
ספרי ספריית פיג'מה לשנת הלימודים תשע"ט רשימת הצעירים

אולי נתחלף?
כתבה: דפנה שטרום | איירה: ג’ני מייליכוב

הוצאת ספרית פועלים

)יחולק באוקטובר/חשוון(

פרה, דג זהב ואפילו דרקון רוצים ללכת לגן, אבל הילד 

שבסיפור לא מוכן להתחלף עם אף אחד, הוא רוצה להגיע 

לגן! סיפור משעשע על תפקידים והחלפות ועל הזמן הנפלא 

שמבלים בגן הילדים. 

ַּבִּגָּנה שלי
כתב ואייר: קווין ֶהְנְקס

הוצאת הקיבוץ המאוחד

)יחולק בנובמבר/כסלו(

סופר הילדים האהוב קווין הנקס מתאר גינת פלאים צבעונית 

וקסומה שגֵדלה מכוח הדמיון והחלום של ילדה קטנה אחת.

אסופת שירים ישנים וחדשים על מים, גשם וים מאת 

משוררים וסופרי ילדים ישראלים מוכרים ואהובים.

הספר הרטוב
ליקטה: עטרה אופק  

איירו: יפעת מיטלמן, רחלי פלאוט, מורן קליגר, 

מירב שאול, גל שקדי, מיטל תיתן

הוצאת עם עובד )יחולק בדצמבר/טבת(

שבעת המינים
כתבה: רות סירקיס | איירה: יעל אלברט

הוצאת ידיעות ספרים

)יחולק בינואר/שבט(

סיפורים, שירים ומתכונים על שבעת המינים שנשתבחה 

בהם ארץ ישראל. ספר מיוחד שילווה את כל השנה עם הרבה 

טעם, ריח ורגעי הנאה משותפים של גננות, ילדים והורים.

מפגש בין ילד שלא אוהב חתולים לחתול קטן וכתום כמו 

דלעת מצליח להפתיע את הילד ואת הקוראים. מה עשה 

החתול הג’ינג’י כדי לשנות את דעתו של הילד? ואיך בכלל 

משנים דעה? סיפור על האומץ לשנות ולהשתנות.

החתול דלעת משנה את הדעת
כתב: יונתן יבין | אייר: גלעד סופר

הוצאת עם עובד

)יחולק בפברואר/אדר א׳(

לא קל להיות ִּגּבֹור-על
כתבה: רונית רוקאס | איירה: מאיה שלייפר

הוצאת כנפיים/כתר

)יחולק במרס/אדר ב׳(

“טובים השניים מן האחד”: גיבור-העל טס לחלל, מרים 

מכוניות ומציל אבירים, אבל מה קורה כשהוא עצמו נקלע 

לצרה? סיפור על גילוי כוח-העל הגדול באמת, כוחה של 

החברּות, כוחו של היחד.
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דבורה קטנה עוקצת את אפו של שלמה המלך. המלך זועם, 

אך הדבורה מצליחה לשכנע אותו לשחרר אותה, "יום יבוא, 

ואשלם ְלָך טובה תחת טובה" היא מבטיחה. האם דבורה 

קטנה וחלשה יכולה לעזור לחכם מכל אדם? אגדה מוכרת 

ואהובה באיור חדש.

שלמה המלך והדבורה
כתב: אוריאל אופק 

הוצאת עופר

)יחולק באפריל/ניסן(

יופי של עולם
כתב ואייר: פאול קור

הוצאת דביר

)יחולק במאי/אייר(

סופר הילדים האהוב פאול קור מתאר את בריאת העולם 

בעזרת מכחול וצבע. מן הצבע השחור והתוהו אל שמיים 

ומים, יַּבשה, ירח, צומח, דגים וחיות בשלל צבעים. הילדים 

מוזמנים להיכנס אל תוך הספר ולהשתתף ביצירת עולם 

נפלא.
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ספר
חדש!

איורים

חדשים!




