"ספרים הם כלי התחבורה של הציביליזציה ...הם מנוע השינוי ,חלון לעולם ,מגדלורים שהוקמו בים הזמן"( .ברברה ו .טוכמן)

שנת הלימודים תשפ"א נפתחת בצל מגפת הקורונה .קידום הקריאה להנאה ופיתוח הרגלי קריאה תורמים הן להרחבת הידע והן למתן מענה רגשי
וחברתי ועל כן חשובים במיוחד בימים אלו.
במסגרת התכנית תלמידים מכיתות א'-י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים נוספים לפי בחירה אישית.
במהלך שנה"ל ,התלמידים שותפים לתהליך ונוטלים חלק פעיל במגוון אירועים ופעילויות בהובלת צוותי ההוראה
וספרני בתיה"ס סביב קריאה ובהשראת הספרים .שיאו של התהליך השנתי ב"יום בחירות המצעד" ,במסגרתו
בוחרים התלמידים את הספר האהוב עליהם ביותר.

מתחילים לצעוד
• קריאת ספרים מתוך הרשימות המוצעות וספרים נוספים
• קיום פעילויות מגוונות על פי תכנית הפעילות הבית ספרית שנקבעה.
יום בחירות
יום הבחירות יתקיים כאירוע בית -ספרי חגיגי ביום שלישי  4.5.21כ"ב אייר תשפ"א.
ב"יום הבחירות" תוצב בכל ספרייה קלפי או אמצעי הצבעה אחר על פי בחירת ביה"ס והתלמידים יצביעו עבור הספר האהוב
עליהם השנה ביותר.
הנחיות יימסרו לבתי-הספר במועד סמוך ליום הבחירות.
הספרים האהובים ביותר
ריכוז הקולות מכל בתי-הספר וקביעת הרשימה המדורגת של הספרים האהובים ביותר על הילדים והנוער.

בואו היכנסו לעולם הספר

אתם
קוראים
ומשפיעים

אתם בוחרים
את הספר של
השנה

ספרים מדהימים,
מעניינים ומרתקים

אתם משכנעים

ורק אתם בוחרים
אז בואו עוד היום לקרוא ספר ממצעד הספרים

ארלו פינץ' בסך הכול חשב שלהיות שומר-יער פירושו ללמוד דברים כמו
כישורי הישרדות ,איך לקשור חבל ואיך להקים מדורה .אך כשהוא מגיע
לעיירה הקטנה פָּ יין מאונטן  ,קולורדו ,ארלו לומד במהרה שמדובר בהרבה
יותר מזה .חבריו החדשים אינדרה והנרי וּו מלמדים אותו כיצד לרתום לצרכיו
את כוחות הקסם הפראיים הזולגים מתוך היער הארוך – ממלכה מקבילה של
פלאות וסכנות.
תחילה עליו לשלוט ביכולות הבסיסיות ,כמו הבזקות ,הרעמות וזיהוי
יצורים על-טבעיים .אבל ארלו פינץ' הוא לא שומר-יער רגיל ,ואלה אינם
זמנים רגילים .כוח קדום ואפל מאיים על העולם האמיתי… העולם שלנו.
ארלו נקרא למלא את ייעודו ונאלץ להתמודד עם מכשולים מסוכנים ורבי
עוצמה המעמידים למבחן את כל הערכים הבסיסיים המהווים את שבועת
שומרי-היער :נאמנות ,אומץ לב ,נדיבות ואמת.
ג'ון אוגוסט הוא סופר ותסריטאי האחראי לכמה סרטים שוברי קופות כמו
"צ'רלי בממלכת השוקולד" ו"המלאכיות של צ'רלי" .הוא נולד וגדל בבולדר,
קולורדו ,והיום חי עם משפחתו בלוס אנג'לס.

אסטר ומשפחתו מתרגלים לאט לאט לעובדה ,אליה
נחשפנו בהנער המכשף,
שאסטר שונה מכל הבנים שסביב .בעולם שבו הוא חי,
הבנות לומדות להיות מכשפות והבנים  -משני צורה.
אסטר לא מצליח לשנות צורה,
אבל הוא מגלה כישרון יוצא דופן כמכשף .כאשר הכישרון שלו גלוי
לעיני כל ,החיים מתנהלים ברוגע יחסי ,עד שצ'רלי ,חברתו הטובה
של אסטר,
מגלה שקללה רודפת אותה .יש רק מקום אחד שאליו צ’רלי
יכולה לברוח ,ורק חבר אחד שאולי יוכל לעזור לה להיחלץ
מאימת הקללה.
על השאיפה של כל אחד מאיתנו להיות מי שהוא ולמצוא את
מקומו בעולם בהמכשפה הסודית של הקומיקסאית והסופרת
האמריקאית מולי נוקס אוסטרטג.

זהו סיפורה של סוזי סוואנסון ,נערה על סף גיל
ההתבגרות ,והשתקפות עולמה ,שאלותיה ,סקרנותה .סוזי
מתעקשת לברר מה קרה לחברתה פראני .במקביל ,היא
חוקרת את חיי המדוזות.

סוזי יודעת שבכל חמש שניות 23 ,אנשים נעקצים על
ידי מדוזה .היא יודעת שכלי הדם בגוף של בן אדם
יכולים להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי .אבל היא
לא יודעת למה חייה של פראני הסתיימו בפתאומיות,
לפני שסוזי הספיקה לכפר על הדבר הנורא שעשתה
לה .כולם אומרים שאי אפשר לדעת בוודאות מה קרה
לפראני ,אבל סוזי בטוחה שגילתה את האמת ,והיא
מגבשת תוכנית נועזת:
לטוס לבד לאוסטרליה כדי להוכיח זאת .במסעה המסעיר
היא פוגשת דמויות מרתקות ,נחשפת לעובדות עוצרות
נשימה על מדוזות ומגיעה לתובנות על חברות ,על אובדן
ועל מסתורי היקום.

כבר מגיל צעיר הוכשרה סֶ רינה היפהפייה להיות גְ ַרציה ,כלומר
בת לוויה זוהרת ליורש ,בנו של שליט וִירידיה .מעמד של
גרציה יבטיח לסרינה חיים נוחים בארמון מפואר ,אך חשוב לא
פחות – נֹומי ,אחותה המרדנית ,המתקשה לקבל את
ההגבלות המוטלות על נשות המדינה ,תוכל להתלוות אליה
כמשרתת אישית ולהתרחק מצרות.
אבל כאשר האחיות מגיעות לארמון ,דווקא נומי היא זו שמושכת את
תשומת ליבו של היורש .ואילו כאשר סודה המסוכן של סרינה מתגלה,
היא נושאת באשמה וגורלן של השתיים נגזר .כעת כל אחת מהן לכודה
בחיים שלא ציפתה להם :נומי נאלצת להסתגל לחיי הזוהר בארמון,
ולפלס את דרכה בין היורש לאחיו ובין התככים והבגידות המסתתרים
מאחורי כל פינה .ואילו סרינה ,שמוצאת את עצמה על אי מבודד ושמור
היטב יחד עם פושעות אחרות ,חייבת להיפטר מגינוני החן ולהסתגל
במהירות לחיי עמל ולחימה.
אמנם ההתמודדויות שנכפות על האחיות מחשלות את
רוחן ,אך גובות מהן מחיר כבד .האם לבבותיהן הקרועים
מבדידות ואהבה יצליחו למצוא את הדרך חזרה?

אתם משכנעים
אֵ יידה בת העשר מעולם לא יצאה מדירת החדר העלובה בה היא מתגוררת עם
ִאמּה ועם אחיה הצעיר ג'יימי ,שבו היא מטפלת .האֵ ם מרירת הנפש מתביישת
ברגלה הנכה ,המעוותת ,של בתּה ואוסרת עליה לצאת החוצה.

הפצצות
אבל כשג'יימי עומד להישלח לכפר ,הרחק מלונדון המאוימת על ידי ְ
הגרמנים במלחמת העולם השנייה ,איידה חומקת בחשאי מביתה ומצטרפת אליו.
איש מתושבי הכפר אינו מוכן לתת בביתו מחסה לאח ולאחות המוזנחים,
המלוכלכים ,חסרי כול ,והם נכפים על אישה ערירית בשם סוזן המכריזה בכעס למן
התחלה "אין לי טיפת מושג בטיפול בילדים".
בביתה של סוזן ,איידה מלמדת את עצמה לרכוב על פוני ,לומדת לקרוא ולכתוב,
ובולשת אחר מרגלים גרמנים .בד-בבד היא לומדת לבטוח בסוזן ,שאט-אט ניצתת
בה אהבה אל איידה וג'יימי .וכשם שהיא משנה את חייהם ,הם משנים את חייה.

כשהאם באה לדרוש חזרה את ילדיה ,מתרחש פיצוץ ,ריאליסטי ומטאפורי.
המלחמה שהצילה את חיי ,הוא סיפור על מלחמה פרטית לעצמאות ,שיש בה
אומץ ,תושייה ,נחישות וחוכמה ,על רקע של מלחמה .הסיפור המרתק ,בשפתה
הפשוטה של איידה ,חודר אל הלב ומהפֵ ך קרביים.

צ'רלי ג'ו ג'קסון חוזר ,והפעם הוא יוצא למסע מפתיע בעקבות
האהבה.

צ'רלי במשבר .לכולם יש חבר או חברה חוץ ממנו! איך זה יכול
להיות? אפילו פיט מילאנו תפס מישהי!
צ'רלי ג'ו הולך לחפש עזרה במקום האחרון בו הייתם
מצפים למצוא אותו – בספרייה .שם הוא מוצא את מדריך
כל המדריכים – סוף סוף גילה את הסוד להשגת חברה!
עכשיו כולם פונים אליו לבקש עצות בתחום הרומנטיקה.
אבל עולמו של צ'רלי ג'ו מתהפך כשהוא מבין שהילדה
שהוא באמת מחבב ...היא לא באמת הילדה שהוא מחבב.

התכוננו לפרידות ,להתפייסויות ולעצות רומנטיות מצחיקות,
כשצ'רלי ג'ו מנסה להבין מה זאת אהבה.
טומי גרינוולד הוא בעלה של קתי ,אבא של צ'רלי ,ג'ו וג'ק,
ומחבר סדרת המדריכים של "צ'רלי ג'ו ג'קסון" .הוא מעדיף
לנמנם במקום לעבוד.

רֹוס מאלֹוי רצה בסך הכול שלא ישימו לב אליו .אבל כשמאבחנים
אצלו סרטן עין נדיר ,הוא הופך פתאום לנער הכי בולט בשכבה ז'.
עכשיו עליו להתמודד עם חברים שמתרחקים ממנו ,עם בריונות ועם
החשש לאבד את הראייה ...או גרוע מזה.
לא ׂשם עין מבוסס על ניסיון חיים אמיתי של הסופר רֹוּב הארל ,והוא
כולל שרבוטים וקטעי קומיקס .הסיפור האישי והבלתי נשכח הזה
מתאר בהומור וברגישות רבה הישרדות של נער שמצליח למצוא
ניצוצות של יופי בתוך המוזרות של החיים.

"עם שלל דמויות אנושיות ואמיתיות נכנס הספר הזה לרשימת
הספרים האהובים עלי בכל הזמנים .פשוט נפלא!" – אינגריד לאו,
מחברת "כוח הקסם" ,זוכת פרס ניוברי.
"אהבתי את הספר! הוא מצחיק בטירוף ,והוכחה לכך שצחוק הוא
התרופה הכי טובה .סיפור חכם ונוגע שכולו לב – ".מג קאבוט,
מחברת "יומני הנסיכה"

הילדים במשפחה של טנאקווי תמיד ידעו שהם שונים מבני
הכפר שבו גדלו ,אבל עד שהתחילה המלחמה עם הכופרים,
הם לא ידעו כמה שונאים אותם על כך .כעת הם נאלצים
לברוח מהבית היחיד שידעו ,ולצאת למסע לאורך הנהר
הגדול ,שבני הכפר סוגדים לו כאילו היה אל .בין אסונות טבע
לאסונות מעשה-אדם ,האחים ממשיכים לשוט לעבר הים –
אבל האם הם נמלטים מסכנה אחת ,רק כדי להיקלע לסכנה
גדולה יותר?
את סיפור המסע אורגת טנאקווי ,הלכה למעשה ,עם חוטי
צמר על נול .אט-אט הופכת האריגה לאדרת מפוארת ,בה
שזורים עתיד ועבר ,מציאות ואגדה.
סיפור ארוג היטב (תרתי משמע) ,על חמישה אחים
ואחיות שנאלצים לברוח מפני מלחמה ושיטפונות,
ופוגשים במכשף רשע המנסה ללכוד את נשמת ארצם.

"אני מתערב איתכם על עשרים אלף פאונד ,שאצליח לערוך
מסע סביב העולם בשמונים יום".

הם דוהרים בג'ונגלים של הודו על גב פיל ,מפליגים באוקיינוסים בספינות
שונות ומשונות וחוצים את אמריקה ברכבות ובמזחלות שלג .בינתיים ,לבלש
פיקס העוקב אחריהם יש מזימות משלו ,ואל המסע מצטרפת גם אורחת לא
צפויה .האם תצליח החבורה לעשות את הלא ייאמן ולהגיע בזמן בחזרה
ללונדון? עבור גיבור כמו פיליאס פוג ,אין דבר שהוא בלתי אפשרי.

רק מעטים מבקשים להצטרף מרצונם
לגיל ַדת ההרפתקנים...
ְ
החופשי
באחת הערים האחרונות שנותרו על תילן אחרי מתקפת
לגילדֹות – קבוצות
ְ
המפלצות ,מצפים בהתרגשות לשיבוץ
המחולקות לפי ההתמחויות השונות .זֶד ,חציו אֶ לף וחציו בן
אנוש ,מקווה להיבחר לגילדת הקוסמים כדי לעזור לאמו
הענייהּ .ברֹוק לעומתו משוכנע שיתקבל בזרועות פתוחות
לגילדת הסוחרים ,כמו אביו העשיר לפניו.
רגע לפני שחלומם מתגשם חלה תפנית מרעישה ...הם
מוצאים עצמם בגילדת ההרפתקנים המסוכנת והידועה
לשמצה ,שבראשה עומדת אָ לַ ּבֵּ ייזל פרֹונד המצולקת.
אל שני החברים הטובים מצטרפים לייזה ,בת אצילים אמיצה
ופראית ,והגמד ֶג'ט שלא יהסס להסתכן למען חבריו .עד
מהרה מגלה החבורה כי סכנה נוראה מאיימת על העיר.
האם יצליחו להציל אותה מפני הבוגדים?
גילדת ההרפתקנים הוא ספר ראשון בסדרה רבת אקשן עם דמויות נוגעות ללב
ועולם פנטסטי חכם ומלהיב .לבני  9ומעלה.

אבל ביום הגורלי ,בחצות בדיוק ,מופיע בביתה אדם יוצא דופן
ומבריח אותה מהצל הרודף אחריה.
יחד הם מגיעים לעיר הסודית ֵּנוֶורמוּר ,ומוריגן מגלה שהיא
מועמדת לחברות באגודה מופלאה – אגודה שתעניק לה שפע
של קסם ,חברים שתמיד יעמדו לצידה והגנה מפני גורלה
האכזרי .אבל כדי להתקבל לאגודה עליה לעבור את ארבעת
מבחני הּפלאוּת ולהוכיח שיש לה כישרון יוצא דופן.

האם תצליח מוריגן לשנות את גורלה ולהפוך את
הקללה לברכה?
הּפלאות של מוריגן קרואו הוא הספר הראשון
נוורמור :מבחני ְ
בסדרה שתורגמה ל־ 39שפות .הספר כיכב ברשימת
רבי־המכר של הניו־יורק טיימס ,הוכתר לספר השנה על ידי
טיים מגזין וזכה בפרסים ובהם פרס גרדיאן היוקרתי.

חייה של ברונטה אצל דודה איזבל מתנהלים על מי מנוחות ובלי שום
הרפתקאות מיוחדות ,תודה רבה .אך הכול משתנה כשמגיעה חדשה
מרעישה :הוריה נהרגו מאש תותחים של ספינת שודדי ים .כעת על
ברונטה להוציא לפועל את צוואתם ולצאת לבדה למסע רב סכנות
שבו תצטרך לאתר את עשר דודותיה ולחלק להן מתנות מיוחדות.
כך ,חמושה בתיבה מלאה במתנות משונות ,בהמון שכל ישר ובלא
פחות עקשנות ,יוצאת ברונטה לדרך .היא תתמודד בדרכה הייחודית
עם דרקונים ,עם בלשים ועם שודדי ים – ועם החשד ההולך וגובר
שלהרפתקה שלה יש גם משמעות נסתרת.

רֶמי הילד האסופי שובֶ ה את לבם של דורות של ילדים ברחבי
העולם כמאה וחמישים שנה.
בגיל שמונה נקרע ֶרמי באכזריות מאמו המאמצת האוהבת ,ונמכר לסיניור
ויטאליס ,בעל להקה הנודדת ברחבי צרפת .הוא נאלץ לצעוד בדרכים בשמש
קופחת ,בגשם ובסופות שלג ,ולהרוויח את לחמו בנגינה בנבל ובהופעות
תיאטרון בכיכרות .רמי נקשר בכל לבו אל אדונו ואל שחקני הלהקה ,החיות
החכמות להפליא :הקוף טוב-לב והכלבים ָקּפי ,זֶרּבינֹו ודֹולצֶ 'ה.
בחיי הנדודים התמודד רמי עם חרפת רעב ,אכזריות ,בדידות ,אובדן ואי-צדק,
אך גם מצא אהבה וידידות איתנה ,שעזרו לו להמשיך קדימה.

שאלות רבות טורדות את נפשו של רמי:
מדוע ננטש בבגדי תינוק מפוארים בלב פריז??
והאם הם עדיין חולמים למצוא אותו??
מי הם הוריו ִ
והאם יזכה אי-פעם למשפחה אמיתית????
סיפור חייו של רמי הוא גם סיפורם הנורא של חיי העניים במאה התשע-עשרה,
בעיקר של הילדים שנמכרו כאילו היו סחורה וייחלו למוות שיגאל אותם
מייסוריהם ,ועם זאת הספר שזור אהבה ,תקווה ואמונה ברוחו של האדם.
הקטור מאלו ( )1907-1830הוא סופר צרפתי נודע ,שכתב מעל שבעים
ספריםֶ .רמי – ילד של אף אחד ( ,)1878תפס עד מהרה מקום בין הספרים
הקלאסיים האהובים בספרות העולמית ותורגם לשפות רבות.

לפעמים היא ילדה ,ולפעמים דרקון.
לפעמים היא כריש ,ולפעמים שד.
לפעמים היא טובה ,ולפעמים היא בכלל הוא.
נימונה היא מחליפת צורה צעירה וחמת מזג ,עם כישרון מיוחד
לצרות.
חֹורלֵּ ב הוא נבל רודף נקמה ,ביחד עומדים שחור
לורד ָשאלָ אזַר ש ְ
לב ונימונה לחולל צרות צרורות של ממש.
המשימה-
שסר אַ ְמ ְברֹוזִ יּוס חֶ ְלצִ יפַ ז וחבריו במכון
להוכיח לתושבי הממלכה ֶ
לאבירות ואכיפת החוק הם לא הגיבורים שחושבים כולם.
"הוצאת עוץ" הנהדרת מגישה בעברית את הרומן הגרפי של
הקומיקאית והאנימטורית נואל סטיבנסון ,שהחל כפרויקט גמר
בלימודי אמנות ,התפתח כמדור באינטרנט ,זכה בשלל פרסים
ובהם פרס אייזנר (הפרס החשוב בעולם הקומיקס) ופרס נבולה,
והזניק את סטיבנסון לתודעה הציבורית .בגיל  23היא הייתה
הכותבת הצעירה ביותר בתולדות הNational Book Award -
היוקרתי שספרה היה מועמד לפרס.

על ארונית המיטה שלה מונח מילון...
אף אחד לא מעריך את הידע המקיף שלה בטריוויה...
והאויבת שלה ,אלכסה ,לועגת לה בלי סוף בבית הספר.
לכן כשסוכנות דוגמנות מגלה את הרייט ,היא קופצת על
ההזדמנות להמציא את עצמה מחדש .היא לא בטוחה
שתלמד אי־פעם לעשות את דרכה בעולם האופנה — לפחות
לא בלי למעוד על מסלול התצוגה ולהביך את עצמה בפני
הדוגמן המשגע שלצדה ,ניק.
האם תצליח להפוך מגיקית לשיקית?
סוכנות דוגמנות לונדונית מובילה איתרה את הולי סמייל
באופן לא צפוי כשהייתה בת חמש עשרה.
את השנים הבאות היא בילתה במעידות על מסלולי תצוגות
ובשבירת חפצים שלא היה לה כסף לשלם עליהם.
כשסיימה את לימודיה באוניברסיטת בריסטול עם תואר
ראשון בספרות אנגלית ותואר שני בשייקספיר ,היא ויתרה
על הדוגמנות והחליטה לכתוב במשרה מלאה.

אוקסה פולוק בת השלוש-עשרה היא נערה צרפתייה
העוברת עם משפחתה לגור בלונדון.
אוקסה חושבת שהיא ילדה רגילה כמו כולם,
אך הכול משתנה לילה אחד,
כאשר התרחשויות מוזרות קורות לפתע בחדרה ,הארגזים
שטרם פורקו מתחילים להתפוצץ ,שולחן הכתיבה שלה
עולה באש ,וסימן משונה מופיע על בטנה...
סבתה הבלתי רגילה דרגומירה מגלה לאוקסה את סוד
מוצאה :משפחת פולוק מגיעה מאדפיה  -עולם בלתי נראה,
החבוי אי-שם על פני כדור הארץ ונשלט בידי עריץ אכזר
ובוגדני .אוקסה היא תקוותם האחרונה של בני משפחת
פולוק ,הסיכוי היחיד שלהם לחזור לממלכתם ולשחרר את
תושביה מעולו של העריץ.
אזהרה :מדובר בסדרת פנטזיה ממכרת .ברגע שמכירים
את אוקסה ,את דרגומירה ואת שאר בני משפחת פולוק
המדהימה והיצורים הססגוניים שלהם ,אי-אפשר לעזוב
אותם או את עולמם...

ברומן הגרפי הראשון שלה ר״ג׳ פלאסיו מספרת סיפור
רב־עוצמה על כוחו של הטוב ועל אומץ לב יוצא דופן בימי
מלחמה.
למיליוני הקוראים בעולם שהתאהבו בספר פלא של ר"ג'
פלאסיו ,ג'וליאן זכור כבן כיתתו הבריון של אוגי פולמן.
ציפור לבנה חושף צד חדש בג'וליאן ,כשהוא מגלה את
סיפור ההתבגרות של סבתא שלו ,שהוסתרה על ידי בן
כיתתה בזמן מלחמת העולם השנייה.
"תמיד צריך אומץ כדי להיות אדם טוב",
סבתו אומרת לו בשיחת פייס־טיים שהם מנהלים בהווה.
אבל באותם ימים ,כשזה היה עלול לסכן את חייך ,טּוב לב
היה כמו נס .זה היה האור באפלה.
"זו תמצית האנושיות שלנו .זאת התקווה".

ציפור לבנה זכה בפרס טיילור האמריקאי ונבחר לספר
השנה של ספריות ניו יורק.

