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בית המלאכה של צלטנר ספרים הוא בית הוצאה לאור המעודד חשיבה 
סבלנות,  תוך  ונייר  עץ  מוצרי  ידני של  בייצור  ותומך  ירוקה  יצירתית 

התמדה ואהבה לסביבה. 
כמו כן, באמצעות היצירה לילדים מבקש בית המלאכה לקדם דיאלוג שוויוני 

ומכבד בין בני אדם ולתת ביטוי לפתיחות ולסובלנות בקבלת השונה בחברתנו.

הישראליות.  – לילדים  דרך  פורצת  היסטורית  סדרה  הפקנו  השנה 
אהרונסון,  שרה  מאיר,  גולדה   , לוי-תנאי שרה  טיכו,  אנה 
. . ד. ועו ב  ו כהנ ן  קלי ' ז סאלד,  יטה  הנרי המשוררת,  רחל 
בשפה פשוטה וצלולה, באמצעות עלילה שבמרכזה עומדת דמות מרתקת 
שהקוראים עוקבים אחריה מילדותה – פורשת סדרת הישראליות את הסיפור 
הישראלי מנקודת מבט ייחודית: זו של הנשים שחוללו שינוי בחברה הישראלית.

גם הסופרות, המאיירות, המעצבות והעורכות שחברו ביחד ליצור אותה – כולן 
נשים שמחויבות לסיפור הישראלי ולעשייה של ספרים יוצאי דופן לילדים.
כותבות: אבירמה גולן ודורית גני. מאיירות: מורן יוגב, לי-אור פרואין 
גולדברג  תהילה  ועורכות:  יעקב. מעצבות  וליהי  לייטנר  ענבל  עצמון 
באירועי  כולנו  את  לפגוש  בואו  וולפסון.  ושרה  פלד  ניצה  מייק, 
ובירושלים.  אביב  בתל  הספר  שבוע  ובדוכני  בספרים  הקריאה 

השנה חוגגת הוצאת צלטנר 15 שנות יצירה. 

לא יכולנו לבקש לעצמנו מתנת יום הולדת משמחת מאשר הרגע הזה בו 
את או אתה קוראים את השורות המחבקות שלנו.

חג ספרים מהנה וקיץ מלא בהפתעות חגיגיות,
בנות צלטנר
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ְרֵאִלּיֹות ׂשְ ַהּיִ
ית ִסְדָרה ִהיְסטֹוִרית ָנׁשִ

יולי 2018

סדרה היסטורית פורצת דרך לילדים

אחד  כל  היסטורית.  סדרה  היא  "הישראליות" 
ובהקשרים  מכוננים  באירועים  נטוע  מספריה 
שונים ומורכבים של החברה הישראלית. אבל היא 
גם סדרה ספרותית מיוחדת, כי כל הגיבורות שלה 
הישראלית. בחברה  שינוי  שחוללו  נשים  נשים. 



ָּכְתָבה: ּדֹוִרית ַּגִּני    ִאְּיָרה: ִלי-אֹור ַעְצמֹון ְפרּוִאין

ַהִּיְׂשְרֵאִלּיֹות
ִסְדָרה ִהיְסטֹוִרית ָנִׁשית

ב-3 ביולי בשעה 17:00 יתקיים 
מפגש בספריית האיור של מוזיאון 
גני  דורית  הסופרת  עם  ישראל 
והמאיירת ליאור עצמון פרואין.

חּו  ּקְ ִרים ִעם ַחְבֵריֶכם, ִאם ּתִ ִרים ִעם ַעְצְמֶכם ִויׁשָ ְהיּו ְיׁשָ "ִאם ּתִ
ּטֹוִבים ַלֲאֵחִרים, לֹא ַרק ְלַעְצְמֶכם, ֲהֵרי ִנְדֶמה  ַמֲאָבִקים ׁשֶ ֵחֶלק ּבְ
חֹות ָחׁשּוב." ְהיּו – ֶזה ְקָצת ּפָ ּתִ יק, ְואּוַלי ָמה ׁשֶ ה ַמְסּפִ ּזֶ ִלי ׁשֶ



ֶרת ְלַעְצִמי" "ֲאִני ַצּיֶ

גם  ולעתים  ובעט,  בגיר  בעיפרון,  ייחודי,  בסגנון 
בפחם, הנציחה אנה טיכו את אנשי ירושלים, את 
העיר, את הסלע וההר, ועצים עתיקי ימים, קוץ ודרדר. 
צמחה.  טיכו  אנה  של  האומנות  כך  העצים,  וכמו 
נתנה  מהם  אחדים  הציורים.  את  מכרה  לא  אנה 
במתנה, ואילו את האהובים עליה ביותר שמרה לעצמה. 
היא אהבה לשוטט בהרי ירושלים, ביריחו ובטבריה 

ולצייר את הנוף ואת האנשים. 
אני ציירת לעצמי, אמרה. 

ֶנת ָלְך.” נּות ִנּתֶ ּמְ ה ְוַהִהְזּדַ ּיָ ה ָחְפׁשִ ְך ַיְלּדָ ִהּנָ ל ְזַמן ׁשֶ מַֹח. ּכָ ִמיד ִלׂשְ ִלי ּתָ ּדְ ּתַ "ִהׁשְ
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ְפִריָדה ָקאלֹו

ִריְסִטי ָאָגָתה ּכְ אְרְקסָמאִרי ִקיִרי רֹוָזה ּפַ

ֵג'יין אֹוְסֶטן ָאִמיְלָיה ֶאְרַהְרט ְנְקֶהְרְסט ֶאֶמִלין ּפֶ

ֲאִני ָהָאָדם ַהּמּוָזר  י ׁשֶ ְבּתִ ִמיד ָחׁשַ "ּתָ
י  ְבּתִ ְך ָחׁשַ עֹוָלם. ֲאָבל ַאַחר ּכָ יֹוֵתר ּבָ ּבְ
ה  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ עֹוָלם ּכָ ׁש ּבָ ּיֵ יָון ׁשֶ ּכֵ ּמִ ׁשֶ
יֵניֶהם  ֶבת ִלְהיֹות ּבֵ ים, ֲהֵרי ַחּיֶ ֲאָנׁשִ
מֹוִני  ּכָ מֹוִני, ׁשֶ ִדּיּוק ּכָ ִהיא ּבְ ִהי ׁשֶ ִמיׁשֶ
ה ֶאת ַעְצָמּה מּוָזָרה ְויֹוֵצאת ּדֶֹפן.  ָחׁשָ
ִהיא עֹוֶמֶדת  י אֹוָתּה, ֵאיְך ׁשֶ ְמַיְנּתִ ּדִ
ֶבת ָעַלי.  חּוץ… ְוַגם ִהיא חֹוׁשֶ ם ּבַ ׁשָ
ם  ּוְבֵכן, ִאם ָאְמָנם ַאּתְ ִנְמֵצאת ׁשָ
ְדִעי  י, ּתֵ ַתְבּתִ ּכָ חּוץ ְוקֹוֵראת ָמה ׁשֶ ּבַ
ַוֲאִני מּוָזָרה  אן,  ּכָ ֲאִני  ָנכֹון;  ה  ּזֶ ׁשֶ

מֹוְך." ִדּיּוק ּכָ ּבְ
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משוררת  הייתה  אנג'לו  מאיה 
וסופרת אפרו-אמריקאית, שחקנית, 
פילוסופית וכותבת אוטוביוגרפיות, 
ואחת הדמויות החשובות בתנועה 
לזכויות האזרח של ארצות הברית 
האפרו-אמריקאית.   ובספרות 

ַמאָיה ֵאְנֶג'לּו 

ה  ַטּנָ ַהּקְ ה  ְלּדָ ַהּיַ ְרן,  ּבֵ ֶהּפְ אֹוְדִרי 
ְלָחָמה  ּמִ ָרֲעָבה ְלֶלֶחם ּבַ ֵמהֹוַלְנד ׁשֶ
ה  ָקׁשָ ַמֲחָלה  ַעל  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ַאְך 
ה  יׁשָ ְוָהְיָתה ְלכֹוֶכֶבת ֶנֱעֶרֶצת, ִהְקּדִ
יָמה  ׂשִ יָה ְלַיְלֵדי ָהעֹוָלם. ְוַהּמְ ֶאת ַחּיֶ
ל  ִמּכָ יֹוֵתר  אֹוָתּה  ָחה  ּמְ ׂשִ ַהּזֹאת 
ִרּקּוד  ל  ִמּכָ ֲחָקה,  ּשִׂ ׁשֶ ְפִקיד  ּתַ
ה. ּוְתִהּלָ ְרסּום  ּפִ ל  ּוִמּכָ ָרְקָדה  ׁשֶ

נוסח עברי: אבירמה גולן

ְרן ּבֵ אֹוְדִרי ֶהּפְ

ֵג'יין ּגּודֹול

ה ּבֹובּוַאר ִסימֹון ּדֶ
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יֵתְך, ִמְבָצֵרְך,   אן, ֶזה ּבֵ ִמיד ּכָ ְך – ּתָ ּלָ ְוׁשֶ

ְהִיי ֲחבּוָקה ַעד ֵאיְנסֹוף. ּבֹו ּתִ

י, ַעם ָיַדְעּתִ ֵאי ּפַ ָלִאים ׁשֶ ּפְ ַהּטֹוב ּבַ

ֶלא – אֹוָתְך ֶלֱאהֹב. ֶזה ַהּפֶ

אֹותֹו ּתֹאֲהִבי קֹום ׁשֶ ּוֵביֵתְך – ַהּמָ

ְך: ִלּבֵ יִרי ָעמֹק ּבְ ְוַתּכִ

י ֵמר ְמקֹוֵמְך ְלִצּדִ ָ י ָלַעד ִיּשׁ ּכִ

ְך. ֵמר ְלִצּדֵ ָ ּוְמקֹוִמי ִיּשׁ

ָלְך  ֶ ָמקֹום ִמּשׁ

ֵמֵאת מ"ה ְקַלאְרק

ל ַאְרֶסנֹו ָרה: ִאיָזּבֶ ִאּיְ

נַֹסח ִעְבִרי: ֲעָטָרה אֹוֶפק

שירה במיטבה. 

לבת או לאחות. לאמא. לחברה או לאישה.

תרגום יוצא דופן באיכותו שמילותיו כמו נבעו ממעיין 

מילים אוהבות של נשות ספרות מקצועיות מבית 

המלאכה שלנו: מתרגמת משובחת ושלוש עורכות 

אשר קשרו ליבן למילות השיר.



ֵמֵאת מ"ה ְקַלאְרק

ל ַאְרֶסנֹו ָרה: ִאיָזּבֶ ִאּיְ

ׁש ָלּה נַֹסח ִעְבִרי: ֲעָטָרה אֹוֶפק ּיֵ ה ד' ׁשֶ ִכּתָ ה ּבְ י. ַיְלּדָ ּלִ ל ּגַ ֶזהּו ִסּפּוָרּה ׁשֶ

ם ׁשֹוקֹו ְואֶֹסף  ׁשֵ ֶלב ּבְ לֹוׁש ֲחֵברֹות טֹובֹות, ּכֶ ׁשָ

ה  יׁשָ ָלל ִהיא ַמְרּגִ ֶדֶרְך ּכְ ִרּיֹות. ּבְ ל ּכָ ֲעָנק ׁשֶ

ת  ֻחְפׁשַ ְוָקא ּבְ ה, ֲאָבל ּדַ ל ֵאּלֶ ל ִעם ּכָ ת ַמּזָ ּבַ

ֵאין ָלּה. ל ָמה ׁשֶ ּה ּכָ ה ּבָ ְתאֹום ִהּכָ ַסח ּפִ ַהּפֶ

ּה ָהַפְך ֶאת  ל ִאּמָ ּה ְוׁשֶ ּלָ ף ׁשֶ ּתָ ִמְבָצע ְמׁשֻ

לֹא  ִהיא  ַחת.  ּכַ ִנׁשְ י  ְלִבְלּתִ ַהּזֹו  ה  ַהֻחְפׁשָ

אֹו  ֶצת  ּבֶ ַנַחל  ּבְ ִטּיּול  ֻתְכָנן,  ּמְ ּכַ ְלָלה,  ּכָ

ֶאת  ָתה  ּנְ ׁשִ ִהיא  ֲאָבל  ם,  ַהּיָ חֹוף  ּבְ ּקּור  ּבִ

ל ַהּסֹוְבִבים אֹוָתּה. ל ּכָ י ְוׁשֶ ּלִ ל ּגַ יֶהם ׁשֶ ַחּיֵ
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ְּכֶׁשאֹוֲהִבים ִמיֶׁשהּו, ָקֶׁשה ִלְמצֹא ַמֶּׁשהּו ַמְסִּפיק 

טֹוב ִּבְׁשִבילֹו. ָצִריְך ָלֵתת לֹו ַמֶּׁשהּו ֵמַעְצֵמנּו.

ְָּדרּוׁשה סְבתא ָָ
ִאְּיָרה: ָיאָנה ּבּוְקֶלר מאת ָטִלי ָאֵׁשר |



שיר ערש על בד | כריכה קשה | 96 עמודים | מחיר קטלוגי 78 ש"ח

יר ֶעֶרׂש  ׁשִ
ד ַעל ּבַ

ל לּוִאיז ּבּוְרז'ּוָאה ים ׁשֶ ַמֲאַרג ַהַחּיִ

ַדת ַנַחל. ְדָלה ַעל ּגְ לּוִאיז ּגָ

ַבִית ְרַחב ָיַדִים,  ָרה ּבְ ּה ּגָ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָבִרים. ל ַהּדְ ל ֶצֶמר ָטוּו ֶאת ּכָ מֹו חּוט ׁשֶ ּכְ ִים ׁשֶ ְלַיד ַהּמַ

ַרְניּום  חּו ּגֶ ָחה ִטּפְ ּפָ ׁשְ ן ּפֹוֵרַח, ּובֹו לּוִאיז ְוָכל ַהּמִ ַחל ַהּטֹוָבה ִהְצִמיָחה ּגַ ַאְדַמת ַהּנַ

ל ָסגֹל ְוֻעְזָרר  ָבן, ֵאׁשֶ ּפּוַח ְוֻדְבּדְ ס, ּתַ ים, ֲעֵצי ַאּגָ ֲעמֹוִנּיִ ָרגּוס ּפַ ְרֵחי ַאְסּפָ ְוַאְדמֹוִנית, ּפִ

ֵהִדיָפה ִניחֹוַח ָמתֹוק. ַבׁש ׁשֶ ָורֹד ְוַיֲעַרת ּדְ

ל לּוִאיז ֲעֵצי ַצְפָצָפה. א ׁשֶ ַחל ָנַטע ַאּבָ דֹות ַהּנַ ְלאֶֹרְך ּגְ

ים: ֵאייִמי נֹוֶבְסִקי ִמּלִ

ל ַאְרֶסנֹו ִצּיּוִרים: ִאיָזּבֶ

ִעְבִרית: ֲאִביָרָמה ּגֹוָלן

ד בתרגומה הרגיש של ֲאִביָרָמה ּגֹוָלן מצליח לתפוס את מהות  יר ֶעֶרׂש ַעל ַבּ ִשׁ

חייה המורכבים של לּוִאיז ּבּוְרז'ּוָאה בכישרון מרשים, ולהפיק מהם סיפור 

פיוטי וענוג על יחסים בין אם ובת, על לידתה של אמנית דגולה ועל הזיכרון 

הארוג בחיי כולנו כמו חוט.



ׁש ְנֻקּדֹות ׁשֵ
ַרְיל ל לּוִאי ּבְ ִסּפּורֹו ׁשֶ

ַראֵיְנט | ִאּיּוִרים: ּבֹוִריס קּוִליקֹוב ֵמֵאת ֶג'ן ּבְ
ם: ְיהּוָדה ַאְטַלס ְרּגֵ ּתִ

שש נקודות | כריכה קשה | ? עמודים | מחיר קטלוגי 74 ש"ח

הספר 'שש נקודות' מתמקד בילדותו 
ברייל,  לואי  ובנעוריו של הממציא 
וממחיש לנו את רצונו העז לקרוא 

ולכתוב כמו כולם למרות עיוורונו. 

ִמיד 'לּוִאי  ֵאר ּתָ ָ ְלֲעֵדי ְסָפִרים ֲאִני ֶאּשׁ "ּבִ
ל... ֲאָבל  ִמיד ֶאְהֶיה ֻמְגּבָ ן'. ּתָ ְסּכֵ ַרְיל ַהּמִ ּבְ
ים ְיַרֲחמּו ָעַלי אֹו  ֲאָנׁשִ ֲאִני לֹא ָרִציִתי ׁשֶ
ִביִלי. ָרִציִתי ִלְקרֹא ְוִלְכּתֹב  ׁשְ ִיְצַטֲערּו ּבִ

ל ֶאָחד ַאֵחר." מֹו ּכָ ַעְצִמי, ּכְ ּבְ



י ּלִ ְזכּות ַהּמֹוָרה ׁשֶ ּבִ
מאת קובי ימאדה
נוסח עברי: יהודה אטלס

 בזכות המורה שלי | כריכה קשה | ? עמודים | מחיר קטלוגי 68 ש"ח

ִנְפָלִאים  מֹוִרים  אֹוָתם  ֶאת  זֹוְכִרים  נּו  ּלָ ּכֻ
; ם ָל ְצ ֶא ד  מֹ ְל ִל ּו  נ ֵל ּזָ ַמ ל  ּזֵ ַמ ְת ִה ׁשֶ
נּו  ּבָ עֹוְררּו  ׁשֶ ֻיָחִדים  ַהּמְ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת 
ְמכּו  ּתָ ׁשֶ  , ָעֵלינּו יעּו  ּפִ ִהׁשְ ׁשֶ ָרָאה,  ַהׁשְ
ֶרְך. ּדֶ ָפֵנינּו  ּבְ ִהְתוּו  ׁשֶ אֹוָתנּו.  ְועֹוְדדּו  נּו  ּבָ
ַמְדִריִכים,  ִכים,  ְמַחּנְ ה  ֵאּלֶ ָהיּו  ִאם  ין  ּבֵ
ים,  רּוָחִנּיִ מֹוִרים  אֹו  ִדים  ְמַפּקְ ִנים,  ְמַאּמְ
יר ָלֶהם ּתֹוָדה ַעל ָהעֹוָלמֹות  ֵסֶפר ֶזה נֹוַעד ְלַהּכִ
ינּו. ַחּיֵ חֹוְללּו ּבְ מּורֹות ׁשֶ ְתחּו ְלָפֵנינּו ְוַעל ַהּתְ ּפָ ׁשֶ
יֹוֵדַע. ה  ֵאּלֶ ּכָ ּומֹוִרים  לֹו מֹורֹות  ָהיּו  ׁשֶ ִמי 




