15
בית המלאכה של צלטנר ספרים הוא בית הוצאה לאור המעודד חשיבה
יצירתית ירוקה ותומך בייצור ידני של מוצרי עץ ונייר תוך סבלנות,
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.
השנה הפקנו סדרה היסטורית פורצת דרך לילדים – הישראליות.
אנה טיכו ,שרה לוי-תנאי ,גולדה מאיר ,שרה אהרונסון,
רחל המשוררת ,הנרייטה סאלד ,ז'קלין כהנוב ועוד...
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
עצמון ענבל לייטנר וליהי יעקב .מעצבות ועורכות :תהילה גולדברג
מייק ,ניצה פלד ושרה וולפסון .בואו לפגוש את כולנו באירועי
הקריאה בספרים ובדוכני שבוע הספר בתל אביב ובירושלים.
השנה חוגגת הוצאת צלטנר  15שנות 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
03-5404925

info@zeltner.co.il

www.zeltner.co.il

ַה ִ ּי ְ ׂ
ש ְר ֵא ִל ּי ֹות

ִס ְד ָרה ִה ְיסטו ִֹרית נָ ׁ ִשית

סדרה היסטורית פורצת דרך לילדים

יולי 2018

"הישראליות" היא סדרה היסטורית .כל אחד
מספריה נטוע באירועים מכוננים ובהקשרים
שונים ומורכבים של החברה הישראלית .אבל היא
גם סדרה ספרותית מיוחדת ,כי כל הגיבורות שלה
נשים .נשים שחוללו שינוי בחברה הישראלית.
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יש ִרים ִעם ַחבְ ֵריכֶ םִ ,אם ִּת ְ ּקח ּו
"אם ִּת ְהי ּו יְ ׁ ָש ִרים ִעם ַעצְ ְמכֶ ם וִ ׁ ָ
ִ
ֵחלֶ ק ְ ּב ַמ ֲא ָב ִקים ׁ ֶש ּט ֹובִ ים לַ ֲא ֵח ִרים ,ל ֹא ַרק לְ ַעצְ ְמכֶ םֲ ,ה ֵרי נִ ְד ֶמה
לִ י ׁ ֶש ֶּזה ַמ ְס ּ ִפיק ,וְ אוּלַ י ָמה ׁ ֶש ִּת ְהי ּו – זֶ ה ְק ָצת ּ ָפחוֹת ָח ׁש ּוב".

רּואין
ּדֹורית ּגַ ּנִ י ִאּיְ ָרה :לִ י-אֹור ַעצְ מֹון ְפ ִ
ּכָ ְת ָבהִ :

ַהּיִ ְׂש ְר ֵאלִ ּיֹות

טֹורית נָ ִׁשית
ִס ְד ָרה ִה ְיס ִ

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

"אנִ י ַצ ֶ ּי ֶרת לְ ַעצְ ִמי"
ֲ

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

מתוך ַה ִּי ְ ׂ
ש ְר ֵאלִ ּיוֹת ,סדרה הסטורית נשית © כל הזכויות שמורות  2018צלטנר ספרים

ש לִמ ְ ַ ׂ
פ ָ ּׁי ִה
שש ִ ִהה ָ ּנ ְך יַלְלְדָּ דָּהה ָח ְָפח ׁ ִ ְש
ידת ִלִמ ְיד ׂ
שֹח.מ ַ ָ ֹּחכ.לָ ּכ זְל ַזְמ ַןמן ׁ ֶ ׁ ֶ
"ה ׁ ְיש ַּ ָּתדְּת ִלִמי ָּ
ש ָ וְּי ַהה ִוְהזְ ַדַּה ְִּהמזְנ ּדַּות ְּ נִמ ֶּנתּונֶתת נִלָ ֶּ ְךתנֶ”.ת לָ ְך”.
"ה ׁ ְש ַּתדְּ ִלִ
ִ
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ארי ִק ִירי
ָמ ִ

ָאגָ ָתה ְ ּכ ִר ְיס ִטי

אר ְקס
רוֹזָ ה ּ ַפ ְ

ָא ִמילְ יָ ה ֶא ְר ַה ְרט

ֶא ֶמלִ ין ּ ֶפנְ ְק ֶה ְר ְסט

גֵ 'יין או ְֹס ֶטן

"ת ִמיד ָח ׁ ַשבְ ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ָה ָא ָדם ַה ּמוּזָ ר
ָּ
ְ
ְ ּביו ֵֹתר ָ ּבע ֹולָ םֲ .א ָבל ַא ַחר ָ ּכך ָח ׁ ַשבְ ִּתי
ׁ ֶש ִּמ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ֵּי ׁש ָ ּבע ֹולָ ם ָ ּכל ָ ּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה
ֲאנָ ׁ ִשיםֲ ,ה ֵרי ַח ֶּי ֶבת לִ ְהיוֹת ֵ ּבינֵ ֶיהם
יש ִהי ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִד ּי ּוק ָ ּכמ ֹונִ יֶ ׁ ,ש ָ ּכמ ֹונִ י
ִמ ׁ ֶ
ָח ׁ ָשה ֶאת ַעצְ ָמ ּה מוּזָ ָרה וְ י ֹוצֵ את ּד ֶֹפן.
דִּ ְמיַ נְ ִּתי או ָֹת ּהֵ ,א ְיך ׁ ֶש ִהיא עו ֶֹמ ֶדת
ׁ ָשם ַ ּבח ּוץ… וְ גַ ם ִהיא חו ׁ ֶֹש ֶבת ָעלַ י.
וּבְ כֵ ןִ ,אם ָא ְמנָ ם ַא ְּת נִ ְמ ֵצאת ׁ ָשם
ַ ּבח ּוץ וְ קו ֵֹראת ָמה ׁ ֶש ָ ּכ ַתבְ ִּתיֵּ ,ת ְד ִעי
ׁ ֶש ֶּזה נָ כ ֹון; ֲאנִ י ָ ּכאן ,וַ ֲאנִ י מוּזָ ָרה
ְ ּב ִד ּי ּוק ָ ּכמו ְֹך".

ְפ ִר ָידה ָקאל ֹו

2018

ַמאיָ ה ֵאנְ גֶ 'ל ּו

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

ִסימוֹן דֶּ ה ּבוֹב ּו ַאר

או ְֹד ִרי ֶה ּ ְפ ֵ ּב ְרן
גֵ 'יין ּג ּודוֹל

א ֹו ְד ִר י ֶה ּ ְפ ֵ ּב ְר ןַ ,ה ַּי לְ דָּ ה ַה ְ ּק ַט ָ ּנ ה
ֵמה ֹולַ נְ ד ׁ ֶש ָר ֲע ָבה לְ לֶ ֶחם ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה
ַא ְך ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָר ה ַע ל ַמ ֲח לָ ה ָק ׁ ָש ה
ישה
וְ ָהיְ ָתה לְ כ ֹוכֶ ֶבת נֶ ֱע ֶר ֶצתִ ,ה ְקדִּ ׁ ָ
ֶאת ַח ֶּי ָיה לְ יַ לְ ֵדי ָהע ֹולָ ם .וְ ַה ְּמ ִ ׂ
ש ָימה
ַה ּזֹאת ִ ׂ
ש ְּמ ָחה א ֹו ָת ּה י ֹו ֵתר ִמ ָ ּכל
ַּת ְפ ִק יד ׁ ֶש ּ ִ ׂ
ש ֲח ָק הִ ,מ ָ ּכ ל ִר ּק ּו ד
ׁ ֶש ָר ְק ָד ה ּו ִמ ָ ּכ ל ּ ִפ ְר ס ּו ם ּו ְת ִה ָ ּל ה.
נוסח עברי :אבירמה גולן

ָמקוֹם ִמ ׁ ּ ֶש ָל ְך
ארק
ֵמ ֵאת מ"ה ְקלַ ְ
ִא ְּי ָרהִ :איזָ ֶ ּבל ַא ְר ֶסנ ֹו
נ ַֹסח ִעבְ ִריֲ :ע ָט ָרה או ֶֹפק

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.
וְ ׁ ֶש ָ ּל ְך – ָּת ִמיד ָ ּכאן ,זֶ ה ֵ ּב ֵית ְךִ ,מבְ צָ ֵר ְך,
ּב ֹו ִּת ְהיִ י ֲחב ּו ָקה ַעד ֵאינְ סוֹף.
ַה ּטוֹב ַ ּב ּ ְפלָ ִאים ׁ ֶש ֵאי ּ ַפ ַעם יָ ַד ְע ִּתי,
זֶ ה ַה ּ ֶפלֶ א – או ָֹת ְך לֶ ֱאהֹב.
ֹאהבִ י
ּו ֵב ֵית ְך – ַה ָּמקוֹם ׁ ֶשאוֹת ֹו ּת ֲ
וְ ַת ִ ּכ ִירי ָעמֹק ְ ּבלִ ֵ ּב ְך:
ִ ּכי לָ ַעד יִ ׁ ּ ָש ֵמר ְמקו ֵֹמ ְך לְ צִ דִּ י
ּו ְמקו ִֹמי יִ ׁ ּ ָש ֵמר לְ צִ דֵּ ְך.
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סב ָתא
רּוׁשה ָ ְ
ְּד ָ
ּבּוק ֶלר
מאת ָט ִלי ָא ֵׁשר | ִאּיְ ָרה :יָ אנָ ה ְ

זֶ ה ּו ִס ּפ ּו ָר ּה ׁ ֶשל ַ ּג ִ ּלי .יַ לְ דָּ ה ְ ּבכִ ָּתה ד' ׁ ֶש ֵּי ׁש לָ ּה
ׁ ָשלו ֹׁש ֲח ֵברוֹת טוֹבוֹתּ ֶ ,כלֶ ב ְ ּב ׁ ֵשם ׁשוֹק ֹו וְ א ֶֹסף
ישה
ֲענָ ק ׁ ֶשל ָ ּכ ִר ּיוֹתּ ְ .ב ֶד ֶר ְך ְ ּכלָ ל ִהיא ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ַ ּבת ַמ ָּזל ִעם ָ ּכל ֵא ֶ ּלהֲ ,א ָבל דַּ וְ ָקא ְ ּב ֻח ְפ ׁ ַשת
ַה ּ ֶפ ַסח ּ ִפ ְתאוֹם ִה ָ ּכה ָ ּב ּה ָ ּכל ָמה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה.
ִמבְ ָצע ְמ ׁ ֻש ָּתף ׁ ֶש ָ ּל ּה וְ ׁ ֶשל ִא ָּמ ּה ָה ַפ ְך ֶאת
ַה ֻח ְפ ׁ ָשה ַה ּז ֹו לְ בִ לְ ִּתי נִ ׁ ְש ַ ּכ ַחתִ .היא ל ֹא
ָ ּכ לְ לָ הּ ַ ,כ ְּמ ֻת כְ נָ ןִ ,ט ּי ּו ל ְ ּב נַ ַח ל ֶ ּב ֶצ ת א ֹו
ִ ּב ּק ּור ְ ּבח ֹוף ַה ָּיםֲ ,א ָבל ִהיא ׁ ִש ְ ּנ ָתה ֶאת
ַח ֵּי ֶיהם ׁ ֶשל ַ ּג ִ ּלי וְ ׁ ֶשל ָ ּכל ַה ּס ֹובְ בִ ים או ָֹת ּה.

יׁשהּוָ ,ק ֶׁשה ִל ְמצֹא ַמ ֶּׁשהּו ַמ ְס ִּפיק
אֹוה ִבים ִמ ֶ
ְּכ ֶׁש ֲ
טֹוב ִּב ְׁש ִבילֹוָ .צ ִריְך ָל ֵתת לֹו ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ַע ְצ ֵמנּו.
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ׁ ִשיר ֶע ֶר ׂ
ש
ַעל ַ ּבד
ַמ ֲא ַרג ַה ַח ִּיים ׁ ֶשל ל ּו ִאיז ּב ּו ְרז' ּו ָאה
יימי נ ֹו ֶב ְס ִקי
ִמ ִ ּליםֵ :א ִ
צִ ּי ּו ִריםִ :איזָ ֶ ּבל ַא ְר ֶסנ ֹו
ִעבְ ִריתֲ :אבִ ָיר ָמה ּג ֹולָ ן

ל ּו ִאיז ָ ּג ְדלָ ה ַעל ְ ּג ַדת נַ ַחל.
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש ָ ּל ּה ָ ּג ָרה ְ ּב ַביִ ת ְר ַחב יָ ַדיִ ם,
לְ יַ ד ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ְ ּכמ ֹו ח ּוט ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ָטו ּו ֶאת ָ ּכל ַהדְּ ָב ִרים.
ַא ְד ַמת ַה ַ ּנ ַחל ַה ּטו ָֹבה ִהצְ ִמ ָיחה ַ ּגן ּפו ֵֹר ַחּ ,וב ֹו ל ּו ִאיז וְ כָ ל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִט ּ ְפח ּו ֶ ּג ַרנְ י ּום
וְ ַא ְדמ ֹונִ יתִ ּ ,פ ְר ֵחי ַא ְס ּ ָפ ָרג ּוס ּ ַפ ֲעמ ֹונִ ִּייםֲ ,עצֵ י ַא ָ ּגסַּ ,ת ּפ ּו ַח וְ ֻדבְ דְּ ָבןֵ ,א ׁ ֶשל ָסגֹל וְ ֻעזְ ָרר
וָ רֹד וְ יַ ֲע ַרת דְּ ַב ׁש ׁ ֶש ֵה ִד ָיפה נִ יחו ַֹח ָמתוֹק.
לְ א ֶֹר ְך ְ ּגדוֹת ַה ַ ּנ ַחל נָ ַטע ַא ָ ּבא ׁ ֶשל ל ּו ִאיז ֲעצֵ י צַ ְפ ָצ ָפה.

ׁ ִשיר ֶע ֶר ׂ
ש ַעל ַ ּבד בתרגומה הרגיש של ֲאבִ ָיר ָמה ּג ֹולָ ן מצליח לתפוס את מהות
חייה המורכבים של ל ּו ִאיז ּב ּו ְרז' ּו ָאה בכישרון מרשים ,ולהפיק מהם סיפור
פיוטי וענוג על יחסים בין אם ובת ,על לידתה של אמנית דגולה ועל הזיכרון
הארוג בחיי כולנו כמו חוט.
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ׁ ֵש ׁש ְנ ֻק ּדוֹת

ִס ּפ ּור ֹו ׁ ֶשל ל ּו ִאי ְ ּב ַריְ ל
ֵמ ֵאת גֶ 'ן ְ ּב ַראיֵ נְ ט | ִא ּי ּו ִריםּ :בו ִֹריס קוּלִ יקוֹב
ִּת ְר ֵ ּגם :יְ ה ּו ָדה ַא ְטלַ ס

הספר 'שש נקודות' מתמקד בילדותו
ובנעוריו של הממציא לואי ברייל,
וממחיש לנו את רצונו העז לקרוא
ולכתוב כמו כולם למרות עיוורונו.
"בלְ ֲע ֵדי ְס ָפ ִרים ֲאנִ י ֶא ׁ ּ ָש ֵאר ָּת ִמיד 'ל ּו ִאי
ִּ
ְ ּב ַריְ ל ַה ִּמ ְס ֵ ּכן'ָּ .ת ִמיד ֶא ְהיֶ ה ֻמגְ ָ ּבלֲ ...א ָבל
ֲאנִ י ל ֹא ָרצִ ִיתי ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים יְ ַר ֲחמ ּו ָעלַ י א ֹו
יִ צְ ַט ֲער ּו ִ ּב ׁ ְשבִ ילִ יָ .רצִ ִיתי לִ ְקרֹא וְ לִ כְ ּתֹב
ְ ּב ַעצְ ִמיּ ְ ,כמ ֹו ָ ּכל ֶא ָחד ַא ֵחר".
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ִ ּב ְזכ ּות ַה ּמו ָֹרה ׁ ֶש ִ ּלי
מאת קובי ימאדה
נוסח עברי :יהודה אטלס

ֻ ּכ ָ ּלנ ּו ז ֹוכְ ִרים ֶאת א ֹו ָתם מ ֹו ִרים נִ ְפלָ ִאים
ׁ ֶש ִה ְת ַמ ֵּז ל ַמ ָּז לֵ נ ּו לִ לְ מֹ ד ֶא צְ לָ ם ;
ֶא ת ָה ֲא נָ ׁ ִש ים ַה ְּמ יֻ ָח ִד ים ׁ ֶש ע ֹו ְר ר ּו ָ ּב נ ּו
ַה ׁ ְש ָר ָא הֶ ׁ ,ש ִה ׁ ְש ּ ִפ יע ּו ָע לֵ ינ ּו ֶ ׁ ,ש ָּת ְמ כ ּו
ָ ּבנ ּו וְ ע ֹו ְדד ּו א ֹו ָתנ ּוֶ ׁ .ש ִה ְתו ּו ְ ּב ָפנֵ ינ ּו דֶּ ֶר ְך.
ֵ ּב ין ִא ם ָה י ּו ֵא ֶ ּל ה ְמ ַח ְ ּנ כִ יםַ ,מ ְד ִר יכִ ים,
ְמ ַא ְּמנִ יםְ ,מ ַפ ְ ּק ִדים א ֹו מ ֹו ִרים ר ּו ָחנִ ִּיים,
ֵס ֶפר זֶ ה נו ַֹעד לְ ַה ִ ּכיר לָ ֶהם ּתו ָֹדה ַעל ָהע ֹולָ מוֹת
ׁ ֶש ּ ָפ ְתח ּו לְ ָפנֵ ינ ּו וְ ַעל ַה ְּתמ ּורוֹת ׁ ֶשח ֹולְ ל ּו ְ ּב ַח ֵּיינ ּו.
ִמי ׁ ֶש ָהי ּו ל ֹו מ ֹור ֹות ּומ ֹו ִרים ָ ּכ ֵא ֶ ּלה י ֹו ֵד ַע.
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