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מיועדת  ” הכלב הכמעט מושלם, ם”חוט“סדרת 

והיא מלווה לכל אורכה  , לילדים בראשית קריאה

בעלי החיים  . שולץבאיוריה הנפלאים של ברברה 

משעשעים  , המופיעים בסדרה הם חכמים

.  והלב יוצא אליהם ואל מעלליהם, ומרגשים

,  הסדרה מלאה במסרים חיוביים וחיוניים

:  ולקוראים הצעירים לא נותר אלא לדון בסוגיה

,  מושלם( כמעט)הוא באמת כלב ם”חוטהאם 

?והאם בכלל צריך להיות מושלמים

בייחוד , ילדים רבים חולמים להבין את שפתם של בעלי החיים

ילדים המגדלים בעל חיים ומייחלים לא פעם לכך שתהיה להם  

על  , כך שיוכלו לשמוע מה הוא חושב עליהם, אפשרות לדבר אתו

.  העולם ומה באמת הוא אוהב ולא אוהב לעשות

זה מה שעומד מאחורי סדרת הספרים הקסומה של בטינה 

כלב שאומנם אינו יודע לדבר  , ם"חוטבמרכזה ניצב , אברכט

בשפת בני האדם אבל בזכות פיתוח של קולר שפה על ידי  

כשהוא עונד את הקולר על צווארו בני האדם יכולים  , מדענים

...  להבין את דבריו והוא את שלהם



וגם  )חיים על מאדים הוא ספר עטור שבחים 

:העוסק בשאלה אחת נצחית!( מצחיק

או  , האם אנחנו רואים את כל מה שקורה סביבנו

?מבחינים רק במה שתכננו לראות מלכתחילה

שהכוכב  , יצר ספר מבריקי'אייגון 'הסופר והמאייר ג

אלא הפער בין הטקסט ובין , האמיתי בו אינו מאדים

.האיורים

הילד , ראשית. זהו סיפור שעוסק בחלומות ובראייה

חולם למצוא חיים על מאדים ולכן יוצא למסע לבדו 

הנמשל הוא הדרך שבה  . במקום מרוחק ולא ידוע

,  דרך חדשה. צריך לפסוע כדי להגשים חלומות

.לא מוכרת ושונה מהמורגל, מרתיעה



ַאְת ָהעֹוֶזֶרת  ! רּוִצי ַאֲחַרי ִעם ַהְמַאְוֵרר, ָקִדיָמה! רּוְתרּות"

ַאְת לֹא רֹוָצה ִלְהיֹות ָהעֹוֶזֶרת ֶשל ָהִאיש ֲהִכי ְמֻפְרָסם ! ֶשִלי

ַמְחִזיָקה ָחָזק ֶאת  , ֶבֱאֶמת ָרָצה ַאֲחָריוְורּוְתרּות!" ?ָבעֹוָלם

ְבַקֵלי ַקלּות ֶשִהְפִתיָעה  , ְוָאז. ַהְמָלְפפֹון ֶהָחמּוץ ְבָיד ְשמֹאל

ִשְנָתה ֶאת ִכּוּון ָהִריָצה ֶשָלּה ַהְיֵשר ַלַפְרצּוף  , ַגם אֹוָתּה

ֶאת  ִלְתֹחבֶאָחד ֻמְשָלם ִהְצִליָחה ּוְבִזנּוק, ַהְמֻבְלָבל ֶשל יֹוָתם

ּוְלִהְתַרֵחק ִמָשם  , ַהְמָלְפפֹון ְבִדּיּוק ִלְנִחיר ְשמֹאל ֶשלֹו

.ְבִריָצה

יםֵהם ְורּוְתרּותיֹוָתם  ּבֹורִּ הַהגִּ ר ַהזֶׁ ל ַהֵספֶׁ ים ָכמֹוְך . שֶׁ ֵהם ְיָלדִּ
ים , ְוָכמֹוָך ְפָעמִּ ם –ְולִּ ֵיש ָלהֶׁ יב אֹו ְכשֶׁ ָסבִּ הּו ְמַהְבֵהב מִּ ַמשֶׁ ְכשֶׁ

יָקה  ים –ֵאיזֹו ַהְמָצָאה ַמְברִּ יבִּ ים ַמְלהִּ ם ְדָברִּ ים ָלהֶׁ ְמיָֻחדקֹורִּ .ּבִּ

ָלּה ָהְפָכה  ָהְיָתהרּוְתרּותַפַעם  ְשָפָחה שֶׁ ָכל ַהמִּ ְמֻשְכַנַעת שֶׁ

ְפָלצֹות ת ָהָאח ַהָקָטן , ְלמִּ י ְיַלֵמד אֶׁ ְתָחרּו מִּ יא ְויֹוָתם הִּ ּוַפַעם הִּ

לֹו אשֹוָנה שֶׁ ָלה ָהרִּ ת ַהמִּ ם לֹוַמר אֶׁ ָלהֶׁ ְפָשר . שֶׁ חַ ְוֵאיְך אֶׁ ְשכֹּ תלִּ  אֶׁ

ד  ְלָעָזר ַהַחְיָזר ָהַפְך ְליֶׁלֶׁ ּבֹו אֶׁ יַהיֹום שֶׁ תִּ ?ֲאמִּ

ְקרֹּא ּבִּ  ְכמֹוָתם תּוְכלּו לִּ ה ְושֶׁ ים ָהֵאלֶׁ ר , ְמַעְרֹבֶלתַעל ַהַמֲעָללִּ ֵספֶׁ

ת ְּבעֹוָלָמם   רֶׁ ְזַדְמנּות ָלֵצאת ְלַהְרַפְתָקה ְמַסְחרֶׁ הּוא הִּ שֶׁ

ל יֹוָתם  יַע שֶׁ .ְורּוְתרּותַהַמְפתִּ



,  בדירה חדשה, צליל עברה לגור בשכונה חדשה

ובימים  , אמא שלה עובדת בלילות. קומות-בבניין רב

מתקנת דברים בבית או קודחת  , היא ישנה

,  הילדים בחצר לא רוצים לשחק עם צליל.חורים

היא חולמת שיהיה לה סוס  .והיא בודדה מאוד

אבל חבר כזה על ארבע רגליים לא מתאים  , משלה

ואולי הוא בכל זאת יכול . לבניין עם מעלית

?להתאים

ספר ראשון בסדרה חדשה על הדרכים השונות  

על היכולת לשנות  , שבהן אנחנו רואים את העולם

ולקבל את השונים מאיתנו ועל חברות מיוחדת  

.במינה



שוררת  טפיטישל ( יונקים)הסוריקטותבמחילת 

ינת  ! התרגשות גדולה עדר של פילים דרס את גִּ

משהו גדול . וגם איבד שם משהו, הירק של הסבתא

לטפיטי! תינוק של פילים. משהו ענקי ממש. מאוד

לפילפילוןברור לגמרי שהם חייבים לעזור ולפינזל

אבל  . למצוא את העדר שלו במהירות האפשרית

המשימה ששני החברים צריכים להתמודד איתה  

...קשה מאוד

והתינוק הענקי הוא הספר השלישי בסדרת  3טפיטי

המתארת את מסעו  , ספרי ההרפתקאות המצליחה

יצור קטן וסקרן שרוצה לדעת  , טפיטיהסוריקטהשל 

.פינזליחד עם ידידו הטוב , הכל



.את הצפרדע ואת הסנאי, נוני ניצח את הפרעוש

.נוני ניצח את כולם בקפיצות

הופיע נוני  , מהקצה האחר של היער, עד שיום אחד

.יותר

האם , אם טועים? זו לא סיבה לכעוס, אם מפסידים

?אפשר לתקן

?האם אפשר להשלים, ואם רבים

ובו גם מחווה נדיבה, ספר רב קסם ומאויר להפליא

על תחרותיות ונטירת  , על חברות וקנאה-האלמותי מיץ פטלל

.ועל היכולת האנושית למחול ולסלוח, טינה

עיטור אנדרסן זוכת-בנזימןנעמה כתבה ואיירה

שעדיין זוכרת את , ופרסים נוספיםהפנקס לאיורפרס,לאיור

.מאז הגן עד היום, כל מי שציירו יותר יפה ממנה
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ים ַרּבֹות ְפֵני ָשנִּ י ָירֹוק ְּבֵלב ָים, לִּ ַמְמָלָכה ְקַטָנה  ָהְיָתה, ַעל אִּ

ינּות ְך. ּוְשָמּה ְרצִּ לֶׁ ָחֵמש, ַּבַמְמָלָכה ָגרּו מֶׁ ן הֶׁ יְך  , ַמְלָכה ּוְבָנם ּבֶׁ ָנסִּ

ְשמֹו  יְנלּוקָחָכם שֶׁ .ֵרצִּ

יְך  יְנלּוקַהָנסִּ ְלמֹודֵרצִּ ֲאָבל ֲחלֹומֹו ַהָגדֹול ָהָיה  , ָאַהב ְמאֹוד לִּ

ה ֲאָרצֹות ֲחָדשֹות ְמַגלֶׁ ְהיֹות ַרב חֹוֵבל ְמפּוְרָסם שֶׁ .לִּ

ָחד ם, יֹום אֶׁ ְשַעת ָצֳהַריִּ ם  , ּבִּ ְמְנמּו ָלהֶׁ ָכל ַאְנֵשי ַהַמְמָלָכה נִּ ְזַמן שֶׁ ּבִּ

יט , ְּבַנַחת ְחלִּ יְנלּוקהֶׁ ת ֲחלֹומֹו ְוָלֵצאת ַלָים ַהָגדֹולֵרצִּ ים אֶׁ .ְלַהְגשִּ

ל  יָנתֹו שֶׁ יְנלּוקְספִּ כֶׁת ֵרצִּ ַמְמלֶׁ ֹּא ָרחֹוק מִּ י ָקָטן ל יָלה אֹותֹו ְלאִּ הֹובִּ

ינּות יָכה ֲחָכָמה ּוְשָמּה  , ְרצִּ ְוָשם ַעל חֹוף ַהָים הּוא ָפַגש ְנסִּ

ת ַלֲעׂשֹותתֹוְשטּותּוָמה . תֹוְשטּות בֶׁ יא  , ְשטּויֹות ַכמּוָבן? אֹוהֶׁ י הִּ כִּ

כֶׁת ְשטּות ל ַמְמלֶׁ יָכה שֶׁ .ַהְנסִּ

יְנלּוקתֹוְשטּות ים ְוֵרצִּ ַפַעם –שֹונֹות ּוְמשּונֹות ֲחָויֹותעֹוְברִּ

ינּות כֶׁת ְרצִּ כֶׁת ְשטּות ּוַפַעם ְּבַמְמלֶׁ ם  . ְּבַמְמלֶׁ ָלהֶׁ ַהֲחֵברּות שֶׁ

ים  ם ְלַגלֹות עֹוָלמֹות ְקסּומִּ ם ּוְתַאְפֵשר ָלהֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ְתַשנֶׁה ָכל אֶׁ

ים ְּבָכל ַמְמָלָכה .ֲאָבל ַגם ְּבתֹוְך ַעְצָמם, ּוְמַרְגשִּ

פּור שֹוֵבה ֵלב ּוְמַשֲעֵשַע  ַמְמֶלֶכת ְשטּות ּוַמְמֶלֶכת ְרִצינּות הּוא סִּ

ְפתֹוַח ָלנּו צֹוַהר   ת חּוֵשינּו ְולִּ ל ַהֲחֵברּות ְלעֹוֵרר אֶׁ ַעל כֹוָחּה שֶׁ

ים .ַלֲחלֹומֹות ֲחָדשִּ



םְּבַאַחר יר,ַקרָצֳהַריִּ ,ְוָקָרהְקַטָנהְּבעִּ

לַהַיְלָדה ְרֵאיתַהֵתָבה.ֵתָבהמֹוֵצאתַאַנּבֶׁ יָלהנִּ ,ְלַגְמֵריְרגִּ

ְּבתֹוָכּהַהחּוטְוַגם השֶׁ ְראֶׁ ילנִּ ,ְלַמַדיָרגִּ

לֲאָבל ַאַנּבֶׁ יָטהְכשֶׁ גַמְחלִּ ְסרֹּ נּולִּ מֶׁ רמִּ נּונֹוַתר, ְסֵודֶׁ מֶׁ עֹודמִּ

.עֹודו

ָיה תַמֲעׂשִּ שֶׁ יָנההּומֹור ַעלְושֹוַפַעתכֹובֶׁ ,ְנתִּ

ְזָרהַעל יתעֶׁ .טֹובֹותַכָּונֹותְוַעלֲהָדדִּ

יםסֹוֵפרהּואַבְרֶנטֶמק .ֻמֲעָרְךְיָלדִּ

ר ,ִנְגַמרֶשלֹאַהחּוטַהֵספֶׁ

ָיַצר םשֶׁ ֵכב,ְקַלֶסןֹון'גַהנֹוָדעַהְמַאֵירעִּ ימֹותכִּ ְרשִּ -ַרֵּביּבִּ

ל ר שֶׁ כֶׁ קֹוטְּבֵמַדְלַיתְוָזָכהַטְיְמסיֹוְרקַהְניּוַהמֶׁ יתַקְלדֶׁ ַהֻיְקָרתִּ

ְפרּות יםְלסִּ ְפַרסְיָלדִּ .ּבּוקְוהֹוְרןְגלֹוּבּבֹוְסטֹוןּובִּ

פּור" יסִּ חּודִּ ְפָלאיִּ חֹוֵגגְונִּ תשֶׁ לְתבּוָנָתּהאֶׁ ַיְלָדה שֶׁ

ת תְלַשנֹותְיָכְלָתּהְואֶׁ ".אֹוָתּהַהסֹוֵבבָהעֹוָלםאֶׁ



י ֶקְלּפ ִמִגיל ָצִעיר  . ָהאֹוְקָינֹוס נֹוַלד ְבַמֲעַמקֵּ
ר-ַחדִלְוָיָתןָיַדע ֶשהּוא שֹוֶנה ִמָכל  ן ַאחֵּ . שֵּ

ִרים ַטֲעמֹו  , ַהַחט ֶשּלֹו ָהָיה ָקָצר ִמֶשל ָהֲאחֵּ
ְוהּוא לֹא ָהָיה ַשְחָין ָכל ָכְך  , ָבֹאֶכל ָהָיה שֹוֶנה

.טֹוב

,   ְבזֶֶרם ָחזָק ֶאל ַהַיָבָשהֶקְלּפיֹום ֶאָחד ִנְסָחף 
 ְמַגֶלה  ֶקְלּפ. ְוָשם הּוא מֹוֵצא ְיצּוִרים ֶשּדֹוִמים לֹו

ַהִלְוְיָתִניםַהִאם ֲחֵבָריו ! ֶקֶרן-ֶשהּוא ְבֶעֶצם ַחד
? ִלְוָיָתןְיַקְבלּו אֹותֹו ַגם ְכֶשֵיְדעּו ֶשהּוא לֹא ְבִדיּוק 

?ַהֶקֶרן-ְוֵאיְך ִיְבַחר ֵביָנם ְלֵבין ֲחֵדי
ָכְתָבה ְוִאְיָרה ִסּפּור אֹוְּפִטיִמי  ִסי ִסיָמה´גֵּ 

.ּוְמַלֵבב ַעל ֲחֵברּות ְוַעל ֹחֶפש



י יקִּ תֵיש יֹום ְלעֹוְפרִּ דֶׁ ןַּבנֹוֵׂשא ֻהלֶׁ רֶׁ ם עּוַגת  , ַחד־קֶׁ עִּ

ן רֶׁ שּוֵטיַחד־קֶׁ ןְוקִּ רֶׁ ְׂשֲחֵקי ַחד־קֶׁ ןּומִּ רֶׁ ְוַהְפָתָעה  , ַחד־קֶׁ

ָמא  ת ֵמאִּ דֶׁ ן− ְמיֻחֶׁ רֶׁ יא ָרְצָתה! ַחד־קֶׁ הִּ יּוק ָמה שֶׁ !  ְּבדִּ

יּוק, ְכלֹוַמר ֹּא ְּבדִּ ים , ל ים ְמַתְכְננִּ ְפָעמִּ י לִּ ןכִּ רֶׁ ַחד־קֶׁ

ָחד ְויֹוֵצא  ןאֶׁ רֶׁ יֲאָבל . ַאֵחרַחד־קֶׁ יקִּ יֹוַדַעת  עֹוְפרִּ

ָמֵשְך ת ְלהִּ יָגה ַחיֶׁבֶׁ ַהֲחגִּ ?ַרק ֵאיְך, שֶׁ

י  יָדלִּ ית גִּ ת אֹורִּ רֶׁ ת ְוַהסֹופֶׁ רֶׁ נּוָנה קֹוֵראת  )ַהְמשֹורֶׁ

יר, ַמְחָשבֹות ים ָנְגעּו ַּבָיֵרחַ , נּוָנה ּוַמַחק ָהֲאוִּ (  ֲאָנשִּ

ר הֹוְפָמן  מֶׁ ת  )ְוַהְמַאֵיר עֹּ ָשַלח אֶׁ ל יֹוָאב שֶׁ פּור שֶׁ ַהסִּ

ַאר לֹו ַּבדֹּ ְשָפָחה שֶׁ פּור ( ַהמִּ ָחְברּו ַיַחד ְכֵדי ְלַסֵפר סִּ

יק ַעל  יֹות  , טֹובֹותַכָּונֹותָחָכם ּוַמְצחִּ ְפָשרִּ ַעל ַאְכָזבֹות אֶׁ

ָּבה ַאַחת   ְמסִּ ת ָכל זֶׁה לִּ ְך אֶׁ ית ַלֲהפֹּ יָרתִּ ְך ְיצִּ רֶׁ ְוַעל דֶׁ

.ְגדֹוָלה



סדרה  , הישראליותבסדרתשטקליס-מרים ילןספר על

ספרים מאוירים על : צלטנרהיסטורית נשית מבית הוצאת

נשים ישראליות שניחנו באומץ ובנחישות ופעלו מתוך הקשבה  

,  גם אם לא תמיד התאים למוסכמות הסביבה, לקולן הפנימי

.כדי לחולל שינוי ולתרום מרוחן ומכישרונן

,  בנעוריההתייתמה, סיפורה של הילדה מרים שנולדה ברוסיה

. לסופרת ובעיקר משוררת לילדיםוהיתהעלתה לישראל 

שכולנו  , (1956)הראשונה לספרות ילדים ישראלפרסכלת

.על שיריה-וממשיכים לגדול -גדלנו 

:  שטקליס הביאה לעולם לא מעט מגיבורי ילדותנו-מרים ילן

עשרות . הבובה זהבה ועוד, טינטןידידי , דני גיבור, מיכאל

ועדיין שיריה מוכרים  , שנים חלפו מאז פורסם שירה הראשון

ייתכן שסוד חיי הנצח שלהם טמון ברגשות  . ואהובים

במשוררת בעלת -ומעל לכל , המורכבים שהם מביעים

.הזדהות עמוקה עם נפש הילד



ְצַּבע ְקַטָנה ְּבַמָתָנהְלפֹוזיִּ ָּבא ָקָנה סַ  ת  ,  ֻּבַּבת אֶׁ שֶׁ ְרגֶׁ יא נִּ ְוהִּ

ר ת  , ֲאָבל ְּבָטעּות. ְלַהְראֹות אֹוָתּה ַלֲחֵברֹות ְּבֵבית ַהֵספֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

י ַכָּוָנה ְמַצע , ְּבלִּ ָתה ְּבאֶׁ ת ַּבכִּ לֶׁ עּורַהֻּבָּבה נֹופֶׁ ְוַהמֹוָרה , ַהשִּ

יָמה אֹוָתּה ְתַעֵמת  פֹוזיִּ . ַמְחרִּ ָּבּה ְכֵדי ְלהִּ ץ לִּ מֶׁ ת ְלָכל אֹּ קֶׁ זְקֶׁ  נִּ

אּוַלי ָטֲעָתה ם ַהמֹוָרה שֶׁ יָכה . עִּ ם ַהְנסִּ יָצה ַדָיּה פֹוזיִּ ַהאִּ  ַאמִּ

יהָ  ד ַעל זְכֻיֹותֶׁ ?ַלֲעמֹּ

ועדיין מצליח ללכוד את  , הספר כתוב בצורה פשוטה

לצד פרטים אמינים  , רגשותיה הסבוכים של ילדה בת שש

.יום בבית הספר ובבית-היוםמחיי

ה" ר ְיֵפהפֶׁ ים, ָאְסַנת ְּבֵלייר." ש"ָצלָ ... ֵספֶׁ יָלדִּ ים וִּ הֹורִּ

יָאה" ית ְקרִּ ְלְשֵטיין." ְמאֹודֻמְמָלץ... נֱֶׁהָדר ְלֵראשִּ ,  ַטל ַמְרמֶׁ

ְׂשָרֵאל ַהיֹום יִּ

ר ָמתֹוק" ש, ֵספֶׁ ָשה, ָאָסֵאלמֹור ." ָחָכם ְוָרגיִּ ָלאִּ



...ְוָאז

ינּו עֹוד ַחיֹות .ָראִּ

יֹות, ֻכָלן טֹובֹות .ְיֵפהפִּ

ים ים ְוֵאיְך ּבֹוֲחרִּ ?ָאז ָמה עֹוׂשִּ

ים י ְמַוְתרִּ ים ַעל מִּ יטִּ ?ְוֵאיְך ַמְחלִּ

.ֻמָתר ַרק ַאַחת

.ָכָכה ַאָּבא ָאַמר

יט ֹּא ָיכֹול ְלַהְחלִּ .ל

ְפָשר? ַרק ַאַחת ?ֵאיְך אֶׁ

ְזַדהּות ים ּוְמעֹוֵרר הִּ פּור ַמְקסִּ , דֹוְקטֹור סּוס חֹוֵזר ְּבסִּ

ים  ְתַקשִּ ים ְלַאֵמץ ַחָיה ּומִּ רֹוצִּ רַעל ָאח ְוָאחֹות שֶׁ ְבחֹּ לִּ

ְגַון מִּ .ַהַחיֹותמִּ

פּור ת ַהסִּ ְמָצא , אֶׁ נִּ ָזבֹוןשֶׁ ל ֵתיאֹודֹור סּוס ָּבעִּ ַגייזֶׁלשֶׁ

רְוָהַפְך , (ֲהלֹוא הּוא דֹוְקטֹור סּוס) כֶׁ ם  ְלַרב־מֶׁ ֲעָנק עִּ

יָאתֹו ָלאֹור ְרְגָמה ֵלָאה ָנאֹור, ְיצִּ ּטּור , תִּ ה ְּבעִּ ָכְתָ שזֶׁ

ְפֵרי   יָה ְלסִּ ן ְלַתְרגּוֵמי מֹוֵפת ֲעבּור ַתְרגּומֶׁ ְרסֶׁ ַאְנדֶׁ

.דֹוְקטֹור סּוס



יז ת ַהקֹוֵסם ַמְכרִּ י ָשַמְענּו אֶׁ :מֹומֹו ַוֲאנִּ

ת ַהְגדֹוָלה" מֶׁ יַע ַהקֹוסֶׁ ף ַאֲחַרי תֹופִּ !"ְוֵתכֶׁ

ת  ת ָפְתָחה אֶׁ מֶׁ לַהֵתָבהַהקֹוסֶׁ גֶׁ ָיד ָשַלח רֶׁ .ַהְכֻחָלה ּומֹומֹו מִּ

ַגע" ְיָכה ֵאָליו ְוַלָקָהל, "רֶׁ .ָאְמָרה ְוחִּ

ָכֵנס" תִּ ְפֵני שֶׁ יר אֹוְתָך, לִּ ת ְלַהְזהִּ בֶׁ י ַחיֶׁ ,ֲאנִּ

ֵיש  כּויֵתַדע שֶׁ ֵתָעֵלם ְוַדיסִּ !"שֶׁ

יָמה ָכה ְוָקַפץ ְפנִּ ֹּא חִּ ,מֹומֹו ל

ר ְתַיֵשב, נֹוֵפף ְּבָיָדיו ְלָכל ֵעבֶׁ ,הִּ

ְשַען ְלָאחֹור ְונֱֶׁעַלם .נִּ

' !קום, קובי, קובי'. התעוררתי מאבן קטנה שפגעה בי: "מתוך הספר

אחזתי . קמתי בקפיצה. 'שעה אני קורא לך'... שמעתי מישהו לוחש

השיער של  . מה שנופלים ממני כל הזמן וניגשתי לחלון'במכנסי הפיג

.  רק חיוך ענקי היה מרוח עליהם מצד לצד. מומו כיסה את רוב פניו

.  'לאן עכשיו באמצע הלילה... ?מה אתה עושה פה? מה קרה'

אני רוצה לראות שוב את , בוא. כולם בקרקס ישנים עכשיו. לכלובים'

אף אחד לא  , קפוץ מהחלון, נו'. 'אבל אסור לי לצאת מהבית'. 'הקופים

,  בוא כבר. הם ישנים?' 'ואם אמא או אבא שלי ייכנסו לחדר'. 'ידע

שקט גמור . הלכנו בשביל העפר לאור הירח... 'די עם התירוצים. נודניק

."רק קולות בעלי החיים נשמעו לפעמים, שרר בכפר



ים י ְגרּוָעה ְּבַמְחּבֹואִּ יָחה  . ַקְרנִּ ֹּא ַמְצלִּ יא ַאף ַפַעם ל הִּ

ְסַתֵתר ַּבְזַמן ים אֹוָתּה ְּבַקלּות, ְלהִּ יד מֹוְצאִּ ּוְבָכל . ְוָתמִּ

ֹּאת יַכת יֹום , ז תְּבתֹור ְנסִּ דֶׁ ְך ֻהלֶׁ יָטה ַלֲהפֹּ יא ַמְחלִּ הִּ

ְׂשַחק   ת ֻכָלם ְלמִּ יָנה אֶׁ ת ַהְשכּוָנה ְלַמְמָלָכה ּוַמְזמִּ אֶׁ

י יגִּ ים ֲחגִּ ְׂשָחק! ַמְחּבֹואִּ י ְלַנֵצַח ַּבמִּ יַח ַקְרנִּ ם ַתְצלִּ ?ַהאִּ

לֹּא מּוָכָנה ְלַוֵתר   פּור ְמַשֲעֵשַע ְושֹוֵבה ֵלב ַעל ַיְלָדה שֶׁ סִּ

ָלּה .ַעל ַהֲחלֹומֹות שֶׁ

הוכשטטרהסופרת תמר 

לא תמצאו אותי: עם הספר החדש שלה



ם ַּבַמָדף  יתֶׁ לִּ ָיה ְוגִּ ְפרִּ ָחד ַלסִּ ם יֹום אֶׁ ְכַנְסתֶׁ לּו נִּ ים אִּ ם עֹוׂשִּ יתֶׁ ָמה ֲהיִּ

ר ָאדֹּם זֹוֵהר ר ? ַהַתְחתֹון ֵספֶׁ ַהֵספֶׁ ם שֶׁ ְרַגְשתֶׁ לּו הִּ ים אִּ ם עֹוׂשִּ יתֶׁ ָמה ֲהיִּ

ם ָלַקַחת אֹותֹו ֵמַהַמָדף ּוְלַדְפֵדף ּבֹו ְתכֶׁ ין אֶׁ ם ּוַמְזמִּ יָסה  ? ְמַדֵּבר ֲאֵליכֶׁ ְללִּ

יל. זֶׁה ָקָרה ר ָפשּוט ְוָרגִּ ֹּא ָהָיה ְסָתם ֵספֶׁ יְך  "זֶׁה ָהָיה , זֶׁה ל ַמְדרִּ

ּבֹורֹות־ָעל ת ָדָבר ָכזֶׁה ". ְלגִּ ֱאמֶׁ ֵאין ּבֶׁ יָסה ָיְדָעה שֶׁ ּבֹוֵרי־ָעל"לִּ ֹּא  " גִּ ְוַגם ל

ּבֹורֹות־ָעל" ֹּאת, "גִּ ָכל  , ּוְבָכל ז ה שֹונֶׁה מִּ ר ַהזֶׁ ַהֵספֶׁ יָשה שֶׁ ְרגִּ יא הִּ הִּ

יָרה יא ַמכִּ הִּ ים שֶׁ .ַהְסָפרִּ

ָלּה ָחָדש שֶׁ ר הֶׁ ת ֵּבית ַהֵספֶׁ יָסה ׂשֹוֵנאת אֶׁ ֵאין ָלּה ּבֹו . לִּ ֹּא ַרק שֶׁ לּול ֲאפִּ

ים , ֲחֵבָרה ַאַחת ֲחבּוַרת ְיָלדִּ ָלא שֶׁ יםאֶׁ יִּ יָקה ָלּהָגֳעלִּ יא  , ְמצִּ ּוְבָכל יֹום הִּ

ת  צֶׁ ֱאלֶׁ חַ נֶׁ ְברֹּ םלִּ ְפֵניהֶׁ ָחד.  מִּ ר , יֹום אֶׁ יא מֹוֵצאת ֵספֶׁ הִּ ינֹוְמיָֻחדְכשֶׁ ,  ְּבמִּ

ְרכֹוש  ְתַאֵמן ְולִּ יר ֵאיְך ְלהִּ ַמְסּבִּ ל 101שֶׁ ּבֹוַרת־ָעלְמיָֻמנֻיֹות שֶׁ יא  , גִּ הִּ

יהָ ְמַקָּוה ת ַחיֶׁ ְזָרתֹו תּוַכל ְלַשנֹות אֶׁ ְּבעֶׁ י  . שֶׁ ְפָשרִּ ת אֶׁ ֱאמֶׁ ם זֶׁה ּבֶׁ ַהאִּ

ְך  ּבֹוַרת־ָעלַלֲהפֹּ יתְלגִּ תִּ ?ֲאמִּ

י ְצּבִּ ר קִּ ת , ֵספֶׁ לֹוַקַחת אֶׁ יםמֹוֵתַח ּוְמַהנֶׁה ַעל ַיְלָדה שֶׁ ְנָינִּ םָהעִּ ,  ַלָיַדיִּ

ְריֹונּות ּבִּ ל מִּ ְסּבֹּ יַע לִּ ֹּא ַמגִּ ָחד ל ְלַאף אֶׁ יֹוַדַעת שֶׁ .ַיְלָדה שֶׁ



ָחד ֲחָלה ְלאֹור ֲחלֹומֹות ָפז, ַלְיָלה אֶׁ ָמא אִּ אִּ ,  ַאֲחֵרי שֶׁ

ְכַנס ַאָּבא ְלַחְדרֹו יל מּוָזר, נִּ יק ְּבָחלִּ :  ְוָאַמר, ַמְחזִּ

פּור, ַהַפַעם ְקרֹּא ְלָך סִּ ְמקֹום לִּ י  . ֲאַנֵגן אֹותֹו, ּבִּ ְתַנֵגן לִּ

פּור ְתַפֵלא אֹור? סִּ .הִּ

ל ְׂשָפָתיו, ָאַמר ַאָּבא, ֵכן יל אֶׁ ָחלִּ ת הֶׁ יש אֶׁ גִּ ת  , הִּ ָעַצם אֶׁ

ֵלל יב. ֵעיָניו ְוחִּ ְקשִּ הּוא שֹוֵמַע  , אֹור הִּ ה ָהָיה לֹו שֶׁ ְדמֶׁ ְונִּ

ים פֹועֹות, רּוחַ  ים ּוְכָבׂשִּ ...ְצָעדִּ

מספר אבא  ' החליל המכשף והכבשה הרקדנית'ב

לאור בנו על המסע שעבר מאתיופיה לישראל  

.ועל מה שהשאיר מאחור, כשהיה בגילו



ְרחֹוב ָשֵקט ל ָסְבָתא, ּבִּ ימֹון שֶׁ ים דּוָכן , ְלַיד ֵעץ ַהלִּ ים ַהְיָלדִּ ימִּ ְמקִּ

ימֹוָנָדה ל לִּ .שֶׁ

נֶׁת" ימֹוָנָדה ְמֻציֶׁ !"לִּ

ט לֶׁ יז ַּבחּוץ ַהשֶׁ ין ָכל ָכְך, ָכְך ַמְכרִּ כֹוס ְלָכל ַיְלָדה  ", ַהדּוָכן ַמְזמִּ

ד !"ָויֶׁלֶׁ

ים עֹוד  ים ְלָהקִּ יכִּ ים ְצרִּ יָעה ְוַהְיָלדִּ ַהַהְצָלָחה ַמגִּ ה ְכשֶׁ ֲאָבל ָמה קֹורֶׁ

ים יר ַהְצֵמאִּ ימֹוָנָדה ְלַאְנֵשי ָהעִּ ל לִּ ים שֶׁ ?ָועֹוד דּוָכנִּ

יעַ  .ַחכּו ַלסֹוף ַהַמְפתִּ

יָה  יםֲחרּוזֶׁ י ַהֻמְפָלאִּ ל ֲעדִּ ישֶׁ יכֹוב־ֵרֵלוִּ אשֹון)"ֵזלִּ ָיה ְלֵנר רִּ , "ַמֲעׂשִּ

יָנהחֹור"וְ " ַיְלָדג" ים ָמָשל "( ַּבְספִּ ַעל ָיְזָמה  ָמתֹוק־ָחמּוץְמַסְפרִּ

ת רֶׁ כֶׁת ְלַהְצָלָחה ְמַסְחרֶׁ הֹופֶׁ ַדי, ְמַרֲענֶׁנֶׁת שֶׁ ת מִּ רֶׁ .אּוַלי ְמַסְחרֶׁ

יֵאל  ל ֲאבִּ יּוָריו שֶׁ ילְוֵאין ְכמֹו אִּ ים ָמתֹוק  ָּבסִּ יחֹוַח ֲהָדרִּ ְלַהֲעלֹות נִּ

ית ְׂשְרֵאלִּ ל ַיְלדּות יִּ .שֶׁ

מה קורה כאשר  . שני ילדים מקימים דוכן לימונדה בשכונה

הדוכן זוכה להצלחה והילדים צריכים להקים עוד ועוד דוכנים 

באמצעות חריזה מופלאה  ? של לימונדה לאנשי העיר הצמאים

-זליכובמגוללת עדי בסילובליווי איוריו המעולים של אביאל 

סיפור על יוזמה מרעננת שהופכת להצלחה  "( ילדג)"רלוי

. אולי מסחררת מדי, מסחררת



בונה את פריקי , יוצר צעצועים, טווילייוחנן 

שהופיעה מן  , פריקי(. מלשון זעירה)הדינוזעורית

רוצה לדעת מהיכן באה ולאן היא  , היער הקדמוני

. כי מה שהיה פעם כאילו לא קרה-שייכת עכשיו 

ומפנה את שאלותיה  -לאף אחד אין דרך חזרה 

.טוויליבתו הקטנה של מר , לנגה

לנסוע  טווילילמחרת היה צריך יוחנן : "מתוך הספר

הוא העיף מבט בצעצועים שלו  . צעצועניםלכנס 

הרעש העיר את  . וסגר בטריקה את הדלת

?  האם הרעש הזה מוכר לי: שנבהלהדינוזעורה

פריקי לא העלתה בדעתה שהיא בעצם צעצוע  

,  וגם לא חשבה שהיא מפעם פעם. שהתעורר לחיים

."כי כל אחד בטוח שהזמן שלו הוא האמיתי



על ילדה אחת שמלווה , סיפור מעורר השראה על אור בתקופה חשוכה

את אביה העיוור לבית המלאכה בו הוא עובד בייצור מברשות  

יש בספר הזה מטאטאים  .ומשמשת לו זוג עיניים רואות, ומטאטאים

שראה  , אוטו ויידט שמו, ואדם אחד,שרוקדים ומברשות ומקל של קסם

.את האחר כשאף אחד סביבו לא

בית מלאכה לעיוורים שפעל , הסיפור נכתב בהשראת מקום אמיתי

הבעלים של , אוטו ויידט.בברלין בשנות הארבעים של המאה העשרים

אחד  . העניק מחסה לעובדיו והוכר כחסיד אומות עולם, בית המלאכה

היה דוד של סבתה של , לוין( זיגי)זיגפריד, העובדים בבית המלאכה

.'לייבוביץהדס,מחברת הספר

. על תקופה כואבת זוילדיתתורמת נקודת מבט , גיבורת הספר, אליס

התפקיד הבוגר שלה אינו מונע ממנה להתנחם במשחקים עם אביה  

אל  איתוולחלום חלומות שבהם היא נותנת דרור לדמיונה וממריאה 

.ימים טובים יותר



לנארדסוזנה מציגה, במלאת חמישים שנה לנחיתה על הירח

.דרך עיניו של הירח, 11את סיפורה של החללית אפולו היל

צפה הירח כל חייו בכדור  , גבוה בשמים, ממקומו הרחק הרחק

,  מתחתיו שאגו דינוזאורים. הארץ וקיווה שמישהו יבוא לבקר אותו

האם אי פעם יהיו . איש לא בא-שטו ספינות ועדיין , נבנו פירמידות

ותגלו מי היו 11טוסו לירח עם החללית אפולו ? לירח חברים

.החברים הראשונים שלו

ועל תהליכי 11בסוף הספר יש הסבר על מסעה של החללית אפולו 

.כתוב בשפה ידידותית לקוראות וקוראים צעירים, הנחיתה על הירח

תחת עינו הפקוחה של הירח הלכו והשתנו החיים על : "מתוך הספר

הירח ראה יצורים חדשים ונהדרים באים  .פני כדור הארץ

כולם נשארו על פני האדמה ורק לעיתים רחוקות הרימו את  .והולכים

."ראשיהם כדי להביט בירח הזורח בשמי הלילה

***

בתמורה העניקו  . הירח נתן להם במתנה סלעי ירח ואבק ירח"

."האנשים לירח במתנה לוחית מזכרת נאה



ְתיֹוְפָיה" ְכָפר ָקָטן ְּבאֶׁ ָהְיָתה. ְטרּויֶׁה נֹוְלָדה ְוָגְדָלה ּבִּ ְכשֶׁ

ר ׂשֶׁ ְכבֹוד רֹּאש ַהָשָנה , ְכַבת עֶׁ יָה לִּ ְּבָלה ֵמהֹורֶׁ יא קִּ הִּ

ְמָלה ֲחָדָשה ג ְוָיָפה ְמאֹוד, ׂשִּ לֶׁ ינּו  . ְלָבָנה ַכשֶׁ יָה ֵהכִּ הֹורֶׁ

ְמָלהִּ  ת ַהשִּ ָמּה : ֲעבּוָרּהבְמיָֻחדאֶׁ ים ָטְוָתהאִּ ת ַהחּוטִּ אֶׁ

ַפְקעֹות ֻכְתָנה ים, מִּ ים ַּבד ַרְך ְוָנעִּ יָה ָאַרג ֵמַהחּוטִּ .  ְוָאבִּ

ת ַהַּבד ָמּה אֶׁ ת  , ַאַחר ָכְך ָגְזָרה אִּ נּו אֶׁ מֶׁ ָתְפָרה מִּ

יָבה ית ּוַמְרהִּ ְבעֹונִּ ְקָמה צִּ ְשָטה אֹוָתּה ְּברִּ ְמָלה ְוקִּ ."ַהשִּ

,  כך מתחיל הסיפור על הילדה טרויה ושמלת החג שלה

דרך עיניה של  . המבוסס על זיכרונותיה של המחברת

התרבות ואל  טרויה הקטנה והשובבה נחשף הקורא אל

אל החיים , מנהגי הקהילה היהודית בכפר באתיופיה

משמעותו ומקום  , החשוב ומנהגיוהסיגדבמקום ואל חג 

.חגיגתו

,  פדלמןהספר מלווה באיורים המרהיבים של צבי 

.המוסיפים נדבך של תרבות



ידַזָהא, בגיל שבע עיצבה לעצמה בגדים  ַחדִּ

ובהמשך  , בגיל עשר הצטיינה במתימטיקה. ורהיטים

.  התקבלה לבית ספר יוקרתי לאדריכלות בלונדון

שהיו מקוריים  , המורים התפעלו מרעיונותיה

רם  , במשרד של המורה הדגול שלה. ורעננים

אבל עברו , שרטטה חלומות ורעיונותזהא, קולהאס

עשר שנים עד שפרי דמיונה התגשם לראשונה והיה  

זה היה מבנה של תחנת כיבוי אש  . לבניין של ממש

אך קל למראה כמו , מלוחות בטון גדולים וכבדים

.ציפור נייר דקיקה

.  חוללה מהפכה בעולם האדריכלותחדידזהא

הבניינים שתכננה קראו תגר על עולם החומר ועל  

פרצו גבולות טכנולוגיים וציירו קווים  , חוקי הטבע

.רכים ומעוגלים בין ארץ לשמים



ְבנֹות ַּביִּת ה לִּ י  , תֹום רֹוצֶׁ ֲאָבל ֲאחֹותֹו ֵאלִּ

ת   ְבנֹות ַּביִּ יָטה לִּ יָעה לֹו ּוַמְחלִּ ַמְפרִּ

ָלּה שֶׁ ר ָלּה. מִּ ה ַלֲעזֹּ הּוא רֹוצֶׁ יא  , ְכשֶׁ הִּ

ת בֶׁ יחּו  . ְמָסרֶׁ י ַיְצלִּ ם תֹום ְוֵאלִּ ַהאִּ

ְבנֹות ַיַחד   ת ְולִּ ְתַגֵּבר ַעל ַהַמְחֹלקֶׁ ְלהִּ

ת ?ַּביִּ

ים ֵּבין   יק ְונֹוֵגַע ַלֵלב ַעל ְיָחסִּ ר ַמְצחִּ ֵספֶׁ

ָתנּו   ָחד ֵמאִּ ל ָכל אֶׁ ים ְוַעל ָהָרצֹון שֶׁ ַאחִּ

ת ְמקֹומֹו ֹּא אֶׁ ְמצ .לִּ



האיקוניותמקבץ שתיים מיצירותיו עולם הפוך

.בלבולוטלפון:וקובסקי'צקורני של

הגדולות שיצר  מהקלסיקותשתי היצירות הן 

.  לילדים בין שתי מלחמות העולםוקובסקי'צ

מישהו עורך שיחות משעשעות  טלפוןביצירה

עולם הפוך ומשונה. ומוזרות עם חיות שונות

עד שהודות  , בלבוללא פחות מתגלה ביצירה

.לאירוע מקרי שב הסדר על כנו

,  וקוב'קורניצשם העט של ניקולאי , וקובסקי'צקורני 

.  הוא אחד ממשוררי הילדים האהובים ביותר ברוסיה

הטביעו את  , שהפכו לקלסיקה עולמית, יצירותיו

לוין  ,לאה גולדברגחותמן על כתיבתם של

.ויוצרים עבריים נוספיםשטקליס-מרים ילן,קיפניס


