
 תש"ף תיכוןמצעד הספרים 

  8112, אנגלמן ליאור, כנרת זמורה ביתן, קשורה בנפשו .1

חילונים  -שתי משפחות ישראליות שונות במהותן . משפחת לב ארי

מתיישבים, ממצפה עודד,  -אדוקים מתל אביב. משפחת הייצלר

מעבר לקו הירוק. ד בר לא מחבר ביניהן עד שטרגדיה אחת וחלום 

אחד קושרים ביניהן בעבודות של דם ואהבה, אשמה וגאולה. היצירה 

מדגישה כי אנו צומחים לא במקום בו אנו צודקים, אלא במקום בו אנו 

 אוהבים. 

 

 8111טוני, ספרייה לעם ועם עובד,  ארלי ,ג'ים הילד  .8

ג'ים הילד התייתם מאביו עוד בטרם נולד והוא בבת עינה של אמו 

האלמנה וגם של שלושת דודיו, הרווקים השובבים שמשמשים לו 

מודל לחיקוי. ג'ים מתגורר בעיירה קטנטונת בצפון קרוליינה. בשנה 

ושה שמלאו לו עשר שנים הוא יתבגר . גם העיירה תשתנה, ושל

ובהם גם מסע אל  -מסעות קצרים שיערוך ג'ים אל מעבר לגבולותיה

 יהיו גם מסעות של הנפש.  -מחוזות ילדותו הקשה של אביו

 

 8112, אשוש מרגלית, דני ספרים, ניחוח האפרסמון .3

 רומן הסטורי על חברות ואהבה. 

נלקחת בשבי ע"י חנאל, חייל יהודי ומתאהבת בו.  11אלה, נערה בת 

 פוגשת את מרים וחברות אמיצה נקשרת ביניהן. זהוהיא 

סיפור אהבה וחברות על רקע התרחשויות הסטוריות  בתקופת 

החשמונאים, בזמן שבו התחוללו מלחמות אחים, כיבוש זר והתעורות 

 של כיתות דתיות קנאיות. 

 

 8112, גיבונס סטלה, הכורסא, תשע נשמות חוות קולד קומפורט .4

פלורה, נערה יתומה וחריפה, לאחר שהתחנכה ספר מצחיק ושנון . 

בלונדון עוברת להתגורר אצל קרובי משפחה בחווה עלובה במקום 

שכוח אל. החווה מלאה בדמויות משונות ובלתי נשכחות. פלורה  

משנה את חיי הסובבים אותה לפי תוכנית שהכינה וגורמת 

 שעשעות שתוצאותיהן בלתי צפויות. לסיטואציות מ

 

  8112, גרוסמן דוד, הקיבוץ המאוחד, משחק הרבה איתי החיים .5

הספר מספר את סיפורה של ורה, דרך עיניהן של בתה נינה ונכדתה גילי. 
שלוש שנים, בזמן שבתה ורה נשלחיה למאסר באי גולי אוטוק לתקופה של 

נינה היתה ילדה קטנה. הספר מבוסס חלקית על סיפור אמיתי של אווה 



ידידתו של הסופר וסיפרה לו את סיפור חייה במשך  פאניץ' נהיר, שהיתה
 עשרים שנה. 

  8112, גרין ג'ון, ג'ונסון מורין, הכורסא כשהשלג יורד .1

בערב חג המולד סופת שלגים משתקת את התנועה ועל רקע זה 

נשזרים שלושה סיפורי אהבה. בשלושה ימים הסופה תשנה את 

ונערות ותצית סיפורי אהבה מפתיעים מסלול חייהם של כמה נערים 

ומרגשים. הספר נכתב ע"י שלושה סופרים מסופרי הנוער הטובים 

 בעקבות  הספר. יצא סרט ביותר בזמננו. 

 

 8112המילטון אלווין, מודן,  ,המורדת מהחולות .2

היא נערה יתומה שחיה   ספר פנטזיה והרפתקה רומנטית. אמאני

בעיירה שביל אבק עם דודה ודודתה. בשביל אבק יש מחסור בכול. 

ומסתורי וחושבת  אמאני, צלפית מעולה , פוגשת את ג'ין , זר צעיר

עולם מלא הספר מציג שהוא יוכל לעזור לה לברוח ולהגיע לאיזמן. 

 קסם של סוסים קסומים, בני כלאיים, שדים, בני אנוש ועוד. 

 

מאדים חוזר מחבר לבד על  8112ויר אנדי, הכורסא,  ,ארטמיס .2

תחן חכם ומצחיק, שמתרחש על הירח.ג'זמין מחליטה שהגיע במו

הזמן להתקדם בחיים. העבודה שלה כמבריחת מוצרים בלתי חוקיים 

בארטמיס, המושבה האנושית הראשונה והיחידה בירח, לא מניבה 

לה די רווחים. רק אם תצליח לצבור די כסף, היא אולי תוכל סוף סוף 

קטנה שלה ולחיות במקום נורמלי עם שירותים לצאת מדירת החדר ה

 ומקלחת. 

 

 8112, יון ניקולה, כנרת , גם השמש היא כוכב .2

נטשה מאמינה במדע ובעובדות, לא בגורל או ייעוד או חלומות או 
התאהבות רומנטי, במיוחד בזמן שאמורים  לגרש את המשפחה שלה 

תלמיד לג'מייקה בעוד שתים עשרה שעות. דניאל הוא הבן הטוב, ה
הטוב, זה שעומד בציפיות הגבוהות של ההורים,  אבל כשהוא רואה את 

 נטשה משהו בו גורם לו לחשוב שהגורל מייעד משהו אחר לשניהם.
 הספר היה רב מכר ועובד לסרט קולנוע.

 
 11. אמא קומי, כהן אלדד, משכל 8112

עשרה, שחי עם אמו בדירה קטנה מעל שוק מחנה יהודה  יודה בן השתים
בירושלים, תמיד חשב שאבא שלו מת. עד שיום אחד הודיעה לו אמו 

שאבא שלו חי. מרגע זה פותח יודה במסע אבסורדי ורב תהפוכות 
במטרה לפגוש את אביו. שרשרת של דמויות לא שגרתיות מככבת 



של ילד ירושלמי ועל החיים במסע הזה. סיפור על עולמו הפנימי הייחודי 
 בירושלים ובישראל בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת.

 
 11 . מוקסי, מתייה ג'ניפר, מודן 8112

גרה בעיירה קטנה בטקסס, שבה הבנים של נבחרת  12 -ויויאן בת ה
, בת טובה ונכדה טובה הכדורגל היו מציקים ןמטרידים את הבנות. ויויאן

פותחת במחאה אנונימית ומגלה שיש לה הרבה יותר כוח ממה שנדמה 
לה. ספר קליל, מצחיק, על אהבה וזהות, על זכויות ועל מלחמות 

 מוצדקות. 
 

 18. מלח אל הים, ספטיס רותה, עם עובד, 8112 
, המערכה האחרונה במלחמה. כולם בורחים אל המזח, אל 1245חורף 

שאמורה להביא אותם ואת אלפי הפליטים אל חוף מבטחים.  האוניה
דרכיהן של ארבע נפשות צעירות מצטלבות במסע אל החופש: יואנה, 

אחות מתלמדת מליטא,  שמטפלת בפצועים, פלויראן, אומן צעיר גרמני 
ושה ואלפרד, חייל נאצי צעיר ומרדן, אמיליה, נערה חולמנית מפולין הכב

הרומן שופך אור על פרק לא ידוע במלחמת העולם השנייה , על מעורער. 
אחת המערכות הימיות הגדולות בהסטוריה. סרט על בסיס הספר אמור 

 לצאת בקרוב.  
 

 13. נער האופניים, אלי עמיר, עם עובד, 8112 
מגיע לבדו לירושלים. הוא מפרנס את עצמו מחלוקת עיתונים  11נער בן 

ושליחויות על אופניים במשרד ראש הממשלה וחולם לעצמו חיים אחרים. 
משפחתו עלתה מבגדד ושוכנה בכפר נידח בחולות. אביו שלח אותו 

לקיבוץ, אך לאחר תקופה קצרה  היה עליו לעזוב את הקיבוץ כדי לדאוג 
חה. בזמן השליחויות נערה צברית מבית עשירים לפרנסת המשפ

מתאהבת בו והוא דלפון. האם יחיו מעתה באושר ועושר?  ספר אישי 
 ומרגש של הסופר. מבוסס על חומרים אוטוביוגרפיים. 

 
 14. מאחורי ההר, ערד מאיה, חרגול 8111 

ספר בלשי. זוהר בר, פרוד טרי מאשתו ומרצה מן החוץ לספרות אנגלית 
' נידח בקליפורניה מקבל הצעת עבודה לבלות את חג ההודיה בקולג

 -בבקתה של ישראלים אמידים ולהעביר סדרת הרצאות בנושא התמחותו
הספרות הבלשית. אבל העיסוק בבילוש, מתברר לא יהיה אקדמי בלבד. 

 האם ייתכן כי אחד מהאורחים הוא הרוצח? 
 

 15. דברים שקורים בשומקום, פיטובסקי מיכל, טל- מאי 8112 
אף אחד בבית הספר לא יודע מה הסיפור של נטלי. היא מסתובבת 

במסדרונות ביה"ס שבהם הסיפור תיאורטית לא קרה ואולי הוא קיים 
בשומקום. האחים של נטלי נחטפו. אבא שלהם חטף אותם. היא נשארת 
עם אמא שמקרקעת אותה לבית ועם סוד משפחתי שלא נותן לה מנוח. 

א מחליטה לפתוח ערוץ יוטיוב וזה מפגיש אותה עם נער קוריאני הי
צמה מה קרה לאלה מארה"ב, עם בריוני רשת ועם ההחלטה לגלות בע



על נעורים, זהות ואובדן ועל כך  שנעלמו מחייה. זהו רומן מתח עכשווי 
 שהאמת אף פעם אינה חד משמעית.

 
 11. חיים על דלת המקרר, קייפרס אליס, מודן 8112

ועבודה "ס, חברים ,  מחלקת את זמנה בין בי15 -קלייר, בת ה
כשמרטפית. אמה החד הורית כורעת תחת נטל העבודה בביה"ח. הן 

גרות באותו הבית אך לא נפגשות הרבה. על דלת המקרר במטבח, הן 
משאירות פתקים זו לזו. במקום לדבר הן כותבות. במקום להיפגש הן 

הן היו ממשיכות כך אלמלא החיים התייצבו לתבוע מהן סדר יום בורחות. 
חדש. הספר מהווה תזכורת כואבת על ההחמצה הגדולה המתלווה 

 לאורח החיים התובעני שכה רבים מאיתנו מנהלים. 
 

 12. החיים ה ) לא כל כך ( מושלמים שלי, הכורסא ומודן, 8112
והסיפורים שאנו מספרים לעצמינו. רומן שנון וסוחף על רשתות חברתיות 

היא העלאת תמונות  ההנחמה שלחייה של קייטי הם מאבק יומיומי. 
לאינסטגרם. אך בדיוק כשנדמה שמצאה את מקומה , הבוסית, אישה 

 שלושה ילדים, מושלמת בעיני קייט, מחליטה לפטר אותה. נשואה עם 
קייט השבורה חוזרת לגור עם ההורים. עד שמפגש מקרי עם הבוסית 

לה לבחון מחדש את ההנחות  וגורםמגלה לה את הסודות שהסתירה 
 שלה לגבי מהם באמת חיים בעלי משמעות. 

 
 12. לאהוב אותי, רון יעקבי, קוראים, 8112

מתגוררת במרכז הארץ. היא תלמידה מצטיינת  11בת מאיה, נערה 
ומוכשרת ובכ"ז משהו חסר לה .היא שונאת את גופה שהשתנה והבשיל 

ובוחרת להוריד במשקל. היא מפסיקה לאכול ופוגעת בגופה. ההורים 
שולחים אותה למרכז רקפת, לטיפול בנערות הסובלות מהפרעות אכילה. 

ה , עם החסרונות והיתרונות במרכז מאיה עוברת מסע אישי עם עצמ
  .ועם הדמויות הצבעוניות שסביבה. מתפתחת אהבת אמת שלה

 
 12. איש הפח, שהם ליעד, כנרת, 8112

. רשויות החוק מותחן לבני נוער. דנה ואיתי לא מצליחים לחזור לשיגרה
לא עושות את עבודתן, ולשניים אין ברירה אלה לחזור לשטח ולשמש 

כפיתיון חי לפושעים שסובבים אותם. האם יצליחו להפוך מניצוד לצייד? 
 ואיזה מחיר ייאלצו לשלם בדרך אל האמת? 

 
 81. השנאה שנתתם, תומאס אנג'י, זמורה ביתן, 8112  

שכונת העוני, שנולדה  -, חיה בשני עולמות מתנגשים11 -סטאר בת ה
וגדלה בה, וחברת הילדים העשירים מהתיכון היוקרתי שלה. האיזון 

לדות של העדין בין השניים מופר, כששוטר לבן הורג את קאליל, חבר הי
סטאר, והיא העדה היחידה למעשה. עכשיו היא חייבת לבחור אם לשתוק 

ולהמשיך בחייה או לצאת למאבק, כדי לחשוף את האמת. דבר אחד 
 בטוח: המחיר שתיאלץ לשלם יהיה גבוה. 


