
בארץ

הסיפור של כולנו הסיפור שלי



ה ְמָצאֶתם אֹותֹו,  ֲעבֹוָדה ָקָשׁ ֶדה, ּבַ שָֹּ "ְמָצאֶתם ֶאת ָהאֹוָצר ּבַ

ֶדה"  ל ַהּשָֹ י ׁשֶ יּבֹוִלים ֵהן ָהאֹוָצר ָהֲאִמִתּ ִ ַהּשׁ

מתוך הספר "אוצר בשדה" 

מאת: רינת פרימו )עיבוד(

איור: מאיה איש-שלום

הוצאת ידיעות ספרים



ם ֲהמֹון ְזַמן..." ן ׁשָ ן ְוָיַשׁ ֲאָדָמה ִנְטַמן ְוָיַשׁ ל ַחְרָצן ּבָ "ָאז ּכָ

מתוך הספר "חנן הגנן" 

כתבה וצירה: רינת הופר

הוצאת כנרת



ְיָלה -  יָעה ֵאַלי ַהּלַ "אֹוַרַחת ַמְלכוִּתית ַמגִּ

ת" ּבָ ָמּה: ׁשַ ִהיא ְיָקָרה ִלי ְמאֹוד, ׁשְ

מתוך הספר 

"בשוק של ז'קרובאט"
מאת: אורי אלון )עיבוד(

איור: מנחם הלברשטט

הוצאת כתר



סוּ ַחְכֵמי ֶחֶלם  ּנְ "ִהְתּכַ

ַלֲאֵסיָפה, 

ִהְתַיֲעצוּ ְוִהְתַיֲעצוּ 

ְוִהִגּיעוּ ְלַמְסָקָנה: 

ְרֶאה גֹּוֵנב  ּנִ הוּ ּכַ ִמיׁשֶ

ֵרַח!" ָלֶהם ֶאת ַהיָּ

מתוך הספר "חכמי חלם והירח" 

מאת: שלמה אבס 

איור: עומר הופמן

הוצאת עגור



נֹות ְוָרצוּ ֶאל ָאדֹון ִמיָנאֶסה  ׁשָ ֲעַלִים ַהיְּ ים ָלְקחוּ ֶאת ַהּנַ "ָהֲאָנׁשִ

שֹ אֹוָתן'" ַטח ְמַחּפֵ ה ּבֶ ָך, ַאּתָ ּלְ ֲעַלִים ׁשֶ ְוָאְמרוּ לֹו: 'ָמָצאנוּ ֶאת ַהּנַ

מתוך הספר 

"הנעליים הישנות של אדון מינאסה" 
מאת: רונית חכם

איור: שחר מנאפוב

הוצאת אגם



ַחת" ּבַ ְהֶיה ְמׁשֻ ָהֲארוָּחה ּתִ ֵדי ׁשֶ לוּ, ָאפוּ ְוָצלוּ ּכְ נוּ וִּבׁשְ ם ָעְבדוּ ַיַחד, ִטגְּ ּלָ "ּכֻ

מתוך הספר "התבלין החסר" 

מאת: דבורה עומר )עיבוד(

איור: יעל אלברט

הוצאת מודן



ְזַרח ׁשוּב ַעל ָהָאֶרץ" ּבוּל ִהיא ּתִ ֶמׁש, וַּבֲחלֹף ַהּמַ ּ ַחת ַהׁשֶ ם ָמקֹום ּתַ י ְלֻכּלָ "ּכִ

מתוך הספר 

"איך הצילה הזיקית את נח" 
מאת: יעל מולצ'דסקי 

איור: אורית ברגמן 

הוצאת כנרת



ר ָלֶהם ֵאיְך הוּא  "ַמְרקֹו ִסּפֵ

ִעיל  ֶהֱאִכיל ֶאת ַהּמְ

ְוֵהם לֹא ִהְפִסיקוּ ִלְצחֹוק"

מתוך הספר "תאכל מעיל, תאכל"

מאת: רונית חכם

איור: שירלי ויסמן

הוצאת אירידמדיה בע"מ



ְרחֹוב יל ּבָ י ִעם ּפִ ְלּתִ "ֶאְתמֹול ִטיַּ

ׁשוּ ִלְרּכֹב, ְקּ ְוָכל ַהְיָלִדים ּבִ

י ָעָליו ְבּתִ ָלּם הֹוׁשַ ָאז ֶאת ּכֻ

ָנב" ֵצה ַהֵחֶדק ַעד ְקֵצה ַהזָּ ִמּקְ

מתוך הספר 

"פעם נצחתי שלושה ענקים"
מאת: עדנה קרמר

איור: אביאל בסיל

הוצאת הקיבוץ המאוחד



אנחנו קהילה 
של קוראים



* הרשות לשימוש באיורים ניתנה באדיבות המאיירים 
לשימוש בספר זה בלבד. 

השתתפנו במיזם של ספריית פיג'מה 

"הסיפור שלי הסיפור של כולנו"! 
חזרנו וקראנו את הספרים שאהבנו, הכנו תלבושות 

ותפאורות, התחפשנו, הצטלמנו ויצרנו ספר שבו 

כולנו גיבורים מהספרים. 


