
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

uiwn ץ1בא
קרן ע״י בשנה, שנה כמידי השנה, ניתן תשנ״ח לשנת הקריאה לעידוד הפרס

על ניתן הפרס ונוער. ילדים לספרות המדור בשיתוף ישראל לילדי הספריות
במסגרת ספרים הפצת על התלמידים, של החפשית הקריאה לקידום פעילות
עידוד של בנושאים ותלמידים הורים שיתוף על המוזל", במחיר הטוב "הספר

סופרים, עם פגישות כמו: והסופר. הספר הכרת של אחרים ובנושאים הקריאה

טובים רעיונות והרבה ואיורים ספרים מונחית, קריאה בספרייה, שיעורים
השונים. במחוזות והמנחות המפקחים ידי על הומלצו הספר בתי ומקוריים.

זו: לשנה הפרס מקבלי ואלה

אפרת. חיל׳, עשה’ ממ״ד ירושלים: במחוז
רמות. ,”ב ׳רמות ממ״ד זאב. פסגת ,”ב זאב ׳פסגת )ירושלים(: מנח״י

קרית־ים. רודמן׳, ׳מקיף נהריה. ׳אבן־שוהם׳, ממ״ד הצפון: במחוז

אתא. קרית ׳גורדון׳, ביה״ס חיפה: במחוז

העין. ראש שלום׳, ׳אוהל ממ״ד תקוה. פתח ׳שיפר׳, ביה״ס המרכז: במחוז

הרצליה. ׳רמב״ם׳, ממ״ד תל־אביב, ׳החי״ל׳, ביה״ס תל־אביב: במחוז

L . אשדוד. ׳רעים׳, ביה״ס הדרום: במחוז
פעילותכם! על תבורכו

תאוצה. לצבור ממשיך המוזל במחיר הטוב הספר מפעל

לעידוד נועד ישראל, לילדי הספריות קרן בשיתוף תש״ל, משנת הקיים המפעל,

התלמיד יכול בשנה פעמים שלוש הילד. של הפרטית לספרייתו ספרים רכישת

ממחירו 60%/50% נמוך במחיר לגילו ומתאימים טובים ספרים ספרים לרכוש
לספריית ספרים מערכות לרכוש בתי־ספר גם עודד המוזל המחיר הקטלוגי.

למקראה. בנוסף בכיתה ללימוד או מונחית לקריאה ביה״ס,

תשנ״ז בשנת שהופצו הספרים ואלה
לאור קוראים רז אורית לאמא מתנה,

המאוחד הקיבוץ אורגד דורית שתיקה ניקה
עובד עם הראל נירה אחרת זה בסרט

שרברק עומר דבורה ניל״י גיבורת שרה

כתר שטרייט־וורצל אסתר המנעולים שבעת
בע״מ אלאור מאירי ברוך באוהל חיוך

עובד עם מק־קיי פיונה ענתי של הכיסים
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ספרים. 55.000 מ- למעלה רנשנ״ז בשנת נרכשו סה״כ

אחרונות ידיעות נועה וגם מדלי רלה סיטר בובה
המאוחד הקיבוץ גלברט-אבני עפרה מקולקלת מכשפה

רכס הראל נירה גדול לב קטן, לב
כתר לפיד שולמית אוני גיא
מודן מידן שולה ליאור של הברוגז

עובד עם שלו מאיר החול בארגז הטרקטור
כתר מגן רבקה למור אגלה האם

מעריב וינשטין עשי היער ילדת
ספרים דני ברונטה שרלוט אייר ג׳יין

כתר עוז עמוס במרתף פנתר

ספרים. 45.000 מ- למעלה תשנ״ח בשנת נרכשו סה»כ

תשנ״ה בשנת שהובעו הסבריס ואלה
המאוחד הקיבוץ הראל נירה זה! את

הפועלים ס׳ אלון מרים בבית לבד
יבנה קיפניס לוין קיפניס של המצוינים
כתר אבידר ימימה אחד בעקבות שמונה

בן־צבי יד רוזמן יעל התחבולות מלך
כתר ליברכט סביון המדבר מן תפוחים

אחרונות־חמד ידיעות רפל יואל אגדה זו אין
אחרונות ידיעות קרמר עדנה סיפור מציירת ליאת

פועלים ס׳ שגיא אלה העין שתום תולתול
כתר אורלב אורי משפחה רחוקי

המאוחד הקיבוץ לוורי לויס לכוכבים מספר מונה
בן־צבי עובד/יד עם ליאון חוה הים את פותחים

עלמה אריק פרו מזה למות אפשר
המאוחד הקיבוץ ספר ויונה שניר מיריק שלי והמשחקים אני

מודן מידן שולה ליאור של מותק
פועלים ספרית גולדברג לאה גדול צייר הוא החלום
פועלים ספרית בן־גור נעמי לו מגיע
אחרונות ידיעות בר עמוס אגדה ארץ

בן־צבי יד קולודני-בקי רות עמי תלכי אם
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