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דומים וגם שונים
כתב: קרל ניוסון | איירה: קייט הינדלי 

הוצאת סיגליות

)יחולק באוקטובר/תשרי(

במה אני טוב, ובמה את? מה אנחנו אוהבים לעשות יחד, ומה 
נעים לעשות דווקא לבד? ספר צבעוני ויפהפה על העושר 
והיופי שּבִַמגְוון, על הדמיון שלנו זה לזה ועל השוני בינינו.

השפן ששכח לסגור את הדלת  
כתב: יעקב שביט | איירה: ג'ני מייליכוב

הוצאת ספרית פועלים

)יחולק בנובמבר/חשוון(

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.

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.

מי זה היה? מה זה יהיה? 
כתבה: מירה מאיר | איירה: אורה איל

הוצאת כתר 

)יחולק בדצמבר/טבת(

לוּ רק
כתב: יורם טהרלב | איירה: אורית ברגמן

הוצאת ידיעות ספרים 

)יחולק בינואר/טבת-שבט(

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!"

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. 

מי הרס את הקרקס?
כתבה: נויה שגיב | אייר: שחר קובר

הוצאת כנרת זמורה

)יחולק בפברואר/שבט-אדר(

שאלה של שועלה
כתבה: נוגה אלגום | אייר: גלעד סופר

הוצאת עם עובד

)יחולק במרס/אדר(

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.

הדרקון וסוד הענפים
כתבה: נטעלי גבירץ | אייר: מנחם הלברשטט

הוצאת ספרית פועלים 

)יחולק באפריל/ניסן(

הכבש השישה-עשר
כתב: יהונתן גפן | אייר: דויד פולונסקי

הוצאת כנרת זמורה

)יחולק במאי/סיוון(

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.
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