ספרים לשנת הלימודים תש"פ
1

שומעים מי בא?
אלשי | אייר :מארק לומר
ֵ
כתבה :ג'יימי קיפל
הוצאת דני ספרים
(יחולק בנובמבר/חשוון)
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מעשה בארנב ובזנב
כתב :ע .הלל | איירה :ליאת יניב אופק
הוצאת הקיבוץ המאוחד
(יחולק בדצמבר/כסלו)
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זרעים של נשיקות
כתבה :איימי קראוס רוזנטל | אייר :פיטר ריינולדס
הוצאת ספר לכל
(יחולק בינואר/טבת)
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5

ספר
חדש!

ספר
חדש!
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לא בדיוק באותו הזמן
כתבה  :ליסה רוז | איירה :שירלי ויסמן
הוצאת מ .מזרחי
(יחולק בפברואר/שבט)

האם אפשר לאפות עוגה ולטפס על עץ באותו הזמן? האם
ניתן גם לטאטא את הרצפה וגם לעמוד על הראש? ספר
משעשע על משפחה אחת שמנסה לעשות דברים שונים
בבת אחת ,ועל הזמן המיוחד שלהם בשבת ,כאשר הם
מבלים יחד "בדיוק באותו הזמן".

שלי מהבית

הציפורה לה-לה מביאה לים את המסננת ,את הדלי ואת
המגרפה שלה מהבית .היא לא רוצה לחלוק אותם עם
החבר שלה ,הפיל טוטו .סיפור חדש ושמח על התמודדות
יומיומית מעולמם של הילדים :מה שלי ,מה שלך ולמה הכי
כיף לנו לשחק ביחד.

כתבה :דתיה בן דור
הוצאת מודן
(יחולק במרס/אדר)

כתבו :סמואיל מרשק ודניאיל חארמס
איירה :הילה חבקין
הוצאת עם עובד
(יחולק במאי/סיון)
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"ילדונת קטנה ומתוקה זרעה בגינה נשיקה .נשיקה? כן,
נשיקה" .מה קורה כשהנשיקה נובטת? ומה תעשה בה
הילדה? סיפור מלא טוב לב על ֶשפע וברכה בנשיקה אחת
יחידה.

איך יודעים שבא אביב?

 106דרוריות חביבות

ספר
חדש!

סופר הילדים האהוב ,ע .הלל ,בסיפור משעשע על ארנב
שאיבד את זנבו ועל מסע החיפושים אחריו .קלאסיקה
ישראלית באיור חדש.

איך יודעים שבא אביב? הרי כולם יודעים ,מסתכלים סביב-
סביב! שירה האהוב של סופרת הילדים דתיה בן דור הופך
לספר מאויר שמקבל את פני חג הפסח בשמחה ובציפייה.

כתבה ואיירה :אורית ברגמן
הוצאת כנרת זמורה
(יחולק ביוני/אייר)
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במקהלה של קולות מחורזים עולים לתיבת נח זוגות-זוגות
של בעלי חיים .הם יודעים כי בשעה של סערה ופחד טוב
לחברים להיות ביחד! בספר מחורז וחביב זה יצטרפו הילדים
לבעלי החיים למצעד משותף של חברּות וידידות משמחת.

אמא ,צריך לישון
כתבה :הלית בלום
הוצאת כנרת זמורה
(יחולק ביולי/תמוז)

" 106דרוריות חביבות חיו ביחד שמחות וטובות" .לכל אחת
מהדרוריות תפקיד ,וכולן משתפות פעולה כדי להמשיך
ולשמוח יחד .ספר שמזמין את הילדים להכיר את היופי
הטמון בשיתוף פעולה וללמוד הרבה מילים חדשות.

עמליה לא עייפה ,אבל אמא שלה דווקא כן! סיפור מחמם לב
על ערב אחד הפוך שבו ילדה קטנה משכיבה את אמא לישון.
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