
ספרי ספריית פיג'מה לקטנטנים לשנת הלימודים תשע"ח

איפה מתחבא הצחוק 
כתבה: שולה מודן | איירה: איה גורדון נוי 

הוצאת מודן 

)יחולק בנובמבר / חשוון( 

היכן מתחבא הצחוק של איה? מסע מרהיב עין שבסופו 

מתברר שהצחוק והשמחה נמצאים עמוק בתוכנו. שילוב של 

סיפור ומשחק המזמין הורים וילדים לחוויה מהנה ומקרבת.  

אני אוהב לחפש
כתבה: מרים רות | איירה: אורה אייל

הוצאת הקיבוץ המאוחד 

)יחולק במאי / אייר(

כשמחפשים - מוצאים, אבל לא תמיד דווקא את מה שאבד. 

ילד חמוד וסקרן עוזר לסבתא למצוא את המשקפיים 

ובינתיים לומד על חיפושים ומציאות.

העננים כבר הגיעו, אבל מתי יבוא הגשם? ילד ודובון 

מתלבשים היטב ומתכוננים לבוא הגשם. הציפייה קצת 

קשה, אך משתלמת. ספר חדש מאת דפנה שטרום.

העננים אמרו לי 
כתבה: דפנה שטרום | איירה: רעיה קרס

הוצאת ספריית פועלים 

)יחולק בינואר / טבת(

אני בחגים ובעונות 
ערכו: יונה טפר ומיריק שניר | איירה: גיל-לי 

אלון קוריאל | הוצאת הקיבוץ המאוחד-משכל 

)יחולק בפברואר / שבט(

אוסף שירי חגים מוכרים ואהובים מאת טובי משוררי 

הילדים המלווה אותנו במעגל השנה: שבת, יום הולדת, 

חגים ועונות. אוצר נוסטלגי שִיגע בלב הורים וילדים כאחד.

נגה ואבא צועדים יד ביד לגן. השיחה ביניהם והמשחק 

שהם משחקים הופכים את הזמן המשותף לבילוי מהנה 

במיוחד. ספר חדש מאת הסופרת האהובה יונה טפר.

ככה גם אני יכולה
כתבה: יונה טפר | אייר: שחר קובר

הוצאת ספריית פועלים 

)יחולק במרס / אדר-ניסן(
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קישתא
כתבה: חנה גולדברג | איירה: אורה אייל

הוצאת הקיבוץ המאוחד 

)יחולק ביולי / תמוז(

לא קל לעבור למקום חדש. ילדה בודדה וחתולה עזובה 

מוצאות זו את זו והופכות לחברות טובות. סיפור נוגע 

ללב על חמלה, על ידידות ובעיקר... על התחלות חדשות. 
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מפלצת סגולה
כתבה ואיירה: רינת הופר

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן 

)יחולק ביוני / סיוון( 

סיפור בלי התחלה ובלי סוף על מפלצת ארוכה וסגולה ועל 

הצרות המשעשעות שקורות בגללה. ספרּה של היוצרת 

במשחק  מחדש  דף  בכל  מפתיע  הופר  רינת  האהובה 

אסוציאציות עשיר וצבעוני. 

פרחי ארץ ישראל ונופיה מתארחים בשיריה המחורזים 

של רות אורן.
מר סביון וגברת רקפת

כתבה: רות אורן | אייר: שחר קובר

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן 

)יחולק בדצמבר / כסלו(

ספר
חדש!


