ספרים לכיתות א'-ב' לשנת הלימודים תש"פ
אספן המילים
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כתב ואייר :פיטר ה' רינולדס
הוצאת כנרת-זמורה
(יחולק בנובמבר/חשוון)

2

ספר
חדש!

כתבה :דבורה בושרי | אייר :מנחם הלברשטט
הוצאת מ .מזרחי
(יחולק בינואר/טבת)

קונצרט בחולות
כתבו :תמי שם-טוב ורחלה זנדבנק
אייר :אבי עופר
הוצאת כתר
(יחולק במרס/אדר)

4

הדס המהנדסת בונה שטותיקופטר

מכתב הקסם

המכתב שניתאי כותב לאמא עובר מיד ליד ולבסוף חוזר
אל בעליו ומנחם גם אותו .מה הקסם של המכתב? סיפור
על כוחה של המילה הכתובה ועל היכולת של מילים לנחם,
לפייס ,לשמח ולעודד.

כתבה ואיירה :אלינור מילצ'ן
הוצאת ידיעות ספרים
(יחולק בנובמבר/חשוון)

2

יחפים בחול

בארץ רחוקה עוזב איש את ביתו ,את משפחתו ואת חבריו
ומפליג לארץ ישראל ,עליה חלם מאז שהיה ילד .את מי הוא
כשירד מהאונייה? סיפור פיוטי על קיבוץ גלויות,
ֵ
יפגוש
על חלום שהופך למציאות ,ועל מה שמחבר בינינו :האהבה
לארץ ישראל .מבוסס על סיפור אמיתי.

3

4

כתבה :חוה דיבון | איירה :רותם טפלו
הוצאת כנרת-זמורה
(יחולק במרס/אדר)

קיש קיש קריא
כתבה :חגית בנזימן | אייר :מנחם הלברשטט
הוצאת כנרת-זמורה
(יחולק במאי/אייר-סיון)

מה משמעות הביטוי "קיש קיש קריא"? ולמה אין חכם
כבעל ניסיון? אוסף סיפורים מחורזים המפשטים בהומור
ובחן פתגמים ואמרות מהמקורות.
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ספריית פיג׳מה

כיתה ב'

היום המצונן של מרחשוון

הארנב מרחשוון מרגיש לא טוב ,הוא מצונן .חברתו הפילה
שוש מגיעה לביקור ומספרת לו סיפור הרפתקאות מלא
דמיון והומור .לשוש יש תרופות קסם עבור החולה – חברות
וסיפור טוב.

כתבה :הלית בלום | איירה :כנרת גילדר
הוצאת כנרת-זמורה
(יחולק בינואר/טבת)

ספר
חדש!

לאן הולכים כל האנשים? ומה נמצא בתוך המזוודות
השחורות שלהם? דרך עיניו של ילד קטן מוזמנים הקוראים
להצטרף לאירוע היסטורי שהתרחש בתל-אביב בשנת
 :1936הקמת התזמורת הפילהרמונית הישראלית .סיפור על
חזון ,על אומץ לב ועל אהבה גדולה למוזיקה ולעם היהודי.
הדס אוספת גרוטאות ובונה מהן המצאות חכמות ,אבל לא
תמיד ההמצאות שלה מצליחות .האם הדס תתייאש? ספר
מלא אופטימיות על התמודדות עם ייאוש ועם אתגר ועל
הדרך הארוכה להצלחה.

כתבה :אנדריאה ביטי | אייר :דייויד רוברטס
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק במאי/אייר-סיון)

1

איך ילמד רבי עקיבא לקרוא ולכתוב? הרי כל התלמידים
בכיתה הם ילדים ,ואילו הוא אדם מבוגר .בעזרת רעייתו
רחל ,גינה מיוחדת וחמור אחד ,ילמד רבי עקיבא שיעור
למד" .עיבוד חדש לסיפור תלמודי.
חשוב בחיים" :לא הביישן ֵ

כיתה א'

3

גינה על חמור

ג'ים אוסף מילים והולך לכל מקום עם פנקס ועט .הוא
מסדר וממיין את המילים ,הוא אוהב אותן .כשהוא מפזר
את המילים שלו ברוח הוא מאמין כי הן יכולות להפוך
את העולם למקום טוב יותר .ספר החוגג את האפשרויות
הגדולות הנפתחות בפני מי ששם לב לכל מילה ומילה.

