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אחרי טרגדיה המערערת   :ג'יי ריאן סטראדלמאת  פלפל חריף לארוחת בוקר -

מנערה גבוהה וגמלונית היא   את ילדותה, אווה  מוצאת נחמה בבישול.

 נהפכת לשפית אגדית. 

: טקס קבורתו של סופר ישראלי ידוע  חיים בארמאת  בחזרה מעמק רפאים -

 בבית קברות נוצרי,הוא ראשיתה של שורת אירועים סוערים. 

 : מסעות בתים ואנשים בירושלים. חיים בארמאת    קשר לאחד -

: ספר שמותיר חותם בלב הקורא  ג'ינדי נלסוןמאת  אתן לך את השמש -

 לנצח. בוקליסט. 

 : מותחן עוצר נשימה. בראוןדן מאת  מקור -

: כשאנחנו מתירים לחומות  ןסמנתה יאמאת   התהום הפעורה בינינו -

 המקיפות אותנו  ליפול. 

:גבר ואישה כל אחד בנפרד גרהם סימסיון ו אן ביוסטמאת  צעד ועוד צעד -

מחליטים לצאת לדרך ומסע רגלי של אלפיים ק"מ. במסע הם נתקלים זה  

 בזה. 

: מבט לנבכי אמנות הסיכול ומגלה הבנה  אל שנערדני מאת  שמים אדומים -

 עמוקה לנפש האויב. 

 .הרב יונתן זקסכרכים.מאת   2: קריאות חדשות בפרשת השבוע -שיג ושיח  -

: פרוע ובלתי נשכח כמו האהבה  ברין גרינוודמאת  כל מה שקרה שם באמת  -

 עצמה. 

מחבר רב המחבר פרויקט רוזי:   גרהם סימסוןמאת  האהבות של אדם שארפ  -

ם של אדם שארפ מתנהלים ללא דרמות גדולות עד שיום אחד ,משום החיי

 מקום נוחתת בתיבת המייל שלו הודעה. "היי" 

משנה   20: חברות יולדות שומרות סוד רות ויירמאת  משחק השקרים  -

 שהאמינו שלא יתגלה, עד שכלב חופר בור וחושף עדות מרשיעה. 

 של הבית בישראל.  :רומן עוכר שלוה על מקומולילך נתנאלמאת העייפים  -

 מחברת רב המכר שומרת אחותי.  ג'ודי פיקומאת  ניצוץ של הבית אור -

: כתיבה אלגורית הגותית שמהלכת בין  איטאלו קאלווינומאת  מר פלומר -

 ריאליזם לאגדה. 



 מטרה סופית מאת דיווד בלדאצ'  -

: הסופרת מציגה דיוקן של אשה חריגה שהוא גם יעל נאמן מאת  היה היה -

 ל בני הדור השני שנולדו מיד לאחר המלחמה. מסמך מרתק ע 

המציאות היא מקום   2045:שנת  ארנסט קלייןמאת   שחקן מספר אחת  -

 מכוער.ויד וטס מרגיש חי באמתרק שהוא משחק.

 מתוק על חיים שמציעים הזדמנות שניה. - : ספר מרא.מ  הומסמאת   סלח לנו -

ברחוב בדבלין גרים  דירות בבניין מריאן קיז: מאת הכוכב הנוצץ בשמים  -

     ארבעה

 שמגיע אורח מסתורי  ושינויים רבים עומדים להתחולל.   עד ,דיירים -

שתי גופות מתגלות בעיר קטנה באלבמה.  ג'ק קרלי: מאת אחד מתוך מאה  -

בלש צעיר ושוטר ותיק   חידתיים. ו  לשתיהן מוצמדים פתקים מוזרים,

 נשאבים לחקירה נואשת.

- ספר הנוגע בקצוות הגאון טרין פישר:מאת אהוב אותי בשקרים  אדמונית   -

 שיגעון על דמות נשית שתשנאו לאהוב. ה

פישר הצליחה במילים לדחוף  טרין פישר:  מאת  2אהוב אותי בשקרים  -

 אותנו לקצה. 

 רובין הול מאת טרילוגיה "פיץ והליצן"   -

   , הגורל של הליצן., הגורל של הרוצחהרוצח  של הליצן  -

צעיר רוסי על סף גוויעה מוברח : ג'ון לה קרהמאת   איש מבוקש מאוד -

אל העיר המבורג באישון לילה. בארנקו מוסתר סכום לא סביר. 

 הוא מוסלמי ואולי לא? שמו עיסא.

בשנות הראשונות של   :שלומית אברמסוןמאת מחברת המילים הקשות  -

 דינה מתרחשת פגישה הרת הגורל של נער ונערה. צ בלב כול אחד סוד. המ

האם הייתם מוותרים על נקמתכם במישהו  ג'ודי פיקו: מאת עניינים שבלב  -

 שאתם שונאים רק כדי להציל מישהו שאתם אוהבים? 

ים שנועדו להוביל אותנו קדימה. כול סיפור הסיפור לשבתאלון גל מספר:   -

 סיפור מלווה בתובנה אישית של אלון. 

הרוצח הסדרתי הוצא להורג הוא לקח   אלכס קאוה:מאת  רשע מושלם   -

חודשים נמצאה גופה אחרת של ילד שנרצח   3לקבר אמת נוראה. כעבור 

 סוכנת אף בי אי מנסה לפתור את התעלומה.  באותה שיטה.

סודות הסופרת מגוללת שורה של אמי טאן: מאת מאה החושים הנעלמים   -

 משפחתיים שמעמידים בספק את הקשרים בין מקרה וגורל. 



סאם בייקר מתחיל ליהנות מחייו כאיש משפחה עם   ניב קפלן: מאת  עקבות  -

אישה אוהבת ובן תינוק. כשאירוע אלים מותיר אותו חסר כל אשתו נרצחת  

 ובנו נחטף. 

נון  רומן מתח בלשי סוחף ש  :יואל אברמוביץמאת כאן יעל וייס, תל אביב.   -

 ומשעשע. 

לפעמים אדם שומע דברים שלא היה  שרית מזרחי: מאת  אם מישהו ידע -

 צריך לשמוע. מה יקרה כשיחליט שלא לדווח למשטרה. 

דמותה רבת הסתירות של קתרינה   אנרי טרוויה:מאת  קתרינה הגדולה  -

 משאירה את הקורא חסר נשימה. 

 טרילוגיית החוק הראשון מאת ג'ו אברקרומבי   -

 נטזיה מציאותית. פהלהב עצמו:  -

כיצד מגנים על עיר מוקפת אויבים ושורצת בוגדים  בטרם עלותם לגרדום  -

 כשאינך יכול לבטוח בבני בריתך וקודמך בתפקיד נעלם. 

 טיעונם האחרון של מלכים. -

חברות נרקמת בין מחברת רב המכר התופרת: מאת האוויר שאת נושמת  -

זיל וגראסה ביתו המפונקת של ברון סוכר עשיר. הקשר יתומה בת תשע מבר

 ביניהן יקבע את גורלה של כל אחת מהן וירדוף אותן כל החיים. 

 דבורה נגבי. מאת וירג'יניה  רומן ביוגרפי   -

רומן קולח מתאר  את גיל הנעורים על יופיו חיבוטיו  פול אוסטר:  מאת  4321 -

 ויסוריו. 

החיות הלא מקובלות   ג'וליה דונלדסון אקסל שפלר: מאת חמישה מכוערים -

 זוכות למקום של כבוד בספר. 

נערה שהתייתמה   אנה אלברו: איירה איסבל סנצ'סוגארה כתבה  קוקו שאנל  -

בגיל צעיר ובבית היתומים לימדו אותה לתפור.כשבגרה ,החלה לעצב בגדים  

 מיוחדים. היא חוללה מהפכה בעום האופנה. 

לדג גדול היה כובע. דג קטן גנב את   קלאסן:  ג'ון מאת זה לא הכובע שלי -

 הכובע וברח.הוא היה בטוח שדג גדול לא יתפוס אותו. בטוח. 

ספר ראשון בסדרת פנטזיה חדשה   אן דה קסטל:סבסטי מאת  קלע הכשף -

 ומסעירה, עתירת כשפים, קסמים,מבחני אומץ וגם רגעי פחד. 

: תום וג'רי הן החברות הכי טובות זקוקות נועה רום מאת  החיים שבחרתי -

 זו לזו כל רגע. אבל החרם שליווה אותן נגמר, אבל החיים מפתיעים. 

מתי ואיך היגרו הערבים והמוסלמים לארץ ישראל. מהכיבוש הערבי עד  -

 ליסט -רבקה שפק מאת מלחמת העולם הראשונה 



בעקבות מדיניות הילד היחיד  כהן: –תמר פול ת מאילדי הלילה  -

בסין,כולאים את הילדים השניים בבית ילדים. ושם הם עוברים "חינוך  

 מחדש". 

המורה איתן פלס מחנך כיתה י  מיכאל שיינפלד: מאת  עד שנגיע הביתה  -

נשמעת דפיקה בדלת ועל המפתן עומד תמיר  באהבה גדולה. עד שלילה גשום  

 תלמידו ומבקש בקשה לא שיגרתית. 

 בלהה רובינשטיין: מאת  מבחר מאוצרות היידיש  צימוקים ושקדים  -

מנצח על אהבה , אובדן ומציאת   סיפורלוק אולנאט: מאת השמים שלנו  -

 כנגד כל הסיכויים. -תקווה

 המשך לספר הקתדרלה ליד הים. אילדפונסו פלקונס: מאת יורשי הארץ  -

עיירה  קטנה והסודות שעומדים להטביעה   קארה תומס:מאת פינות אפלות    -

 אותה. 

 בני דון יחייא. מאת  הרי את מחודשת לי סיפורי הפתעה זוגיים  -

רומן היסטורי מתפצלת לשני קווים  ג'ליאן קנטור: מאת המכתב האבוד  -

 . 1938ולוס אנג'לס    1938מקבילים. ומתפרשת בין אוסטריה 

 : עמוק מצחיק ומלא חיים  גורג' סונדרס מאת לינקולן בבארדו  -

 על תקופת העבדות בארה"ב. קולסון וייטהד: מאת  מחתרת המסילה   -

-  

 ילדים ונוערל

ם ולא להפך. לאזלו  : החלום בוחר את החוללייני טיילורמאת החולם  -

 סטריינג, יתום מלחמה וספרן זוטר חושש שחלומו שגה בבחירה. 

 : " אני פוקחת עיניים ולא רואה כלום אלנה פ מלודיהמאת   חשכה -

: סיפורם של חברי הגארד מגיע לסיום עוצר בני לוריאןכאחד מאת  נלחמים -

 נשימה. 

למדו    : מדעים בקומיקס.מרגרד סקוט ג'ייקובמאת   רובוטים ורחפנים -

 להכיראת היקום שלכם. 

 . משה צבי נריהמאת  מחנך לדורות הרב משה צבי נריה -

: ספר ראשון בטרילוגיה: אמא שלה  לורה סבסטיאןמאת  נסיכת האפר -

היתה ידועה כמלכת האש, מלכותית וחזקה. היא  נסיכת האפר, בדיחה  

 מהלכת. 

המקרה המוזרשל   2שרלוק הולמס והפרחחים מרחוב בייקר. חקירה מס'  -

 .ומייקל סיטרין' טרייס מק. מאת האיש שעלה באוב



המספר על ילדה שעברה אובדן    הספרדינה חוברה: מאת  לחזור קדימה -

 בקריצה ובעומק, בצחוק ובדמעות.  מועבר 

וג'ים מגלים יום שהמורים בבית הספר הם צ'רלי  מארק האדון: מאת  בום! -

 לא בני אדם! הגילוי הזה מוביל אותם למסע בלתי אפשרי אל כוכב לא נודע.

 – דמיינו לעצמכם  שאתם באמצע טיול בית   מריאן מאלון:מאת חדרים  68 -

 ספר,ופתאום אתם מוצאים מפתח שמאפשר לכם להפוך לקטנטנים. 

 שבע הממלכות.  -קריסטין קאשורמאת ביטרבלו  -

 אביאל בסיל:  איורים חנה גולדברג מאת  אילו הייתי עכבר  -

הסיפור  דיוויד קובנטרי .מאת המייל הבלתי נראה מבוסס על סיפור אמיתי   -

 . 1928משחזר באופן דמיוני את מרוץ  האופניים בטור דה פראנס ב 

איורים  הדס ליבוביץ  מאת  ליבי  או מה קרה בחוף הים של תל אביב?  -

 דניאל פלג 

פרנצסקה קוואלו  ,אלנה  מאת 2סיפורים לפני השינה לילדות מורדות  -

סיפוריהן של אסטרונאוטיות וממציאות, מלכות ופעילות  פאווילי: 

 חברתיות, בלרינות ועורכות דין,ועוד נשים שהגשימו את חלומותיהן. 

החיות הלא מקובלות   אקסל שפלר: ג'וליה דונלדסון מאת חמישה מכוערים -

 זוכות למקום של כבוד בספר. 

נערה שהתייתמה   אנה אלברו: איירה איסבל סנצ'סוגארה כתבה  קוקו שאנל  -

בגיל צעיר ובבית היתומים לימדו אותה לתפור.כשבגרה ,החלה לעצב בגדים  

 מיוחדים. היא חוללה מהפכה בעום האופנה. 

לדג גדול היה כובע. דג קטן גנב את   קלאסן:  ג'ון מאת זה לא הכובע שלי -

 הכובע וברח.הוא היה בטוח שדג גדול לא יתפוס אותו. בטוח. 

ספר ראשון בסדרת פנטזיה חדשה   סבסטיאן דה קסטל: מאת  קלע הכשף -

 ומסעירה, עתירת כשפים, קסמים,מבחני אומץ וגם רגעי פחד. 

י טובות זקוקות : תום וג'רי הן החברות הכ נועה רום מאת  החיים שבחרתי -

 זו לזו כל רגע. אבל החרם שליווה אותן נגמר, אבל החיים מפתיעים. 

ת תלמידה בכיתה ו מגלה שחברתה  עינאורה קרופניק:  מאת חברות עם שחר  -

 הטובה ביותר שחר נעלמה.

סופיה מגלה שהספר שעליו מנצנץ כוכב  קרן פרידור: מאת  כותבת את העולם  -

 הוא ספר קסם מיוחד. היא לוקחת את הספר והקסם משנה את חייה. 

איזה כיף אם היינו פתאום  אפרים סידון: מאת איזה כיף היה  -

 ם נפלאים. מגלים,במקומות לא צפויים דברי



סבתא מספרת  עומר הופמן: איורים גילה נגר מאת מעשיות מבולבלות  -

אגדות לפני השינה ומתבלבלת לגמרי. זהבה פוגשת גמדים ולכלוכית שוקעת  

 בתמונה. 

: נועה חוששת מהכניסה לכיתה א. אז טל לירזמאת מסע מופלא לכיתה א  -

 מה יהיה? 

עת קלי מאוד אוהבת תיאטרון. היא לא יוד ריינה טלגמאייר:מאת דרמה  -

 לשחק אבל אלופה בעיצוב ובציור. 

 שמרית אלקנתי  ציירה : ע.הלל כתב מעשה בחתוליים  -

  -תמי שם כתבה  אלכסנדר גרהם בל ששלח את קולו של האדם למרחקים  -

 הטלפון.  סיפור על ממציאאלינה גורבן. איירה טוב 

 רבקה גילפין מאת ראשית מידע   -חיות מסוכנות -

 בתיה קולטוןאיירה מרים ילן שטקליס מאת המסע אל האי אולי  -

 מסע הרפתקאות באפריקה.   :נחום גוטמןכתב ואייר  בארץ לובנגולו מלך זולו -

 למבוגרים   -

סיפור שבו נעליים קטלניות נאבקות  ואן האריס: גמאת נעלי סוכריה  -

 באהבת אמת ובכוחו המפתה של שוקולד. 

רומן המעניק לשוקולד את הכבוד הראוי לו  ג'ואן האריס:  מאת שוקולד -

ומציב אותו כגגיבור של רומן עשירת פקחי ומתוחכם   שהוא חגיגה לכול  

 החושים. 

שנה שג'נה מגדלת את ילדיה   20אחרי דבי מקומבר: מאת חלון אל המפרץ  -

  לחיים חדשים ושקטים שממתינים לה, ואולי גם לאהבה  לבד היא מצפה

 חדשה שתצוץ. 

לאחר מאות שנות שתיקה, עולה קול  אורסולה ק' לה גווין:מאת    הילאווינ -

ממעמקי המיתולוגיה וההיסטוריה, קולה של אישה המספרת את סיפור  

 חייה ואת סיפור אהבתה.

סיפור על כוחות מיוחדים ואנשים רגילים, על כאב  סטיבן קינג: מאת המכון  -

 וחמלה, על רוע ועל רשע. 

  9/11רי ה  כמה חודשים , תחת אחדניאל סילבה: מתח. מאת בית המרגלים  -

על אדמת ארה"ב, גם לונדון מוצאת עצמה תחת מתקפה. יש רק קצה חוט 

 אחד שנותר פרום. 

סיפור התבגרות  שובר לב,ומעשיית  דליה אוונס: מאת שירת סרטני הנהר  -

 מתח מפתיעה על רצח  שהתרחש. או שלא. 

שלש נשים, שלוש מחברות, שלוש סיפורי  סיון אופירי: מאת שלוש מחברות  -

 ייצגים שלוש דורות. חיים שמ



רגיש על  סיפור  טרייסי שבליה: מלאכים נופלים:מאת מלאכים נופלים  -

חברות ,התבגרות וחולשת אנוש המתרחש על רקע התהפוכות והמאבקים 

 . 20שפקדו את אנגליה עם תום התקופה הוויקטוריאנית ופרוץ המאה ה 

 קריאה מהנה  מועדים לשמח וחג שמח. להתראות בקרוב בספריה.  -

 פרניות הס -

 
 

 


