ספרים לשנת הלימודים תשפ״א
דומים וגם שונים
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כתב :קרל ניוסון | איירה :קייט הינדלי
הוצאת סיגליות
(יחולק באוקטובר/תשרי)

ספר
חדש!

2

3

4

5

ספר
חדש!

מי זה היה? מה זה יהיה?

מי צמוד אל השולחן? למי לא אכפת להיות רטוב? ולמי
יש אף כמו צינור? ספר חידות בחרוזים לקוראים סקרנים
שמחפשים תשובות לשאלות קטנות וגם גדולות.

ל ו ּ רק

גור הקנגורו היה רוצה להיות בן של נמר ,בנו של הנמר
היה מעדיף אבא אריה ,וגם הכפיר רוצה אבא אחר .ספר
מחורז ומצחיק שבו כולם מוצאים סיבות להיות שמחים
בחלקם ,כי "דבר אחד כדאי תמיד לזכור ולא לשכוח! אם
יש לך קצת מוח ,תמיד תמצא סיבה לשמוח!"

כתב :יורם טהרלב | איירה :אורית ברגמן
הוצאת ידיעות ספרים
(יחולק בינואר/טבת-שבט)

מי הרס את הקרקס?
כתבה :נויה שגיב | אייר :שחר קובר
הוצאת כנרת זמורה
(יחולק בפברואר/שבט-אדר)

שאלה של שועלה

6

7

השפן ששכח לסגור את הדלת

כתבה :מירה מאיר | איירה :אורה איל
הוצאת כתר
(יחולק בדצמבר/טבת)

חאיורים
דשים

כתבה :נוגה אלגום | אייר :גלעד סופר
הוצאת עם עובד
(יחולק במרס/אדר)

ספר
חדש!

הדרקון וסוד הענפים
כתבה :נטעלי גבירץ | אייר :מנחם הלברשטט
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק באפריל/ניסן)

הכבש השישה-עשר

8

כתב :יהונתן גפן | אייר :דויד פולונסקי
הוצאת כנרת זמורה
(יחולק במאי/סיוון)
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במה אני טוב ,ובמה את? מה אנחנו אוהבים לעשות יחד ,ומה
נעים לעשות דווקא לבד? ספר צבעוני ויפהפה על העושר
מג ְוון ,על הדמיון שלנו זה לזה ועל השוני בינינו.
והיופי שּבַ ִ

אחרי שבישל מרק לכל חבריו שוכח השפן לסגור את הדלת
ומצטנן ,המסכן .מה יעשו החברים כשישמעו שהשפן
חולה? ספר מתוק על הכנסת אורחים ,על ביקור חולים
ועל חברּות.

כתב :יעקב שביט | איירה :ג'ני מייליכוב
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק בנובמבר/חשוון)

ספר
חדש!

רשימת הצעירים

ספריית פיג׳מה

ספריית פיג׳מה
חדש! לוחות השראה
לפעילויות בעקבות ספרים

יותר מכל הצעצועים ,עומר אוהב את הקרקס שבנה בעצמו.
בעיטת כדור לא זהירה של אחיו הקטן ,לא בכוונה כמובן,
הורסת את הקרקס .מה יקרה עכשיו? סיפור משעשע על
היכולת שלנו לקלקל ,אבל גם לתקן.
מה עשתה ׁשּו השועלה ש"מרגע שנולדה רק שאלה
ושאלה"? כל השאלות של ׁשּו חשובות לה ,ועל כולן
היא רוצה לקבל תשובות .מי ישיב לה? ומהי התשובה
המושלמת? האם יש אחת כזו? ספר שמציע את הדרך
הטובה ביותר לספוג חוכמה ודעת  -לשאול שאלות.
"כשיבוא הדרקון אני אנצח ",חושב כל אחד מששת האחים
שבסיפור ,אבל מי מהם באמת חזק מספיק לנצח דרקון?
והאם יש ביניהם אחד כזה? עיבוד חדש לסיפור תלמודי
על הכוח שיש בלהיות יחד.
גן סגור ,אני כבר לא תינוק ,אני אוהב שוקולד והכי מצחיק
זה להגיד כרובית .אוסף שירים זה הוא הזדמנות משמחת
להכיר או לפגוש מחדש קלאסיקה ישראלית אהובה.

חדש!  QRלסריקה בגב הספר

סרטונים! מפגשים עם סופרים ומאיירים
והצעות להעשרת החוויה עם הספרים

ספרים לשנת הלימודים תשפ״א
והילד הזה הוא אני

1

2

כתב :יהודה אטלס | אייר :דני קרמן
הוצאת כתר
(יחולק באוקטובר/חשוון)

ספר
חדש!

3

לימונדה
כתבה :עדי זליכוב־רלוי | אייר :אביאל בסיל
הוצאת ידיעות ספרים
(יחולק בדצמבר/טבת)

המַ תנה

4

כתבה :אַ נְ יֵיס לָ רו ֹׁש | איירה :סטפני אוֹגו ּס ֹו
הוצאת מטר
(יחולק בינואר/טבת-שבט)
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6

7

8

נשיקה של חנוכה
כתבה :עפרה הופנברג קוונשטוק
אייר :עידו הירשברג
הוצאת ידיעות ספרים
(יחולק בנובמבר/חשוון)

הסוד של צופית
כתבה :מרים רות | איירה :רות צרפתי
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק בפברואר/שבט-אדר)

ספר
חדש!

ספר
חדש!

ספר
חדש!

גלילאה
כתבה ואיירה :נעמה להב
הוצאת עם עובד
(יחולק במרס/אדר)

יוסף איש ֶחלֶ ם הולך לוורשה
כתבו :שלום צוקרמן ועמית עזז | איירה :רון לוין
הוצאת מזרחי
(יחולק באפריל/ניסן-אייר)

הארי והעצם
כתבה :גלית לוי | איירה :נועה קלנר
הוצאת כנרת זמורה
(יחולק במאי /אייר)
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ספריית פיג׳מה

ספריית פיג׳מה
חדש! לוחות השראה
לפעילויות בעקבות ספרים

רשימת הבוגרים

במילים פשוטות ומדויקות מפגיש אותנו יהודה אטלס
עם רגעים קטנים ועם רגשות גדולים של ילדים באשר
הם .ספר שירים ואיורים על הילד הזה ,שנמצא בכל אחד
מאיתנו .קלסיקה ישראלית אהובה.
ׁשּמָׁש לא רוצה להדליק את הנרות .הוא
ה ַ
בערב חג החנוכה ַ
חושש שלא תישאר לו אש אם יחלק אותה לשאר הנרות.
ספר מיוחד החוגג את חנוכה ואת הטוב שלעולם אינו נגמר
גם אם חולקים בו עם אחרים .מבוסס על מקור תלמודי.
מה שמתחיל בחשק לכוס לימונדה הופך בעזרת רעיון טוב,
ּפֶרץ יזמּות ,נחישות ועבודת צוות לאימפריה של מיץ! סיפור
על יוזמה מרעננת שהופכת להצלחה מסחררת ומעלה
שאלה חשובה :ממה אנחנו נהנים באמת?
בכל יום בודק מיכאל אם המתנה עדיין מעל לארון .הוא
חולם עליה ומחכה ,מחכה שכבר יגיע יום ההולדת ויוכל
לקחת אותה .אבל מה קורה כשמגיע היום הגדול? סיפור
פיוטי ומיוחד על סבלנות ועל היכולת להעניק לאהובים עלינו.
צופית יושבת בין ענפי עץ התות ,מדמיינת ,חולמת ויוצרת
מלמעלה עולם מופלא ועשיר משלה .דרך ענפיו של העץ
היא מתבוננת בחילופי העונות ,בפלאי הטבע ובׂשִמחה
שהם מביאים .ספר עדין על ילדה חולמנית ועל הכוח שיש
לדמיון ולטבע בחיינו.
כובע הפלאים של גלילאה לוקח אותה למקום הכי גבוה
בעולם ,למקום הכי חם ,למקום הכי רועש ולמקום הכי
יבש .בסוף המסע הקסום יחזיר הכובע את גלילאה למקום
שהיא הכי אוהבת  -הבית שלה .מחווה מקורית ליצירה
"כובע קסמים" מאת לאה גולדברג.
חל ֶם שומע שוורשה היא עיר נפלאה ותוהה אם
יוסף איש ֶ
ייתכן שהיא נפלאה יותר מחלם .יוסף יוצא למסע הרפתקני
לוורשה ,אבל לא מצליח להגיע רחוק .סיפור מחורז ומשעשע
על שייכּות ,על קשר למקום ועל השמחה במה שיש.
האריה זקוק לעזרה ,נתקעה לו עצם בגרון .מי יעז להיכנס
אל לוע הארי ולהוציא את העצם המציקה? ומה יקבל
האמיץ בתמורה? עיבוד חדש ומקורי לסיפור מן המדרש.

חדש!  QRלסריקה בגב הספר

סרטונים! מפגשים עם סופרים ומאיירים
והצעות להעשרת החוויה עם הספרים

