ספרים לשנת הלימודים תש"פ רשימת הבוגרים
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מעשה בשלושה אגוזים
כתבה :לאה גולדברג | אייר :שמואל כץ
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק באוקטובר-נובמבר/חשוון)
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פילים לא מתקבלים
כתבה :ליזה מנטצ'ב | איירה :טאי יון
הוצאת אגם
(יחולק בנובמבר/כסלו)

אם חיית המחמד שלך היא פילון או עטלף ,לא תוכל להיכנס
למועדון חיות המחמד .מה עושים? פותחים מועדון חדש,
שאליו מוזמנים כל חיות המחמד וכל הילדים .סיפור על
חברּות ,על טּוב לב ועל קבלת האחר.

כתבה ואיירה :גיל-לי אלון קוריאל
הוצאת הקיבוץ המאוחד
(יחולק בינואר/טבת)

שושה היא לא נסיכה מנומסת ומסודרת כמו אחיותיה.
יש לה רעמת תלתלים פרועה ,והיא אוהבת לצייר ,לחלום
ולטייל .האם יאפשרו לה להיות נסיכה מיוחדת? סיפור על
כוחה הבלתי ניתן לעצירה של יצירה.

שושה
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מוהא ובוהא
כתב :יענק'לה יעקובסון | איירה :שירלי ויסמן
הוצאת קוראים
(יחולק בינואר/טבת-שבט)

5

המזוודה
כתב ואייר :כריס ניילור בלסטרוס
הוצאת מטר
(יחולק בפברואר/שבט)
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ספר
חדש!

בוקר וערב ,יום אחר יום ,עונה אחר עונה ,שתי פרות רבות
ומתווכחות אצל מי הדשא ירוק יותר .סיפור משעשע עם
איורים מיוחדים על כל מה שמפסידים כשמקנאים.

מהיכן הגיע הזר המוזר? מה מתחבא בתוך המזוודה שלו?
סיפור עדין ונוגע ללב על נדידה ,על התאקלמות במקום
חדש ,על קהילה ועל בית.

טלי מתחת לשולחן

טלי עצובה .היא כועסת ומרגישה שלא מבינים אותה .מי
יכול להוציא את טלי מתחת לשולחן ,והאם היא תהיה שונה
כשתצא? סיפור חדש על כוחה של אמפתיה.

שני אחים

כששני אחים נפגשים על אם הדרך ובזרועות כל אחד מתנה
שהביא לאחר ,רגשות האהבה ממלאים את ליבם .הסופרת
כלת פרס ישראל ,דבורה עומר ,עיבדה לילדים צעירים את
האגדה הנודעת על אחוות אחים ודאגה לזולת.

כתבה :תמר ויס-גבאי
הוצאת כנרת-זמורה
(יחולק במרס/אדר)

כתבה :דבורה עומר | איירה :יעל אלברט
הוצאת מודן
(יחולק באפריל/אייר)

8

בזכות שלושה אגוזים ניצלים סנאי ,עצי היער וגם לב
שכמעט נשבר .מה הסוד שטמנה הסופרת לאה גולדברג
בשלושת האגוזים ,ומי יגלה אותו? קלאסיקה עברית עם
האיורים המקוריים של שמואל כץ.

האיש שאהב עצים
כתבה ואיירה :נטלי וקסמן-שנקר
הוצאת עם עובד
(יחולק במאי/סיוון)

גיורא אוהב עצים .כשהוא רואה עץ בצרה ,הוא אוסף אותו
ומטפל בו .עצי פיקוס ,דקל ותפוח  -בכולם מטפל גיורא
ומלמד את הקוראים שיעור באהבת הצומח ובתיקון עולם.
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