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קריאת קיץ

מתורגמים

אדמס ,ריצ'רד ,גבעת ווטרשיפ ,אוקיינוס) ,קלאסיקה למיטיבי לכת(*
או'ברין ,רוברט ,גברת פריסבי ועכברושי מב"ן ,עוץ) .2017 ,פנטזיה(
אורצ'י ,אמה ,סקרלט פימפרנל ,כנרת ,תשמ"ה*.
אטווטר ,ריצ'רד ,מר פופר והפינגווינים ,הקיבוץ המאוחד) .2012 ,א-ג(
איבוטסון ,אוה ,מסע אל ים הנהר ,גרף) .2008 ,קלאסיקה(*
איבוטסן ,אוה ,לא סתם מכשפה ,כתר.2006 ,
איגר ,אדוארד ,חצי קסם ,כרמל.2013 ,
אייקן ,ג'ואן ,הזאבים מאחוזת וילובי ,כנרת*2019 ,
אינגלס-וילדר ,לורה ,בית קטן בערבה ,כנרת) *.1977 ,קלאסיקה(
אינקיוב ,דימיטר ,אני ואחותי קלרה ,כתר) .1985 ,גן-ד(
אלכסנדר ,ויליאם ,אין פה רוחות רפאים ,עוץ) .2020 ,פנטזיה(
אלכסנדר ,לויד ,ספר השלושה ,זמורה-ביתן) .2015 ,סדרת פרידיין( )פנטזיה קלאסית(
אלקוט ,לואיזה מיי ,נשים קטנות ,כתר) *.2014 ,קלאסיקה(
אנדה ,מיכאל ,הסיפור שאינו נגמר ,זמורה-ביתן) .2015 ,פנטזיה קלאסית(
אנדה ,מיכאל ,מומו ,או הספור המוזר על גונבי הזמן ועל הילדה שהחזירה לאנשים את הזמן הגנוב,
זמורה ,ביתן2020 ,
אנדה ,מיכאל ,מחבר ג'ים ונהג הקטר ,זמורה ביתן.2012 ,
אפלגייט ,קתרין ,קרנשו ,משכל.2016 ,
באום ,לימן פרנק ,הקוסם מארץ עוץ ,מחברות לספרות) .2013 ,וההמשכים בהוצאת עוץ(
בארוז ,אנני ,אייבי+בין ,כתר) .2012 ,סדרה( )א-ד(
בויה ,קירסטן ,עם יעקב הכל אחרת ,מסדה.1988 ,
בוייה ,רוב ,מה קרה למורה טי? ,הקיבוץ המאוחד.2020 ,

חזרה לתפריט

בינג ,ג'ורג'יה ,ספר ההפנוט המדהים של מולי מון ,כתר.2004 ,
ביראוז ,אדגר ריס ,טרזן בן הקופים ,אוקיינוס) 2010 ,קלאסיקה(*
בירדזול ,ג'ין ,בנות פנדרוויק :סיפור קיצי על ארבע אחיות ,שני ארנבונים ובן מעניין מאוד,
ידיעות אחרונות וספרי חמד.2009 ,
בלום ,ג'די ,אלוהים אתה שומע זו אני מרגרט ,מרגנית*2019 ,
בלום ,ג'ודי ,שילה הגדולה ,כתר1986 ,
בלום ,ג'ודי ,סתם אחד ,ירושלים :כתר) 1985 ,והמשכיו -סדרת פשוש(
בלטמן ,רעיה ,הבית עם שעון האותיות ,כתר.1988 ,
בלייטון ,אניד ,השביעיה הסודית )והחמישייה(
בלק ,הולי ,סדרת מגיסטריום ,כנרת )פנטזיה(*

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

מתורגמים

בלקווד ,סייג' ,ג'ינקס ,תל-אביב :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד ,טל-מאי) .2014 ,פנטזיה(
בנטון ,ג'ים ,יומני הסודי ביותר ,מטר.2009 ,
ברובייקר בראדלי ,קימברלי ,המלחמה שהצילה את חיי ,הקיבוץ המאוחד*.2020 ,
ברי ,ג'ימס מתיו ,פיטר פן ,אוקיינוס) .2018 ,קלאסיקה(
ברנד ,כריסטינה ,נני מקפי :מסיפורי האומנת מטילדה ,ציבלין.2006 ,
ברנט ,פרנסס הודג'סון ,סוד הגן הנעלם ,מודן ואוקיינוס) .2014 ,קלאסיקה(
ברנט ,פרנסס הודג'סון ,נסיכה קטנה ,מודן ואוקיינוס) .2010 ,קלאסיקה(
גודן ,רומר ,קיזי הילדה הצועניה ,זמורה ,ביתן ,מודן ,תשל"ח1978 ,
גוסיני ,רנה ,ניקולא הקטן ,כנרת ,תשס"ו.2005 ,
ג'ורג' ,קלי ,המזל של תלתן ,מודן) .2019 ,א-ד(
ג'ורי ,ג'ון ,הזוג הנורא ,כנרת) .סדרה(
גיימן ,ניל ,למרבה המזל ,החלב ,הכורסא.2014 ,
ג'יקס ,בריאן ,רדוול ,הקיבוץ המאוחד) 2003 ,פנטזיה(
גליקו ,פול ,ג'ני ,אוקיינוס ומודן) 2018 ,קלאסיקה(
ג'סטר ,נורטון ,מיילו ,בממלכת החוכמה ,אריה ניר) .2017 ,קלאסיקה(
גרהם ,קנת ,הרוח בערבי הנחל ,מחברות לספרות) 2018 ,קלאסיקה למיטיבי לכת(*
גרוסמן ,דויד ,דו-קרב ,הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו*.2015 ,
גרינוולד ,טומי ,המדריך של צ'רלי ג'ו ג'קסון איך לא לקרוא ,הכורסא2011 ,
גריפה ,מריה ,הוגו וג'וזפין ,מסדה.1982 ,
דאל ,רואלד ,מטילדה ,זמורה-ביתן ,תש"ס.2000 ,
דאל ,רואלד ,צ'רלי בממלכת השוקולד ,זמורה ,ביתן ,מודן ,תשל"ז.1977 ,
דאל ,רואלד ,העי"ג ,זמורה ,ביתן.

חזרה לתפריט

דאל ,רואלד ,דני אלוף העולם ,כנרת ,זמורה ביתן ,דביר ,תשע"ו2016 ,
דה קסטל ,סבסטיאן ,קלע הכשף ,כתר )פנטזיה(*
דו ,אן ,ילד נינג'ה ,תכלת) .2019 ,א-ד(
דובלמן ,ריצ'רד ,הרפתקאות הולי הובי ,שוקן ,תשמ"ג.
דויל ,ארתור קונן ,כלבם של בני בסקרויל ,זמורה ,ביתן) 1986 ,קלאסיקה(*
די-קמילו ,קייט ,המסע המפלא של אדוארד טולין ,זמורה ,ביתן) .2012 ,א-ד(
די-קמילו ,קייט ,הכל בגלל סופר-מר ,זמורה-ביתן*2002 ,
דיבן ,דמיאן ,שומרי ההיסטוריה ,מודן) .2012 ,פנטזיה(*
דיומא ,אלכסנדר ,שלשת המוסקטרים ,זמורה ,ביתן ,תשמ"ח) .1988 ,קלאסיקה(*
דיומא ,אלכסנדר ,הצבעוני השחור ,כתר) .2012 ,קלאסיקה(*

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

מתורגמים

דיומא ,אלכסנדר ,הרוזן ממונטה כריסטו ,כתר )קלאסיקה(*
דיטרליצי ,טוני ,עלילות ספיידרוויק :מדריך שימושי ,מטר) .2004 ,א-ד( )פנטזיה(
דיטרליצי ,טוני ,קני והדרקון ,מטר) .2012 ,א-ד( )פנטזיה(
דיקנס ,צ'ארלס ,אוליבר טוויסט ,מודן ואוקיינוס) .2010 ,קלאסיקה(*
דיקנס ,צ'ארלס ,דיוויד קופרפילד )קלאסיקה(*
דנציגר ,פולה ,אמבר בראון עולה לכיתה ד' ,הד ארצי ,תשנ"ח1998 ,
האדון ,מארק ,בום! ,כנרת.2010 ,
הגרד ,הנרי רידר ,מכרות המלך שלמה ,מודן ואוקיינוס) 2012 ,קלאסיקה(*
הגרד ,הנרי רידר ,בת מונטסומה ,כתר) .2011 ,קלאסיקה(*
הוגו ,ויקטור ,עלובי החיים ,כתר) 2011 ,קלאסיקה(*
הורוביץ ,אנטוני ,אלכס ריידר ,זמורה ביתן) 2006 ,בלש(
היגינס ,כריס ,המשפחה המצחיקה שלי ,ספר לכל) .2015 ,סדרה( )א-ג(
הנלון ,אבי ,דורי פנטזורי ,כנרת) .2020 ,א-ד(
הראל ,נירה ,ספורי הבית המשותף ,כתר) .1981 ,א-ד(
וו ,סילביה ,המנימים ,כתר*2006 ,
ווילסון ,ג'קלין ,הסיפור של טרייסי ביקר ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד.2007 ,
ווילסון ,ג'קלין ,סודות ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד*.2004 ,
וויין ג'ונס ,דיאנה ,תשע הנשמות של כריסטופר צ'אנט ,כתר) .2003 ,פנטזיה(
וויין ג'ונס ,דיאנה ,הבריון של ארצ'ר ,גרף) .2009 ,פנטזיה(*
ווין-ג'ונס טים ,הבריחה הנועזת של נד עכבר ,כתר) .2006 ,א-ד(
וולפורד ,רוס ,מסע בזמן עם אוגר ,דני ספרים הוצאה לאור ,תשע"ז*.2017 ,
ויט ,אלוין ברוקס ,הרשת של שרלוט ,מודן הוצאה לאור) .2018 ,קלאסיקה(

חזרה לתפריט

ויט ,אלוין ברוקס ,החצוצרה של לואי ,מודן ואוקיינוס) .2013 ,קלאסיקה(
ויט ,אלוין ברוקס ,סטיוארט ליטל ,מודן ואוקיינוס) .2018 ,קלאסיקה(
ויטל ,רותי ,הפחד לדרוס שליח פיצה ,קרן*2014 ,
וויליאמס ,מרג'רי ,ארנב הקטיפה ,או ,איך צעצועים נעשים אמיתיים ,טל-מאי.2014 ,
ווליאמס ,דיוויד ,מיני מיליארדר ,כנרת ,תשע"ג .2013
ווליאמס ,דיוויד ,תפוס ת'סבתא ,כנרת.2015 ,
ויקטור ,מטה ויקטוריה פולר ,יומנו של ילד רע ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד*.2012 ,
ורן ,ז'ול ,מסביב לעולם ב 80-יום ,מודן ואוקיינוס) *.2019 ,קלאסיקה(*
ורן ,ז'ול ,מסע אל בטן האדמה מודן ואוקיינוס) *.2017 ,קלאסיקה(*
ורן ,ז'ול ,עשרים אלף מיל מתחת למים ,כתר) *.2011 ,קלאסיקה(*

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

מתורגמים

זומר-בודנבורג ,אנגלה ,הערפד הקטן ,מסדה.1989 ,
טאונסנד ,ג'סיקה ,נוורמור ,כנרת) .2019 ,פנטזיה(*
טוין ,מרק ,הרפתקאותיו של טום סויר ,מודן ואוקיינוס) *2019 ,קלאסיקה(*
טוין ,מרק ,הקלברי פין )קלאסיקה(*
טוין ,מרק ,בן המלך והעני ,מודן ואוקיינוס) .2011 ,קלאסיקה(*
טולקין ,ג'ון רונלד רעואל ,ההוביט או לשם ובחזרה ,זמורה ,ביתן) 2012 ,פנטזיה קלאסית(*
טרברס ,פמלה לינדון ,מרי פופינס ,ידיעות אחרונות-ספרי חמד).2018 ,ק(
יוקל ,אנה מריה ,צבע הפנינה ,עם עובד*1991 ,
ינסון ,טובה ,משפחת המומינים ,ירושלים :כתר) .2010 ,קלאסיקה(
לגרלף ,סלמה ,מסע הפלאים של נילס הולגרסן ,עם עובד.1981 ,
לגרקרנץ ,רוסה ,החיים המאשרים שלי ,טל מאי) 2015 ,א-ד(
לה גוין ,אורסולה ,הקוסם מארץ-ים ,זמורה-ביתן) 2011,פנטזיה קלאסית(
לואל ,ג'ואן ,בת האוקיאנוס ,הקיבוץ המאוחד.1995 ,
לואיס ,קליב סטפלס ,האריה ,המכשפה וארון הבגדים ,מחברות לספרות) .2006 ,פנטזיה קלאסית(
לונדון ,ג'ק ,פנג הלבן ,אוקיינוס) 2009 ,קלאסיקה(*
לור ,פיטקוס ,בני לוריאן ,כנרת) .2011 ,פנטזיה(*
לורי ,לויס ,וילובי :משפחה מהספרים ,טל-מאי.2017 ,
לופטינג ,היו ,ספורו של דוקטור דוליטל :שהוא תולדות חייו המוזרים בביתו והרפתקאותיו המדהימות
באזורים מרחקים שלא נודעו עד כה ,מודן ואוקיינוס) .2013 ,קלאסיקה( )גן -ד(
לוסון ,רוברט ,הגנרל של אמורי הצעיר ,זמורה ,ביתן ,מודן ,תשל"ח.
לינדגרן ,אסטריד ,הספר הגדול של בילבי גרב-ברך :התעלולים הנפלאים מכל הספרים :זמורה ,ביתן,
תשע"ו) .2016 ,קלאסיקה(

חזרה לתפריט

לינדגרן ,אסטריד ,מדיקן ,כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר  -מוציאים לאור ,תשע"ה .2015
לינדגרן ,אסטריד ,קרלסון על הגג ,זמורה-ביתן ,מוציאים לאור ,תשע"ז .2017
לינדגרן ,אסטריד ,רוניה בת השודד ,עם עובד ,תשע"ז*.2017 ,
לינדגרן ,אסטריד ,ילד ושמו אמיל ,ידיעות אחרונות וספרי חמד.2009 ,
לינדגרן ,אסטריד ,רסמוס והנודד ,עם עובד.1966 ,
לינדגרן ,אסטריד ,מיו ,מיו שלי ,מחברות לספרות ,תשמ"ח*1988 ,
לינדגרן ,אסטריד ,האחים לב-ארי ,ספרית פועלים ,תשמ"ה*.
לרנג'יס ,פיטר ,שבעת הפלאים ,משכל) .2013 ,פנטזיה(
מול ,אינגה  ,אדי בלה ופלו ,רימונים.2020 ,
מולנר ,פרנץ ,הנערים מרחוב פאל )מחניים( ,זמורה ביתן) .1984 ,קלאסיקה(*

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

מתורגמים

מונטגומרי ,לוסי מוד ,האסופית :אן מהחוה הירוקה ,כתר) .2011 ,קלאסיקה(*
מונטגומרי ,לוסי מוד ,אמילי ממולד ירח ,טל מאי) .2021 ,קלאסיקה(*
מורגנשטרן ,סוזי ,מכתבי אהבה מאפס עד עשר ,תל-אביב :ספרית פועלים ,תש"ס*2000 ,
מוריארטי ,ג'קלין ,ההרפתקאות הבלתי נוחות בעליל של ברונטה לב-בזלת ,הכורסא.2020 ,
מורפורגו ,מיקל ,הממלכה של קנסקי ,תל-אביב :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד*.2001 ,
מילן ,אלן אלכסנדר ,פו הדב ,מחברות לספרות) .2004 ,קלאסיקה(
מלו ,הקטור ,רמי  -ילד של אף אחד ,אריה ניר) *2020 ,קלאסיקה(*
מלוי ,קולין ,יער פרא :קורות יער פרא ,מושב בן-שמן :מודן) .2013 ,פנטזיה(
מלינובסקי ,שרה ,קסם לא נורמלי ,משכל) .2019 ,פנטזיה(
מלינובסקי ,שרה ,באושר ובעושר כאילו ,דני ספרים) .פנטזיה(
מלשקה ,אנדז'יי ,הכסא האדום ,לוקוס) 2019 ,סדרת עץ הקסמים(
מסגרוב ,מריאן ,אל תגלי ,תל-אביב :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד וטל-מאי*.2010 ,
מסנג'ר ,שאנון ,שומרת הערים האבודות ,כנפיים) .2019 ,פנטזיה(
מקגרו ,אלואיז ,ילדת הגבעות ,זמורה-ביתן ,תשס"א) .2001 ,פנטזיה(
מקדוגל ,סופיה ,שורדים על מאדים ,עוץ הוצאה לאור) .2016 ,פנטזיה(*
מקדונלד ,אלן ,צרות של טרולים :טרולים ,לכו הביתה! ,ספר לכל) .2011 ,א-ד(
מקושינסקי ,קורנל ,השד מהשביעית ,זמורה ,ביתן ,תש"ן).1990 ,קלאסיקה(*
מקלקלן ,פטרישיה ,שרה ,פשוטה וגבוהה ,תל אביב :הוצאת עם עובד*2017 ,
מקמילן ,קייט ,בית ספר לחיסול דרקונים ,דני ספרים )פנטזיה(
נורטון ,מרי ,הלקחנים ,אוקינוס) .2016 ,קלאסיקה(
נילור ,פיליס רינולדס ,שיילו ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד*.2003 ,
נסביט ,אדית ,ילדי המסילה ,אוקיינוס) .2016 ,קלאסיקה(*

חזרה לתפריט

נסביט ,אדית ,הטירה הקסומה .2009 ,אוקיינוס) .קלאסיקה(
נסביט ,אדית ,חמשה ילדים והזהו ,ידיעות אחרונות) .2009 ,קלאסיקה(
נסטלינגר ,קריסטינה ,מצפצפים על המלך מלפפון ,עם עובד ,תשמ"ו1986,
נסטלינגר ,קריסטינה ,שמריהו או הילד מקופסת השימורים ,אחיאסף ,תשנ"א.1991 ,
נסטלינגר ,קריסטינה ,עופי חיפושית סיון ,מסדה*1988 ,
סואל ,אנה ,הסייח השחור ,אוקיינוס) .2011 ,קלאסיקה(
סובול ,דונלד ,סדרת דני ידעני הנער הבלש ,פרידמן )בילוש(
סטואו ביצ'ר ,הארייט ,אוהל הדוד תום )עיבוד של :ורטה-זהבי ,תמר ,זה אני ,הדוד תום:
על פי 'הבקתה של הדוד תום' מאת הרייט ביצ'ר סטואו ,הוצאת הקיבוץ המאוחד*.2017 ,
)קלאסיקה(*

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

מתורגמים

סטיבנסון ,רוברט לואיס ,אי המטמון ,אוקיינוס) .2020 ,קלאסיקה(*
סטיבנס ,רובין ,רצח זה לא מנומס ,עוץ*.2021 ,
סטילטון ,ג'רונימו ,ג'רונימו סטילטון ,ידיעות אחרונות )א-ד(
סימון ,פרנצ'סקה ,הנרי הנורא ,כנרת ,תשע"א).2010 ,א-ד(
סימל ,יוהנס מריו ,אוטובוס גדול כמו כל העולם ,אחיאסף ,תשמ"ד*.1984 ,
סלפורס ,סוזן ,הבריחה הגדולה :מודן) .2014 ,סדרת המרפאה לחיות דמיוניות(
סמית ,דודי 101 ,דלמטים .אוקיינוס) .2013 ,קלאסיקה(
סמית ,ג'ים ,אני לא לוזר ,דני ספרים )סדרה(
סטריטפילד ,נואל ,נעלי בלט ,ידיעות אחרונות ) .2006והמשכיו(
סניקט ,למוני ,סדרה של צרות ,כתר) 2013 ,סדרה(
ספירי ,יוהנה ,היידי ,אוקיינוס) 2019 ,קלאסיקה(
סתרס ,אמנדה ,המחברת הסודית של לילי למפיון ,רמת השרון :צלטנר ספרים של ילדים*.2013 ,
פונקה ,קורנליה ,לב של דיו ,זמורה-ביתן) .2008 ,פנטזיה(*
פורטר ,אלינור ,פוליאנה ,אוקיינוס) .2014 ,קלאסיקה(
פטרון ,סוזן ,הכוח העליון של לאקי ,טל-מאי*.2010 ,
פטרסון ,ג'ון ,הקטנטנים והסערה הגדולה ,כתר) .1987 ,א-ד(
פטרסון ,קתרין ,ממלכת טרביתיה ,מודן ואוקיינוס*.2012 ,
פילקי ,דאב ,איש הכלב )סדרה(
פילקי ,דאב ,קפטן תחתונים )סדרה(
פיציו ,לואיז ,הרייט המרגלת ,זמורה ,ביתן1984 ,
פיצ'פורד ,דין ,עשר זה גדול ,טל-מאי ,תשס"ז.2007 ,
פירס ,בובי ,ויליאם ונטון והחידה הבלתי אפשרית ,הכורסא.2017 ,

חזרה לתפריט

פלאסיו ,ר"ג' ,פלא ,כנרת ,זמורה ביתן ,דביר ,תשע"ד *.2013
פלאסיו ,ר"ג ,אוגי ואני ,זמורה*.2017 ,
פלמינג ,ין ,צ'יטי צ'יטי בנג בנג ,פן) .2009 ,א-ד(
פניפקר ,שרה ,קלמנטיין ,מטר.2007 ,
פסטיס ,סטפן ,טימי טעות ,כנרת ,זמורה-ביתן2014 ,
פרג'ן ,אלנור ,סנדל הזכוכית ,מודן ואוקיינוס) .2011 ,קלאסיקה(
פרויסלר ,אוטפריד ,השודד הוטצנפלוץ ,מחברות לספרות.2001 ,
פרויסלר ,אוטפריד ,קרבט והטחנה המכושפת ,עם עובד) .2015 ,פנטזיה(*
פריסטלי ,כריס ,בילי הקוסם ,טל-מאי ,תשס"ו) 2006 ,א-ג(
פרסלר ,מרים ,כשהמזל בא ,צריך להזמין אותו לשבת ,עם עובד ,תשנ"ח*.1998 ,

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

מתורגמים

צ'יילד ,לורן ,אני קלריס בין .לגמרי ,אגם) 2008 ,א-ד(
צ'יינני ,סומן ,בית הספר לטוב  -ולרע ,הוצאת הקיבוץ המאוחד) .2015 ,פנטזיה(
צינק ,ולריה ,פנלופה וכישוף הלהבות ,סיגליות) 2018 ,פנטזיה(
צ'רסקה ,לידיה אלכסיבנה ,יתומה :ספור לבנות-הנעורים ,עמיחי*1960 ,
קאואל ,קרסידה ,הדרקון הראשון שלי ,אגם.2010 ,
קדוהטה ,סינתיה ,קירה קירה ,צלטנר) .2009 ,ו' ומעלה(*
קוביל ,ברוס ,ג'ניפר מארלי והקרפד המדבר ,עם עובד ,תשע"ג2013 ,
קולפר ,אואן ,ארטמיס פאול ,אור יהודה :כנרת ,תשס"ג) .2003 ,פנטזיה(*
קולפר ,כריס ,ארץ האגדות ,רמות השבים :אריה ניר ,תשע"ג) .2013 ,פנטזיה(
קוניגסברג ,א"ל ,המסמכים הסודיים של גברת פרנקוילר ,מודן :אוקיינוס2019 ,
קוסנטלי ,ורוניקה ,חוות החיות הנכחדות ,אגם) .2019 ,פנטזיה(
קופלנד ,סם ,צ'רלי הופך לתרנגולת ,שוקן.2019 ,
קורצ'ק ,ינוש ,המלך מתיא הראשון ,ירושלים :כתר) .2012 ,קלאסיקה(*
קורצ'אק ,ינוש ,קיטוש הקוסם ,כנרת) .2000 ,קלאסיקה(
קורצ'ק ,ינוש ,פשיטת הרגל של ג'ק הקטן ,הקיבוץ המאוחד.1985 ,
קינגסלי ,קאזה ,סדרת אריק רקס ,ספר לכל )פנטזיה(
קיני ,ג'ף ,יומנו של חנון ,כנרת )סדרה(
קיני ,ג'ף ,יומנו של חבר מושלם :החיים על פי ראולי ג'פרסון ,כנרת.2019 ,
קינסי-וורנוק ,נטלי ,מתנות מן הים ,כתר.2006 ,
קיפלינג ,רודיארד ,ספר הג'ונגל ,אוקיינוס) .קלאסיקה(*
קלברגר ,אילזה ,סבתא על גלגליות ,ירושלים :כתר.1987 ,
קלירי ,בברלי ,עולמה של רמונה ,ירושלים :כתר) .2002 ,סדרה(

חזרה לתפריט

קלירי ,בברלי ,החברה הכי טובה ,גבעתיים :מסדה.1987 ,
קלירי ,בברלי ,מר הנשו היקר ,תל-אביב :עם עובד ,תשמ"ה*1985 ,
קסטנר ,אריך ,אורה הכפולה ,אחיאסף ,תשנ"ט.1999 ,
קסטנר ,אריך ,פצפונת ואנטון ,אחיאסף ,תשנ"ט1999 ,
קסטנר ,אריך ,אמיל והבלשים ,אחיאסף ,תשנ"ט1999 ,
קסטנר ,אריך  35,במאי ,או קונרד רוכב אל הים הדרומי ,אחיאסף ,תשנ"ט1999 ,
קסטנר ,אריך ,האיש הקטן והעלמה הקטנה ,נתניה :אחיאסף.2007 ,
קסטנר ,אריך ,הכתה המעופפת ,אחיאסף*.
קסטנר ,אריך ,עצרת החיות2019 ,
קר ,ג'ודית ,מי גנב את השפן הורוד? ,כנרת.1984 ,

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

מתורגמים

קר ,פיליפ ,סדרת ילדי המנורה ,מטר )פנטזיה(
קרול ,לואיס ,הרפתקאותיה של אליס בארץ הפלאות ,מודן ואוקיינוס.2012 ,
קריס ,ג'ימס ,הילד שמכר את צחוקו ,כתר.1987 ,
קרסון לוין ,גייל ,אלה המכושפת ,כנרת) .2006 ,פנטזיה(
ראסל ,רייצ'ל רנה ,יומני החנונית ,ספר לכל.2012 ,
רוברטסון ,קית ,הנרי ריד ושות' ,זמורה ,ביתן ,מודן.1978 ,
רודקי ,ג'ף ,קלודיה וריס )סדרת במזל תאומים( ,כתר
רולינג ,ג'יי קיי ,הארי פוטר ,ידיעות אחרונות )פנטזיה(
ריב ,פיליפ ,עוגות בחלל ,עוץ) .ושאר ספריו( )א-ד(
רידי ,פטרישיה ,עסקי דרקונים ,אופוס) .2006 ,פנטזיה(*
רידלי ,פיליפ ,קרינדלקראקס ,כנרת) 1999 ,ב-ד(
ריינהרט ,דיינה ,אודסה עושה את זה שוב ,תל-אביב :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד.2013 ,
ריירדן ,ריק ,פרסי ג'קסון והאלים האולימפים ,גרף )פנטזיה(*
ריירדן ,ריק  ,גיבורי האולימפוס ,גרף )פנטזיה(*
ריירדן ,ריק ,משפחת קיין והאלים המצריים ,גרף )פנטזיה(*
ריירדן ,ריק ,מגנס צ'ייס ,גרף )פנטזיה(*
ריירדן ,ריק ,גורלו של אפולו ,גרף )פנטזיה(*
ריצ'לר ,מרדכי ,ג'ייקוב שתים-שתיים ומלתעות המחץ ,כתר) 1992 ,ב-ד(
 39רמזים ,מודן וצלטנר )סדרה ,לכל חלק מחבר אחר( )מתח(
שמידט ,אני ,מעלית הפלא ,עם עובד.1974 ,
שמידט ,אני ,הרפתקאות ויפללא ,עם עובד1968 ,
שרמן ,דיליה ,חנות הספרים של המכשף הרשע ,עוץ) .2018 ,פנטזיה(

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

ספרות מקור

אביב ,זהר ,חבורת כח המח )א-ד(
אבידר-טשרנוביץ ,ימימה ,שמונה בעקבות אחד ,כתר) 2018 ,קלאסיקה עברית(
אוסובסקי ,אסתי ,לאונרדו וגל ,הקיבוץ המאוחד.2020 ,
אורגד ,דורית  -מספריה
אורלב ,אורי ,האי ברחוב הציפורים ,כתר) .1981 ,ושאר ספריו(*
אורלב ,אורי ,האיש מהצד האחר*
אורלב ,אורי ,תור הכנפיים )א-ג(
איתן ,מינה ,שלום ותקוה חברים ,הקיבוץ המאוחד) .2017 ,א-ג(
איתן ,מינה ,להחזיר את זאב ,הקיבוץ המאוחד*.2018 ,
אלעזר הלוי ,דנה ,סדרת שליחות חשאית ,משכל )מתח(*
אלבוים ,אתי ,אמא קסומה ,ידיעות אחרונות) .2012 ,סדרת פנטזיה(
ארבליך-אשכר ,ווינטר בלו ילדת פיות ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד) 2005 ,סדרת פנטזיה(
בן גור ,נעמי ,בגלל עכבר הנפש של אבא ,הקיבוץ המאוחד.2002 ,
בן-יוסף ,בר ונטעלי גבירץ ,הקיטנה להגשמת חלומות ,כתר) .2017 ,סדרת ינשופות(
ברנע-גולדברג ,מאירה ,כראמל ,כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר) 2014 ,סדרה(
גבירץ ,נטעלי ,הנסיכה ההפוכה ,פועלים.2019 ,
גדליה ,עמי ,עגורים של שלום ,הקיבוץ המאוחד  -ספרית פועלים ,תשע"ח .2018
גודארד ,יוסי ,גונבי הגבול ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.2018 ,
גולדברג ,לאה ,נסים ונפלאות ,ספרית פועלים ,תשע"ה ) .2015קלאסיקה עברית(
גולדברג ,לאה ,מלכת שבא הקטנה ,ספרית פועלים ,תש"ן.1990 ,

חזרה לתפריט

גלברט-אבני ,עפרה ,המכוערים של דניאל ,הקיבוץ המאוחד) .2005 ,ושאר ספריה(
גפן ,יהונתן ,ילד הכרובית ,כנרת ,זמורה-ביתן.2015 ,
גפן ,יהונתן ,אלרגיה ,דביר) .2003 ,א-ד(
גרוסמן ,דויד ,דו-קרב ,הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו*.2015 ,
גרינברג ,נועה ,מתונשמת ,משכל  -ידיעות אחרונות וספרי חמד.2017 ,
דינצמן ,רונית ,לב היער) .2016 ,פנטזיה(
הימן ,רחל ,אין נסיכים בנתניה ,בני-ברק :הקיבוץ המאוחד*2006 ,
הראל ,נירה ,ספורי הבית המשותף ,כתר) .1981 ,א-ד(
ואסה ,יוסי ,היום האחרון של פורים ,כנרת) 2015 ,קומיקס(*.
וורצל ,אסתר ,אורי :רומן לבני הנעורים ,עמיחי*.1976 ,

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

ספרות מקור

וורצל ,אסתר ,אליפים :רומן לבני הנעורים ,עמיחי ,תשמ"א*.1981 ,
ויטל ,רותי ,הפחד לדרוס שליח פיצה ,קרן*2014 ,
ויסלר ,ישראל )פוצ'ו(  -מספריו
ורטה-זהבי ,תמר ,פנתר שחור :סיפורו של ראובן אברג'ל ,הקיבוץ המאוחד.*2020 ,
זלדס ,דניאל ,חוטים של חברות ,שוקן.2012 ,
זמיר ,יצחק ,לשחרר את קנגורו תום :ספור לילדים וגם להורים ,שוקן.2021 ,
)ב-ד מתאים להקראה ושיחה(
זרחי ,נורית ,וולפיניאה מומי בלום ,מסדה*.1986 ,
זרחי ,נורית ,מי מכיר את תנינה? ,כתר.2009 ,
חבושי ,חוה ,קשה להרוג קקטוס ,הקיבוץ המאוחד.2005 ,
חזון ,מיכל ,שירלי שמש הגדולה מכולם ,ידיעות אחרונות וספרי חמד.2011 ,
חיימוביץ' ,שמואל ,אני מחליט מה יהיה ,כנרת בית הוצאה לאור2019 ,
חמיצר ,גיורא ,רוני ותום ,תכלת) 2019 ,בילוש(
טלמור ,לימור ,אמת או חובה ,רימונים.2019 ,
יבין ,יונתן ,אהבה נגד חברות ,משכל וספרי חמד*.2017 ,
ילן-שטקליס ,מרים ,המסע אל האי אולי ,כנרת) .2014 ,גן-ד( )קלאסיקה עברית(
ינאי הגר ,מילה וחוטפי החלומות ,עם עובד) .2019 ,פנטזיה(
כהן ,הילי ,הסודות של באום ,מודן.2012 ,
כהן-אהרונוב ,רן ,ילדי בית העץ ,כנרת )סדרה(
לוי ,ינץ ,הרפתקאות דוד אריה בערבות רומניה ,זמורה-ביתן) .2007 ,גן חובה-ג'(

חזרה לתפריט

לוי ,ינץ ,כשסבא אליהו היה קטן ,זמורה-ביתן) 2017,א-ד(
לוי ,ינץ ,המורה דרורה לא מפלצת ,.זמורה-ביתן ,תשע"ד2014 ,
ליבוביץ' ,הדס ,ליבי או :מה קרה לאיש-עם-הכלב? ,הקיבוץ המאוחד) .2018 ,סדרה( )א-ד(
מורג ,אורה ,אניגמה :סוד הצופן הגורלי ,ידיעות אחרונות וספרי חמד) .2007 ,ושאר ספריה(*
מיטב ,מיה ,סדרת הבלוגר דני מאסלי ,כתר )בילוש(*
מקמל-עתיר ,נאוה ,מבחן קבלה ,תל אביב :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד) .2005 ,ושאר ספריה(*
נדלר ,הדר ,לא לפי הספר ,תל אביב :גוונים ,תשע"ח ) .2017שירה(
ניסימוב ,חוה ,קלידוסקופ ,טל מאי.2015 ,
סמיט ,שהם ,ילד עיר ,כנרת.2012 ,
סמיט ,שהם ,ילד חולות :שישה סיפורים בעקבות ס .יזהר ,הקיבוץ המאוחד*.2017 ,

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

ספרות מקור

עברון-ועקנין ,לי ,העולם שמתחת לשטיח ,טל מאי.2020 ,
עוז ,עמוס ,סומכי ,כתר*2018 ,
עוז ,גליה ,שקשוקה נעלמת ,כתר).2007 ,א-ד(
עומר ,דבורה ,הבכור לבית אב"י ,עם עובד ,תש"ע*.2010 ,
עומר ,דבורה ,שרה גיבורת ניל"י ,שרברק ודני ספרים*2017 ,
עומר ,דבורה ,אני אתגבר ,דני ספרים*.2010 ,
עומר ,דבורה ,כל מה שהיה )אולי( ,וכל מה שקרה )כמעט( ,לקרשינדו ולי ,שרברק) 1970 ,גן-ד(
עמנואל ,מיכל ,ילד ושמו אבא ,כתר.2014 ,
פינקלשטיין ,גיא ,העצלן שלא רצה להיות מלך ,קרן ,תשע"ז ) .2017א-ד(
פירון ,מאירה ,רגול ,חטוט ושוקו חם ,טל-מאי).2012 ,והמשכיו(
פלומן ,רוני ,מחברת החלל ,ספרי עליית הגג ,משכל .2018
פרומקין ,ציפור ,ארוחת מלכים ,צילי2019 ,
פרומקין ,ציפור ,הספרייה הניידת ממריאה ,צילי2019 ,
פרימו ,רינת ,החבר הכי טוב שלי ,אדם צעיר  -משכל ) 2017 ,מתח(
פרימו ,רינת ,המבוך ,משכל.2020 ,
פרץ ,מיכל ,הסודות של שירי ,תשע"ח*.2018 ,
צוק ,שירי ,מי רוצה כוח-על?  -ההתחלה ,סיגליות.2020 ,
צורן ,גבריאל ,מורד הזמיר ,עם עובד*1986 ,
קוריצקי ,אורית 24 ,קסמים ועוגה ,כתר2019 ,
קידר ,דקלה ,ג'ורג'י ,כנרת.2016 ,

חזרה לתפריט

קניוק ,יורם ,הבית שבו מתים הג'וקים בשיבה טובה ,ידיעות.2005 ,
קרופיק ,אורה ,חברות עם שחר ,דני ספרים*.
קרן ,רבקה ,קטי :מיומנה של נערה ,עם עובד.1973 ,
רגלסון ,אברהם ,מסע הבבות לארץ-ישראל ,פרדס) .2013 ,קלאסיקה עברית(
רוזמן ,יעל ,המצחיקה עם העגילים ,תל אביב :עם עובד ,תשס"ז.2007 ,
רוזמן ,יעל ,הרומן שלי עם בן-גוריון ועם פנינה ,תל-אביב :עם עובד ,תשמ"ו1986 ,
רוזמן ,יעל ,הכל בגללם ,או עלילות זרובבלה ,גבעתיים :מסדה.1982 ,
רוטנר ,ליאת ,קיץ אחד ביחד ,ידיעות אחרונות*.2003 ,
רום ,נועה ,עד הבת מצווה זה יעבור ,רימונים*2008 ,
רון-פדר ,גלילה ,אל עצמי )סדרת ציון ובתיה(*

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

ספרות מקור

רון-פדר-עמית ,גלילה ,סדרת יותם  -בלש פרטי ,ירושלים :כתר.2013 ,
רון-פדר ,גלילה ,משימה עולמית
רון-פדר ,גלילה ,מנהרת הזמן
רון-פדר ,גלילה ,סיירת המדע
רון-פדר ,גלילה ,חבורת ידיעת הארץ
שביט ,אוריה ,סבתא מכשפה ,הקיבוץ המאוחד) .2020 ,א-ד(
שדה ,פנחס ,נער הייתי ,קריית ספר*1960 ,
שם טוב ,תמי ,אני לא גנב )והמשכו  -אני לא עוזב( ,כנרת ,זמורה-ביתן*.2012 ,
שם טוב ,תמי ,אני לא עוזב ,כנרת ,זמורה-ביתן*.2019 ,
שמעוני ,יניב ,אח מפח ,כנרת.2021 ,
תמוז ,בנימין ,הנשמה השנייה ,הקיבוץ המאוחד.1981 ,

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

מתח

אייקן ,ג'ואן ,הזאבים מאחוזת וילובי ,זמורה ,ביתן  -מוציאים לאור2019 ,
אלעזר הלוי ,דנה ,סדרת שליחות חשאית ,משכל2015 ,
הורוביץ ,אנטוני ,אלכס ריידר ,זמורה ביתן2006 ,
חמיצר ,גיורא ,רוני ותום )סדרה( ,תכלת2019 ,
מורג ,אורה ,אניגמה :סוד הצופן הגורלי ,ידיעות אחרונות וספרי חמד) .2007 ,ושאר ספריה(*
מיטב ,מיה ,סדרת דני מאסלי
פרימו ,רינת ,החבר הכי טוב שלי ,אדם צעיר  -משכל2017 ,

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

פנטזיה

או'ברין ,רוברט ,גברת פריסבי ועכברושי מב"ן ,.עוץ.2017 ,
אלכסנדר ,לויד ,ספר השלושה ,זמורה-ביתן ,מוציאים לאור ,תשע"ה ) .2015סדרת פרידיין(
אנדה ,מיכאל ,הסיפור שאינו נגמר ,אור יהודה :זמורה-ביתן.2015 ,
אנדה ,מיכאל ,מומו ,או הספור המוזר על גונבי הזמן ועל הילדה שהחזירה לאנשים את הזמן הגנוב,
זמורה ,ביתן2020 ,
אנדה ,מיכאל ,מחבר ג'ים ונהג הקטר ,זמורה ביתן.2012 ,
ארבליך-אשכר ,ווינטר בלו ילדת פיות ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד) .2005 ,סדרה(
בליד ,אדם ,השרביט והחרב ,אור-יהודה :כנרת ,תשע"ב) .2012 ,סדרה(
בלק ,הולי ,סדרת מגיסטריום ,כנרת )פנטזיה(
בלקווד ,סייג' ,ג'ינקס ,תל-אביב :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד ,טל-מאי) .2014 ,סדרה(
ג'יקס ,בריאן ,רדוול ,בני ברק :הקיבוץ המאוחד2003 ,
דיבן ,דמיאן ,שומרי ההיסטוריה ,מודן) .2012 ,סדרה(
דיטרליצי ,טוני ,עלילות ספיידרוויק :מדריך שימושי ,תל-אביב :מטר ,תשס"ד.2004 ,
דיטרליצי ,טוני ,קני והדרקון ,תל אביב :מטר.2012 ,
דינצמן ,רונית ,לב היער ,תשע"ו .2016
הרדינג ,פרנסס ,עץ השקרים ,עוץ*.2017 ,
וויין ג'ונס ,דיאנה  -כל הספרים
טאונסנד ,ג'סיקה ,נוורמור :מבחני הפלאות של מוריגן קרואו ,זמורה2020 ,
ינאי הגר ,מילה וחוטפי החלומות ,עם עובד.2019 ,
לה גוין ,אורסולה ,הקוסם מארץ-ים ,זמורה-ביתן) 2011 ,סדרת ארץ -ים(
לואיס ,קליב סטפלס ,האריה ,המכשפה וארון הבגדים ,מחברות לספרות) .2006 ,סדרת נרניה(

חזרה לתפריט

לור ,פיטקוס ,בני לוריאן ,אור-יהודה :כנרת ,תשע"א).2011 ,סדרה(
לרנג'יס ,פיטר ,שבעת הפלאים ,תל אביב :משכל).2013 ,סדרה(
מול ,ברנדון ,פייבלהייבן ,אופוס.2012 ,
מלוי ,קולין ,יער פרא :קורות יער פרא ,מושב בן-שמן :מודן) .2013 ,סדרה(
מלינובסקי ,שרה ,קסם לא נורמלי )סדרה( ,משכל.2019 ,
מלשקה ,אנדז'יי ,הכסא האדום ,לוקוס) 2019 ,סדרת עץ הקסמים(
מקגרו ,אלואיז ,ילדת הגבעות ,לוד :זמורה-ביתן ,תשס"א.2001 ,
מקדוגל ,סופיה ,שורדים על מאדים ,עוץ הוצאה לאור.2016 ,
מקמילן ,בית הספר לחיסול דרקונים )סדרה(
סלפורס ,סוזן ,הבריחה הגדולה :מודן) .2014 ,סדרת המרפאה לחיות דמיוניות(
סמית ,ג'ים ,סדרת בארי לוזר )אני לא לוזר( ,דני ספרים.2013 ,

המשך לעמוד הבא

קריאת קיץ

פנטזיה

סניקט ,למוני ,סדרה של צרות ,כתר) 2013 ,סדרה(
פונקה ,קורנליה ,לב של דיו ,אור-יהודה :זמורה-ביתן) .2008 ,סדרה(
צ'יינני ,סומן ,בית הספר לטוב  -ולרע ,הוצאת הקיבוץ המאוחד) .2015 ,סדרה(
קאואל ,קרסידה ,עידן הקסם ,חבל מודיעין :זמורה-ביתן ,מוציאים לאור2018 ,
קולפר ,אואן ,ארטמיס פאול ,אור יהודה :כנרת ,תשס"ג).2003 ,סדרה(
קולפר ,כריס ,ארץ האגדות ,רמות השבים :אריה ניר ,תשע"ג) .2013 ,סדרה(
קורדר ,זיזו ,ילד האריות ,ידיעות אחרונות )פנטזיה(
קינגסלי ,קאזה ,אריק רקס ,תל-אביב :ספר לכל) .2009 ,סדרה(
קר ,פיליפ ,ילדי המנורה ,תל-אביב :מטר ,תשס"ח) 2008 ,סדרה(
רולינג ,ג'יי קיי ,הארי פוטר )סדרה(
רידי ,פטרישיה ,עסקי דרקונים ,תל-אביב :אופוס) .2006 ,סדרה(
ריירדן ,ריק  ,פרסי ג'קסון והאלים האולימפים ,גרף )סדרה(
ריירדן ,ריק ,גיבורי האולימפוס ,גרף )סדרה(
ריירדן ,ריק ,משפחת קיין והאלים המצריים ,גרף )סדרה(
ריירדן ,ריק ,מגנס צ'ייס ,גרף )סדרה(
ריירדן ,ריק ,גורלו של אפולו ,גרף )סדרה(
 39רמזים )סדרה ,לכל חלק מחבר אחר(
שרמן ,דיליה ,חנות הספרים של המכשף הרשע ,עוץ.2018 ,

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

אם אהבתם את יומנו של חנון ויומני החנונית

אושנק ,קרלה ארטיסט כזה :סיפורו המצחיק של אלדו זלניק ,ידיעות אחרונות ,וטל-מאי.2012 ,
ג'ורי ,ג'ון ,הזוג הנורא ,כנרת) .סדרה(
גרינוולד ,טומי ,המדריך של צ'רלי ג'ו ג'קסון ,הכורסא ,ידיעות אחרונות וספרי חמד2011 ,
דו ,אן ,ילד נינג'ה ,תכלת) 2019 ,סדרה(
טשג'יאן ,ג'נט ,יומנו של דרק פאלון )החיים שלי בספר( ,דני ספרים.2011 ,
מאייר ,אנדי ,היומן של הנרי ,ספר לכל.2017 ,
מרס ,ג'ונתן ,עולמו של נורם
נוה ,נדב ,החיים עפ"י ינון
סמית ,ג'ים ,סדרת בארי לוזר )אני לא לוזר( ,דני ספרים.2013 ,
פלינט ,שמיני ,יומנו של כוכב כדורגל ,רימונים הוצאה לאור2016 ,
פסטיס ,סטפן ,טימי טעות ,כנרת ,זמורה-ביתן2014 ,
פרס ,נייט הגדול
קולינס ,טים ,יומנו של יורמיוס מקסימוס ,קוראים הוצאת ספרים.2014 ,
קולינס ,טים ,ערפד חנאן כותב יומן ,אגם.2011 ,
קיני ,ג'ף ,יומנו של חבר מושלם :החיים על פי ראולי ג'פרסון ,כנרת בית הוצאה לאור2019 ,
ראסל ,רייצ'ל רנה ,ההרפתקאות של מקס קרמבלי ,ספר לכל2017 ,
רודקי ,ג'ף ,קלודיה וריס )סדרת במזל תאומים( ,כתר

חזרה לתפריט

בארשו ,רות מק'נאלי ,יומנה של אלי מקדודל ,קוראים.2013 ,
בנטון ,ג'ים ,יומני הסודי ביותר ,מטר.2009 ,
גארד ,קנדי ,ג'לי )מתחילה ברגל שמאל( ,כנרת בית הוצאה לאור2018 ,

קריאת קיץ

אם אהבתם את אייבי ובין

אבאדי ,איזבלה ,קבלו את לולה ,מזרחי2012 ,
אלווס ,קטיה ,מועדון המאפינס :החבורה הכי מתוקה בעולם ,ספר לכל.2016 ,
בומה ,יוליה ,רוני ,ספר לכל) 2008 ,סדרה(
ביניק ,כריסטיאן ,ג'ינג'ית ,ספר לכל) 2008 ,סדרה(
בן-יוסף ,בר ונטעלי גבירץ ,הקיטנה להגשמת חלומות ,כתר) .2017 ,סדרת ינשופות(
גרין ,סטפני ,הנסיכה פוזי ,כתר) 2014 ,סדרה(
דנציגר ,פולה ,אמבר בראון ,אור יהודה :הד ארצי ,תשנ"ח) 1998 ,סדרה(
לון ,אוש ,נל ,רימונים) 2014 ,סדרה(
מונקסטר ,הארייט ,איזדורה מון ,הוצאת סיגליות) .2018 ,סדרה(
מילס ,קלאודיה ,סדרת בית הספר פרנקלין ,ספר לכל2016 ,
פארק ,ברברה ,סדרת ג'וני בי ג'ונס ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד וטל-מאי.2012 ,
פירון ,מאירה ,רגול ,חטוט ושוקו חם ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד וטל-מאי) .2012 ,והמשכיו(
פניפקר ,שרה ,קלמנטיין ,תל-אביב :מטר ,תשס"ח) .2007 ,סדרה(
צ'יילד ,לורן ,אני קלריס בין .לגמרי ,תל-אביב :אגם.2008 ,
קלירי ,בברלי ,רמונה )סדרה(
רון פדר ,טולי תעלולי )סדרה(

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

אם אהבתם את מועדון הנסיכות

באדג'ר ,מרדית ,עפה מבית ספר לפיות ,ידיעות אחרונות  -ספרית חמד  -טל-מאי) .2012 ,סדרה(
דיוידסון ,זאנה ,ממלכת חדי הקרן ,דני ספרים) 2017 ,סדרה(
הייל ,שנון ,הנסיכה בשחור )סדרה(
הריסון ,פאולה ,כח הנסיכות ,כתר) 2013 ,סדרה(
הריסון ,פאולה ,קיטי הצלה לאור ירח ,סיגליות2021 ,
ויילד ,אילסה ,פיקסי בהסוואה ,כנפיים) .2020 ,סדרה(
מונקסטר ,הארייט ,איזדורה מון ,הוצאת סיגליות) .2018 ,סדרה(
מרפי ,ג'יל ,המכשפה הכי גרועה ,כנרת) 2012 ,סדרה(
סייקס ,ג'ולי ,פנימיית חדי הקרן ,כנרת )סדרה(
סימס ,רות ,בלה דונה ,ספר לכל) 2013 ,סדרה(
פריל ,מייב ,ספורי המכשפה הצעירה ,קרית-גת :דני ספרים) .2007 ,סדרה(

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

אם אהבתם את קפטן תחתונים

פילקי ,איש כלב
פילקי ,הרפתקאות חתול על
פילקי ,אוק וגלק
אולדריג' ,ג'ים ,דייב המגעיל ,ספר לכל2012 ,
בליבי ,אארון ,לא רעים בכלל ,כנרת2018 ,
גרין ,ג'ון פטריק ,בלשי הביוב ,כתר.2020 ,
דיוידסון ,זאנה ,בילי והמיני-מפלצות ,קוראים הוצאת ספרים.2017 ,
וינקלר ,הנרי ,האנק צ'יפסר
מקדונלד ,מיגן ,סטינק ,תל אביב :עם עובד) .2016 ,סדרה(
סטין ,רוברט ,צמרמורת
סטנטון ,אנדי ,אתה איש רע ,מר גאם! ,תל-אביב :אגם.2009 ,
קאמינגס ,טרוי ,מחברת המפלצות ,כתר ספרים; כנפיים) .2015 ,סדרה(
ריב ,פיליפ ,עוגות בחלל ,תל אביב :עוץ הוצאה לאור.2015 ,

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

אם אהבתם את הדוד אריה

אילני ,אלדד ,הסיפור המושלם
אבס ,שלמה ,סבא קיש וכלבו חיש
עלילות הברון מינכאוזן
לוי ,ינץ ,כשסבא אליהו היה קטן
אליה-כהן ,איריס ,סבתא טורבו ואלפי התנינים הבכיינים ,טל מאי2019 ,

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

אם אהבתם את רואלד דאל

ברנע-גולדברג ,מאירה ,כראמל ,אור יהודה :כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר  -מוציאים לאור ,תשע"ד ) .2014סדרה(
ווליאמס ,דיוויד ,מיני מיליארדר ,אור-יהודה :כנרת ,תשע"ג .2013
ווליאמס ,דיוויד ,תפוס ת'סבתא ,אור יהודה :כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר  -מוציאים לאור ,תשע"ן .2015
חזון ,מיכל ,שירלי שמש הגדולה מכולם ,תל-אביב :ידיעות אחרונות וספרי חמד) .2011 ,סדרה(
לוי ,ינץ ,כשסבא אליהו היה קטן ,חבל מודיעין :זמורה-ביתן ,מוציאים לאור] ,תשע"ח .[2017
לורי ,לויס ,וילובי :משפחה מהספרים ,טל-מאי.2017 ,
מול ,אינגה ,אדי בלה ופלו
נסבו ,יו ,פטנט הפוקים של דוקטור פרוקטור
קריספ ,קאלב ,מי יעצור את אייבי פוקט ,כנרת.2019 ,

חזרה לתפריט

קריאת קיץ

בלשים /חבורות

אביב ,זהר ,חבורת כח המח
אבידר-טשרנוביץ ,ימימה ,שמונה בעקבות אחד
אבס ,מיכאל ,סדרת משחקי בילוש הוד השרון :עגור2012 ,
אלעזר הלוי ,דנה ,סדרת שליחות חשאית ,משכל*
בלייטון ,אניד ,השביעיה הסודית
בלייטון ,אניד ,החמישיה הסודית
הורוביץ ,אנטוני ,אלכס ריידר ,אור-יהודה :זמורה-ביתן2006 ,
היצ'קוק ,אלפרד ,סדרת שלושת הבלשים ,מזרחי.1977 ,
חמיצר ,גיורא ,רוני ותום :החקירה הראשונה ,ישראל :תכלת.2019 ,
לינדגרן ,אסטריד ,אלוף הבלשים בלומקוויסט ,זמורה-ביתן2018 ,
מוסינזון ,יגאל" ,חסמבה"
מורג ,אורה  -סדרת אניגמה ועוד*
סובול ,דונלד ,סדרת דני ידעני הנער הבלש ,תל-אביב :פרידמן1978 ,
קין ,קרולין ,ננסי דרו ,בלשית ,תל-אביב :מזרחי1994 ,
רון-פדר-עמית ,גלילה ,סדרת יותם  -בלש פרטי ,ירושלים :כתר.2013 ,
רון-פדר ,גלילה ,משימה עולמית
רון-פדר ,גלילה ,מנהרת הזמן
רון-פדר ,גלילה ,סיירת המדע
רון-פדר ,גלילה ,חבורת ידיעת הארץ
רון-פדר ,גלילה ,ג'ינג'י
רון-פדר ,גלילה ,טולי תעלולי
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קומיקס

גרין ,ג'ון פטריק ,בלשי הביוב ,כתר.2020 ,
גוסיני ,רנה ,אסטריקס
ג'יימיסון ,ויקטוריה ,מתגלגלת ,הוד השרון :הוצאת הכורסא.2016 ,
האטקה ,בן ,זיטה ילדת החלל ,ירושלים :כתר.2013 ,
הרז'ה ,טינטין
ואנג ,ג'ן ,לצפות בכוכבים ,כנרת.2021 ,
ואסה ,יוסי ,היום האחרון של פורים ,אור יהודה :כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר  -מוציאים לאור*.2015 ,
קיבואישי ,קאזו ,הקמע ,ירושלים :כתר2012 ,
טלגמאייר ,ריינה  -חיוך ,אחיות ,רוחות ,מועדון הבייביסיטריות  -כל ספריה פופולאריים
טרסרו ,ריי ,מג ,ג'ו ,בת' ואיימי רומן גרפי :הגרסה המודרנית של נשים קטנות ,כתר.2019 ,
מיה גור ,דורית ,הסייר העשירי
מרסדן ,מריה ,האסופית ,כתר.2021 ,
נועם ,הילה ,חוצי ,תל אביב :עם עובד ,תשע"ט .2019
נוקס אוסטרטג ,מולי ,הנער המכשף ,כתר.2018 ,
סימפסון ,דיינה ,פיבי וחד-הקרן שלה
סמית ,ג'ף ,בון
פילקי ,דאב ,קפטן תחתונים
פילקי ,דאב ,איש כלב
פרס ,לינקולן ,מקס ואבירי הביניים ,כתר2020 ,
פרס ,לינקולן ,נייט הגדול
פולמן ופולונסקי ,אנה פרנק היומן הגרפי
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פלאסיו ,ר"ג ,ציפור לבנה :סיפור פלא ,זמורה2020 ,
פרימו ,רינת ,זלמן ,אדם צעיר.2020 ,
קיבואישי ,קאזו ,הקמע ,ירושלים :כתר2012 ,
רוזנטל ,יהודה ,אין מפלצות בעולם ,משכל  -הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות
וספרי חמד*.2018 ,
רוטנר ,ליאת ,מיקו בל
שמעוני ,יניב ,אח מפח ,כנרת.2021 ,
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ספרי מידע

אלדאה ,קרין ,דברים שלמדתי היום ,משכל.2019 ,
ארנולד ,ניק ,עצמות ,דם ואיברי אדם ,קרן ,תשס"א2001 ,
ארנולד ,ניק ,פיצוץ מוח ,קרן ,תש"ס2000 ,
ביינום ,ויליאם ,היסטוריה של המדע לצעירים מכל הגילים ,תל אביב :ספרי עליית הגג.2016 ,
גומבריך ,ארנסט ,היסטוריה של העולם לצעירים מכל הגילים ,תל-אביב :ספרי עליית הגג ,ידיעות
אחרונות וספרי חמד.2009 ,
הררי ,יובל נח ,תולדות האנושות :היסטוריה מאויירת ,דביר.2010 ,
וייל ,אורי ,דוקטור מולקולה :נסויים מדעיים שאפשר לעשות בבית ,בן-שמן :מודן.2014 ,
וורברטון ,נייג'ל ,היסטוריה של הפילוסופיה לצעירים בכל הגילים ,תל אביב :ספרי עליית הגג;
משכל  -הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד.2015 ,
מונרו ,רנדל ,מה אם? תשובות מדעיות רציניות לשאלות היפותטיות מגוחכות*.2016 ,
מכון דוידסון ,תנסו את זה בבית.2020 ,
מלחי ,יובל ,הסיפורים הטובים בהיסטוריה! ,סגול.2017 ,
סטוקס ,ג'ונתן ,מדריך לנוסעים בזמן :רומא העתיקה )לבעלי תקציב מוגבל( ,ידיעות אחרונות.2020 ,
סמיט ,שהם ,מי בכלל המציא את בית הספר?! :ועוד שאלות שכדאי לשאול בדרך לשם ,כנרת ,זמורה,
דביר ,תשע"ט .2019
סמיט ,שהם ,מפלצות מיתולוגיות של יוון העתיקה ,אנונימה.2007 ,
סמיט ,שהם ,שש תחבולות גדולות במיתולוגיות של עמי העולם ,כנרת2015 ,
סמיט ,שהם ,שש גבורות גדולות :במיתולוגיות של עמי העולם ,כנרת.2008 ,
סמיט ,שהם ,ששה גבורים גדולים :במיתולוגיות של עמי העולם ,כנרת.2006 ,
פאווילי ,אלנה ,סיפורים לפני השינה לילדות מורדות 100 :אגדות אמיתיות על נשים יוצאות דופן,
כנפיים וכתר.2018 ,
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פוסקיט ,יארטן ,מתגלגלים בגלקסיה ,קרן ,תשס"ב.2002 ,
פרז ,אילן ,מתי מותר לאכול את השכן שלך? :דילמות חברתיות ומוסריות על קצה המזלג,
.2021
צ'אם ,חורחה ,אין לנו מושג ,מדריך ליקום הלא-מוכר ,ידיעות אחרונות*.2020 ,
קישטיני ,ניאל ,ההיסטוריה של הכלכלה לצעירים מכל הגילים ,משכל.2020 ,
רדווה ,סבינה ,מוצא המינים מאת צ'רלס דרווין ]שוקן לילדים2019 ,
רותם ,אלון ,המעבדה המופלאה שלי ,תל אביב :ידיעות אחרונות ,תשע"ז .2017
סדרת "המוזיאון" )מוזיאון החיות ,מוזיאון החלל וכו'( ,הוצאת שוקן
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ביוגרפיות

בייקין-אוחיון ,תום ,אגדות אמיתיות ,ירושלים :הוצאת פנק.2019 ,
ברוקס ,בן ,סיפורים על ילדים שמעזים להיות שונים :סיפורים אמיתיים על ילדים מדהימים ששינו את העולם בלי
לקטול דרקונים  /מאייר :קווינטון ווינטרס; תרגום :חמוטל בן-דב] .ישראל[ :ארגמן.2019 ,
בראינט ,ג'ן ,שש נקדות :ספורו של לואי בריל ,תל אביב :צלטנר ספרים.2017 ,
ורטה-זהבי ,תמר ,האשה ששינתה את אמריקה :סיפור חייה של הרייט ביצ'ר סטואו ,הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז .2017
ורטה-זהבי ,תמר ,מרטין :סיפור חייו של מרטין לותר קינג ,עם עובד.2010 ,
ורטה-זהבי ,תמר ,מנדלה :סיפור חייו של נלסון מנדלה ,עם עובד ,תשע"ד.2014 ,
זליכוב-רלוי ,עדי 12 ,נשים ,ידיעות אחרונות.2021 ,
לוי ,דבי ,ואני אומרת ,לא! :ספורה של רות בידר גינסבורג השופטת האגדית ,כנרת בית הוצאה לאור 2019
סטבלר ,דיוויד ,ילדים אמנים :סיפורי ילדות אמיתיים של אמנים שהפכו לאגדה ,הכורסא.2020 ,
סטבלר ,דיוויד ,ילדים סופרים :סיפורי ילדות אמיתיים של אמנים שהפכו לאגדה ,הכורסא
סמיט ,שהם ,אגדת אסטרי :ספורה של אסטריד לינדגרן ,תל אביב  :צלטנר ספרים.2015 ,
סמיט ,שהם ,דודה לאה ,אור יהודה :כנרת בית הוצאה לאור.2016 ,
סמיט ,שהם ,אגדות אמיתיות 50 :נשים לגדול איתן בישראל ,דביר2019 ,
פנקהרסט ,קייט ,ספורן של נשים מפלאות ששנו את העולם ,הוצאת סיגליות.2018 ,
גולן אבירמה וגני דורית ,סדרת הישראליות  -סדרה היסטורית נשית ,צלטנר מלאכה לספרי ילדים.2019 ,
שם-טוב ,תמי וכוכב תמר ,סדרת ממציאים ומגלים ,כנרת זמורה ביתן
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