
 תש"ףחט"ב מצעד הספרים 
 9112אורגד דורית, הקיבוץ המאוחד, , אהבת הנער ממרוקו.  1

אינו נותן לפחד להשתלט עליו. הוא מתגבר על כל המכשולים  ,11 -הבן  ,מרםע

ומצליח בסיוע השליחים מארץ ישראל להגשים את חלומו לעלות ארצה, למקום 

 .שבו מצא מולדת ואהבה

 9112שגיא, כתר, , אמת השחר של גאיה. 9

להתמודד עם מחלה קשה המסכנת  , צריכהמרמת גן ,גאיה, תלמידת כיתה ז'

החברּות  .צד המחלה מעסיקים אותה החיים החברתיים שלהב את חייה.

האמיצה עם ענת ובעיקר האהבה הסודית והגדולה שהיא מטפחת בליבה כלפי 

  .כל אלה משפיעים על הדרך שבה גאיה חיה עם מחלת הסרטן -שחר שין 

  9111בולברינג אידית, דני ספרים, , מאי -ימים עם אפריל 011. 3

נערה מתבגרת וחכמה, חוזרת בספר השני בסדרה היישר אל שנה מאי  -פרילא

סבסטיאן, הנער המהמם, עדיין ’. בבית הספר טריניטי קולג’ חדשה בכיתה ט

עוד שני ובסביבה ועדיין מסוכן. אבל אז מצטרף לכיתה שמנדריק, ילד ענקי 

 . ספר מצחיק ומרגש.אנשים מככבים בבלגן

  9112ר קסטל סבסטיאן, כת, דה קלע הכשף. 1

ֶקֶלן עומד רגע לפני הדו־קרב הראשון שלו בתור מכשף, שאחריו יגיע תורם של 

ארבעת המבחנים שיהפכו אותו למג של ממש. יש רק בעיה אחת: אין לו שום 

הוא הראשון בסדרת פנטזיה חדשה ומסעירה, מותחת  ֶקַלע הֶכשף.קסם

 .ומפתיעה, עתירת כשפים, קסמים, מבחני אומץ וגם רגעי פחד

  9112, וויל רייצ'ל, עם עובד שברים. 5

שישה תלמידי כיתה ח', . שום דבר לא חשוב יותר מחברים  טיבת בינייםחב

ארבע בנות ושני בנים, כל אחד מהם מקבל שברי נקודות מבט זה על חייו של 

 . זה, לפעמים בורחים זה מזה, לפעמים מבינים, ולפעמים אפילו מתחברים

 9112סקוט, ידיעות ספרים,  , ווסטרפלדהורייזן. 6

רעש קריעה מחריד נשמע  ,חברת ניאו הורייזן מניו יורק לטוקיוטיסה של ב

והמטוס צולל לעבר הקרקע. כשהנערות והנערים פוקחים עיניים הם מגלים 

שהם נמצאים בג'ונגל טרופי. חמש מאות הנוסעים האחרים במטוס נעלמו כלא 



נוכחים לדעת שהגיעו למקום ששום  היו. העניינים הולכים ומסתבכים כשהם

 .דבר לא צפוי בו, גם לא חוקי הפיסיקה הרגילים

  9112ג'ונס, דיאנה, עוץ,  -, ויןעיר הזמן. 7

על פיסה של זמן מחוץ להיסטוריה האנושית הוקמה עיר הזמן, ספר פנטזיה. 

אבל גבירת הזמן, אשתו של , שר להשקיף על כל מהלך ההיסטוריהשממנה אפ

העיר, יצאה למסע של הרס במטרה לערער את ההיסטוריה ולהשמיד את מקים 

עיר הזמן. שני ילדים מהעיר מחליטים לקחת עניינים לידיים, ובניגוד לכל 

 .החוקים הם יוצאים אל ההיסטוריה כדי לעצור את גבירת הזמן

  9112, חוסייני חאלד, מטר, תפילת ים. 2

, פליטים מסוריה, נוב ובא. "העפיפוניםרודף "מאת מחבר רב המכר רומן גרפי 
, אל ביתם החדש. האב מספר לבנו על ילדותו מחכים לסירה שתאסוף אותם 

ועל העיר חומס לפני ההפצצות. על בית סבו וסבתו  
 

9112, טווין מארק, מודן, הרפתקאותיו של תום סוייר. 2  

 
תום סויר הוא נער עצלן ופורק עול ותלמיד גרוע במיוחד. התעלולים והמזימות 

שלו, שמטרתם להתחמק מבית הספר, ממטלות ומעונשים, מעבירות את דודתו 
פולי על דעתה. אבל החיים האמתיים של תום מתנהלים על הנהר, ביערות, 

במערות ובאיים המקיפים את ביתו – מקומות של הרפתקאות ומסתורין שבהם 
 הוא השליט היחיד והגיבור האמיתי.

 

 .10 קייטי  ואני , ליקינסון טרי, כנרת, 9112 

 
סיפור על שתי בנות שונות בחטיבת ביניים ועל מכתב מביך שהפגיש ביניהן. 
אחת מתולתלת, שלא מסוגלת לדבר, ושנייה שיער חלק עם מאה הודעות.  

 סיפור מצחיק על בנים, בושות ודרמות בחטיבת הביניים.
 

 11. נשים קטנות, מיי אלקוט, לואיזה, כתר, 9111

 
ארבע האחיות לבית מארץ' מתבגרות בארצות הברית בתקופת מלחמת 

האזרחים: מג, הבכורה, הבוגרת והאחראית; ג'ו, עזת היצרים, השואפת להיות 
סופרת; בת' העדינה והטובה שגופה בוגד בה, ואיימי, האחות הקטנה המפונקת 
והיהירה. בהתבגרותן הן חוות תקוות ואכזבות, לבטים וחרטות, אהבות נכזבות 
והתוודעות, כואבת לעתים, למורכבותו של עולם המבוגרים. אישיותן מתעצבת, 

 גחמות הילדות מושלות מעליהן, וכל אחת מוצאת את מקומה בעולם
 
 
 



 19. מג, ג'ו, בת' ואיימי, טרסרו ריי ואינדיגו ברה, כתר, 9112 

     רומן גרפי. הגירסה המודרנית של נשים קטנות.
  אף אחת מארבע האחיות לבית מארץ' אינה דומה לאחותה. מג חולמת על 

חיים נוחים ומפנקים. ג'ו מרגישה שרק כשהיא כותבת היא באמת עצמה. בת' 
הביישנית מסתתרת מאחורי הגיטרה. איימי אוהבת לריב, אבל עמוק בלב 

אוהבת את האחיות שלה יותר מכל. שנה קשה עוברת על האחיות. יחד הן 
ימצאו כוחות להתמודד , להבין מי הן ולאחד את התא המשפחתי המיוחד 

 שלהן.  
       

 

 11. סקרלט, מאייר מאריסה, כנרת, 9117

 
ספר ההמשך של רב המכר "סינדר". סינדר בבעיה. אם היא  תצליח לברוח 
מהכלא, היא תהפוך למבוקשת מספר אחת ביקום. אם תישאר, בני הלבנה 

יוציאו אותה להורג. סקרלט יוצאת לחפש את סבתה ונאלצת להיעזר בשכיר 
חרב מסוכן. דרכיהן של סקרלט וסינדר מצטלבות, כשמלכת הלבנה משחררת 

אל הארץ מתקפה רצחנית. האם יצליחו יחד למצוא את ייעודן? האם יצליחו 
 להציל את עצמן ואת עולמן?  

 

 11. שומרת הערים האבודות, מסנג'ר שאנון, כנפיים, 9112

 

סופי בת ה-19מגלה שהיא קוראת מחשבות. הסוד הזה גורם לה 
להתרחק מכל הסובבים אותה .עד שהיא פוגשת בפיץ, נער מיסתורי 

 שגם קורא מחשבות.  המפגש הזה משנה את חייה. 
סופי מגלה עולם חדש וקסום, בו יצורים קסומים, אלפים בעלי כוחות 

 וערים אבודות. עולם שבו אורבת לה סכנה גדולה. 
 

  9112, סלזניק בראיין, כתר, משפחת מארוול המופלאה. 15
 

. ספינתו נטרפת בים והוא 1766הוא שחקן צעיר על ספינה בשנת   בילי מארוול
ניצל ומקים שושלת של שחקנים. ג'וזף ג'רוויס בורח מהפנימיה ומגיע לבית דודו 

. ג'וזף והדוד מגלים סוד משפחתי מפתיע. סודות העבר נפגשים  1221בשנת 
 עם סודות ההווה. הסיפור המאויר מצטלב עם הסיפור הכתוב. 

 
 

   9112, קנוכל עידן, דני ספרים, אדון הטלקינזיס. 16

 
גיבור הספר הוא נער צעיר שרק כעת מתוודע לעולם הטלקינזיס, ואף מגלה על 

 הקשר האישי שלו אליו מן העבר הרחוק, לפני לידתו, ואף כיצד הורחק ממנו
בהמשך לומד הנער כיצד ביכולתו לעזור ולהציל את העולם שנקלע לתסבוכת 



רצינית עם אויב זה, אך המרחק מ-לדעת כיצד לעשות זאת ל-לעשות זאת, לא 
 קצר.

 
 
 

 17. מי יעצור את אייבי  פוקט, קריספ קאלב, זמורה ביתן, 9112

 
אייבי פוקט האומללה! היא לא רק נערה יתומה ועזובה שמסתובבת לבדה 
בעולם, אלא גם אסון מהלך שמשאיר אחריו רק מהומות וצרות. אם הייתם 

מכירים אותה בטח לא הייתם חושבים להוציא אותה לשליחות מיוחדת 
כשבידיה מתנה מסתורית ליום הולדה ה-19 של בת העשירים מתילדה 

בטרפילד. ואולי דווקא כן? כי את אייבי פוקט אף אחד לא יכול לעצור, לא 
 רמאים מפוקפקים, לא רוצחים אכזריים ואפילו לא רוחות רפאים.

 

  9112, רוטר פסקל, בכורסא החיים החדשים של סבא נפוליאון. 12

 
בגיל שמונים וחמש מחליט נפוליאון בונור – מתאגרף ונהג מונית לשעבר – 

לעזוב הכל ולפתוח דף חדש. הוא מתגרש מאשתו ז'וזפין, מתעלם מהביקורת 
של בנו הרכרוכי, ומגייס את נכדו לשורה של תעלולים והרפתקאות שמטרתם 

 להציל אותו מגורלם האכזר של קשישי העולם המערבי – חיי גלות בבית אבות.
ספר סוחף, מצחיק ומרגש המתאר את הקשר בין הסבא לנכדו ואת ניסיונם 

 להתמרד נגד כל אותם דברים שהורסים את ההנאה מהחיים. 
 

 12. גוסט, ריינולדס ג'ייסון, כתר, 9112 

 
גוסט לא מפסיק לרוץ  ולהסתבך בצרות  מאז שאבא שלו רדף אחריו ואחרי אמו 

עם רובה טעון. הוא מסתבך בצרות ובורח במנוסה. המאמן לריצה רואה אותו 
ומבין את הפוטנציאל, אבל בשביל להצליח גוסט צריך להיכנס למסלול ולהישאר 

עליו. אבל מתברר שגוסט יודע בעיקר לשקר, לגנוב ולאכזב את מעט האנשים 
 שבאמת אכפת להם ממנו. 

 
 

  9112, שרמן דיליה, עוץ, חנות הספרים של המכשף הרשע. 91

 
כשניק רנאר בורח מבית דודו המכה, הוא מגיע אל חנות ספרים מוזנחת של זקן 

תימהוני אשר מתעקש להציג את עצמו בתור מכשף רשע. האם הזקן יותר 
משוגע, או יותר מסוכן? נראה שניק התגלגל מהפח אל הפחת, וכעת הוא כלוא 

בביתו של “המכשף” ונאלץ לנקות ולבשל עבורו – הזקן קורא לזה “להיות 
 שוליה”. לניק אין חבר בעולם. החברה החדשה שלו היא חנות הספרים. 

 
 


