
ПРИВЕТרוסית

חלה לשבת
מאת: לטיפה בארי קרופף | צילום: משה שי | הוצאת כתר

גור גורילה הקטן
כתבה ואיירה: רות בורנשטיין | הוצאת מ. מזרחי

איך מבקשים סליחה
מאת: אמונה אלון | איור: ג'ני מיילכוב | הוצאת קוראים

סיפור על טיול של ארנב וחתול
מאת: מיריק שניר | איור: אליאור שניר | הוצאת הקיבוץ המאוחד

אמבטיה לַׁשּבְַתיָה
מאת: ע.הלל | איור: איה גורדון-נוי | הוצאת ספרית פועלים

מר גוזמאי הבדאי 
מאת: לאה גולדברג | איור: ירמי פינקוס

הוצאת הקיבוץ המאוחד )ספריית נח( | ספר ביוזמה משותפת

תשע"ד 100,000 עותקים 

דמותו האהובה של מר גוזמאי קיבלה עיצוב עדכני ומזמינה את הילדים 
להכיר קומיקס ולהיות שותפים לחווית "קריאת הציורים". 

טעם של חג 
מאת: מיה דובינסקי, יעל מולצ'דסקי, 

מירב סריג  
איור: ליאורה גרוסמן | הוצאת כנרת

תשע"ד 100,000 עותקים 

ספר מתכונים חגיגי, ובו סיפור ומתכון לכל 
חג, בילוי משפחתי טעים וערכי לאורך 

השנה. 

איך הצילה הזיקית את נח 
מאת: יעל מולצ'דסקי

איור: אורית ברגמן | הוצאת כנרת 

תשע"ה 110,000 עותקים

חז"ל העוסק  סיפור בהשראת מדרש 
בדאגה ליצור קטן ובטיפול בו, ובחשיבותו 
של כל יצור בטבע על רקע הסיפור התנ"כי 

של נח והמבול.

אות בבאר
מאת: שהם סמיט | איור: ולי מינצי

הוצאת כנרת  

תשע"ג 90,000 עותקים

כיצד הפך הרועה הפשוט לאחד מגדולי 
חכמי ישראל? עיבוד של אגדה תלמודית 
המספרת את סיפורו של רבי עקיבא שעד 

גיל ארבעים לא ידע קרוא וכתוב.

צפוף בבית
מאת: אפרים סידון | איור: דני קרמן

הוצאת עם עובד

תשע"ג 90,000 עותקים

"בבית קטון הצפיפות ממש אסון". מה 
עושים? מכניסים אליו תרנגולות, פרה 
ועז, כמובן!  הביטוי "להוציא את העז" 

דרך פולקלור יהודי במיטבו.

משל על שועל
מאת: שהם סמיט | איור: עומר הופמן

הוצאת כנרת

תשע"ד 100,000 עותקים 

נכנס רעב ויצא רעב - האם כל זה היה 
כדאי? עיבוד בחרוזים למשל הידוע מזמין 
את הילדים להכיר את אמנות המשל 

ולשוחח על הרצון להשיג עוד ועוד.

ַהּנֲַעלַיִם הישנות 
של אדון מינאסה

מאת: רונית חכם | איור: שחף מנאפוב
הוצאת מועדון תרבות 

תשע"ג 90,000 עותקים

להיפטר  מצליח  לא  מינאסה  אדון 
מהנעליים הישנות שהביא עמו מהארץ 
הרחוקה. עיבוד לאגדת־עם אתיופית, על 

מעבר תרבותי ועלייה לארץ ישראל.

המדינה של ילדי הגן
מאת: אמונה אלון

איור: מנחם הלברשטט | הוצאת קוראים  

תשע"ב 60,000 עותקים

ילדי הגן בונים לעצמם מדינה מקוביות 
ומוכנים לחגוג את יום העצמאות, אלא 
שחברים נוספים רוצים להצטרף למדינה. 

איך הם יתקבלו? 

המנגינה
מאת: עודד בורלא | איור: אסף בן־ארוש 

הוצאת ספריית פועלים
ספר ביוזמה משותפת

תשע"ו 120,000 עותקים 

מנגינה המחפשת את  על  לירי  סיפור 
בקשר  אותו  ומוצאת  בעולם  מקומה 
המיוחד שבין הורה לילדו. סיפור על השיר 

שבמציאות ועל השיר שבלב.

יצאנו לְַטּיֵל
עורכת: רינת פרימו | איור: רעיה קרס 

הוצאת ידיעות ספרים 

תשע"ו 120,000 עותקים 

אוסף מרהיב של טיולים בסביבה הקרובה 
והרחוקה, לכל טיול שיר או סיפור משלו! 

אנשים טובים
מאת: נעמי שמר | איור: יוסי אבולעפיה

הוצאת עם עובד 

תשע"ג 90,000 עותקים

שירה האהוב של כלת פרס ישראל מזכיר 
העיניים  את  לפקוח  ואחת  אחד  לכל 

ולראות שהעולם מלא באנשים טובים.

אוצר בשדה
מאת: רינת פרימו 

איור: מאיה איש-שלום 
הוצאת ידיעות ספרים 

תשע"ו 120,000 עותקים 

אגדת עם בלבוש חדש, אודות האוצר 
הנמצא בעזרת עמל ויגיעה.

סיפור על גשם
מאת: רות קלדרון 

איור: נועה קלנר 
הוצאת מודן 

תשע"ז כ-132,500 עותקים  

עיבוד חדש לסיפור תלמודי מזמין אותנו 
לבחון את צורכי הפרט מול צורכי הכלל, 
סביב דמותו האהובה של רבי חנינא בן 

דוסא.

שלג של סביונים
מאת: רינת פרימו 

איור: מאיה איש-שלום 
הוצאת ידיעות ספרים 

תשע"ז 118,500 עותקים  

סיפור חדש על רקע פיסת טבע עירוני 
המעשים  כיצד  מתאר  אשר  ישראלי, 
יכולים  מאיתנו  אחד  כל  של  הקטנים 

להשפיע על העולם.

פעמון הזהב
מאת: תמר זקס | איור: יוסי אבולעפיה

הוצאת מזרחי מדיה 

תשע"ה 110,000 עותקים 

סיפור מקורי בהשראת גילוי ארכיאולוגי 
מתקופת בית המקדש. הדור הצעיר מוזמן 
ולעסוק  ההיסטוריה  לרבדי  להיחשף 

בנושא השבת אבדה.

מי אוהב את השבת
מילים: אהוד מנור

איור: מנחם הלברשטט | הוצאת כנרת

תשע"ג 110,000 עותקים

השיר האהוב הפך לספר ילדים מאוייר 
המעודד שיח בין הורים וילדים אודות 

מאפייני השבת המשפחתיים.

עץ אבא
מאת: דבורה בושרי | איור: גל שקדי

הוצאת מזרחי מדיה 

תשע"ה 110,000 עותקים

סיפור ישראלי בהשראת מקורות יהודיים 
על הקשר בין הדורות ובין האדם לטבע. 
הזדמנות לשיחה משפחתית על עבר, 

הווה ועתיד.

יש לכם כתב יד שמתאים לספריית פיג'מה? אתם מוזמנים לפנות אלינו! 

www.pjisrael.org פרטים באתר

ספריית פיג׳מה® היא תוכנית ארצית המעניקה ספרים 
איכותיים ל-360,000 ילדי גנים ותלמידי כיתות א׳-ב׳ הלומדים 
במסגרות החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והחינוך המיוחד 
ברחבי הארץ. כל ילד וילדה בגן מקבלים 8 ספרים בשנה, 
וכל תלמיד ותלמידה מקבלים 4 ספרים בשנה, שי לספריית 
המשפחה. ספריית פיג׳מה פותחת בפני הילדים שער אל 

עולם הספר ואל אהבת הקריאה. 
קרן גרינספון ישראל יסדה ומפעילה תוכנית נוספת, ספריית 
פיג'מה לקטנטנים®, המותאמת לפעוטות במעונות יום בני 

שנתיים-שלוש, המקבלים 8 ספרים בשנה.
הספרים בתוכנית כוללים מגוון סיפורים בעלי זיקה לתרבות, 

לערכים ולמורשת ממיטב ספרות הילדים הישראלית. 
ספריית פיג'מה פועלת ליצירה עברית חדשה ומקורית. 
מידי שנה, יוזמת ספריית פיג'מה בשיתוף הוצאות הספרים, 
הוצאה לאור של ספרים חדשים העומדים בבסיס התרבות 
והמורשת היהודית-ישראלית. לכל ספר סיפור משלו: חלקם 
כתבי יד הרואים אור לראשונה, אחרים פורסמו בעבר וקיבלו 
חיים חדשים עם איורים עדכניים. ספריית פיג'מה יוזמת 
גם תרגומים של ספרים איכותיים. בכך תורמת התוכנית 
להתחדשות ספרות הילדים הישראלית ולהעשרתה ביצירה 

מקורית, עדכנית, ערכית ומגוונת.

ספריית פיג'מה נוסדה על ידי קרן גרינספון ישראל בע"מ )חל"צ( ופועלת בשיתוף משרד החינוך. 

קרן גרינספון ישראל בע"מ )חל"צ( גאה בשותפות העמוקה עם משרד החינוך ובשיתוף הפעולה עם הוצאות הספרים 
בישראל, סופרים ומאיירים, שמקצועיותם ומסירותם מאפשרים לספריית פיג'מה להעניק ספרים איכותיים לילדים 
ולבני משפחותיהם וגאים שחלק מהספרים שיצאו ביוזמת ספריית פיג'מה, תורגמו לשפות שונות, ומשתתפים בתוכנית

®PJ Library ברחבי העולם.

 PJ Library® תוכנית ספריית פיג'מה מבוססת על תוכנית
שנוסדה בארה"ב בשנת 2005 על ידי קרן הרולד גרינספון. 
התוכנית פועלת כיום ב-25 מדינות וביניהן ארה"ב, קנדה, 
אוסטרליה, אנגליה, מקסיקו ואמריקה הלטינית, רוסיה ועוד, 

ובשפות שונות: אנגלית, ספרדית, רוסית, פורטוגזית וגרמנית. 
הקרן פועלת לקירוב ולחיבור משפחות וקהילות יהודיות 

בתפוצות לספרות ולמורשת היהודית.

סיפור עולמי

סבלנותו של הלל הזקן
מאת: דבורה עומר | איור: שי צ'רקה

הוצאת מודן

תשע"ב 60,000 עותקים

כדי להרגיז את הלל מגיעים שני חברים 
ברגע הכי פחות מתאים לקבלת אורחים 

ומתחילים לשאול שאלות מעצבנות. 
מי יתרגז בסופו של דבר?

עיבוד לאגדה תלמודית.

בשוק של ז׳קרובאט 
מאת: אורי אלון  | אייר: מנחם הלברשטט 

הוצאת כתר 

תשע"ה 120,000 עותקים

חז"ל  לאגדת  ומשעשע  מחורז  עיבוד 
מוקיר שבת". הסיפור  "יוסף  המוכרת 
מזמן עיסוק בהכנות לשבת ובאהבה אליה 
ושיחה משפחתית על היחס לרכוש ועל 

השמחה במה שיש.

תאכל מעיל, תאכל
מאת: רונית חכם | איור: שירלי ויסמן

הוצאת אירידמדיה בע"מ

תשע"ד 100,000 עותקים 

מרקו מוכר הפחמים "מאכיל" את הבגד 
המהודר. עיבוד חדש למעשייה הידועה 

העוסקת בכבוד הדדי.

התבלין החסר
מאת: דבורה עומר | איור: יעל אלברט

הוצאת מודן 

תשע"ג 90,000 עותקים

סיפור על פי אגדה תלמודית אודות טעמה 
המיוחד של השבת במפגש בין הקיסר 

אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא.

התרנגולים שהפכו לִעּזִים 
מאת: אורי אלון  | איור: מנחם הלברשטט 

הוצאת כתר 

תשע"ו 120,000 עותקים 

עיבוד חדש ומשעשע לסיפורו של רבי 
חנינא בן דוסא והתרנגולים שמצא.

השעון
מאת: שלמה טנאי | איור: אבי עופר 

הוצאת ידיעות ספרים 

תשע"ו 120,000 עותקים 

סיפור בדיוני השוזר את ילדותו של לוין 
קיפניס עם חיבור שירו הידוע "שעון בן 

חיל".

ספריית פיג׳מה

ציון לשבח מאת 
מוזיאון ישראל 

לאיור ספר ילדים 
ע״ש בן־יצחק

פרס מוזיאון 
ישראל לאיור 
ספר ילדים 
ע״ש בן־יצחק

HOLAספרדית

HOLAספרדית

HOLAספרדית HELLOאנגלית

HOLAספרדית

HOLAספרדית HOLAספרדיתHOLAספרדית

HOLAספרדית

HOLAספרדית

HOLAספרדית

HELLOאנגלית HALLOגרמנית

HELLOאנגליתHELLOאנגלית

HELLOאנגלית

HELLOאנגלית

HELLOאנגלית

תורגם לאנגלית ויוצא לאור 
.Nancy Paulsen Books בהוצאת

הוצאה לאור/הפקה מחודשת ביוזמת ספריית פיג'מה לקטנטנים

שיתוף ברגעים 
מרגשים וקרובים 

של קריאה משותפת

הישארו מעודכנים במה 
שקורה בפיג'מה בזמן אמת 

בבית ובמסגרת החינוכית

לוחות השראה לפעילויות 
בעקבות ספרים 

מידע שימושי בשפות שונות,
סרטונים והצעות לפעילויות

ספריית פיג'מהספריית פיג'מהספריית פיג'מה

ניוזלטר חודשי לגננות 
מידי חודש עלון דוא"ל 

עם חדשות ורעיונות מהשטח

QR לסריקה בגב הספר
סרטונים! מפגשים עם סופרים ומאיירים 
והצעות להעשרת החוויה עם הספרים

www.pjisrael.org

 דוא"ל 
pjisrael@hgf.org.il

שמחה רבה
מאת: בלהה יפה | איור: נועה קלנר | הוצאת מזרחי מדיה

משחק פורים
מאת: לוין קיפניס | איור: נחום גוטמן | הוצאת ידיעות ספרים

העננים אמרו לי
מאת: דפנה שטרום | איור: רעיה קרס | הוצאת ספרית פועלים

אמא, צריך לישון
מאת: הלית בלום | איור: ולי מינצי | הוצאת כנרת זמורה

גלגלים  
מאת: מיריק שניר | איור מחדש: שירה ברוך מלכא | הוצאת תכלת

OLÁפורטוגזיתOLÁפורטוגזית

OLÁפורטוגזית

OLÁפורטוגזית

ПРИВЕТרוסית



ספרים חדשים 
ביוזמת ספריית פיג'מה יוסף איש ֶחלֶם הולך לוורשה  

מאת: שלום צוקרמן ועמית עזז | איור: רון לוין | הוצאת מ. מזרחי

הארי והעצם   
מאת: גלית לוי | איור: נועה קלנר | הוצאת כנרת

מי הרס את הקרקס? 
מאת: נויה שגיב | איור: שחר קובר | הוצאת כנרת

גלילאה
כתבה ואיירה: נעמה להב | הוצאת עם עובד

הדרקון וסוד הענפים
מאת: נטעלי גבירץ | איור: מנחם הלברשטט | הוצאת ספרית פועלים

נורי והלוויתן
מאת: רונית חכם | איור: מורן יוגב | הוצאת אגם

אולי בכלל, למשל
מאת: טוביה דיקמן

איור: מנחם הלברשטט 
הוצאת ידיעות ספרים 

תש״ף 143,000 עותקים  

סיפור הרפתקאות המדגים מדוע אפשר 
לדון לכף זכות ואיך כדאי ורצוי להביט 

ב״עין טובה״. 

ּגִּנָה על חמור
מאת: דבורה בושרי 

איור: מנחם הלברשטט 
הוצאת מ. מזרחי   

תש״ף 53,000 עותקים  

עיבוד חדש לסיפור תלמודי. בעזרת רבי 
עקיבא ורעייתו רחל נלמד שיעור חשוב 

בחיים: "לא הביישן לֵמד".  

חג מדליק
מאת: לאה נאור 
איור: רעיה קרס 

הוצאת ספרית פועלים 

סיפור על חגיגת האור, השמחה והחום 
הכי  בחג  והחברים,  המשפחה  בחיק 

מדליק שיש.  

לא בדיוק באותו הזמן
מאת: שחר חיים

איור: שירלי ויסמן 
הוצאת מ. מזרחי 

תש״ף 24,500 עותקים  

ספר הומוריסטי על משפחה שמנסה 
לעשות דברים שונים בבת אחת, ועל 
הזמן המיוחד שלהם כאשר הם מבלים 

יחד “בדיוק באותו הזמן”.

יחפים בחול
מאת: חוה דיבון 

איור: רותם טפלו 
הוצאת כנרת 

תש״ף 52,000 עותקים  

סיפור פיוטי המבוסס על סיפור אמיתי. על 
קיבוץ גלויות, חלום שהופך למציאות, ועל 
מה שמחבר בינינו: האהבה לארץ ישראל. 

אותיות מתוקות
מאת: ג'קי לוי 

איור: נועה קלנר  
הוצאת מ. מזרחי

תשע"ט 118,500 עותקים

איור מחדש של סיפור מתוק במיוחד על 
אהבת הקריאה שעוברת מדור לדור. 

נשיקה של חנוכה
מאת: עופרה הופנברג קוונשטוק 

איור: עידו הירשברג  
הוצאת ידיעות ספרים 

סיפור מיוחד, המבוסס על מקור תלמודי, 
החוגג את חנוכה ואת הטוב שלעולם 

אינו נגמר.

המגפיים שהצילו 
את ירושלים

כתבו: נתן ויעל גובר 
איור: נועם נדב 
הוצאת כנרת   

תשע"ט 55,500 עותקים  

סיפור על ירושלים, שלום ועל חברות 
שנרקמה בין האמיר הירדני והסנדלר 

היהודי. 

איך יודעים שבא אביב?
מאת: דתיה בן דור 

איור: אלונה מילגרם 
הוצאת מודן 

תש״ף 24,500 עותקים  

שירה האהוב של סופרת הילדים הופך 
לספר מאויר שמקבל את פני חג הפסח 

בשמחה ובציפייה.

איך זה להיות עץ?
מאת: דתיה בן דור

איור: איתי בקין 
הוצאת מודן 

תש״ף 143,000 עותקים  

הילדים  סופרת  של  הקלאסי  שירה 
האהובה הופך לספר מאויר ובו ילדים, 
עצים והרבה אהבה לטבע ולצומח הארץ 

ישראליים.

מעשה בכסא
מאת: נתי בית 

איור: מורן ברק 
הוצאת ספרית פועלים 

תש״ף 143,000 עותקים  

סיפור משמח ומלא דימיון על חבורת ילדים 
ש"מטיילת" יחדיו בארץ ישראל. 

החוצה
מאת: רינת פרימו 
איור: איתי רייכרט 

הוצאת ידיעות ספרים

תש״ף 143,000 עותקים  

את  שמדגים  ומחורז  משעשע  סיפור 
ההשפעה, את האחריות ואת השייכות 

של כל אדם לסביבה כולה.

דוד והעכביש
מאת: אפרים סידון 

איור: דני קרמן 
הוצאת כתר 

תשע"ז 118,500 עותקים  

עיבוד חדש ומחורז לאגדת חז"ל אודות 
דוד המלך והעכביש שהציל את חייו. 

חכמי חלם והירח
מאת: שלמה אבס 
איור: עומר הופמן 

הוצאת עגור 

תשע"ז 118,500 עותקים  

עיבוד חדש מזמין את הילדים וההורים 
לפנינה של הומור יהודי ולהיכרות עם 

טבעו של הירח. 

חור בספינה
מאת: עדי זליכוב-רלוי 

איור: שירז פומן 
הוצאת ידיעות ספרים 

תשע"ח 117,000 עותקים  

גרסה מחורזת ומשעשעת לסיפור עתיק 
יומין אשר מדגימה את הִאמרה הידועה 

"כל ישראל ערבים זה לזה".

סל מלא תאנים
עיבד: אורי אלון 

איור: מנחם הלברשטט 
הוצאת תכלת 

תשע"ח 46,500 עותקים  

עיבוד חדש לסיפור תלמודי על אמונה 
בעתיד ועל המתנות שכל אדם משאיר 

לדורות הבאים אחריו.

ַהְּמֻפּזָר מכפר אז”ר
מאת: לאה גולדברג 

איור: נטלי וקסמן שנקר 
הוצאת עם עובד 

תשע"ח 117,000 עותקים  

קלאסיקה ישראלית מאת לאה גולדברג 
אודות איש מפוזר וחינני. איור מחדש 

באווירה נוסטלגית. 

סבא סביח
מאת: תמי שם-טוב 

איור: שמרית אלקנתי 
הוצאת כנרת

תשע"ח 45,500 עותקים  

סיפור עלייתם לארץ והתאקלמותם של 
של  שנותיה  בראשית  חדשים  עולים 

המדינה.

שבעת המינים
מאת: רות סירקיס
איור: יעל אלברט 

הוצאת ידיעות ספרים 

תשע"ט 140,000 עותקים  

אוסף סיפורים, שירים ומתכונים על שבעת 
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. 

שלג במתנה
מאת: מריה גיבנר

איור: אלונה מילגרם 
הוצאת ידיעות ספרים 

תשע"ט 55,500 עותקים  

סיפור על עלייה לישראל מארץ רחוקה, 
מיוחדת  מתנה  ועל  ומושלגת  קרה 

המתקבלת ליום הולדת. 

טלי מתחת לשולחן 
מאת: תמר ויס-גבאי 

איור: זויה צ'רקסקי-נאדי
הוצאת כנרת  

תש״ף 119,000 עותקים  

סיפור מרגש על כוחה של אמפתיה.
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ספרים שיצאו לאור בתשפ"א

מונגש לעיוורים ולקויי ראיה

מונגש לעיוורים ולקויי ראיה

מונגש לעיוורים ולקויי ראיה

מונגש לעיוורים ולקויי ראיה

שומעים מי בא?
מאת: גיימי קיפל-אלשי | איור: מרק לומר | הוצאת דני ספרים 

נוסח עברי: שהם סמיט ואמנון כץ

מונגש לעיוורים ולקויי ראיה

אורי כדורי
סיפר: אריה נבון, כתבה: לאה גולדברג | איור: רותו מודן

הוצאת הקיבוץ המאוחד )ספריית נח( | ספר ביוזמה משותפת

חומפס
מאת: שלומית כהן־אסיף | איור: אביאל בסיל

הוצאת הקיבוץ המאוחד | איור חדש לספר אהוב

תרנגולת אחת קטנה
מאת: עלקה וובר | איור: אורי ויסלר | הוצאת ידיעות ספרים

בן ציון והסביבון הראשון
מאת: דבורה עומר | איור: פפי מרזל | הוצאת דני ספרים

המאפיה של סבא
מאת: אוברי דיויס | איור: דושאן פטריצ'יץ' | הוצאת כנרת

שלמה המלך והדבורה
מאת: אוריאל אופק | איור חדש לספר אהוב: נעמה להב | הוצאת עופר

נעלי הזהב של המלך
מאת: נורית יובל | איור: שי צ'רקה | הוצאת דני ספרים

העץ המופלא
כתבו ואיירו: ניק בלנד וסטיבן קינג | הוצאת מזרחי מדיה

בצד השני של העולם
כתבו ואיירו: ליבי גליסון ופרייה בלקווד | הוצאת אירידמדיה בע"מ

מעשה בחתוליים
מאת: ע. הלל | איור: שמרית אלקנתי | הוצאת מודן )ספריית נח(

ספר ביוזמה משותפת

קונצרט בחולות
מאת: תמי שם־טוב ורחלה זנדבנק | איור: אבי עופר | הוצאת כתר

ספר ביוזמה משותפת
HOLAספרדית HELLOאנגלית

יום העצמאות של יעל
מאת: רבקה אליצור | איור: ארנה סמורגונסקי | הוצאת כנרת

HOLAספרדית

שני אחים
מאת: דבורה עומר | איור: יעל אלברט | הוצאת מודן

HOLAספרדית

HOLAספרדית

הוצאה לאור/הפקה מחודשת/תרגום לעברית

שלושת הפרפרים
מאת: לוין קיפניס | איור: אורית ברגמן | הוצאת ספר לכל 

איור חדש לספר אהוב
ערביתسالم

נשף מסכות 
מאת: עודד בורלא | איור: דיויד הול | הוצאת עם עובד

הכי קטנה 
מאת: סנדי לנטון | איור: קלייר קי | הוצאת מזרחי מדיה

ספורי חיות
מאת: עודד בורלא | איור: אסיה איזנשטיין | הוצאת ידיעות ספרים

ערביתسالم

שבעה עכברים עיוורים
כתב ואייר: אד יאנג | הוצאת עם עובד

החיבוק שחזר
מאת: ניק בלנד | איור: פרייה בלאקווד | הוצאת מזרחי מדיה 

ביקור הצעצועים
מאת: ימימה אבידר-טשרנוביץ | איור: דיויד הול | הוצאת עם עובד

OLÁפורטוגזית OLÁפורטוגזית

OLÁפורטוגזית

OLÁפורטוגזית


