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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 

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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מעשה בשלושה אגוזים
כתבה: לאה גולדברג | אייר: שמואל כץ 

הוצאת ספרית פועלים

)יחולק באוקטובר-נובמבר/חשוון(

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.

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 

קבלה ושייכות, על חברּות ועל טּוב לב.

שּושה 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.

שּושה
כתבה ואיירה: גיל-לי אלון קוריאל

הוצאת הקיבוץ המאוחד

)יחולק בינואר/טבת(

מוהא ובוהא
כתב: יענק'לה יעקובסון | איירה: שירלי ויסמן

הוצאת קוראים

)יחולק בינואר/טבת-שבט(

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. 

המזוודה
כתב ואייר: כריס ניילור בלסטרוס

הוצאת מטר 

)יחולק בפברואר/שבט(

טלי מתחת לשולחן
כתבה: תמר ויס-גבאי | איירה: זויה צ'רקסקי

הוצאת כנרת-זמורה

)יחולק במרס/אדר(

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.

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.

שני אחים
כתבה: דבורה עומר | איירה: יעל אלברט

הוצאת מודן

)יחולק באפריל/אייר(

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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ספרים לשנת הלימודים תש"פ רשימת הבוגרים


