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ספרייה בכיס • רשימת הספרים תש״פ
חדש! כל הספרים ברשימה יהיו זמינים לתלמידים לאורך השנה כולה.
 .1מבצע אחים /רונית לוינשטיין מלץ
הוצאת ידיעות ספרים

שני סיפורים מופלאים  -סיפורם של אנשי המוסד הישראלי וסיפורם של יהודי אתיופיה ,נפגשים בספר הזה באחד המבצעים
הנועזים ביותר" :מבצע אחים" להעלאת יהודי אתיופיה לארץ.

 .2מבצע מנהטן /דנה אלעזר הלוי
הוצאת אחוזת בית

מותחן ריגול על שלושה ילדים שגויסו לשורות שירותי הביון הישראליים כדי לאסוף מידע על ראש ארגון טרור עולמי העומד
להגיע למנהטן .סיפור על עמידה בסכנה ,על נחישות ואומץ לב.
גם ספרים נוספים בסדרה :מבצע טורונטו ,מבצע קהיר ומבצע ברלין יהיו זמינים להאזנה!

 .3אני לא גנב /תמי שם טוב
הוצאת זמורה ביתן

סיפורו של יאנק המגיע לבית היתומים של יאנוש קורצ'אק כשהוא אבוד וחסר תקווה ,ומוצא בו את כל מה שקיווה לו :התחלה
חדשה ,תקווה ,ביטחון ביכולתו להצליח בחיים ,ומעל לכל – מבוגר אחד מופלא שיאמין בו.

 .4כראמל /מאירה ברנע גולדברג
הוצאת כנרת

גיבור הספר הוא חתול מצחיק ושובב שיוצא להרפתקה נפלאה בה יעמוד במבחנים של חברות ואומץ ,ויגלה שיש דברים
שבשבילם שווה להתאמץ.
גם יתר ספרי הסדרה :כראמל  - 2הנקמה ,וכראמל  - 3נער החידות יהיו זמינים להאזנה!

 .5מבחן קבלה /נאוה מקמל עתיר
הוצאת ידיעות ספרים

סיפורה של סול ,נערה בת  ,15בת לעולים חדשים ,המתגוררת בשכונת עוני בתל אביב ועומדת רגע אחד לפני הגשמת חלום
חייה :אודישן לתפקיד חשוב בהצגה .בדרך להגשמת חלומה תיתקל סול בצרות עין ,ברשעות ובשברון לב ,ותגלה כי עליה לנצח
את כל אלה כדי למצוא את מקומה על הבמה ובחיים עצמם.

 .6מחלק העיתונים /וינס ווֹ ְאטֶ ר
הוצאת פעמונים

סיפורו של נער צעיר בעל לקות דיבור המתגורר בעיר ממפיס במדינת טנסי ומחלק עיתונים .על רקע המאבקים ההיסטוריים
לשוויון בין שחורים ולבנים בארצות הברית ,הוא נאבק את מאבקיו הפרטיים במפגש היומיומי עם זרים שנחשפים לחולשותיו.
הוא לומד איך אפשר להפוך את הקשיים ליתרונות ומתמודד עם תגלית משפחתית שמשנה את חייו.
 .7מרטין /תמר ורטה זהבי
הוצאת עם עובד

סיפור חייו של מרטין לותר קינג מילדותו המוקדמת בצילה של האפליה והגזענות בעיר הולדתו אטלנטה ,דרך מנהיגותו
ההרואית בתור החולם הגדול לשוויון וכבוד האדם ,ועד לסופו הטראגי.
 .8האניגמה במבצע קציצה /אורה מורג
הוצאת ידיעות ספרים

סיפור מתח היסטורי העוסק באחת התקופות הסוערות ביותר :מלחמת העולם השנייה ,ומתמקד באחד המבצעים המבריקים
ביותר בתקופה זו ,שבו שולבו הונאה מחוכמת ויצירתיות.
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 .9לעוף כמו איירס /ג'יל לואיס
קרן הוצאה לאור

סיפורם של קאלום בן ה ,12-מכפר צפוני בסקוטלנד ,אייריס ,ציפור ָשל ְָך ענקית ונדירה המקננת ביער שעל גדת הנהר ,ואנשי
הכפר ,הנרתמים להצלתה של אייריס מפני הסכנות והפגעים שאורבים לה בדרך.

 .11הביתה מערבות השמש /אורי אורלב
הוצאת כתר

סיפור התבגרותו של אליושה ,הנאלץ להשאיר מאחורי גבו את עולמו הישן ,ונמלט עם משפחתו לברית המועצות מפני הצבא
הגרמני .עם אמו ,שתי אחיותיו ואחיו התינוק הוא יוצא למסע מרתק אל חיים חדשים בערבות השמש של קזחסטן.

 .11כמעט שם /רועי סלמן
הוצאת ידיעות ספרים

סיפורו של זוהר בן ה 13-המחפש מקום שבו ירגיש שייך ומנסה לחשוף סוד גדול שמסתירים ממנו .זוהר מתמודד עם טרגדיה
אישית ,דמיונות פרועים וסיוטים שלא נותנים לו מנוח.

 .12תריסים ירוקים פתוחים /רונית לוינשטיין מלץ
הוצאת ידיעות ספרים

מסעה הבלשי של ראובנה ,תלמידת כיתה ו' ,בעקבות שמה  -מוביל אותה אל שבילי זיכרון יעקב ,שם היא פוגשת מקומות
מיוחדים ודמויות שהפכו לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של המקום.

 .13גורלו של אפולו  -2הנבואה האפלה /ריק ריירדן
הוצאת זמורה ביתן

הרפתקה מותחת ומצחיקה עם הגיבור הכי אנושי שיש :אפולו האֵ ל מהאולימפוס .שילוב של מיתולוגיה ופנטזיה ,דמיון ומתח.

 .14הלוויתן מבבל /הגר ינאי
הוצאת כתר

ממלכת בבל היא ממלכה מופלאה שבה כישוף ומדע ,שדים ומכונות ,מתערבבים זה בזה .זוהי פנטזיה השואלת מוטיבים מן
המיתולוגיה היהודית ,הבבלית והשומרית ומזקקת מהם יקום והיסטוריה חדשים.

 .15אגם הצללים /רוני גלבפיש
הוצאת דג זהב

התאומות הג׳ינג׳יות תמר ויערה ,בנות לשבט עתיק ומסתורי ,נקלעות להרפתקה מסחררת בין חיות פרא ויצורי כשף .לצד
אחיהן הבכור אייר הן יעמדו במרכזה של מלחמה המאיימת להשמיד את מקור הקסם עצמו.

 .16הנסיך הקטן /אנטואן דה סנט-אכזופרי
הוצאת כנרת זמורה ביתן

במהלך מסעותיו של הנסיך הקטן מביתו שבין הכוכבים אל כוכב הלכת שלנו הוא נתקל בכל מיני סוגים של מבוגרים ,ובשועל
אחד שמלמד אותו לראות את הדברים החשובים שבחיים .יצירת מופת יחידה במינה ,החוצה גילים ותרבויות.

 .17הרפתקאותיו של טום סוייר /מארק טווין
הוצאת אריה ניר

אחד מספרי הנעורים הידועים והאהובים ביותר בכל הזמנים .עלילות ילד אחד שובב המוכר למיליוני קוראים בעולם ,בקיץ אחד
מפתיע במיוחד בעיירה הנידחת סנט פיטרסברג שעל גדות המיסיסיפי בלב ארצות הברית .סיפור על תעלומת רצח ,על חברות,
אהבה ומשפחה.
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 .18שבועת האדרה /דורית אורגד
הוצאת הקיבוץ המאוחד

באמצעות נער המספר על עצמו בגוף ראשון ,מגוללת הסופרת דורית אורגד את סיפורה של עדת יוצאי אתיופיה ואת המסע
הקשה ורב התלאות שלה לישראל.
 .19תעתועים /אתי אלבוים
הוצאת ידיעות ספרים

אלאיה בת ה 16-היא משרתת בארמון של מגילנדו ,ממלכה שתושביה הם קוסמים ,יצורים ואנשים שנדחו מן העולם הרגיל
והוגדרו כ"חריגים" .במהלך מופע קסמים מול תושבי הממלכה ,נעלם אביה של אלאיה ,והיא נשאבת לתוך עולם של מזימות,
ונאלצת לצאת למסע אל העולם החיצוני ,מעבר לגבולות הממלכה.

 .21יוצאת מהמשחק /פנינה אריאל
הוצאת הקיבוץ המאוחד

רותם מחליפה את אחיה הצעיר במקום עבודתו ומהר מאוד מגלה כי תעלומה גדולה מטילה עליו צל כבד ,תעלומה שגוררת גם
אותה פנימה .בתוך סיפור בלשים מרתק פורשת הסופרת מערכת משפחתית מורכבת ומסוכסכת.

 .21בודדה במערכה /אורנה בורדמן
הוצאת ידיעות ספרים

בימי מרד בני מתתיהו ואחיהם היהודים בשליט היווני ,נערה יהודייה ואציל יווני הנשואים זה לזה ,מוצאים את עצמם משני צדי
המתרס ,ומוכיחים שלחוכמה ,לאנושיות ולאהבה אין גבולות.

 .22רואים רחוק /אורנה בורדמן
הוצאת ידיעות ספרים

סיפורם הסוחף והמרגש של איתן ,נכדו של ראש שבט בנימין ,שנותר יחיד ממשפחתו לאחר מלחמת אחים נוראה ,ועטרה,
ההולכת בדרכי אביה ,אביחי הכ הן ,המטיף לבנות ישראל להינשא דווקא לבני בנימין המוחרמים כדי לקומם את השבט
מהריסותיו.
 .23יומנה של לוכדת כרישים /אורית ברגמן
הוצאת אסיה

זהו קיץ סוער ורב תהפוכות בחייה של גל ,שיוצאת לפענח את חידת היעלמותו של אביה .לשם כך היא בורחת לאילת ומצטרפת
לצוות הצוללים במצפה התת ימי .בהדרגה נחשפים פרטים מסיפורו של האב וגל זוכה לתובנות מרתקות ומשנות חיים.

 .24גודאי /זהבה גושן ומעין בן הגיא
הוצאת אסיה

גו ַּדאי ,ילדה שמפחדת לטפס על עצים ובטוחה שהיא מכוערת ,נוטשת את חיק משפחתה ואת כפר ילדותה כדי להיות הראשונה
שתלמד בבית הספר .במהרה היא תצא לדרך ארוכה יותר ,אל עיר הפלאות המצופה זהב והנוטפת דבש – יֵרו ּסַ לֵם.
 .25יש ילדים זיגזג /דויד גרוסמן
הוצאת הקיבוץ המאוחד

נונו עולה על הרכבת בירושלים ונוסע לביקור משפחתי בחיפה .הוא לא יגיע לשם .בדרכו הוא ייקלע למסע של פשעים קטנים
וגדולים ,ובמהלך המאורעות המתעתעים ייחשף בפניו הסיפור האמיתי של הוריו ושלו .ספר מרתק ומיוחד במינו ,המיועד לבני
הנעורים ולמבוגרים כאחד.

 .26הבריון של ארצ׳ר /דיאנה וויין ג׳ונס
הוצאת גרף
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ספר מקורי ומשעשע על הווארד ואחותו ,שחייהם הפכו ביום אחד למסכת של הטרדות והתשה מצד כל רשויות העיר :ממחלקת
הבינוי בעירייה ועד לתזמורת המצעדים המקומית .הווארד רוצה לשים סוף לדבר ,אך ככל שהוא חוקר ,כך מתעמקים
שורשי התעלומה.
 .27הפחד לדרוס שליח פיצה /רותי ויטל-גלעד
הוצאת קרן

עלמה מתחילה לעבוד בבית קפה בחופש הגדול ,וחוץ מללמוד להכין סלט קצוץ דק ,היא לומדת להכיר אנשים ולהכיר את
עצמה .ברגישות ובהומור נחשף עולמה של נערה צעירה ,המתמודדת עם אובדן אב ועם יכולתה להאמין בעצמה ולהמשיך
קדימה.

 .28האישה ששינתה את אמריקה /תמר ורטה זהבי
הוצאת הקיבוץ המאוחד

סיפורה המרתק ומעורר ההשראה של הרייט ביצ’ר סטו ,שלחמה למען איסור על העבדו ּת ושחרור העבדים לחופשיִ ,
ושספרה –
אוהל הדוד תום – טלטל ושינה את העולם כולו.
 .29האיש ששתל עצים /ז׳ן ז׳יונו
הוצאת אסיה

רועה צאן צרפתי מביא מרפא לחולי ולצחיחות של מדינתו בין שתי מלחמות העולם באמצעות שתילת עצים .הודות לו חבל ארץ
שומם יוער מחדש ושב לחיות ולשגשג .הספר הוא משל על עוצמת יכולתו של אדם אחד מופלא ונחוש ,לשנות מציאות.
 .31לעזוב בית /יונה טפר
הוצאת הקיבוץ המאוחד

סיפור פינוי הילדים מיישובי הגליל במלחמת השחרור מסופר מבעד לעיניה של גלילה ,המפונה עם ילדי הקיבוץ מביתה והופכת
לפליטה בעיר חיפה.

 .31אני מלאלה /מלאלה יוספזאי
הוצאת כנרת זמורה ביתן

כשהטאליבן השתלטו על עמק סוואט בפקיסטאן ,רק ילדה אחת פצתה פה .מלאלה יוספזאי סירבה לשתוק ולחמה על זכותה
לחינוך .באוקטובר  2112היא נורתה בראשה על ידי הטאליבן שעה שחזרה מבית הספר .בדרך נס היא ניצלה ,ומאז היא
ממשיכה את מסעה למען החינוך.

 .32הזדמנות לעבר חדש /רונית לוינשטיין מלץ
הוצאת ידיעות ספרים

מה עושה אדם שמתעורר במקום זר ומתברר לו שאינו זוכר דבר? לא את שמו ,לא את הוריו ,ואף לא את מקום הולדתו .זהו
סיפור חייו המופלא של טובי ,שעשרים שנות חייו הראשונות אבדו לו .האם באמת חייב אדם לדעת מאין בא כדי להבין לאן הוא
הולך?
 .33בודדים בשנחאי /אורית עוזיאל
הוצאת הקיבוץ המאוחד

סיפור מרתק המתרחש בשנחאי ונשען על אירועים היסטוריים אמיתיים .אריקה בת ה 17-ואחיה תיאו בן ה 15-נאלצים להימלט
מגרמניה הנאצית לאחר פרעות "ליל הבדולח" .הם מפליגים לבדם לשנחאי הרחוקה ,המקום היחיד שבו יכלו הפליטים היהודים
למצוא מקלט.
 .34להעריץ את ג׳נה פוקס /מרי פירסון
הוצאת טל מאי

לאחר שהייתה מעורבת בתאונה ,שקעה ג'נה פוקס בתרדמת .כעבור שנה היא מתעוררת ,ולא זוכרת דבר מעברה.
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הוריה מראים לה סרטים שצילמו לאורך חייה כדי להצית את הזיכרון שלה מחדש ,אבל משהו לא מסתדר .האם היא באמת
אותה נערה שהיא רואה על המסך?
 .35עד שאבא יחזור /יהודית רותם
הוצאת כנרת זמורה ביתן

בגיל שמונה מתחיל ר ֹובּ י את מסע הבריחה שלו ממולדתו ,לאחר שנכבשה על ידי הנאצים .הוא עובר לבדו מעיר לעיר,
ממשפחה למשפחה ,ובכל מחבוא נאלץ להסתגל לשֵ ם חדש ,ללמוד חוקים חדשים כדי להציל את עצמו ,ולשכוח את כל מה
שידע קודם לכן.
 .36שלושה בסירה אחת (מלבד הכלב) /ג׳רום ק .ג׳רום
הוצאת אריה ניר

סיפורם של שלושה בחורים עליזים ותימהוניים וכלב ,היוצאים לחופשת שיט ממושכת בסירה קטנה על פני נהר התמזה
שבאנגליה .במהרה הופך מסע תמים זה לרצף של אירועים מוזרים ,מלאי הומור וכישלונות מביכים ומצחיקים.

 .37כלבם של בני בסקרוויל ועוד סיפורים  /ארתור קונן דויל
הוצאת אריה ניר

מה עשה ,ועדיין עושה את שרלוק הולמס ,הבלש הוויקטוריאני היבשושי והמתנשא ,לדמות אהודה ונערצת על דורות של קוראים
עד עצם ימינו אלה? התשובה בספר הרפתקאות שרלוק הולמס ,הכולל את הנובלה המפורסמת "כלבם של בני בסקרוויל".

 .38מסע בזמן עם אוגר /רוס וולפרד
הוצאת דני ספרים

ליום הולדתו ה 12-מקבל אל צ'ודהארי מכתב מאביו המת .המכתב מפנה אותו אל מרתף ביתם הישן ,שם מוצא אל מכונת זמן
המורכבת מגיגית פח ומחשב ישן .במכתב גם מוטלת עליו משימה :לחזור בזמן לשנת  1984ולמנוע את תאונת הקרטינג שבה
אביו עתיד למצוא את מותו  .אבל כפי שאל מגלה במהרה ,חזרה בזמן שלושים שנה דורשת יותר מדמיון ואומץ ,אלא גם לשקר
לאמא שלך ,לגנוב טוסטוס ולהעלות את בית הספר באש – אה ,וגם להציל מדי פעם מסכנה את אוגר המחמד שלך...

 111 .39ימים עם אפריל מאי /אידית בולברינג
הוצאת דני ספרים

קוראים לי אפריל-מאי פברואר ...ברצינות .כשנולדתי ,פלאפי ואמא לא הצליחו להגיע להסכמה על השם שלי .פלאפי חשב
שאפריל הוא החודש הכי יפה בשנה .אמא אהבה את מאי .יש לי שם של לוח שנה...

 .41חנות הספרים של המכשף הרשע /דיליה שרמן
הוצאת עוץ

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? לניק אין חבר בעולם .אבל עומדת להיות לו חברה חדשה .היא תעזור לו
להתמודד עם הזקן ,ואף תעזור לו לגלות את עצמו .יש רק עניין קטן :החברה הזאת לא אנושית .היא חנות ספרים.

 .41השחר של גאיה /שגית אמת
הוצאת כתר

בעוד חברותיה של גאיה מגלות את ניצני הבגרות ואת בני המין השני ,נאלצת גאיה ,תלמידת כיתה ז´מרמת גן ,להתמודד עם
מחלה קשה המסכנת את חייה .אך לא רק המחלה עומדת במרכז חייה .בצד המחלה מטפחת גאיה אהבה גדולה וסודית .בסוף
אותה שנה תזכה גאיה להכיר את העולם ואת עצמה מזווית חדשה.

 .42אהבת הנער ממרוקו /מאת דורית אורגד
הוצאת הקיבוץ המאוחד

הספר מגולל את סיפורו המרגש של עמרם אלפסי נער בן  ,14המתגורר ב"מלאח"( ,הרובע היהודי) של מרקש ,ולמרות הקשיים
העומדים בדרכו מצליח להגשים את שאיפותיו.

