ספרים לשנת הלימודים תשפ"א
האגס מתוק מתוק
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כתבה ואיירה :שולמית צרפתי
הוצאת קוראים
(יחולק בנובמבר/חשוון)

2

חג מדליק
ספר
חדש!

3

כתבה :לאה נאור | איירה :רעיה קרס
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק בנובמבר/חשוון)

מי כמונו הדובים
כתב :לוין קיפניס | איירה :גיל-לי אלון קוריאל
הוצאת הקיבוץ המאוחד
(יחולק בדצמבר/טבת)

חתול גדול חתול קטן

4

כתב ואייר :אמי רובינגר
הוצאת כתר
(יחולק בינואר/שבט)

5

ספר
חדש!

אמבטיה לשבתיה
כתב :ע.הלל | איירה :איה גורדון-נוי
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק בפברואר/אדר)

איפה הַ ּד ֹב?

6

כתב ואייר :ג'ונתן בנטלי
הוצאת אגם
(יחולק במאי/אייר)

לילה חשוך אחד

7

כתבה ואיירה :אורה איל
הוצאת הקיבוץ המאוחד
(יחולק ביוני/תמוז)

גלגלים

8
חאיורים
דשים

כתבה :מיריק שניר | איירה :שירה ברוך מלכא
הוצאת תכלת
(יחולק ביולי/אב)
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ספריית פיג׳מה

ספריית פיג׳מה
חדש! לוחות השראה
לפעילויות בעקבות ספרים

מה יש בחצר? לאן הולכות הנמלים? ומה אפשר לעשות
בעלים? ספר חווייתי גדוש בחושים ובשאלות מסקרנות
על ילד שפוגש את העולם שסביבו.

"בחוץ יורד הגשם ,הסערה מכה ,כדאי לבוא אלינו בחג
החנוכה" .כולם  -ילדים והורים ,בני משפחה וחברים -
מוזמנים לחגוג יחד את האור ,את השמחה ואת החום
בחג הכי מדליק שיש.
"גינה לי"" ,שעון בן חַי ִל"" ,הרקפת" ועוד .דורות של ילדי
ישראל גדלו על שיריו של לוין קיפניס .הספר "מי כמונו
הדובים" מזמין דור חדש להצטרף להכיר ולשיר אותם.

חתול גדול חתול קטן ,חתול אמיץ וחתול ...פחדן! חרוזים
וחתולים מכל הסוגים ,הצבעים והגדלים בספר משעשע
מאת הסופר האהוב אמי רובינגר .קריאה פעילה ומהנה
לגדולים ולקטנים גם יחד.
עוד מעט שבת ,והילדה בתיה מפשילה שרוולים ורוחצת
את הבובה קטיה באמבטיה .בדרך היא זוכה לרחצה הגונה
ׁשּבַתְי ָה".
בעצמה כי "זאת לא סתם אמבטיה ,זאת אמבטיה ל ַ

הלילה ירד ,הגיע הזמן ללכת לישון ,אבל לאן נעלם הדוב?
אולי הוא בחדר האמבטיה? אולי הוא יושב על השולחן?
ואולי הוא מתנדנד בנדנדה? עמוד אחר עמוד מחפשים
גיבור הסיפור והקוראים את הדוב .האם הוא יימצא? בסוף
הסיפור מחכה התשובה ולצידה הפתעה.
חנה בננה מנסה להירדם ,אבל בחושך היא רואה דברים
מפחידים .מה יקרה כשתדליק את האור? האם עדיין יהיה
בחדר משהו מפחיד? בעזרת שילוב מיוחד בין מילים לאיור
מספרת אורה איל סיפור על דמיון ,על חושך ואור ועל ילדה
שמצליחה להתמודד עם הפחדים שלה.
"כשהייתי בגן ביקשתי מאבא אוטו קטן" ,משתף אב את
בנו בזיכרון ילדות .מה קרה כשהילד קיבל מאבא רק גלגל
אחד? ושניים? ושלושה? אילו כלי רכב מופלאים הרכיבו
האבא והבן יחד? איורים חדשים לקלאסיקה של מיריק
שניר על גלגלים ,על דמיון ,על יצירתיות ועל יוזמה.
חדש!  QRלסריקה בגב הספר

סרטונים! מפגשים עם סופרים ומאיירים
והצעות להעשרת החוויה עם הספרים

