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והילד הזה הוא אני
כתב: יהודה אטלס | אייר: דני קרמן 

הוצאת כתר

)יחולק באוקטובר/חשוון(

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. 

נשיקה של חנוכה
כתבה: עפרה הופנברג קוונשטוק  

אייר: עידו הירשברג

הוצאת ידיעות ספרים 

)יחולק בנובמבר/חשוון(

בערב חג החנוכה ַהַׁשָּמׁש לא רוצה להדליק את הנרות. הוא 
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, 
ֶּפרץ יזמּות, נחישות ועבודת צוות לאימפריה של מיץ! סיפור 
על יוזמה מרעננת שהופכת להצלחה מסחררת ומעלה 

שאלה חשובה: ממה אנחנו נהנים באמת?

לימונדה
כתבה: עדי זליכוב־רלוי | אייר: אביאל בסיל

הוצאת ידיעות ספרים

)יחולק בדצמבר/טבת(

הַמתנה
כתבה: ַאְנֵייס ָלרֹוׁש | איירה: סטפני אֹוגוּסֹו     

הוצאת מטר

)יחולק בינואר/טבת-שבט(

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 ובִׂשמחה 
שהם מביאים. ספר עדין על ילדה חולמנית ועל הכוח שיש 

לדמיון ולטבע בחיינו. 

הסוד של צופית
כתבה: מרים רות | איירה: רות צרפתי

הוצאת ספרית פועלים 

)יחולק בפברואר/שבט-אדר(

גלילאה
כתבה ואיירה: נעמה להב

הוצאת עם עובד

)יחולק במרס/אדר(

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.

יוסף איש ֶחלֶם שומע שוורשה היא עיר נפלאה ותוהה אם 
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. 

יוסף איש ֶחֶלם 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(

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. 
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רשימת הבוגריםספרים לשנת הלימודים תשפ״א

חדש! QR לסריקה בגב הספר
סרטונים! מפגשים עם סופרים ומאיירים 

והצעות להעשרת החוויה עם הספרים

 pjisrael@hgf.org.il | 03-5758161 .טל

www.pjisrael.org |  ספריית פיג׳מה

 ספריית פיג׳מה 
חדש! לוחות השראה 

לפעילויות בעקבות ספרים


