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ספרים לשנת הלימודים תש"פ רשימת הצעירים

מעשה בכיסא
כתב: נתי בית | אייר: מורן ברק 

הוצאת ספרית פועלים

)יחולק באוקטובר-נובמבר/חשוון(

בבוקר יום שלישי עידו מזמין את ילדי הגן לשחק איתו. 

יחד הם הופכים כיסא רגיל לסוס, למכונית, לרכבת ואפילו 

לספינה. סיפור חדש ומשמח על חבורת ילדים שמטיילת 

יחדיו בארץ ישראל.

מתנה לאמא 
כתב: לורנס שימל | איירה: פז רודרו

הוצאת מ. מזרחי

)יחולק בנובמבר/כסלו(

תני ותינה רוצים להעניק לאמא מתנה. הם טורחים ומחפשים 

דרך משלהם להביע את תודתם ואהבתם. סיפור מתוק 

וחם על משפחה ועל הדרך שבה גם ילדים צעירים יכולים 

לשמח הורים.

"עץ, איך זה להיות עץ?" שירה הקלאסי של סופרת הילדים 

האהובה, דתיה בן דור, הופך לספר מאויר חדש, ובו ילדים, 

עצים והרבה אהבה לטבע ולצומח הארץ ישראליים.

איך זה להיות עץ
כתבה: דתיה בן דור

הוצאת מודן 

)יחולק בינואר/טבת(

זאב גדול וזאב קטן
כתבה: נדין ברון-קוזם | איירה: אוליביה טאלק

הוצאת כנרת-זמורה 

)יחולק בינואר/טבת-שבט(

זאב גדול חי לבדו מתחת לעץ, עד שיום אחד מופיע לצידו 

זאב קטן. סיפור עדין על החששות שמתעוררים במהלך 

יצירת קשר, על געגוע ודאגה ועל הדרך שבה לבבות 

מתחברים והופכים זרים לחברים.

שולמית ביקשה מכל אחד מבני הבית לספר לה סיפור. 

כשאף אחד לא נענה לבקשתה, מתחולל לו פלא - "ממש 

מעצמו מסתפר לו סיפור!" אורה איל מזמינה את הקוראים 

להמציא סיפורים ולספר אותם יחד. 

ילדה לבדה
כתבה ואיירה: אורה איל

הוצאת כתר

)יחולק בפברואר/שבט(

החוצה
כתבה: רינת פרימו | אייר: שחר קובר

הוצאת ידיעות ספרים

)יחולק במרס/אדר(

איתמר מסדר את החדר שלו ומשליך החוצה-חוצה-חוץ 

את הבלגן הגדול. אבל לאן? האם אבא יצליח ללמד את 

איתמר שגם המסדרון, חדר המדרגות ואפילו הרחוב הם 

שלו? סיפור משעשע ומחורז שמדגים את ההשפעה, את 

האחריות ואת השייכות של כל אדם לסביבה כולה.
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הברווז כועס: החתולה לכלכה אותו באבק, התִיש חסם את 

דרכו, והשועלה קטפה את כל הפירות מׁשיח הפטל. חברו 

הקיפוד מאמין כי "אולי, בכלל, למשל" יש הסבר מוצדק 

לכל דבר, ואולי אפשר לדון לכף זכות ולהביט על כל זה 

אחרת, בעין טובה.

אולי, בכלל, למשל
כתב: טוביה דיקמן

הוצאת ידיעות ספרים

)יחולק באפריל/אייר(

עוד סיפור אחרון
כתב: עילם בן-דרור | אייר: שחר קובר

הוצאת מטר 

)יחולק במאי/סיוון(

כבר לילה, צריך לישון, ואבא ממציא סיפור דמיוני ומשעשע 

שסוחף איתו גם את הקוראים. ספר חם ומצחיק שחוגג את 

המרחב הקסום שבין ילדים, הורים וסיפורים.
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