי זכרונות
ילדותה הכואבים .בין השניים נרקם חיבור נפשי עמוק ,וסקרנותו חסרת הגבולות
ותבונתו הייחודית של יורי מביאות את מגי לערוך שינוים כואבים בחייה .היא
אינה מודעת לעד כמה יורי חיזק אותה – עד שהיא נזקקת לכח הזה יותר מכל...
קריאת סוד העננים תגרום לכם לבחון את משמעות החיים בנפש פתוחה
ובלב חפץ.

מבוגרים
תשעה קיפולים יוצרים בקבוק נייר
רות גיליגן

שלוש עלילות המגשרות על פני כמה דורות ונשזרות בדרכים מרתקות ומפותלות,
מתחברות בתשעה קיפולים יוצרים ברבור נייר לכדי סיפור קורותיה של הקהילה
היהודית של אירלנד שכמעט נשתכחה.
תחילת המאה העשרים –משפחה יהודית מהגרת מליטא לאמריקה בחיפוש אחר חיים
טובים יותר ,אלא שבמקום להגיע לאמריקה ספינתם עוגנת באירלנד – הם
מתבלבלים בין "קורק" ל"ניו יורק".
דבלין – 1958 ,נער יהודי אילם כלוא במוסד לחולי נפש הממוקם מחוץ לעיר ומפתח
יחסי חברות לא צפויים עם גבר השבוי בסיפור של אהבה נושנה.
לונדון ,ההווה – עיתונאית אירית נאלצת לבחון את תפישותיה בדבר זהות ומשפחה
כשבן זוגה מבקש ממנה להתגייר.
בפיוטיות המשולבת בהומור ,רוקמת רות גליגאן עלילה סוחפת הבוחנת את השאלה
עד כמה נרחיק לכת כדי להבין מי אנחנו באמת וכדי להרגיש נוח בעולם.

מבוגרים

שעות הפתיחה שלנו:
ראשון 8:30-15:30
שני 12:00-17:30
שלישי 8:30-15:30
חמישי 8:30-15:30

02-9958997

" אנו קוראים כדי לדעת
שאיננו לבד"
ק .ס .לואיס

מחכים לכם!
ספריית מטה יהודה

