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אריה בן נעים ה-114
כתב: נבו זיו | אייר: שחר קובר

הוצאת ידיעות ספרים

)יחולק בנובמבר/חשוון(

אריה בן נעים היה רוצה שיקראו לו בשם שמתאים לילד, 
לא בשם של סבא בן שמונים. יום אחד סבא שלו מספר 
לו על אבות אבותיו המופלאים, שגם להם קראו אריה בן 
נעים, ובהם רב-חובל, מתאגרף ומספר סיפורים. סיפור 

מקורי ומשעשע על הקשר הבין-דורי. 

החוט שלא נגמר 
כתב: מק ברנט | אייר: ג'ון קלסן

הוצאת כתר

)יחולק בינואר/טבת(

בתיבה שאנבל מצאה יש חוט, והיא מתחילה לסרוג ממנו 
סוודרים. להפתעתה ולהפתעת כל תושבי עיירת מגוריה, 
החוט לא נגמר, ועוד ועוד אנשים, חיות ואפילו עצים מקבלים 
ממנה סוודרים, חֹום, צבע ושמחת חיים. ספר מיוחד על 

כוחו של היחיד לשנות את העולם.

ארפי הוא כלב טוב והוא לא צריך הרבה. הוא רק רוצה 
למצוא מישהו שיאהב אותו. 

ספר נוגע ללב ומלא הומור על בית, על חברּות ועל אהבה. 

אפשר להיות הכלב שלכם?
כתב ואייר: טרוי קאמניגס

הוצאת כנפיים וכתר

)יחולק פברואר /אדר(

נורי והלווייתן
כתבה: רונית חכם | איירה: מורן יוגב

הוצאת אגם

)יחולק במאי/סיוון(

בכל יום נורי הולך אל הים ושולח מעט מהלחם שלו על 
פני המים כי כך ציווה אותו אבא. אבל למה? מסע מסעיר 

אל ממלכת הים מגלה לנורי את התשובה. 
סיפור אגדה צבעוני וקסום בהשראת הפסוק מקהלת 

"ַׁשּלַח לְַחְמךָ ַעל ְּפנֵי ַהָּמיִם".

בכפר אחד צומח עץ מיוחד שמהעלים שלו אפשר להכין 
מיץ מופלא. כל אחד מתושבי הכפר קוטף ממנו מדי יום 
עלה אחד בלבד. אבל מה קורה כשכל אחד קוטף בסתר 

קצת יותר? 
משל חכם על ערבות הדדית. 

עץ המיץ
כתב: יוסי מערבי | אייר: שחר קובר

הוצאת הקיבוץ המאוחד

)יחולק בנובמבר/חשוון(

נמאס
כתב ואייר: גלעד סופר

הוצאת כנרת

)יחולק בינואר/טבת(

שרגא כלב-הים חי בקוטב, וכל ימיו נראים אותו הדבר: 
קור, שלג ודגים לארוחת הצוהריים. לשרגא נמאס. מתי 
ואיפה יהיה שרגא שמח בחלקו? סיפור משעשע וחכם 

שבמהלכו מבין שרגא "ֵאיזֶהּו ָעִׁשיר?" 

במקום לספר סיפור לפני השינה אבא של אור מנגן לו 
בחליל. ספר מרגש ויפהפה על מסעם של יהודי ביתא 
ישראל מאתיופיה לְירּוַסלְם, עיר הזהב, על האהבה לארץ 

ישראל ועל כוחה של  מנגינה.

החליל המכשף 
והכבשה הרקדנית

כתבה: אילנה זיידמן | איירה: דיאנה פרוקופץ

הוצאת הקיבוץ המאוחד 

)יחולק בפברואר/אדר(

הנסיכה והאבן 
כתבה: רות קלדרון | איירה: אלונה מילגרם

הוצאת מודן

)יחולק במאי/סיוון(

האם אפשר להעביר אבן ענקית וכבדה מכיכר השוק אל 
תוך ארמון המלך? ואיך עושים את זה? הנסיכה והאבן 
הוא סיפור מעצים על בעיה גדולה ועל נסיכה יצירתית. 

נכתב בהשראת מעשייה של רבי נחמן מברסלב. 
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חדש! QR לסריקה בגב הספר
סרטונים! מפגשים עם סופרים ומאיירים 

והצעות להעשרת החוויה עם הספרים

ספרים לכיתות א'-ב' לשנת הלימודים תשפ"א
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חדש! לוחות השראה 

לפעילויות בעקבות ספרים


