ספרי המצעד תשע"ו לכתות ד-ו

תעלומת החטיפה המסתורית
מאת מיכאל אבס
ראׁש־הָ עִ יר נֶחְ טַ ףֻּ ,כלָם רֹועֲ דִ ים מִ פַ חַ ד ִב ְגלָל הַ פֹוׁשֵׁ עַ

ּנֹורא ,הַ מִ ׁשְ טָ ָרה עֹומֶ דֶ ת חַ סְ ַרת אֹונִים ,ו ְַרק חֲ ַ
בּורת
הַ ָ
יְלָדִ ים אַ מִ יצִים יֹוצֵׁאת לְמִ ְרדָ ף לֵׁילִי מְ סֻּ כָן...
תַ עֲ לּומַ ת הַ חֲ טִ יפָ ה הַ מִ סְ ִ
תֹורית הּוא הַ סֵׁ פֶ ר הָ ִראׁשֹון
בְסִ דְ ַרת מִ שְ חֲ קֵׁ י בִלּוׁש ,פְ ִרי עֵׁ טֹו ׁשֶ ל מִ יכָאֵׁ ל אַ בַס .כָל

פֶ ֶרק בְסֵׁ פֶ ר זֶה הּוא לְמַ עֲ שֶ ה תַ עֲ לּומָ ה אֹו חִ ידָ ה,
ו ְהַ תַ פְקִ יד ׁשֶ ָלכֶם הּוא לְהַ פְ עִ יל אֶ ת הַ חּוׁש הַ ַבלָׁשִ י ּו ְלגַלֹות
אֶ ת הַ פִתְ רֹון לַתַ עֲ לּומָ הָ .אז בֹואּו לְפַ צֵׁחַ מַ עֲ שֵׁ י ׁש ֹׁד וְלִפְתֹור
חִ ידֹות מִ סְ ִ
תֹורּיֹות ו ְתַ עֲ לּומֹות פֶ ׁשַ ע מַ דְ הִ ימֹות.

הָ כִינּו פִ נְקָ ס ,פָ נָס ,זְכּוכִית מַ גְדֶ לֶתּ ,ובְעִ קָ ר ר ֹׁאׁש פָתּוחַ
ִירתִ י -
ו ִיצ ָ
ּוצְאּו לַהַ ְרפַתְ קָ ה!

שבועת ה"אדרה"
מאת דורית אורגד

הסיפור מתרחש באתיופיה ,זמן קצר לפני "מבצע משה",
שבמהלכו עלו לישראל יהודים רבים ממדינה זו .הוא
מסופר מפיו של ממו ,נער יהודי ,בן למשפחה שחיה בכפר
אתיופי ומתכננת לעלות לארץ .בכפר של ממו ,כמו בכפרים
אחרים באתיופיה ,פועל מיסיון נוצרי ,שעובדיו מנסים
למשוך אליו נערים יהודים וכך ללחוץ על המשפחות
היהודיות שימירו את דתן .בתגובה מחליטים הוריו של ממו
לשלוח אותו אל אחותו הנשואה ,שגרה במקום אחר .אולם
מיד אחרי המסע הרגלי המפרך של ממו אל אחותו מתחיל
מסע הרבה יותר קשה וארוך  -המסע אל ארץ ישראל .וכך
ממו ,חלק מבני משפחתו ,ויהודים אחרים עושים ביחד את
הדרך הארוכה והמסוכנת אל גבול סודאן ,שממנה יוכלו
לעלות לישראל.
מתוך אתר "כנפיים" – מט"ח

הילדה שאני אוהב
מאת יהודה אטלס
•

•
•

•
•

זהו אוסף שני המשך לספר "הילד הזה
הוא אני" .כאן הילד כבר גדול יותר .הּוא
תַ לְמִ יד בֵׁית-סֵׁ פֶ ר ו ְעָ סּוק בַמֹורֹותַ ,בחֶ ב ְָרה,
בַשִ ִ
עּורים ,בַסְ פ ִָריםְ ,בי ַחֲ סֵׁ י ָבנִים-בָנֹות
ּו ַבמֶ ה ׁשֶ ּנ ְִראֶ ה כְַאהֲ בֹות ִראׁשֹונֹות; הּוא
מִ תְ בֹונֵׁן סְ בִיבֹו ְבי ֶֶתר חַ דּות וְי ֵׁׁש לֹו עַ י ִן
בִקָ ְרתִ ית ְלפַׁשְ לֹות ּו ְלזִּיּופִים ׁשֶ ל הַ מְ ֻּבג ִָרים;
הּוא תֹוהֶ ה עַ ל טֶ בַע הָ ָאדָ ם ו ְעַ ל י ַחֲ סֵׁ י אֱ נֹוׁש
ּומְ נַסֶ ה לְהָ בִין אֶ ת הָ עֹולָם ׁשֶ בֹו הּוא חַ י,
וְגַם אֶ ת עַ צְמֹו.
הא ֹׁסֶ ף "הַ ּיַלְדָ ה ׁשֶ אֲ נִי אֹוהֵׁ ב" מְ ֻּלּוֶה בְאִ ֵׁ
ּיּורי
הַ חַ לֹונֹות הָ אֲ הּובִים ׁשֶ ל דָ נִי קֶ ְרמַ ןׁ ,שֶ הָ פְכּו
חֵׁ לֶק ִבלְתִ י נִפ ְָרד מֵׁ הַ שִ ִ
ירים .קֶ ְרמַ ן ִצּיֵׁר אֶ ת
כָל הַ צ ִ
ִּיּורים מֵׁ חָ דָ ׁש בִמְ י ֻּחָ ד לְסֵׁ פֶ ר זֶה –
ו ְהַ פַעַ ם ְב ֶצבַע.
קְ ִריָאה מְ הַ ּנָה! כִי הַ ּיֶלֶד הַ זֶה הּוא ֻּכלָנּו.

עוצמה מעוץ
מאת פרנק ל .באום
•

זהו ספר ההמשך השני של הקוסם מארץ
עוץ .הספר מחזיר את דורותי ,גיבורת הספר
שפתח את הסדרה ,אל ארץ עוץ; כשדורותי
והדוד הנרי הפליגו לביקור משפחתי באוסטרליה
התחוללה בים סופה איומה .דורותי שחיפשה את
הדוד הנרי על סיפון האונייה נאחזה לרגע בלול
תרנגולות שהיה קשור אל המעקה ,ומשב פתאומי
של רוח חזקה קרע את הילדה ואת הלול מן
הסיפון והשליכם אל בין הגלים .דורותי שלא
איבדה את עשתונותיה המשיכה לאחוז בקורות
הלול ,טיפסה וייצבה את עצמה על רצפתו ,וכך
עבר עליה הלילה .רק בבוקר כשפקחה את עיניה,
גילתה שלא הייתה לבדה בלול התרנגולות;
הניצולה האחרת הייתה תרנגולת צהובה
פטפטנית ,שהפכה לחברתה הנאמנה של דורותי
במסע הזה .אחר כך הופיעו אמנם גם ידידיה
מהמסע הראשון ,אבל בילינה התרנגולת 'היא
הגיבורה האמתית של הספר עוצמה מעוץ

•

(מתוך אחרית דבר מאת המתרגמת גילי בר-
הלל סמו).

לורד פונטלרוי הקטן/ברנט פרנסס הודג'סון
• ילד יתום הופך ליורש עצר של
רוזן נכבד .הקורא מוזמן ליטול
חלק בפגישה נוגעת ללב בין
פונטלרוי הקטן בעל הלב
האוהב ,האמיץ והבוטח ,לבין
סבו הרוזן ,איש גלמוד וקשה
לב ,שבהשפעת נכדו ,מגלה
לראשונה בעצמו טוב לב
ונדיבות רוח ,ולומד כי אצילות
אמיתית היא בראש ובראשונה
אצילות הנפש .ספר זה של
הודג'סטון ברנט ראה אור
לראשונה ב  1886 -זכה עכשו
לתרגום חדש ועכשוי.

המרוץ אחר המדליה ההודית /יוסי גודארד
• סיפור מדהים על מסע
טרמפים רב מכשולים ,מלא
הרפתקאות והפתעות,
מארץ ישראל להודו
הרחוקה ,במרוץ נגד הזמן,
כדי להספיק להשתתף
במשחקי אליפות אסיה.
• למרבה הפלא הסיפור
שנשמע דמיוני כולו אמת
והוא קרה לאביו של מחבר
הספר.

למרבה המזל החלב /גיימן ניל
• אבא יוצא לקנות חלב
לארוחת הבוקר של ילדיו
ומוצא עצמו נגרר להרפתקה
מעבר לזמן ולחלל.
הוא יימלט מחייזרים
ירקרקים ושמנוניים ,ייאלץ
על ידי פירטים לצעוד על
קרש ,כמעט יוקרב ֵׁ
לאל הר
געש ,יילחם בערפדים,
וכמובן ,יציל את העולם.
• ספר פנטזיה המלווה
באיורים רבים ומיוחדים.

אנה פרנק /דייוידסון סוזנה
• בגיל שלוש עשרה נכנסה
אנה פרנק עם בני משפחתה
למחבוא סודי כדי להסתתר
מהנאצים .במשך שנתיים
אסור היה לה לצאת החוצה,
לרוץ ,לצעוק או לצחוק בקול
רם מדי .במקום זאת ,היא
מילאה את היומן שקיבלה
ליום הולדתה במחשבותיה
וברגשותיה ,עד ליום בו
נתפסו בני המשפחה ונשלחו
למחנות הריכוז.

כלב קו  /ווטסון טום
• ספר משעשע עם איורים
יפים המתמקד בחבורת
כלבים שמחפשים את
ההמבורגר המושלם.
• הוא יגרום לכם
לבכות...הוא יגרם לכם
לצחוק ...ובעיקר ,הוא
יעשה לכם חשק לאכל.

המעודדת הסודית של תיקי /יונה טפר
• תיקי ,תלמידת כתה ד'
משתתפת בחוג התעמלות
קרקע ולא קל לה בבצוע
המטלות .תיקי מתמודדת
עם הקשיים גם כשאחדות
מבנות החוג מכנות אותה
בשמות גנאי ,מסרבות
להתאמן אתה ולא מאמינות
ביכולתה .סיפור על חברות,
על התמודדות עם קשיים
ועל מאבק עקשני להצליח.

אחד משלנו/ימימה אבידר-טשרנוביץ
• חגי ורוני מרגישים
בבדידותו ועצבותו של
יוסף (ניצול שואה)
וחושבים כיצד לעזור לו.
סבא מנחם נרתם לעזרה
ושולח אותם לים המלח
למצוא שיקוי מצמח
העדעד.
• הספר יצא לראשונה
בשנת  1945ועכשו יוצא
במהדורה מחודשת.

סודות בירושלים /2לוינשטיין -מלץ רונית
•
•

•

•

רועי בהתלבטות איומה.
כבר כמה פעמים שהוא
רואה את עומר ותומר,
התלמידים החדשים בכיתה,
נושאים ארגזים חשודים
בשעות החושך ואפילו
בורחים מאיש מבוגר שצועק
לעברם.
מה הוא אמור לעשות?
מותר להלשין במצבים
כאלה? אולי זו אפילו חובה
לספר למישהו?
ספר שני בסדרה.

מדיקן  /לינדגרן אסטריד
•

•
•

מָ דִ יקֶ ן הִ יא ַאחַ ת הַ גִבֹורֹות הָ אֲ הּובֹות
בְסִ פְ רּות הַ ּיְלָדִ ים הָ עֹולָמִ ית ,פְ ִרי
דִ מְ יֹונָּה ׁשֶ ל הַ סֹופֶ ֶרת הַ שְ בֵׁדִ ית
ַאסְ טְ ִריד לִינְדְ ג ְֶרן ,מְ חַ ב ֶֶרת בִי ְלבִי.
תַ עֲ לּולֶיהָ הַ מַ צְחִ יקִ יםׁ ,שֶ אֲ ֵׁליהֶ ם הִ יא
גֹור ֶרת עַ ל פִי ר ֹׁב אֶ ת לִיסַ בֶט ,נִכְתְ בּו
ֶ
בְהַ ׁשְ ָרַאת הַ חֲ בֵׁרּות בֵׁין ַאסְ טְ ִריד
הַ קְ טַ ּנָה ְליַלְדָ ה ּוׁשְ מָ ּה מָ דִ יקֶ ןׁ ,שֶ לִמְ דָ ה
אֹותָ ּה לְטַ פֵׁ ס עַ ל עֵׁ צִים ,לְהַ לְֵׁך עַ ל
גַגֹות ,וְגַם ָל ֶלכֶת מַ כֹות כְׁשֶ צ ִָריְך...
מָ דִ יקֶ ן ָרָאה אֹור ל ִָראׁשֹונָה בְ־,1960
תַ ְרגּומָ ּה הֶ חָ דָ ׁש ׁשֶ ל דָ נָה כַסְ פִי
ּיּוריהָ הַ מַ ְרהִ יבִים ׁשֶ ל וָלִי מִ ינְצִי
ו ְאִ ֶ
מַ עֲ נִיקִ ים חַ ּיִים חֲ דָ ׁשִ ים לַסִ פּור
הַ קְ לָסִ י.

הקולוסוס מתעורר/לרנג'יס פיטר
• ג'ק מוצא את עצמו במקום מסתורי.
בלי הורים ,בלי טלפונים ,בלי דרך
לברוח .רק שומרים חמושים ,כמה
ילדים מוזרים ופרופסור מעורר חשד.
הבלבול של ג'ק גובר כשפרופסור
ביגאד מספר לו שמקורה של מחלתו
הוא בתכונה גנטית שירש ג'ק מנסיך
של יבשת אטלנטיס האבודה .מצד
אחד ,היא מעניקה לו כוח אדיר .מצד
שני ,כמה חבל ,היא תהרוג אותו
בעוד שישה חודשים .כדי להינצל
ממוות צריכים ג'ק וחבריו החדשים
למצוא את שבעת רכיבי הכוח
האגדיים שהחביאה מלכת אטלנטיס
במקומות שונים על פני כדור הארץ.
• ספר פנטזיה ראשון בסדרה!

בלב הגבעה המסתורית /אורה מורג
• הגבעה המסתורית הוא ספר
נוסף בסדרת המתח
ההיסטורית של אורה מורג.
גם הפעם שופך הספר אור על
אירועים מופלאים על רקע
הקמת מדינת ישראל ,כמו
המפעל המדהים לייצור כדורי
תשעה מילימטר ללוחמי
מלחמת העצמאות ,סיפור
הגבורה של מלווי השיירות
לירושלים הנצורה ,וסיפור
שיירת השבת הגדולה שיצאה
להביא אספקה לגוש עציון
ונקלעה למצוקה איומה מול
מנזר נבי דניאל.

לאסי חוזרת הביתה/נייט אריק
• יום יום הייתה מחכה בפתח
בית הספר לג'ו ,בנו של סם,
ומלווה אותו הביתה .ובקרבת
הכפר חי דוכס עשיר .שאהב
כלבים גזעיים .הוא ניסה
פעמים רבות לקנות את לאסי,
אבל סם סירב למכור
אותה .עד שבאחד הימים יצא
ג'ו מבית הספר ,בתום
הלימודים ,אבל לאסי לא
חיכתה לו ליד הפתח ,כמו בכל
יום.

נעלי תיאטרון  /סטריטפילד נואל
• בכל משפחה יש סודות ,אבל
שלושת ילדי משפחת פֹורבֶס
הצעירים ,מבית הכומר בכפר,
מופתעים במיוחד לגלות
שסבתם היא שחקנית נודעת.
כשהם נשלחים להתגורר
אצלה בזמן המלחמה הם
מגלים עד מהרה שמצפים
מהם להמשיך את המסורת
המשפחתית — אל אור
הזרקורים ,בלונדון המופצצת
של מלחמת העולם השנייה.

הבריחה הגדולה /סלפורס סוזן
• כְׁשֶ בֶן סִ י ְלב ְֶרסְ טַ יין נִׁשְ לָח לָעֲ י ָָרה
הַ ּנִדַ חַ ת בָטֶ נְו ִיל ְלבַלֹות אֶ ת הַ קַ י ִץ עִ ם
סָ בֹו ,הּוא בָטּוחַ ׁשֶ זֹו הֹו ֶלכֶת לִהְ יֹות
הַ חֻּ פְ ׁשָ ה הַ מְ ׁשַ עֲ מֶ מֶ ת בְיֹותֵׁ ר.
• אֲ בָל הַ כ ֹׁל מִ ׁשְ תַ ּנֶה כְׁשֶ הֶ חָ תּול ׁשֶ ל
סָ בֹו מֵׁ בִיא הַ ַבי ְתָ ה מַ שֶ הּו ׁשֶ ּנ ְִראֶ ה
כְמֹו ...גּור דְ ָרקֹונִים .בֶן הֶ הָ מּום מְ ַגּיֵׁס
אֶ ת עֶ ז ְָרתָ ּה ׁשֶ ל פֶ ְרל ,יַלְדָ ה מְ קֹומִ ית
חֹו ֶבבֶת הַ ְרפַ תְ קָ אֹות .הֵׁ ם לֹוקְ חִ ים אֶ ת
הַ דְ ָרקֹון לַמִ ְרפָ ָאה הַ ּוֵׁטֵׁ ִרינ ִָרית הַ ּיְחִ ידָ ה
בָעִ יר  -בֵׁית־הַ חֹולִים לְתֹולָעִ ים ׁשֶ ל
דֹוקְ טֹור וּו .אֲ בָל ָאז מִ תְ ב ֵָׁרר לַשְ נַי ִם
ׁשֶ לְמַ עֲ שֶ ה ֹלא מְ דֻּ בָר ְבבֵׁית־חֹולִים
לְתֹולָעִ ים  -אֶ לָא ְבבֵׁית־חֹולִים סֹודִ י
ל ִ
ִיצּורים דִ מְ יֹונִּיִים.
• מכאן ההרפתקה מסתבכת
ומרתקת..

בון המסע בעקבות הניצוץ /סמית ג'ף
• חיי העמק השלווים בסכנה.
כוח אפל משתלט על החלימה
ופולש לעולם ֵׁ
הערּות .כל אנשי
העמק ,ואפילו המלכה ת'ורן,
לכודים בסיוטים מסוכנים .רק
נער אחד יכול להציל את
המצב – טום ההרפתקן בן
השתים-עשרה .כשתרדמה
נופלת על משפחתו הוא חובר
אל שלושה חוקרי ארצות
מבונוויל ויוצא למסע בעקבות
חלקיו האבודים של ניצוץ
קסום.

החופש הגדול של ניקולא הקטן/סמפה ז'אן-ז'אק
• אֲ נִי ֹלא ַמאֲ ִמין ׁשֶ ַב ַביִת עֲ ַדיִן ֹלא
ִד ַב ְרנּו ַעל ַהתָ ְכנִּיֹות ַלח ֹׁפֶ ׁש.
בְׁשָ נִים אֲ ֵׁחרֹות ַאבָא תָ ִמיד
אֹומר ׁשֶ הּוא רֹוצֶה ִלנְס ֹׁ ַ
ֵׁ
וע
לְַאנְׁשֶ הּואִ ,אמָ א אֹומֶ ֶרת ׁשֶ ִהיא
וע לְמָ קֹום ֵׁ
רֹוצָה ִלנְס ֹׁ ַ
ַאחר ,וְיֵׁׁש
הֲ מֹון ָב ָלגָןַ .אבָא ו ְִאמָ א אֹומְ ִרים
ׁשֶ ִאם זֶה ַה ַמצָב ֵׁהם ַמעֲ ִד ִ
יפים
ל ִ
ְהישָ ֵׁאר ַב ַביִת .,אֲ בָל ַהשָ נָה —
כְלּום...
• ניקולא הקטן בספר
הרפתקאות נוסף מסתבך
בצרות..

פוליאנה  /פורטר אלינור
• אביה ואמה של פוליאנה
מתו ,ודודתה  -שאותה לא
ראתה מימיה  -הסכימה
לקבלה בביתה .הילדה
המגיעה ממרחקים
מתקבלת בקרירות ונדרשת
להסתגל לכללים הקפדניים
של דודה פולי חמורת -
הסבר .אך פוליאנה אינה
שוקעת במרה שחורה ואינה
מותרת על מזגה הצוהל.

טימי טעות  /פסטיס סטפן
• טומי בן ה  11הוא אנטי
גיבור מושלם .הוא מקים
סוכנות לבילוש אך נכשל
בחקירותיו ומאשים את
השותף שלו דב הקוטב
הצפוני.
• הספר מצחיק משולב
בקומיקס.

ילדים אלמונים "הסליק במעמקי המערה"
מאת רון-פדר עמית גלילה
• אבל מה יעשו ילדים שגילו
פתאום מחסן נשק חבוי
במערה נסתרת בכרמל? של
מי יכול להיות הנשק הזה?
ואיך יוכלו להציל את איתן,
שנשאר במחסן במערה בלי
אוויר ובלי מים בשעת העוצר?
בכלל לא חשבנו להיות חבורה,
אנחנו ילדים כל כך שונים .אבל
היה לנו סוד משותף
והרפתקאות מסמרות שיער,
וכך הפכנו להיות חבורת
´ילדים אלמונים´ בתקופת
השלטון הבריטי בארץ.

הרפתקאות ספרית רימונים :אל עמוד הימני
מאת רוזן יקהת
• בספר "אל עמוד הימיני" ,יפגשו
אורי ויעל דמות מסתורית ,ואט
אט יחשפו את עברה ,את דרכה
ואת השפעתה לדורות .בדרך
רצופת הרפתקאות יכירו הילדים
את מחברו של הספר "עמוד
הימיני" ,הלוא הוא הרב שאול
ישראלי זצ"ל ,יחוו ביחד איתו את
מסלול חייו המיוחד ,ואפילו יטעמו
את דרכו בפסיקת ההלכה.
בדרכם יפלו גם הם בשבי הפולני,
יילחמו באויב הערבי במלחמת
השחרור ויחושו את מוראות
התקופה.

