
 

במערכת נתקבלו

עמי, 47 ,1985 מסדה הוצאת נאמן, עפרה : ציירה בחול, קיץ נעמי, אבי־יצחק .1
מנוקד.

ילדים, עם יוצרת כתיבה שלי, חסודי המקום אילנה, אבן־טוב־ישראלי .2
עמי. 95 תשמ״ה, 1984 עובד עם ישראלי, גיל : צילומים

לבני מקוריים סיפורים סידרת כץ, אבנר :צייר הדרקון, כתר אורי, אורלב 3
עמי. 194 ,1984 כתר הנעורים,

מנוקד. תשמ״ה, עובד עם איל, אורה :איירה ארבע, לגיל מסע אורי, אורלב .4
ירושלים בע״מ מס ראובן הוצאת העבדות, במחילות גלגולי דרורה, פ. אייזנר .5

עמי. 243 תשמ״ג,
קריאה ראשית סידרת עמית, חוה :ציירה הורדים, מרחוב נטע שולה, איתן .6

מנוקד. עמי, 143 ,1985 כתר
שבעה־עשר ועוד המעופפת התיבה אנדרסן, אגדות כריסטיאן, הנס אנדרסן .7

מנוקד. ׳עמ״ 179 ,1985 מסדה הוצאת אמיר, אהרן :תירגם סיפורים,
המאוחד הקיבוץ לקין, ארול :צייר השלג, מלכת כריסטיאן, הנס אנדרסן .8

מנוקד. עמי, 53 תשמ״ה,
,1984 דביר בנימיני־אריאל, ליאת :ציירה משוגעים, חיים רעיה, בלטמן .9

מנוקד. עמי, 96
עמי, 43 ,1985 מסדה כרמי, גל :צייר עדן, בארץ ניל ניל משה, בן־שאול .10

מנוקד.
,1985 כתר כתר־לי, זכרוני, דרורה : צילמה אסנת, את מחפשים תמר, ברגמן .11

מנוקד.
.׳עמ 160 ,1984 דביר להר, מעבר ידידים עמי, גדליה .12
הקיבוץ קציר, מיכה :צילם מושיק, :צייר קסומים, מסעות עפרה, גלברט .13

מנוקד. עמי, 88 תשמ״ה, המאוחד
:מאנגלית תירגם ליאור, יעל : ציירה הכחולה, הקרוסלה אביגדור, דגן .14

עמי. 103 ,1985 עובד עם הוצאת לביא, יואב
מנוקד. תשמ״ה, עובד עם צרפתי, נורית : ציירה שלי, אחד יום ריבה, דותן .15
לנואל, אסתר :תירגמה מדן, דון :צייר לקים, אחד חתלתול אדליד, הול .16

מנוקד. ,1985 מסדה הוצאת
מנוקד. ,1984 עובד געש,עם אלישבע : ציירה תפסיקי, מיקי נירה, הראל .17
המאוחד הקיבוץ דובינר, דבורה :ציירה העין, מזוית ניצי נורית, כהן זרחי .18

מנוקד. לא עמי, 45 תשמ״ה,
מנוקד. ,׳עמ 106 ,1985 כתר גילינסקי, יואל :צייר גשמיאלון, יפרח, חביב .19
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הצעיר, לקורא ספריה גורים, קרמן, דני :צייר והארנבת, אורי משה, טבנקין .20
מנוקד. ,"עמ 36 תשמ״ה, המאוחד הקיבוץ

שרה :עברי נוסח לפואן, קלוד :צייר טפשון, וניה ניקוליביץ, לב טולסטוי .21
מנוקד. ,1978 עובד עם קהנסקי,

"יבנה" ספרים הוצאת אורנשטיין, יהושע ידי, מעשה יהודית, ילין־גינת .22
עמי. 79 תשמ״ה,

תשמ״ה. המאוחד הקיבוץ קרמו, דני :צייר הכפתורים, גבעת שלומית, כהן .23
מנוקד. ,1984 מסדה הוצאת כרמי, גל : צייר ביער־עד, גמד אבי, כץ .24
,1985 כתר הוצאה בית כתר־לי, אדית, גטה : ציירה המפחידן, הדודן אבי, כץ .25

מנוקד.
,1985 ספרית־פועלים כץ, אבי :אייר הר־סירבאל, מול אל )שבו(, שבתאי לוי .26

מנוקד.
בקון, יהודה :צייר הנעורים, לבני סיפורים הביתה, שבאו עד אריה, ליפשיץ .27

עמי. 144 תשמ״ה, מס ראובן הוצאת
רשפים, הוצאת למברגר, מנחם :אייר החמד, ילדי חבורת מנחם, מורשת .28

מנוקד. ,׳עמ 76
,1985 בררות הוצאת שוורץ, אורה :איירה ואני, טיבי שלמה, סבריסקי .29

מנוקד. עמי, 32
כתר טל, נעמה :עברי נוסח החיות, ספר .2 ;לגדול .1 מצויירת סידרה .30

מנוקד. "יבנה", והוצאת
מנוקד. ,1984 מסדה גולומב, נעמה :ציירה הנפש, צפור מיכל, סנונית .31
עובד עם ברגר־פרוינד, מיכל :ציירה המעופף, במזרן הטיסה דבורה, עומר .32

מנוקד. ,1984
,1984 מסדה אראלה, :ציירה הג׳ינג׳ית, איה של והאמיץ הקטן האח פוצו, .33

עמי. 121
,1984 עמיחי יובל, נורית :ציירה באהבה, א׳ מכתה תמר, נחשון פיש .34

מנוקד. עמי, 64
וג׳יימס סטאיבסקי מרצין :נייר פעלולי המקהלה, שירת יאן, פיינקובסקי .35

.1984 כתר דיאס, רוג׳ר
עמי. 112 ,1984 יסוד הוצאת מוסקוביץ, אריה :צייר איתמר, גאולה, קדם .36
עמי. 95 ,1982 יסוד גבירץ, בינה :איירה אחד, קיץ הרפתקאות גאולה, קדם .37
נוסבאום, שולי : תירגמה זלינסקי, פול :צייר היקר, הנשו מר בורלי, קלירי .38

מנוקד. עמי, 104 ,1984 עובד עם
,1984 מסדה רון, ארי :צייר לוח־השנה, על ועונה חג שירי בלב, חג אלי, רוה .39

מנוקד. עמי, 55
פרנק :אייר אופק, אוריאל :תירגם המגדלור, שומר ילדת לייא, ריצ׳רדס .40

עמי. 91,1984 דביר מריל, ט

67



 

 

לילדים, מתח ספרי סידרת מיקו, סבא של המיוחדת היחידה גלילה, רון־פדר .41
.1985 כתר

אבידור, גילי :אייר ערביה, תלמידה של סיפורה נאדיה, גלילה, רון־פדר .42
.׳עמ 158 ,1985 מילוא

,1985 כתר כץ, אבנר :צייר ההוא, בקיץ קרו דברים המון סמדר, שיר .43
מנוקד. עמי, 103

הוצאת בנימיני־אריאל, ליאת :ציירה תל־אביב, של הלב מן אילן, שיינפלד .44
עמי. 70 דביר

ספרית הפצה בנשלום, גניה :תירגמה ובנותיו, החלבן טוביה שלום־עליכם, .45
עמי. 168 ,1983 ״דבר״

תשמ״ה, המאוחד הקיבוץ גלילי, אבנר : צייר אמרה, אחת ילדה מיריק, שניר .46
מנוקד.

מרכז הילדים, בספריית סיפור שעת האגדות, לארץ בואו מיכאל, שרף .47
עמי. 58 תשמ״ה, ציבוריות לספריות ההדרכה

המאוחד הקיבוץ המחבר, :אייר המצוקים, ומלן חומיבבה ברוך, תור־רז .58
עמי. 44 תשמ״ה,

אגודת בשיתוף יחדיו הוצאת בסברות, דברים וצידי דברים שמעון, הלקין .50
עמי. 288 ,1984 הסופרים

טעויות תקון

:צ״ל 43 ׳עמ מ״ב־מ״ג בחוברת
רגב. מנחם מאת מיוהדות יצירות שתי על

:צ״ל .2 הערה ,86 ׳עמ
גילאור חיה :כתבה )שירים(, קביות קביות
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