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 15באפריל  :2017מתחת לסיפור מסתתר עוד משהו...
ברגע האחרון הגיעו שני ספרים ,על השואה בהולנד ובהונגריה .בפתח :צייר אתיופי וספר על החיים
באתיופיה .נוכל ללמוד מהם על תרבות שלרובנו אינה מוכרת .בהמשך הגיליון תלמדו מסיפורים
אחרים ,ולא רק גאוגרפיה .י"פ

אברהם ֶפרדוֹ ושהם סמיט
אברה המסע אל הציור
איורים :אברהם ֶפרדוֹ
כנרת תשע"ז2016-

המלצה :גיל 6–4
אב ָרה ,נולד באתיופיה למשפחה מרובת ילדים .כולם עזרו לחרוש ולחלוב ,ואברה הקטן האכיל
אברהםֵ ,
את התרנגולות ואת העגלים .ורעה את העזים .והבריח את הקופים משדות התירס .רק אחרי שגדל
והיה אבא וסבא זכה לעזוב את אתיופיה ולבוא לישראל ,נפצע בתאונה – והתחיל לצייר.

נגוסה מטקו
ייתנו לנו ֵּפרות וחלֵ ב ירושלים
אוריון תשע"ו2016-

המלצה :גיל 12–10
נֶ גו ֶּסה בן הכפר ׁ ַש ׁ ְשגֶ ה באתיופיה היה בן  11כשעלה לישראל .רוב סיפורו מוקדש למסע ברגל
ובאוטובוס לרוחב המדינה הענקית שעזב ולבית הספר שבו הכו המורים את התלמידים .הספר משובץ
בהארת המנהגים והחגים של העדה האתיופית וגם בסיפורים על ילדים שטבעו או נחטפו מפני שלא
שמעו בקול הוריהם.

תמר מאיר
חנות הגלידה של פרנצ'סקו טירלי
איורים :יעל אלברט
כתר 2017

המלצה :גיל 6–4
פרנצ'סקו טירלי אוהב הגלידה נולד באיטליה ועבר לגור בבודפשט ,הונגריה .ילדים אוהבי גלידה באו
לחנותו ,ובהם פטר .ואז ...פרצה מלחמת העולם השנייה .פרנצ'סקו האיטלקי ידע שהוא בטוח ,אבל מה
עם השכנים היהודים? הסיפור הפשוט והאיורים המצוינים מציגים את סיפור ההצלה באופן בהיר
ומשכנע .כדאי!

מקס עמיחי ֶה ּפנֵ ר
חיי בלול תרנגולות
נער יהודי במחבוא בהולנד

מאנגלית :סמדר מילוא
בגוף ראשון ,יד ושם תשע"ז2016-
המלצה :גיל 12–10
תמונות )תרתי משמע( ומהן מתברר כי יחד עם הוריו ,אירנה ואלברט ,ברח המחבר מאמסטרדם
רפיל באזור ביצות נידח .תיאור חייהם מהבריחה עד השחרור
נסן בכפר ֶדה פוֹ ֵּ
והסתתר אצל משפחת יַ ֵ
מלווה בציורים ,שכן מגיל  9למד המחבר לצייר מאביו ומהיינץ גראומן ,שהסתתר עמם ,וגם ציוריהם
משולבים בספר.

נאוה אלמוג

נאוה אלמוג

חבורת הבאגיס יוצאים לדרך
איורים :קרן אלמוג-שלם
אופיר ביכורים תשע"ה2015-

חבורת הבאגיס המסע לסין
איורים :קרן אלמוג-שלם
אופיר ביכורים תשע"ה2015-

המלצה :גיל 7–5
 .1שלוש חיפושיות חושקות בהרפתקאות :יוגי סאן ,שין סאן וחברם הטוב מינג נהנים מהחגיגה
בעירם ,אבל מחליטים לצאת למסע בעולם – עם דרכון ועם ברקודים; למי שיודע להשתמש בהם
מובטח מענק .2 .התחנה הראשונה היא סין ,וחוץ מהיסטוריה )קיסרים ,חומת סין ,חיילים עשויים
מחומר( – יש בה שדות אורז ונמל גדול .בון טון הסיני מעניק לחבריו מניפה עדינה מבמבוק שעליה
מצויר סיפור מסעם...

בתיה הניה ניימן
מתמ9יקה בהפתעה
ספרי צמרת תשע"ז2016-

המלצה :גיל 12–10
מתרגילי המחשבה הפשטניים בתחילת הספר נולדת אלגברה ראשונית – סדרות ,למשל .אבל מה
יעשו חובבי המתמטיקה עם דרישות כמו" ,לצורך החקירה והגילוי נכפיל את המספר הראשון
באחרון"? מה יעשו עם ההמלצה החוזרת על עצמה" ,לחבר את הספרות"? נכון :יש בספר הפתעות.
וגם ֲחזקות.

מאיר שלו
גינת בר
איורים :רפאלה שיר
עם עובד תשע"ז2017-

המלצה :גיל 13–11
בסגנון כתיבה מיוחד במינו מתוארים ביקורים בגנים פרטיים ,גם של המחבר ,מסעות בעקבות צמחים
ייחודיים ורגילים ,מצוטטים חוקרים ואוהבי טבע – וגם משוררים ,ובהם יצחק שלו ,אביו של המחבר.
לא נפקד גם מקום קרמר החתול .מי שיקרא בוודאי ינהג כמו המחבר :יקום ,יפרוש את ידיו ויקרא
במלוא גרונו" ,הו ,הו ,הזלזלת!"

עדנה כצנלסון ועמירם רביב
מה עובר לך בראש?
מה שצריך לדעת על פסיכולוגיה בגיל ההתבגרות

מטר תשע"ז2017-

המלצה :גיל 15–13
מי אני ,למה קשה לי לקבל מרות ,למה אני מתאהב/ת במי שמכאיב לי ,מי פה נורמלי? פרקי הספר
פונים להורים לפחות כמו למתבגרים .לא מעט דעות של המחברים עלולות לקומם את המתבגר/ת.
ולבסוף :כמה וכמה מהמחקרים הרבים המובאים במסגרות הם חברתיים )סוציולוגיים( ולא
פסיכולוגיים .העיקר :זה מעניין!

אל ורנקיו ]בשיתוף בְּ רוּק ליאה פוסטר[

לדבר על מין עם ילדינו
מאנגלית :דקלה פרידמן
שוקן תשע"ז2016-

המלצה :גיל 17–15
הגעתם לגיל שאפשר להתחיל? לא בנקל תמצאו מי שאינו בן גילכם שיסביר לכם מה קורה .המחבר
מלמד חינוך מיני ,שילוב של שאלות נפוצות עם ניפוץ דעות קדומות .בצד הפעילות הנעימה ,מרבה
המורה-המחבר לדבר על העיסוק שלו ועל ה"מה" )הפעילות המינית( ומתמקד ב"מי" )ההעדפה
המינית(.

ערן כץ )שיאן גינס(
אלופי הזיכרון 2

תעלומת השפה הספרדינבית
מודן 2017

המלצה :גיל 11–9
אם תצלחו את שלל הביטויים המוזרים ושמות המקומות המומצאים ,ואם תאמצו את הכללים
השזורים בעלילה המשעשעת ,ייתכן שתשפרו את הזיכרון וגם תבינו איך ללמוד שפות – הרבה שפות.
ספרדינבית אינה ביניהן; גם זו המצאה של המחבר) .גם הספר הראשון בסדרה ,תעלומת גלידת הבמבוק,
הוקדש לפיתוח הזיכרון(.

דב רייכמן
הסטארט אפ שלנו
אוריון 2016

המלצה :גיל 5–3
"הזנֵ ק" הנקרא באנגלית  ?start upאיך משיגים השקעות כדי
איך בוחרים עיסוק שממנו יתפתח ֶ
לפתח את ההזנק? ואיך מצליחים בשיווק? כדי להשיב על השאלות בנה המחבר סיפור על אנה ,ניר
וחבריהם .אם תקראו ,אולי גם אתם תוכלו.
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