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מבוקשת: חיית המחמד המושלמת
כתבה ואיירה: פיונה רוברטון

הוצאת ספרית פועלים

)יחולק באוקטובר/חשוון(

הנרי משוכנע שהוא יודע איזו חיית מחמד מושלמת בשבילו. 

הוא רוצה כלב עם אף רך ולח, כלב נאמן, מחונך ואמיץ. 

למרבה ההפתעה, במקום כלב מגיע אל הנרי דווקא ברווז. 

האם מה שהנרי רוצה הוא בהכרח מה שהנרי צריך? סיפור 

משעשע על חברות מיוחדת ומפתיעה.

שלג במתנה
כתבה ואיירה: מריה גיבנר

הוצאת ידיעות ספרים

)יחולק בינואר-פברואר/שבט-אדר א'(

אימא של אליסיה עלתה לישראל מארץ רחוקה, קרה 

ומושלגת. ליום הולדתה של האם מכינה אליסיה מתנה 

מיוחדת, מתנה שמוסרת לאמה דרישת שלום מהארץ הרחוקה 

שעזבה לפני שנים רבות.

ואיירה הסופרת האהובה רינת הופר,  שירים שכתבה 

המתארים את עולמם הפנימי של הילדים ואת העולם כפי 

שהוא נראה דרך עיניהם. ספר מלא דמיון, חוכמה ויופי. 

הדלת הירוקה
כתבה ואיירה: רינת הופר

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן 

)יחולק במרס/אדר ב'(

המגפיים שהצילו את ירושלים
כתב: נתן גובר

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן

)יחולק במאי/אייר(

האמיר הירדני רוצה מגפיים מיוחדים שאין כמותם לאף 

אחד. סנדלר יהודי מעניק לו את מבוקשו. ומה הסנדלר רוצה 

ומבקש? רק לחזור לירושלים. סיפור על שלום ועל ירושלים.
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שלושה אחים פינגווינים פותחים מסעדה בקצה הקוטב. 

הם מבשלים, בוחשים, עורכים שולחנות, תולים שלט 

ומחכים. האם יגיעו לקוחות לקצה הקוטב? מה יחשבו 

על המעדן שבישלו הפינגווינים? והאם זה בכלל משנה? 

מסעדה בקצה ַהּקֶֹטב
כתבה: נורית זרחי | איירה: ענת ורשבסקי

הוצאת מודן וספריית נח

)יחולק באוקטובר/חשוון(

צפוף בבית
כתב: אפרים סידון | אייר: דני קרמן

הוצאת עם עובד

)יחולק בינואר-פברואר/שבט-אדר א'(

"בבית קטון הצפיפות ממש אסון". מה עושים? מכניסים 

אליו תרנגולות, פרה ועז, כמובן! גרסה חיננית ומחורזת 

למעשייה המוכרת. דרך הסיפור לומדים להסתכל על חצי 

הכוס המלאה ונחשפים למקור הביטוי "להוציא את העז".

הן היו שונות כל כך - האחת עשירה והשנייה ענייה, האחת 

עליזה והשנייה רצינית, האחת אהבה מילים והשנייה 

מנגינות, אבל שתיהן אהבו את ארץ ישראל. סיפור על 

החברּות בין היוצרת לאה גולדברג למלחינה רבקה גווילי, 

חברּות שהולידה את השיר "פזמון ליקינתון".

יקינתון
כתבה: שהם סמיט | איירה: רוני פחימה

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן

)יחולק במרס/אדר ב׳(

חיוך בכל פינה
כתב: עודד בורלא

הוצאת ידיעות ספרים

)יחולק במאי/אייר(

בעברית נהדרת ועם הרבה הומור מספר עודד בורלא על 

עופר מפונק, סנאי מעופף, ואפילו על מים יבשים. קובץ 

סיפורים אהובים ומצחיקים שמלווים דורות של ילדי ישראל.
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