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את זה! / כתבה: נירה הראל, אייר: יוסי אבולעפיה, הוצאת הקיבוץ המאוחד . 1
)יחולק בנובמבר / חשוון(

ספרהּ האהוב של נירה הראל מתאר באופן משעשע את הניסיונות השונים של נעם הפעוט לבטא 
 את רצונותיו ואת מאמציו של אבא לפרש אותם. בני משפחה, גדולים כקטנים, יזדהו עם גיבורי הסיפור, 

עם קשיי התקשורת ביניהם ועם כוחו של חיבוק חם ועוטף.

בְַּרוָזַיִם / כתבה: לאה גולדברג, איירה: רעיה קרס, הוצאת ספריית הפועלים . 2

)יחולק בדצמבר / טבת( 

יוצא לאור לראשונה כספר  ילדים בישראל,  גולדברג, המלווה דורות של  שיר-המשחק הידוע של לאה 
ילדים מאויר. הספר מזמין הורים וילדים ליהנות מהקריאה, להתבונן באיורים ולשיר יחד שירי משחק.  

חלות לשבת / צילם: משה שי, ספר חדש - יצא לאור בהוצאת כתר . 3

)יחולק בפברואר / שבט( 

החוויה השבועית המרגשת של הכנת חלות ועריכת טקס קבלת שבת במעון מתעוררת לחיים בספר 
תצלומים חדש, מיוחד לפעוטות. הספר מלווה את תהליך הכנת החלות: הלישה, ההתפחה, הציפייה 

והאפייה, כחלק מההתרגשות לקראת שבת. בתיאבון ובהנאה!   

זנב ליואב / כתבה: טובה שינברג, איירה: גיל-לי אלון קוריאל, הוצאת הקיבוץ . 4
המאוחד )יחולק במרץ / אדר א'(

האם ליואב יש זנב? סיפור שמח, מלא בשעשועי דמיון, מלמד את הילדים על איברי הגוף השונים. הספר 
עוסק בשוני בין בני האדם לבעלי החיים ומספק הזדמנות מצוינת למפגש עם "אני אחר" לקראת חג 

הפורים ולאורך השנה. 
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שמחה רבה / כתבה: בלהה יפה, ספר חדש - יצא לאור בהוצאת מזרחי מדיה  . 5
)יחולק באפריל / אדר ב'-ניסן(

שירהּ האהוב של הסופרת והמשוררת בלהה יפה יוצא לאור לראשונה כספר ילדים מאויר. בשפה יפה 
ובחריזה מדויקת מבטא השיר את ההתרגשות לקראת חג האביב והסמלים המלווים אותו.

 אני יכול לעזור / כתב ואייר: דייויד קוסטלו, הוצאת כנרת . 6
)יחולק במאי / אייר(

כולנו יכולים לעזור זה לזה, קטנים כגדולים. בספר מרהיב עין עוקבים הקוראים אחר שרשרת הנתינה 
והקבלה שמתגלגלת בין החיות השונות. בעקבות הקריאה הורים וילדים מוזמנים לשוחח על הערך של 

עזרה הדדית ולתרגל אותה יחד. 

פעם היה ילד שלא רצה לישון לבדו / כתבה: מירה מאיר, איירה: אלונה פרנקל, . 7
הוצאת הקיבוץ המאוחד )יחולק ביוני / סיון(

סיפורהּ האהוב של מירה מאיר מתאר חוויה רווחת בבתים רבים בשעות הערב, ילד שאינו רוצה לישון 

לבד, ומציע פתרון יצירתי שכל החברים ממדף הבובות שותפים לו. 

יסוד . 8 הוצאת  קוריאל,  אלון  גיל-לי  איירה:  שניר,  מיריק  כתבה:   / והים   מרים 
)יחולק ביולי / תמוז(

המסע של מרים הקטנה להכרת הים מורכב מתהליך מופלא של שאלת שאלות: האם הוא קר? חם? 
העולם  לגילוי  בדרכם  הילדים  של  לעולמם  שניר מספק הצצה  מיריק  של  האהוב  קטן? ספרהּ  גדול? 

הסובב אותם ולהבנתו.
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