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רחוב בלי שם 
כתבה: שלומית כהן־אסיף | איירה: ענת פרי־טל

הוצאת ספריית פועלים 

)יחולק בנובמבר / חשוון-כסלו(

מבלבל מאוד לגור ברחוב בלי שם; כולם הולכים לאיבוד!  

בספר חדש, פרי עטה של הסופרת האהובה שלומית כהן־

אסיף, הילדים יוצאים למסע משותף לבחירת שם מתאים 

לרחוב שלהם. 

אוגי 
כתבה: נרי אלומה | איירה: זהר טל־ענבר

הוצאת ספרית פועלים 

)יחולק בינואר / טבת-שבט(

ניבי אוהבת את אוגי, האוגר בגן של אחותה. ברגע של 

חולשה היא לוקחת אותו הביתה ללא רשות. עתה עליה 

להתמודד עם תוצאות מעשיה.

כאשר הקיסר הרומי עובר בדהרה בכפר, איש לא מעז 

לצאת מהבית, חוץ מזקן אחד בן מאה הנוטע תאנה. האם 

הוא יזכה ליהנות מפירותיה? עיבוד חדש לסיפור תלמודי 

על אמונה בעתיד ועל המתנות שכל אדם משאיר לדורות 

הבאים אחריו.

סל מלא תאנים
עיבד: אורי אלון | אייר: מנחם הלברשטט

הוצאת תכלת 

)יחולק בפברואר / שבט-אדר(

התרנגולים והשועל 
כתב: ח"נ ביאליק | אייר: יוסי אבולעפיה

הוצאת הקיבוץ המאוחד 

)יחולק במאי / אייר(

שועל רעב עוקב אחר להקת תרנגולים החוזרת ממסע 

לחיפוש מזון. כיצד דווקא התרנגולת הנכה מצילה את 

כל חבריה? סיפור קלאסי מאת המשורר הלאומי, חיים 

נחמן ביאליק.
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לארנב נמאס, כולם קוראים לו שפן! סיפור יצירתי ומשעשע 

על שם, על זהות ועל מה שביניהם.
שפן 

כתב ואייר: גלעד סופר

הוצאת עם עובד 

)יחולק בנובמבר / חשוון-כסלו(

סבא סביח 
כתבה: תמי שם־טוב | איירה: שמרית אלקנתי

הוצאת כנרת 

)יחולק בינואר / טבת(

קרן ואור מבולבלים, האם לסבא שלהם קוראים בשם של 

מאכל? הם שואלים את סבא, ותשובתו המפתיעה מלמדת 

אותם על העלייה לארץ ועל התאקלמותם של עולים חדשים 

בראשית שנותיה של המדינה. 

האם אפשר לשנות את הטבע? האם אפשר להחליף לב של 

אדם ללא אזמל מנתחים? תשובות על שאלות אלה ואחרות 

באוסף סיפורי חוכמה של חכמי עדות שונות שליקט וערך 

שלמה אבס.

מעשיות חכמות 
עיבד: שלמה אבס | איירה: דורון זהרי

הוצאת עגור 

)יחולק בפברואר / שבט-אדר(

המסע אל האי אולי
כתבה: מרים ילן־שטקליס | איירה: בתיה קולטון

הוצאת דביר 

)יחולק במאי / אייר(

הבובה אלישבע קירחת, והאף שלה שבור. דני וחבריו יוצאים 

למצוא את הרופא היחיד שיכול לתקן אותה. סיפור מלא 

חמלה, דמיון ואופטימיות מאת כלת פרס ישראל לספרות 

ילדים, מרים ילן־שטקליס.
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