
במערכת נתקבלו

המ הקיבוץ הוצאת הערבה, בית מסיפורי נבו, הר מול בית ישראל, נור אבן .1
עמי. 112 תשמ״א, אוחד,

המאוחד, הקיבוץ הוצאת וסרשטיין, אלה : איירה טיקה, חברתי דורית, אורגד .2
עמ׳. 215 תשמ״א,

מסדה הוצאת קפוד, ספרית איל, אורה :ציירה הכנפים, תור אורי, אורלב .3
מנוקד. עמ׳, 63 ,1981

תשמ״א, המאוחד הקיבוץ הוצאת לוחמים, סדרת הגשרים, ליל אוריאל, אופק .4
עמ׳. 214

ספרית שלזניאק, גבעוני עדנה : ציירה גדולה, בארץ קטנות עינים מינה, איתן .5
מנוקד. עמי, 95 ,1981 מסדה הוצאת קפוד

,1981 כתר הוצאה בית דודו, גרשטיין :צייר ורודים, משקפים מרים, אלון .6
מנוקד.

ארגון, רוזה דלה סוזן :ציירה לב, יש לבננה גם רנה, קרסנו אורה, אנגלר .7
מנוקד. עמ׳, 28 ,1978 כתר הוצאת

מסדה הוצאת ברפמן, מנוחה צילמה: לילדיך, — ידיך במו נינט, בורוכוב .8
עמ׳. 112,1982

עמ׳. 174 ,1981 מסדה הוצאת ב׳, א׳, כרך שקיד, הרפובליקה פנטליב, ג. ביליך .9
,1982 אלישר הוצאת בנימיני, ליאת :ציירה הנפח, וולנד ליאת, בנימיני .10

מנוקד.
הילדים, בשירת ולשון ספרות עיוני שם, יש שיר לכל מיה, פרוכטמן מירי, כרוך .11

עמ׳. 136 ,1982 ת״א אוניברסיטת הסטודנטים, אגודת ההוצאה בית פפירוס,
בת־צבי, אירנה : ציירה לו, שעזרו ובחברים עצוב במלך מעשה אירנה, בת־צבי .12

עמ׳. 23 ,1982 אלישר הוצאת
מנוקד. ,׳עמ 43 תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ הוצאת הלבן, הזאב רוני, גבעתי .13
המאוחד הקיבוץ הוצאת לין, מושיק :צייר המכשפות, סוד עפרה, גלברט .14

מנוקד. עמ׳, 31 תשמ״א,
המאוחד הקיבוץ הוצאת כץ, אבנר :צייר שתים, נגד ■שנים צ׳רלס, דיקנס .15

מנוקד. עמי, 72 תשמ״א,
עמ׳. 83 מסדה, הוצאת חצב, סדרת בישראל, הסחלבים אמוץ, דפני .16
הוצאת אגוסטינלי, ארניקה :ציירה הטוב, האריה משל ארנסט, המינגוי .17

מנוקד. עובד, עם
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מסדה הוצאת מוסקוביץ, דוד :צייר חציה, במעבר שהיה מעשה נירה, הראל .18
מנוקד. ,1981

,1981 כתר הוצאה בית בסון, עדינה :תרגמה סטרוגוב, מיכאל ז׳ול, וירן .19
עמ׳. 237

תשמ״ב, המאוחד הקיבוץ הוצאת פרץ, אירן : ציירה וגנו, הענק אוסקר, וילד .20
מנוקד. עמ׳, 20

בעריכת ההרפתקנים, סדרת הקוטב, אל המסע אמונדסן, רואלד אלכס, זהבי .21
עמ׳. 83 ,1982 אלישר הוצאת רון־פדר, גלילה

מנוקד. ,1981 עובד עם הוצאת זיו, מיכל : ציירה הפתעה, נורית, זרחי .22
אלישר הוצאת בנימיני, ליאת :ציירה לה, נדמה ברמלה ובלפור, הרצל חקק .23

מנוקד. ,1981
כתר, הוצאת איתן, אורה : ציירה שתים, של מחרתים זה ארבע שושנה, יובל .24

מנוקד. עמי, 35
,1981 אלישר הוצאת אסנת, :ציירה הילדים, מחדר ציורים פאול, משה .25

מנוקד. עמ׳, 32
המאוחד הקיבוץ הוצאת לוחמים, סדרת השחורה, השבת מרדכי, נאור .26

עמ׳. 162 תשמ״א,
לוצאטו, עמנואל : צייר לילדים, שירים עכשו, מטיילים וזאב אני מיכל, סנונית .27

מנוקד. תשל״ו, פועלים, ספרית
הנסיך־צפרדע, והגמדים, הסנדלר : גרים האחים אגדות ,3 מספר קשב ספרית .28

ותק ספרונים מנוקד, מסדה, הוצאת הגדיים, ושבעת הזאב ואשתו, הדיג
ליטים.

הוצאת גרוס, יורם של סרט על מבוסס עיבוד והקנגורו, דוט אתל, פדלי .29
מנוקד. ,1981 מסדה

ספרית הוצאת כץ, אבנר :אייר הולדת, יום על נספר בואו חסידה, פעיל .30
מנוקד. ,1981 פועלים

,1982 כתר הוצאת איל, אורה : ציירה שולה, של בגן ליאורה, קופלמן־בקשי .31
מנוקד.

,1981 אלישר הוצאת נאמן, יורם :צייר שקעה, לא כשהשמש סמדר, שיר .32
עמ׳. 32

,1981 מסדה הוצאת שבו, אהרן :איורים חלמאים, איזה תקוה, ׳שריג .33
.,עמ 80

המאוחד הקיבוץ הוצאת קרמן, דני :אייר השניה, הנשמה בנימין, תמוז .34
עמ׳. 91 תשמ״א,
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