ספרי המצעד תשע"ו לכתות א-ג

מתקן החלומות /אורי אורבך
• מתקן החלומות הוא סיפור
בחרוזים מלא חן ודמיון על
הדברים החשובים באמת
ביחסים בין בני האדם.
ספר לילדים ,למבוגרים
ומי שחולם.

עלש מכשף חדש בשכונה  /ארבליך-בריפמן אשכר
• לכל שכונה מגיעים מדי
פעם שכנים חדשים ,אבל
כשהם עוברים לגור דו ֲקא
בבית נטוש ורדוף רוחות
של דרקונים ,ברור שזאת
ִ
תחילתה של הרפתקה...

דב ושמו פדינגטון  /בונד מיקל
• דוב אחד קטן ,נמצא בתחנת
רכבת לונדונית עם פתק שתלוי
על צווארו" :נא לדאוג לדוב הזה,
תודה" .למזלו מוצאים אותו בני
משפחת בראון ,שמציעים לו לבוא
לגור איתם.
בני משפחת בראון מגלים איך זה
לחיות בבית אחד עם דוב "מסוג
נדיר מאוד" ,ופדינגטון מצדו
מנסה לגלות ולהבין איך
מתנהלים הדברים בסביבה
המתורבתת שלתוכה נחת.
• זהו ספור על קבלת האחר
והשתלבותו בעולם זר לחלוטין.

אוטובוס ושמו עדן  /גרהם בוב
•

האוטובוס הופיע יום אחד
בשכונה שבה גרו סטלה
והוריה .הוא היה מלוכלך,
בתוכו היו בקבוקים ,פחיות
ואשפה .תוך ימים נעשה
האוטובוס למוקד
התעניינותם של מבוגרים
וילדים בשכונה הדלה
למראה ,האוטובוס שהפך
למועדון שכונתי
התמלא חיים .עד שיום אחד
הופיעה משאית גרר...

הנסיכה פוזי והתהלוכה של כיתה א'
מאת גרין סטפני
• לְּפֹו ִזי יֵׁש סֹוד:
ּבר ַגע ׁשֶ ִהיא לֹובֶׁשֶ ת אֶ ת
ֶ
חֲ צ ִָאית ַה ָּבלֶט ַהו ְֻרדָ ה ׁשֶ לָּה
ִהיא נֶהֱ פֶ כֶת ִלנ ְִסיכָה ַא ִמיצָה
ׁשֶ יְכֹולָה ַלעֲ ׂשֹות ַהּכל!
ַהיֹום הָ ִראׁשֹון ַל ִל ִ
ימודים ּב ִכתָ ה
א´ מתקרב.
ּפֹו ִזי ִתצְטָ ֵרְך ַ
לֹומר ׁשָ לֹום
ְאמָ ה ול ִ
ל ִ
ְה ָּכנֵס ַל ִּכתָ ה ְל ַגמְ ֵרי
ְל ַבדָ ּה.
לו ַרק י ָ ְכלָה ִללְּבוׁש ְל ֵבית ַה ֵספֶ ר
אֶ ת חֲ צ ִָאית ַה ָּבלֶט ׁשֶ לָה...
• מתאים לראשית הקריאה!

הלורקס או זרע הביפולו /דוקטור סוס
• "דוקטור סוס מתגלה
כאחד הסופרים הקלאסיים
של ימינו .מה עושה את
ספריו לבני אלמות? יש
בהם שטף לשוני והבנה
מעמיקה כלפי דמיונו
היוצר של הילד ,יש בהם
משהו בלתי-ניתן-להגדרה,
ההופך את דוקטור סוס
לגאון".

ידי הזהב של קלואי  /דיפוצ'יו קלי
ּפֹורט,
ִהיא ֹלא ּכָל ּכְָך טֹובָה ִּבסְ ְ
•
וכְׁשֶ ִהיא רֹוקֶ דֶ ת ָּבלֶט ִהיא נִ ְר ֵאית
ּכְמֹו גָמָ ל ַעל סְ קֶ ִטים .אֲ בָל יֵׁש
ַמשֶ הו ׁשֶ ִהיא טֹובָה ּבֹו מְ אֹוד –
ירהִ .לקְ ִ
לֹואי יֵׁש י ְֵדי זָהָ ב,
י ְ ִצ ָ
ובְעֶ ז ְַרת ִדמְ יֹון ,חָ ִריצות ו ְ ַכמות
גְדֹולָה ׁשֶ ל ֵעינַיִם זָזֹות ִמּפְ ַלסְ ִטיק –
ִהיא יֹוצ ֶֶרת אֶ ת ַהדְ ב ִָרים הֲ ִכי י ִָפים.
ּכְׁשֶ ַלחֲ ב ְֶרתָ ּה ַהּטֹובָה ּב ֵ
ְיֹותר יֵׁש יֹום
הֻ לֶדֶ ת ,ו ְַה ַמתָ נָה ׁשֶ ָרצְתָ ה ל ֵ
ָתת לָּה
ְּכבָר נִקְ נְתָ ה ַעל י ְֵדי ִמיׁשֶ ִהי ַאחֶ ֶרת,
קְ ִ
לֹואי ַמחְ ִליטָ ה לְהָ ִכין ּב ְַעצְמָ ּה
ַמתְ נַת יֹום הֻ לֶדֶ ת ִּבל ִ
ְתי נִׁשְ ַּכ ַחת!

ארנב הקטיפה  /וילאמס מרג'רי
• הילד והארנב היו תמיד
יחד ,חברים ,שותפים
למשחקים ,לשיחות,
לסודות ,להרפתקאות .הם
היו מאושרים .כשארנב
הקטיפה שמע את הילד
אומר 'הוא לא צעצוע .הוא
אמיתי!' הוא התמלא
אושר.
• האם כך זה ימשך או יתכן
שיגיע רגע הפרידה.

מולו וצאגי  /ורטה-זהבי תמרר
• ספור אמיתי על אחות ואח
שחיו חיי שלווה עם
הוריהם בסודן עד
שהמלחמה הניסה את
המשפחה לכפר גדול
יותר .משם שלחו ההורים
החרדים את ילדיהם
מזרחה לעבר הגבול ,כדי
שיצאו מן המדינה ,יגיעו
לחוף המבטחים של מחנה
פליטים וממנו אל דודם.

דיאן ואני  /יובל-יאיר שירלי
• סיפור אמיתי ,על אישה
אמיצה ,שהיתה ילדה קטנה
גם היא שנאה להירדם לבד,
ודוקא היא הפכה לאשה
הראשונה שישנה לבד
בג´ונגל החשוך ,הראשונה
שחיה עם גורילות והושיטה
להן יד .זהו סיפורה של דיאן
פוסי שהקדישה את חייה
לחקר הגורילות והצלתן.
•

המסע אל האי אולי /ילן-שטקליס מרים
• קוץ הדוב ,מוץ החתול ודני
יוצאים באמצע הלילה למסע
אל הרופא הגדול של
הצעצועים ,כדי לתקן את
הבובה השבורה אלישבע.
•
• אבל הרופא נמצא בארץ
רחוקה -רחוקה  -היא שוכנת
באי "אולי" בלב האוקינוס
הגדול ,ורק הלויתן הזקן
מכיר את הדרך לשם.
•
• לאן יוביל אותם מסעם
הארוך ,ומה יעלה בגורלה
של אלישבע?

מה עושים עם רעיון ? /ימאדה קובי
• זה מתחיל מרעיון קטן,
כזה שמגרד קצת ונתקע
במחשבה ,והופך לאט
לאט ליישות עצמאית,
נפרדת ומרהיבה
• שמשנה את העולם.
• ספר עתיר דימיון לילדים
ומבוגרים כאחד עם
איורים יפיפיים.

אלה –קרי /ינס אלי
• סיפורה של ילדה לאפית
החיה בצפון הרחוק .היא
יוצאת למרעה עם איילי
הצפון ,נודדת לערים עם
משפחתה וקוטפת את עלי
הלבנה הגמישים לעשות
רצפה ל"קוטה" -בית הקיץ
של המשפחה.
• סיפור אמיתי בסדרת "ילדי
העולם".

הנמר של שלמה המלך /שלומית כהן-אסיף
• מסופר בו על הילד שלמה
שמארח בחדרו חיות
רבות ,מחיפושית ועד
נמר ,ולומד לדבר בשפתן.
אמו מגרשת את החיות,
אך הפלא ופלא  -הן שבות
לארמון בדרך משונה.
• אגדה קסומה על חוכמה
וחיות!

בילבי באה העירה וספורים אחרים
מאת לינדגרן אסטריד וונג נימן אינגריד
• הסיפור מכיל אוסף של
רצועות קומיקס
שכתבה ַאסְ טְ ִריד
ִלינ ְְדג ְֶרן ואיירה ִאי ְנג ְִריד וַנְג
ִנימֶ ן בשנת  1957עבור
עיתון שוודי לילדים .בספר
הרפתקאות מצחיקות של
בילבי וחבריה הטובים טומי
ואניקה ,כל אוהבי
בילביישמחו במהדורה
חדשה זו.

סיפורו של פרדיננד /ליף מונרו
• פרדיננד הוא פר ,אמנם
חזק מאוד ,גדול וכבד ,אך
תכונותיו אלה אינן מונעות
ממנו להיות שונה
מהמקובל .הוא פשוט
אוהב שקט  ,להריח את
הפרחים ולא להילחם
במלחמות השוורים.
• הספר תורגם ל  60שפות
ומופיע במהדורה חדשה.

זרעים של מסטיק /נאור לאה
• אחת היצירות האהובות
ביותר על הורים וילדים זה
קרוב לחמישים שנה.
ראשיתה כמחזמר שהועלה
בקיבוץ בית אלפא .את
המחזה והשירים כתבה
לאה נאור והלחנים חוברו
על-ידי נחום היימן.
• המחזמר כונס בספר שזכה
במהדורה נוספת חדשה
בליווי איורים נפלאים.

קלידוסקופ  /ניסימוב חוה
• חפץ אחד מלווה את אווה במהלך
השנים ,מימי הגטו עד עלייתה
ארצה :הקליידוסקופ שקיבלה מבן-
דודה ביום הולדתה החמישי ,שחל
סמוך לתחילת המלחמה.
ההתבוננות בחור העגול שבגליל
הקרטון מאפשרת לילדה הקטנה
להיזכר בכל הטוב שהיה לפני
המלחמה ,בשלווה ,באוכל הטעים
של סבתא  ..משחקי הדימיון
מקלים עליה את התקופה הקשה.
• איורים בעלי משמעות מיוחדת!

נמאס  /סופר גלעד
•
•
•
•
•

שוב דג לארוחת
הצהרים?
גם היום לא קרה כלום?
ולשרגא (כלב הים)
נמאס!
אבל בדיוק אז קורה
משהו...
גלעד סופר מאייר וכותב
את ספריו בהומור
וקלילות.

תעלולי אבא גברהנה
מאת סידון אפרים ושיברו מסקי
• ספר משעשע ,ובעקר
משמח ,הפותח לנו צהר
נוסף אל תרבותם של
יהודי אתיופיה.
• אבא גברהנה הוא דמות
ידועה בספרות העממית
של אתיופיה ,איכר פשוט
שופע חכמה היודע
להצחיק את בני כפרו.

מלך המלח ונסיך הפלפל /סידון אפרים
• שני נסיכים ,שני
הרפתקנים,
שני חובבי מסעות.
האחד סקרן ,מלא
רצון טוב ונדיב,
האחר כולו מלא
תאוות בצע וקנאה.

בול הגדול מכולם  /פלדמן יואב
• הוויקינגים צועדים לקרב.
בקצה הטור משתרך לו בול
הקטן ,שמתקשה לעמוד
בקצב ,כשאר חבריו .חיש
מהר הוא מושלך מצבא
הלוחמים על ידי המפקד
מאגנוס גדל הגוף .הוא חוזר
לכפרו ,עצוב ומושפל ,חסר
עבודה ואובד עצות  -מה
יוכל כבר בול הקטן להיות?
כך ,יצא לו בול למסע של
חיפוש עצמי והפתעות.

מכתב לביאליק  /פרימו רינת
• ִלי ִלי לֹומֶ דֶ ת ַּב ִּכתָ ה אֶ ת
ַה ִ
שיר ׁשֶ ל ְּבי ָא ִליק " ַקן
ִצּפֹור" וצ ְִריכָה ְל ַציֵר ִציור.
ִהיא ַ
יֹוד ַעת ּב ְִדיוק מָ ה ִהיא
רֹוצָה ְל ַציֵר :אֶ ת
ַה ַהסְ ּפֶ נְתָ ִעיר ׁשֶ נִמְ צָא ְּבכָל
ֵּביצָה ַּב ֵקן.
אֲ בָל ֵאיְך נִ ְראֶ ה
ַהסְ ּפֶ נְתָ ִעיר?
ִהיא ַאף ַּפ ַעם ֹלא ָראֲ תָ ה
ַחיָה ּכָז ֹאת ...

עוגות בחלל /ריב פיליפ
• אסטרה ומשפחתה נוסעים
בחלל אל ביתם החדש
שעל הכוכב נובה מונדי,
כשפתאום החללית
מותקפת! קפקייקס
קטלניים ,מאפינים
מפלצתיים ותופינים
טורפים – עוגות מרושעות
השתלטו על הסיפון!
• סיפור מדע בדיוני מצחיק!

מלכה בירושלים
שם-טוב תמי ,זנדבנק רחלה
• ִאמָ א ִהב ִ
ְטיחָ ה ַתחְ ּפ ֹׂשֶ ת
ו ַבסֹוף ֹלא ִקיְמָ ה.
• "ולְמָ ה ִת ְר ִצי ל ִ
ְהתְ ַח ֵּפׂש?"
• ַמ ְלּכָה ַ
יֹוד ַעת ׁשֶ יֵׁש ַרק
ַתחְ ּפ ֹׂשֶ ת ַ
ַאחת ִּבׁשְ ִבילָּה,
אֲ בָל ִהיא עֲ ַדיִן ֹלא ַ
יֹוד ַעת
ׁשֶ עֹוד ֶר ַגע קָ טָ ן אֶ חָ ד
ְהתְ ַג ֵ
ַתתְ ִחיל ל ִ
שם
ַה ִמׁשְ ָאלָה ׁשֶ לָּה :ל ִ
ְהתְ ַח ֵּפׂש
ל ַ
ְמ ְלּכָה.

