
 

 
 
 

 

מפתח

*כ״ח — כ״א חוברות

(אייר כ׳—י״ט בחוברת י״ב.—א׳ לחוברות מפתח נדפס )1977 ספטמבר תשל״ז, (אלול י״ג בחוברת *
כ׳.—י״ג לחוברות מפתח נדפס )1979 מאי תשל״ט,

הקריאה, חווית = ח״ק דמויות, = ד׳ ומחקר, עיון = (עו״מ המדור = .התיבות ראשי : מקרא ״
= המספר החוברת. מס׳ = השניה האות בעולם). משוט = מש״ב ביקורת, - ב׳ מיתודה, = מ׳

ומחקר", "עיון במדור נדפס המאמר :פירושו — 11—3 / י״ג / עו״מ : (לדוגמה העמוד. מספר
).11—3 בעמודים י״ג, בחוברת

תשמ״א) — (תש״ם

שמות לפי לסוגיהם, במדורים שנדפסו המאמרים, רשימת א.
המחברים.

המחברים. שמות לפי בכתב־העת, שנסקרו הספרים, רשימת ב.

**המחברים שמות לפי המאמרים רשימת

28—23 / כ״א / עו״מ לילדים״, קטנה ״ספריה אוריאל, אופק .1

37—36 / כ״א / ד׳ יצחק, יצחק אוריאל, אופק .2

15—9 / כ״ב / עו״כו הביתה, סתרים ובמעגלי הרעים בעקבות אוריאל, אופק .3

10—3 / כ״ג / עו״מ העולמית, בספרות־הילדים מוטיב גדיא״, ״חד אוריאל, אופק .4

33 / כ״ג / עו״מ ללועזית, מתורגמים עבריים ילדים ספרי אוריאל, אופק .5

10—3 / כ״ד / עו״מ תבל, באגדות סינדרלה־הידועה אוריאל, אופק .6

9—3 / כ״ה / עו״מ אצבעוני, אגדת של גילגוליה אוריאל, אופק .7

32 / כ״ה / ד׳ ז״ל, הלוי בנימין אוריאל, אופק .8

31—26 / כ״ז—כ״ו / עו״מ העז, על גבר הרפה אוריאל, אופק .9

51 / כ״ז—כ״ו / ד׳ ז״ל, קמזון ד. י. אוריאל, אופק .10
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32—25 / כ״ח, / עו״מ ורובינזונים, רובינסון על אוריאל, אופק .11

54—52 / כ״ג / ב׳ וחיבה, חום של פעימות שולה, איתן .12

58—55 / כ״ז—כ״ו / מ השואה, בנושא לעבודה הצעה עליזה, בהריר .13

47—44 / כ״ד / מ׳ ספרים, לקריאת מוטיבציה התלמיד אצל לעורר כיצד נורית, בידרמן .14

62—61 / כ״ז—/כ״ו מ׳ עצמית, עבודה כרטיסי נורית, בידרמן .15

24—21 כ״ב / עו״מ / וחיים, קריאה אורי, בלום .16

60—59 / כ״ז—כ״ו / מ׳ הורים, בשתוף עצמית לקריאה עידוד אטה, בלטמן .17

33—31 / כ״ב / ד׳ סמילנסקי, ברכה של ויופי אמת שירי אריה, בן־יוסף .18

4 / כ״א / העורך :קוראינו אל גרשון, ברגסון .19

22—16 / כ״א / עו״מ סיפורת, בלבוש ולנוער לילד פובליציסטיקה גרשון, ברגסון .20

50 כ״א/ / ב׳ טובה״, משיבה הג׳וקים מתים שבו ״הבית גרשון, ברגסון .21

51 / כ״א / ב׳ משתולל״, ״ספר גרשון, ברגסון .22

51 / כ״א / ב׳ ודובי״, מכי ״תעלולי גרשון, ברגסון .23

52 / כ״א / ב׳ משה, ימין של והחתולים ״סיאמינה גרשון, ברגסון .24

52 / כ״א / ב׳ הלבן״, לספר ״בוז גרשון, ברגסון .25

53 / כ״א / ב׳ הצפון״, מגבול ״האסופית גרשון, ברגסון .26

54—53 / כ״א / ב׳ מה״, ויהי ״לחזור גרשון, ברגסון .27

38—37 / כ״ב / ב׳ החול״, ״עוף גרשון, ברגסון .28

38 / כ״ב / ב׳ תותי״, ״הפילה גרשון, ברגסון .29

39 / כ״ב / ב׳ בבוקר״, ״בשבת גרשון, ברגסון .30

40—39 / כ״ב / ב׳ ״מסדה״, קשב״, ״ספרית גרשון, ברגסון .31

26—20 / כ״ג / עו״מ חדש, בתרגום הראשון״ מתיא ו״המלך החזן״ פסי בן ״מוטל גרשון, ברגסון .32

47 / כ״ג / ב׳ עתיקותיהם״, ואתרי הישובים — ״ישראל גרשון, ברגסון .33

48—47 / כ״ג / ב׳ שמח״, הולדת ״יום גרשון, ברגסון .34

49—48 / כ״ג / ב׳ לישון״, רוצות שאינן ״מחשבות גרשון, ברגסון .35

51—49 / כ״ג / ב׳ ?״ אשם ״מי גרשון, ברגסון .36

51 / כ״ג / ב׳ קטן״, להיות לי טוב החלום, ״ידידי גרשון, ברגסון .37

33 / כ״ד / ב׳ בלבן״, ״הילדה גרשון, ברגסון .38

34—33 / כ״ד / ב׳ האמן״, ״העכביש גרשון, ברגסון .39

34 / כ״ד / ב׳ דג״, הוא ״דג גרשון, ברגטון .40

35—34 / כ״ד / ב׳ טון״, לו קראו ״הצ׳וקצ׳ים גרשון, ברגטון .41

36 / כ״ד / ב׳ הראשונה״ מהקומה ״הילדה גרשון, ברגסון .42

37—36 / כ״ה / ב׳ בטייסת״, ״הרפתקה גרשון, ברגטון .43

38—37 / כ״ה / ב׳ שמים״, וכחול חולות ״בין גרשון, ברגסון .44

36—35 / כ״ה / ב׳ ״הטירה״, גרשון, ברגטון .45

22—17 / כ״ז—ב״ו / עו״מ השואה״, על והסיפור ״השיר גרשון, ברגטון .46

50—49 / כ״ז—כ״ו / ד׳ ז״ל, גוטמן נחום גרשון, ברגטון .47
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64—63 / כ״ז—כ״ו / ב׳ לבדו״, לישון רצה שלא ילד היה ״פעם גרשון, ברגסון .48

65—64 / כ״ז—כ״ו / ב׳ חשובים״, ״ענינים גרשון, ברגסון .49

66—65 / כ״ז—כ״ו / ב׳ בספרים״ קורים מוזרים ״דברים גרביים״ עם בא בים) ״(השועל גרשון, ברגסון .50

67—66 / כ״ז—כ״ו / ב׳ באגם״, מפלצות ״יש גרשון. ברגסון .51

68—67 / כ״ז—כ״ו / ב׳ ,2 קשב״ ״ספרית גרשון, ברגסון .52

70—69 / ג״ז—כ״ו / ב׳ נינה״, סבתא ״אצל גרשון, ברגסון .53

71—70 / כ״ז—כ״ו / ב׳ תל־אביב״, בחוף בוערת ״אניה גרשון, ברגסון .54

14—11 / כ״ח / עו״מ לילדים והטכנולוגיה המדע ספרות גרשון, ברגסון .55

28—25 / כ״ב / ד׳ אליצור, רבקה של הספרותית יצירתה על ורוגע, פיוס של שירים מירי, ברוך .56

16—11 / כ״ג / עו״מ לילדים, הלירית ובשירה התיאורית בשירה הנוף מירי, ברוך .57

21—18 / כ״ד / עו״מ שטקלים, ילן בשירת קומה ועוד קומה על מירי, ברוך .58

18—15 / כ״ה / עו״מ ומשמעות, חרוז בין הקשר על נוסף עיון מירי, ברוך .59

13—9 / כ״ז—כ״ו / עו״מ הילדים, בשירת הדיבר דרכי מירי, ברוך .60

40—39 / כ״ח / עו״מ אחד, תרגום על אמירה, ברזילי .61

47—46 / כ״א / ב׳ העין״, אדומת חברתי האלדברן, של השלישי ״המסע צפרירה, גר־פינסקר .62

32—30 / כ״ג / עו״מ מחדש, יצירה התרגום, מלאכת צפרירה, גר־פינסקר .63

37 / כ״ד / ב' סיפורים״, ״סתם צפרירה, גר־פינסקר .64

/ כ״ח / ב׳ הצ׳ופצ׳ה, על הסיפור על ״הסיפור צפרירה, גר־פינסקר .65
54—52 / כ״ג / ב׳ וחיבה, חום של פעימות ירדנה, הדס .66

41—39 / כ״ה / ב׳ דו־נואם״, יוסף ״אגדת ירדנה, הדם .67

77—76 / כ״ז—כ״ו / ב׳ יאירי״ של הלכת ״כוכב ירדנה, הדם .68

20—18 / כ״ח / עו״מ וגופי״ ״אני ירדנה, הדם .69

3 / כ״א / ברכה, דברי זבולון, המר .70

39—37 / כ״ג / ח״ק כצנלסון, ב. לארץ, דרכי חוה, ויזל .71

28—26 / כ״ד / ח״ק הערום, פאםט.האל הוארד חוה, ויזל .72

34—33/ כ״ה / ח״ק הזכרון, בוא עם חוה, ויזל .73

46—45 / כ״ח / ד׳ למותו, שנים עשר — ז״ל חלפן משה חוה, ויזל .74

20—18 / כ״ב / עו״מ ההתחלה, — העברית הילדים ספרות אלכם, זהבי .75

19—17 / כ״ג / עו״מ ילדים, בספרי התרגום לשון על אחדות הערות אלכם, זהבי .76

32—31 / כ״ד / ב׳ מוות״, עד ״לאהוב אלכם, זהבי .77

25—23 / כ״ז—כ״ו / עו״מ השואה, על בספרות משותף מכנה אלכם, זהבי .78

79—78 / כ״ז—כ״ו / ב׳ ״מדין״, אלכם, זהבי .79

55—53 / כ״ח / ב׳ ״אליפים״, אלכם, זהבי .80

35—33 / כ״א / עו״מ דלה, ללשון הילדים אל תדונו אל י, זמורה .81

18—15 / כ״ה / עו״מ ותכלית, מבנה מסגרת סיפור לאה, חובב .82

43—42 / כ״ז—כ״ו / עו״מ צלמוות, בגיא לאה, חובב .83

82 / כ״ז—כ״ו / ב׳ אין״, והפסקה מצלצל ״הפעמון שלום, חולבסקי .84
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51—47 / כ״ח / ב׳ המכושף, ביער לתעות עלול אתה זהירות, גלית, תזן־רוקם .85

7—5 / כ״א / עו״מ ילדים, משורר ברוידם אברהם יוסף, הנני .86

8—7 / כ״ב / בן־צבי ינאית רחל של במחיצתה שושנה, חסון .87

6—4 / כ״ב / בן־צבי ינאין רחל של לזכרה אסתר, טרסי־גיא .88

39—37 / כ״ג / ח״ק כצנלסון, ב. לארץ, דרכי אסתר, טרסי־גיא .89

57—56 / כ״ג / ד׳ רובינה, חנה אסתר, טרסי־גיא .90

54—53 / כ״ז—כ״ו / ח״ק אבי, בית מתוך אסתר, טרסי־גיא .91

38—33 / כ״ח / עו״מ לילדים, הרוסית הקלסיקה מן אסתר, טרסי־גיא .92

93—92 / כ״ז—כ״ו / זאב, של לזכרו ימימה, טשרנוביץ־אבידר .93

23—19 / כ״ה / עו״מ לאמו, קכטנר אריך של האדיפלי יחסו שלומית, יונאי .94

58—56 / כ״ח / ב׳ "אליפים", קריאת אחרי הרהורים מספר שלומית, יונאי .95

4 / כ״א / ברכה דברי אהרן, ידלין .96

49—48/ כ״א / ב׳ סעיד", נעלם כיצד נילי, לוצקי .97

46—40 / כ״ג / מ׳ חלם, איש שלומיאל נוח תיבת נילי, לוצקי .98

15—8 / כ״א / עו״מ (ב), הפולקלוריים ויסודותיה טולכטוי לב של חדשה מעשייה דב, נוי .99

17—12 / כ״ד / עו״מ שטקלים, ילן מרים שירת חסידה, נשר .100

48—44 / כ״ז—כ״ו / עו״מ במחתרת, ילדים חסידה, נשר .101

55 / כ״ג / ב׳ שני, במבט ודובי, מכי תעלולי יוכבד, סגל .102

15—8 / כ״א / עו״מ (ב), הפולקלוריים ויסודותיה טולסטוי לב של חדשה מעשייה גליה, פולונסקי .103

29 / כ״ב / ד' ז״ל, אליצור רבקה רחל, פרג .104

36—34 / כ״ג / עו״מ קריאה, בפסרי המידע נירה, פרדקין .105

22—21 / כ״ח / במדע חלוצים נירה, פרדקין .106

8—4 / כ״ז—כ״ו / עו״מ לנקודות, מסביב מאיה, פרוכטמן־אגמון .107

10—3 / כ״ח / עו״מ בשגראז׳ האדום הפיל מאיה, פרוכטמן־אגמון .108

30—29 / כ״ד / ח״ק במחתרת״, ״ילדים ספרי על לוין, קיפנים .109

16—14 / כ״ז—כ״ו / עו״מ לגן־הילדים, הראשון שירי לוין, קיפנים .110

17—16 / כ״ב / עו״מ הסוריאליסטי, התנ״ך מרים, קצבורג .111

47—45 / כ״ה / מ׳ בהמשכים, קריאה עדה, קרן .112

45—38 / כ״א / מ׳ העממי, הסיפור הוראת על צילה, רון .113

41—35 / כ״ז—כ״ו / עו״מ והיום״, ״החלום צילה, רון .114

32—29 / כ״א / עו״מ בעברית, סוס ד״ר מרים, רות .115

25—22 / כ״ד / עו״מ בבחירה, ש׳קול־דעת דורשים התפתחותיים הבדלים מרים, רות .116

41—38 / כ״ד / ב׳ קטן, מגרעין שצמח הגדול הבית מרים, רות .117

43—42 / כ״ד / מ׳ המקשיב, הילד לבין הסופר בין המתווך מרים, רות .118

31—24 / כ״ה / עו״מ ופחדנים, מצחיקים האריות מרים, רות .119

44—42 / כ״ה / ב׳ שמגר״, זכה ״למה מרים, רות .120

42—41 / כ״ב / ב׳ שלו, החלום אחד לכל מרים, רות .121
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44—41 / כ״ח / ד׳ אנדה של לקברה פרחים צרור מרים, רות .122

45—43 / כ״ב / ב׳ נערים״, ״אהבת שולמית, רוזינר .123

49—48 / כ״ד / מ׳ ילדים, בספרות תשבץ שולמית, רוזינר .124

24—23 / כ״ח / כתר הוצאת ודע״, ״גלה סדרת שולמית רוזינר .125

34—32 / כ״ז—כ״ו / עו״מ השואה, לנושא תלמידים להזמין איך הרצליה, רז .126

72—71 / כ״ז—כ״ו / ב׳ תל־אביב", בחוף בוערת ״אניה הרצליה, רז .127

75—73 / כ״ז—כ״ו / ב׳ החברים״, ״ספר הרצליה, רז .128

17—15 / כ״ח / עו״מ לילדים מידע ספרי הרצליה, רז .129

52—51 / כ״ח / ב׳ ״הצל״, הרצליה, רז .130

36—34 / כ״ב / מ׳ הקריאה, לעידוד ספרים חידון רחל, רחמילביץ .131

81—80 / כ״ז—כ״ו / ב׳ לגימנסיה״, ״בדרך יוסף, שה־לבן .132

29—27 / כ״ג / עו״מ הנעורים, לבני קלסית מספרת מפחד מי עדה, תמיר .133

המחברים שמות לפי הספרים רשימת

פליקה ידידתי מרי, אוהרה .13 קרחות מעלה אפרים, סידון יוסי, אבולעפיה .1

61 / כ״ג / 1979 מודן, ביתן זמורה 52 / כ״ד / 1980 עם־עובד,
רע ילד של סיפורו ביילי, תומם אולדריץ .14 רואה אני מה אור, אביעם .2

52 / כ״ד / 1979 מודן, ביתן זמורה 51 / כ״ד / 1979 מסדה,

העין אדומת חברתי דורית, אורגד .15 בירושלים בית אסתר, אבישר .3

47 / כ״א / המאוחד הקיבוץ 85 / כ״ז—כ״ו / 1979 אייר, הוצאת

תחנה ועוד טחנות שבע אוריאל, אופק .16 באגם מפלצות יש שלמה, אבס .4

50 / כ״ה / 1980 יבנה, 66—65 / כ״ז—כ״ו / תש״ם פועלים, ספרית
לגימנסיה בדרך אוריאל, אופק .17 לאלא הדובון יצחק, אבנון .5

81—80 / כ״ז—כ״ו / 1980 פועלים, ספרית 40 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית
האריה חולצת אורי, אורלב .18 הרוח עם שנשלח המכתב אליהו, אגסי .6

39 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית 48 / כ״ב / עם־עובד,
משה ימין של והחתולים סיאמינה אורי, אורלב .19 צלמוות בגיא סיני, אדלר .7

52 / כ״א / 1979 עם־עובד, 43—42 / כ״ז—כ״ו / תשל״ט ירושלים, ושם יד
המזל מוצץ אורי, אורלב .20 השמים את צבע מי תמר, אדר .8

49 / כ״ה / עם־עובד, 83 / כ״ז—כ״ו / ביתן
אני הוא הזה הילד גם יהודה, אטלס .21 קשקשתא של קישקושירים תמר, אדר .9

55 / כ״א / 1979 כתר, 83 / כ״ז—כ״ן / 1978 כתר־לי,

החשמונאים מלחמות בעקבות צבי, אילן .22 בעולם הכי קשקשתא תמר, אדר .10

35 / כ״ג / תשכ״ט שרברק, 59 / כ״ח / 1979 יסוד,

? סם זה מה שלמה, איינשטיין .23 אח לי יהיה מעט עוד חוה, ובחרב תמר אדר .11

61—60 / כ״ח / ,1980 אלישר, 59 / כ״ח / יסוד

המוח את שהפעיל במנוח מעשה יפתח, אלון .24 מרגיז אח איזה אוף חוה, ובהרב תמר אדר .12

58 / כ״ג / 1979 מסדה, 60 / כ״ח / 1980 יסוד,

לדובי כמום סוד רבקה, אליצור .25
28—25 / כ״ב / 1973 מסדה,

 אורחת לך שלום רבקה, אליצור .26
28—25 / כ״ב / 1966 היהודית, הסוכנות

 ימים, מכל נחמד רבקה, אליצור, .27
28—25 / כ״ב / 1979 היהודית, הסוכנות

ההוא בלילה רבקה, אליצור .28
28—25 / כ״ב / 1972 היהודית, הסוכנות

 ההר על הארמון רבקה, אליצור .29
18—15 / כ״ה / 1979 מסדה,

 אופ מארץ הקוסם אד, אמברלי .30
52 / כ״ה / 1980 המאוחד, הקיבוץ

האילות זמר רות, אנדרהיל .31
36—35 / כ״ג / עם־עובד

בסהרה מסתורין שמואל, ארגמן .32
61 / כ״ח / תשמ״א זרקור,

 הסכנה פני מול אל שמואל, ארגמן .33
58 / כ״א / זרקור

 יחללו שועלים שם לודיק, אשכנזי .34
58 / כ״א / תשל״ט המאוחד, הקיבוץ

 אח לי יהיה מעט עוד תמר, אדר חוה, בהרב .35
59 / כ״ח / יסוד

 מרגיז אח איזה אוף תמר, אדר חוה, בהרב .36
60 / כ״ח / 1980 יסוד,

ואני אמא אבא עודד, בורלא .37
59 / כ״ג / 1979 עם־עובד,

ירון משפחת רעיה, בלטמן .38
60 / כ״ח / 1980 כתר,

הגדול בלפי אנונימום יוסי, בנאי .39
50 / כ״ה / 1980 מסדה,

 כנפיים נפרשו כך איתמר, בן־ברק .40
14—12 / כ״ח / 1979 עם־עובד,

שובבים שירים דתיה, בן־דור .41
84 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

 מותר לאמא למה חגית, בנזימן .42
58 / כ״ג / 1979 כתר־לי,

 השלישי הצלצול אחרי טלילה, בן־זכאי .43
52 / כ״ד / 1979 עם־עובד,

תותי הפילה עוזי, בן־כנען .44
38 / כ״ב / 1979 כתר,

ואני עמנואל ידידי יצחק, בן־נר .45
85 / כ״ז—כ״ו 1 1980 כתר,

שמים וכחול חולות בין אהוד, בן־עזר .46
38—37 / כ״ה / 1980 יבנה,

לשמים חלונות משה, בן־שאול .47
58 / כ״א / 1979 מסדה,

ערן של הענן יעל, בן־שלום .48
17 / כ״ח ,49 / כ״ה / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

הצפון מגבול האסופית שמואל, בן־שלום .49
53 / כ״א / 1979 מסדה,

תל־אביב בחוף בוערת אניח בר־עמוס, .50
72—70 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

 הכוכבים אל במסע 7דאך חללית הנרי, ברג .51
60 / כ״ג / 1979 אלישר,

בבוקר בשבת תמר, ברגמן .52
42—41 ,39 / כ״ב / 1979 כתר,

אין והפסקה מצלצל הפעמון גרשון, ברגסון .53
82 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המורים, הסתדרות מרכז

מתנה אברהם, ברוידם .54
7—5 / כ״א / תשי״ג דביר,

לחג שיר אברהם, ברוידס .55
7—5 / כ״א / תשט״ו דביר,

השנה ימות לכל אברהם, ברוידס .56
7—5 / כ״א / תשכ״ו אמונים,

החביב לילדי אברהם, ברוידס .57
7—5 / כ״א / תשי״ח אמונים,

אור בוקר. אברהם, ברוידם .58
7—5 / כ״א / 1972 זימזון,

לממציאים בית־ספר דב, ברנשטיין .59
34 / כ״ג / 1965 עם־עובד,

חלם איש שלומיאל יצחק, בשביס־זינגר .60
46—43 / כ״ג / 1978 עם־עובד,

 וסוסו המעשיות בעל נפתלי יצחק, בשבים־זינגר .61
61 / כ״ה / 1980 עם־עובד,

זנב ארוך עכברון אלי, גולדברג .62
55 / כ״א / 1979 אלישר,

הנגר שמגר לאה, גולדברג .63
44—42 / כ״ה / פועלים ספרית

בחלל מושבות פרדריק, גולדן .64
51 / כ״ה / 1980 עם־עובד,

חץ חבורת רבקה, גונן .65
34 / כ״ג / 1979 מסדה,

בחיים נשארתי מנדי, גור .66
21 / כ״ז—כ״ו / 1980 ומורשת, דליה קיבוץ

ואגדות סיפורים מקסים, גורקי .67
38—33 / כ״ח / ליטרטורה דטסקיה

אנקורון מקסים, גורקי .68
38—33 / כ״ח / 1968 ליטרטורה, דטסקיה
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44—41 / כ״ח / ד׳ אנדה של לקברה פרחים צרור מרים, רות .122

45—43 / כ״ב / ב׳ נערים״, ״אהבת שולמית, רוזינר .123

49—48 / כ״ד / מ׳ ילדים, בספרות תשבץ שולמית, רוזינר .124

24—23 / כ״ח / כתר הוצאת ודע״, ״גלה סדרת שולמית רוזינר .125

34—32 / כ״ז—כ״ו / עו״מ השואה, לנושא תלמידים להזמין איך הרצליה, רז .126

72—71 / כ״ז—כ״ו / ב׳ תל־אביב", בחוף בוערת ״אניה הרצליה, רז .127

75—73 / כ״ז—כ״ו / ב׳ החברים״, ״ספר הרצליה, רז .128

17—15 / כ״ח / עו״מ לילדים מידע ספרי הרצליה, רז .129

52—51 / כ״ח / ב׳ ״הצל״, הרצליה, רז .130

36—34 / כ״ב / מ׳ הקריאה, לעידוד ספרים חידון רחל, רחמילביץ .131

81—80 / כ״ז—כ״ו / ב׳ לגימנסיה״, ״בדרך יוסף, שה־לבן .132

29—27 / כ״ג / עו״מ הנעורים, לבני קלסית מספרת מפחד מי עדה, תמיר .133

המחברים שמות לפי הספרים רשימת

פליקה ידידתי מרי, אוהרה .13 קרחות מעלה אפרים, סידון יוסי, אבולעפיה .1

61 / כ״ג / 1979 מודן, ביתן זמורה 52 / כ״ד / 1980 עם־עובד,
רע ילד של סיפורו ביילי, תומם אולדריץ .14 רואה אני מה אור, אביעם .2

52 / כ״ד / 1979 מודן, ביתן זמורה 51 / כ״ד / 1979 מסדה,

העין אדומת חברתי דורית, אורגד .15 בירושלים בית אסתר, אבישר .3

47 / כ״א / המאוחד הקיבוץ 85 / כ״ז—כ״ו / 1979 אייר, הוצאת

תחנה ועוד טחנות שבע אוריאל, אופק .16 באגם מפלצות יש שלמה, אבס .4

50 / כ״ה / 1980 יבנה, 66—65 / כ״ז—כ״ו / תש״ם פועלים, ספרית
לגימנסיה בדרך אוריאל, אופק .17 לאלא הדובון יצחק, אבנון .5

81—80 / כ״ז—כ״ו / 1980 פועלים, ספרית 40 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית
האריה חולצת אורי, אורלב .18 הרוח עם שנשלח המכתב אליהו, אגסי .6

39 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית 48 / כ״ב / עם־עובד,
משה ימין של והחתולים סיאמינה אורי, אורלב .19 צלמוות בגיא סיני, אדלר .7

52 / כ״א / 1979 עם־עובד, 43—42 / כ״ז—כ״ו / תשל״ט ירושלים, ושם יד
המזל מוצץ אורי, אורלב .20 השמים את צבע מי תמר, אדר .8

49 / כ״ה / עם־עובד, 83 / כ״ז—כ״ו / ביתן
אני הוא הזה הילד גם יהודה, אטלס .21 קשקשתא של קישקושירים תמר, אדר .9

55 / כ״א / 1979 כתר, 83 / כ״ז—כ״ן / 1978 כתר־לי,

החשמונאים מלחמות בעקבות צבי, אילן .22 בעולם הכי קשקשתא תמר, אדר .10

35 / כ״ג / תשכ״ט שרברק, 59 / כ״ח / 1979 יסוד,

? סם זה מה שלמה, איינשטיין .23 אח לי יהיה מעט עוד חוה, ובחרב תמר אדר .11

61—60 / כ״ח / ,1980 אלישר, 59 / כ״ח / יסוד

המוח את שהפעיל במנוח מעשה יפתח, אלון .24 מרגיז אח איזה אוף חוה, ובהרב תמר אדר .12

58 / כ״ג / 1979 מסדה, 60 / כ״ח / 1980 יסוד,

לדובי כמום סוד רבקה, אליצור .25
28—25 / כ״ב / 1973 מסדה,

 אורחת לך שלום רבקה, אליצור .26
28—25 / כ״ב / 1966 היהודית, הסוכנות

 ימים, מכל נחמד רבקה, אליצור, .27
28—25 / כ״ב / 1979 היהודית, הסוכנות

ההוא בלילה רבקה, אליצור .28
28—25 / כ״ב / 1972 היהודית, הסוכנות

 ההר על הארמון רבקה, אליצור .29
18—15 / כ״ה / 1979 מסדה,

 אופ מארץ הקוסם אד, אמברלי .30
52 / כ״ה / 1980 המאוחד, הקיבוץ

האילות זמר רות, אנדרהיל .31
36—35 / כ״ג / עם־עובד

בסהרה מסתורין שמואל, ארגמן .32
61 / כ״ח / תשמ״א זרקור,

 הסכנה פני מול אל שמואל, ארגמן .33
58 / כ״א / זרקור

 יחללו שועלים שם לודיק, אשכנזי .34
58 / כ״א / תשל״ט המאוחד, הקיבוץ

 אח לי יהיה מעט עוד תמר, אדר חוה, בהרב .35
59 / כ״ח / יסוד

 מרגיז אח איזה אוף תמר, אדר חוה, בהרב .36
60 / כ״ח / 1980 יסוד,

ואני אמא אבא עודד, בורלא .37
59 / כ״ג / 1979 עם־עובד,

ירון משפחת רעיה, בלטמן .38
60 / כ״ח / 1980 כתר,

הגדול בלפי אנונימום יוסי, בנאי .39
50 / כ״ה / 1980 מסדה,

 כנפיים נפרשו כך איתמר, בן־ברק .40
14—12 / כ״ח / 1979 עם־עובד,

שובבים שירים דתיה, בן־דור .41
84 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

 מותר לאמא למה חגית, בנזימן .42
58 / כ״ג / 1979 כתר־לי,

 השלישי הצלצול אחרי טלילה, בן־זכאי .43
52 / כ״ד / 1979 עם־עובד,

תותי הפילה עוזי, בן־כנען .44
38 / כ״ב / 1979 כתר,

ואני עמנואל ידידי יצחק, בן־נר .45
85 / כ״ז—כ״ו 1 1980 כתר,

שמים וכחול חולות בין אהוד, בן־עזר .46
38—37 / כ״ה / 1980 יבנה,

לשמים חלונות משה, בן־שאול .47
58 / כ״א / 1979 מסדה,

ערן של הענן יעל, בן־שלום .48
17 / כ״ח ,49 / כ״ה / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

הצפון מגבול האסופית שמואל, בן־שלום .49
53 / כ״א / 1979 מסדה,

תל־אביב בחוף בוערת אניח בר־עמוס, .50
72—70 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

 הכוכבים אל במסע 7דאך חללית הנרי, ברג .51
60 / כ״ג / 1979 אלישר,

בבוקר בשבת תמר, ברגמן .52
42—41 ,39 / כ״ב / 1979 כתר,

אין והפסקה מצלצל הפעמון גרשון, ברגסון .53
82 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המורים, הסתדרות מרכז

מתנה אברהם, ברוידם .54
7—5 / כ״א / תשי״ג דביר,

לחג שיר אברהם, ברוידס .55
7—5 / כ״א / תשט״ו דביר,

השנה ימות לכל אברהם, ברוידס .56
7—5 / כ״א / תשכ״ו אמונים,

החביב לילדי אברהם, ברוידס .57
7—5 / כ״א / תשי״ח אמונים,

אור בוקר. אברהם, ברוידם .58
7—5 / כ״א / 1972 זימזון,

לממציאים בית־ספר דב, ברנשטיין .59
34 / כ״ג / 1965 עם־עובד,

חלם איש שלומיאל יצחק, בשביס־זינגר .60
46—43 / כ״ג / 1978 עם־עובד,

 וסוסו המעשיות בעל נפתלי יצחק, בשבים־זינגר .61
61 / כ״ה / 1980 עם־עובד,

זנב ארוך עכברון אלי, גולדברג .62
55 / כ״א / 1979 אלישר,

הנגר שמגר לאה, גולדברג .63
44—42 / כ״ה / פועלים ספרית

בחלל מושבות פרדריק, גולדן .64
51 / כ״ה / 1980 עם־עובד,

חץ חבורת רבקה, גונן .65
34 / כ״ג / 1979 מסדה,

בחיים נשארתי מנדי, גור .66
21 / כ״ז—כ״ו / 1980 ומורשת, דליה קיבוץ

ואגדות סיפורים מקסים, גורקי .67
38—33 / כ״ח / ליטרטורה דטסקיה

אנקורון מקסים, גורקי .68
38—33 / כ״ח / 1968 ליטרטורה, דטסקיה
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היטב המאולף האדם יו, גרבובסקי .69
48 / כ״ב / המאוחד הקיבוץ

סיפור שחק מיכאל, גרעין .70
16 / כ״ה / 50 / כ״ד / 1978 כתר,

? מה חושבים איך מיכאל, גרעין .71
16 / כ״ח / 1978 כתר,

חמור של זכרונותיו דה־סגיר, .72
60 / כ״ג / 1979 עמיחי,

תעלול חתול סוס, דוקטור .73
32—29 / כ״א / 1979 כתר,

חוזר תעלול חתול סוס, דוקטור .74
32—29/ כ״א / 1979 כתר,

והמיסטוק גדליהו סוס, דוקטור .75
32—29 / כ״א / 1979 כתר,

המלך של הקביים סוס, דוקטור .76
32—29 / כ״א / 1979 כתר,

גרביים עם בא בים) (השועל סוס, דוקטור .77
66—65 / כ״ז—כ״ו / 1980 כתר,

בספרים קורים מוזרים דברים סוס, דוקטור .78
66—65 / כ״ז—כ״ו / 1980 כתר,

נוח תיבת גרבו, דיוים .79
42—40 / כ״ג / 1979 מסדה,

דיסני מיני סידרת וולט, דיסני .80
56 / כ״א / 1979 יבנה,

קרוזו רובינסון דניאל, דיפו .81
32—25 / כ״ח /

הארנבת הקנאית הצפרדע יהודית, דישון .82
הפקחית

56 / כ״א / 1979 עם־עובד,
למרום בועות טוסו מיכאל, דשא .83

83 / כ״ז—כ״ו / 1980 יסוד,

שמח הולדת יום פט, האצ׳ניס .84
48—47 / כ״ג / 1979 עם־עובד,

החלום ידידי (ליקטה) ירדנה, הדס .85
51 / כ״ג / תשל״ט עמיחי,

קטן להיות לי טוב (ליקטה) ירדנה, הדם .86
51 / כ״ג / תש״ם עמיחי,

והיום החלום רחל, הולנדר .87
51 / כ״ה / 1979 המאוחד, הקיבוץ

ומשחק משחק אלפיים משה, הורביץ .88
58 / כ״א / תשל״ח המאוחד, הקיבוץ

החול עוף מנחם, הלוי .89
38—37 / כ״ב / 1979 המאוחד, הקיבוץ

אילן של אמא את מניה, הלוי .90
22 / כ״ז—כ״ו 1 1980 מסדה,

המופלאה הדלעת לרנט, הלסינג .91
41—38 / בד { 46 / כ״ב / 1975 עם־עובד,

ואתרי הישובים ישראל עמנואל, הראובני .92
עתיקותיהם

47 / כ״ג / 1979 מסדה,
ירון של הצבעים לאה, נאור דוד, הראל .93

50 / כ״ד / כתר־לי
ארוכות צמות בשלוש מעשה נירה, הראל .94

40 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית
נועה של הסימנים שפת נירה, הראל .95

58 / כ״ג / 1979 כתר־לי,
העכברון ירון רוגר, הרגריבס .96

56 / כ״א / מודן ביתן זמורה

בית ביער, קטן בית לורה, אינגלם וילדר .97
בערבה קטן

35 / כ״ג / 1979 מודן, ביתן זמורה
שלי הסיפורים נתן, פרסקי צביה, וילנסקי .98

54—52 / כ״ג / 1979 יבנה,
סעיד נעלם כיצד זאב, ורדי .99

22—21 / כ״א / 1978 פועלים, ספרית

השרוול מן זכרונות נורית, זרחי .100
57 / כ״א / תשל״ט עם־עובד,

האדים וקומקום מיכל נורית, זרחי .101
48 / כ״ב / 1979 המאוחד, הקיבוץ

והדוב הילד נורית, זרחי .102
86 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

מה ויהי לחזור מעוז, חביב .103
20—19 / כ״א / 1979 שרברק,

ודובי מכי תעלולי רחל, חובב .104
55 / כ״ג ; 51 / כ״א / דביר

כולם נגד אחד יוסף, הנני .105
59 / כ״ג / אור־עם

הגוזל יהורם, טהר־לב .106
67 / כ״ז—כ״ו / מסדה ,2 קשב ספרית

הנביאים מרחוב שלי הדודה יהורם, טהר־לב .107
48 / ב״ה / 1979 ■עובד, עם

לדמשק והגענו לחרמון הלכנו רפי, טוחן .108
49 כ״ב / תשל״ט המאוחד, הקיבוץ

ליטרטורה חודונסטוניה כתבי, כל לב, טולסטוי .109
38—33 / כ״ח / 1964

קטנה אמא שלמה, טנא .110
51 / כ״ד / 1979 עם־עובד,
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הציבורי בגן פופינם מרי ,ל. פ. טרברס .111
61 / כ״ח / 1980 מודן, ביתן זמורה

אמא עם ברוגז מוקי ימימה, אבידר טשרנוביץ .112
67 / כ״ז—כ״ו / מסדה ,2 קשב ספרית

אש רכב ימימה, אבידר טשרנוביץ .113
15 / כ״ב / 1979 ברונפמן,

כשהיינו או באמת ימימה, אבידר טשרנוביץ .114
מעטים

15 / כ״ב / 1978 פועלים, ספרית
52 מבצע ימימה, אבידר טשרנוביץ .115

15 / כ״ב / 1951 מסדה,
בירושלים מגדלים ימימה, אבידר טשרנוביץ .116

15 / כ״ב / 1968 מסדה,
הביתה ימימה, אבידר טשרנוביץ .117

15 / כ״ב / 1960 עם־עובד,
המתפתל בשביל ימימה, אבידר טשרבוביץ .118

15 / כ״ב / 1955 טברסקי,
הסתרים במעגל ימימה, אבידר טשרנוביץ .119

14 / כ״ב / 1969 יומן / 1955 דבר,
 לדרך יצאו רעים שני ימימה, אבידר טשרנוביץ .120

14 / כ״ב / תש״י טברסקי,
להתארח בא תנתן ימימה, אבידר טשרנוביץ .121

59 / כ״ח / 1979 מסדה,
החיות עם להיות טוב נורית, יובל .122

47 / כ״ב / 1979 כתר־לי,
חלומות שושנה, יובל .123

47 / כ״ב / 1979 כתר־לי,
עזריאל .אלנקם של סיפורו עזרא, יכין .124

58 / כ״א / תשל״ט
התלתלים בעל ישראל, ישעיהו .125

 מורשת לשילוב המרכז בשיתוף הבטחון משרד
41—39 / כ״ה / והתרבות החינוך משרד המזרח

כתר מוצא מישהו אבנר, כץ .126
55 / כ״א / כתרי

פרח מוצא מישהו אבנר, כץ .127
55 / כ״א / כתרי

בית לו בנה הצב ואז אבנר, כץ .128
55 / כ״א / כתרי

חומפם שלומית, כהן .129
67 / כ״ז—כ״ו / מסדה ,2 קשב ספרית

לישון רוצות שאינן מחשבות שלומית כהן .130
49—48 / כ״ג / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

הראשונה מהקומה הילדה שרה, לבני .131
36 / כ״ד / 1979 אלישר,

החיות עיר סטיבן, לואים .132
51 / כ״ד / עם־עובד

חשובים ענינים יואב, לורך .133
65—64 / כ״ז—כ״ו / 1980 אלישר,

החלוצים גלילה, רון־פדר יעקב, לורך .134
85 / כ״ז—כ״ו ; 611 כ״ח / 1980 אלישר,

האמן העכביש שרה, ליבי .135
34—33 / כ״ד / 1979 יובל, ספרית אלישר,

בלבן הילדה אירנה, ליבמן .136
33 / כ״ד : 51 / כ״ה ן תש״ם המאוחד, הקיבוץ

דג הוא דג ליאו, ליוני .137
34 / כ״ד / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

שקספיר מסיפורי ומרי, צרלס למב .138
40—39 / כ״ח / 1965 לספרות, מחברות

יוסקה פרקי מאירה, כרמי לניאדו .139
84 / כ״ז—ב״ו 1 1980 ש״י,

אילנה היא אלינה מירה, מאיר .140
47 / כ״ה / פועלים ספרית

לישון רצה שלא ילד היה פעם מירה, מאיר .141
לבדו,

64—63 / כ״ז—כ״ו פועלים ספרית
? אשם מי מירה, מאיר .142

50—49 / כ״ג / 1979 פועלים, ספרית
נעורים אהבת אהרן, מגד .143

45—43 / כ״ב / תשל״ט דביר,
עדתי מהי חידתי "זוהי עזרא, מורד .144

49 / כ״ה / 1980 אל״ף,
לעולם בא צבע דן, מורקין .145

46 / כ״ב / 1976 תמוז,
שבדרך הטירה בני, מיכליב .146

36—35 / כ״ה / 1980 עם־עובד,
יאירי של הלכת כוכב ראובן, מירן .147

?77—76 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המאוחד, הקיבוץ
17 / ח כ״

פירמידה דיוויד, מקולי .148
52 / כ״ה / 1980 אדם,

בטייסת הרפתקה עודד, מרום .149
14—13 / כ״ח ? 37—36 / כ״ה 1 1980 מסד,

לילה סיפורי מרדכי, נאור .150
50 / כ״ה / תש״ם יבנה,

ירון של הצבעים דוד, הראל לאה, נאור .151
50 / כ״ד / כתר־לי

פן לפטר כיף איזה רודי, נדלר־ניר .152
85 / כ״ז—כ״ו / אלישר
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מספרים בעיירה אברהם, נחתומי .153
51 / כ״ה / 1980 פועלים, ספרית

המסילה ילדי אדית, נסביט .154
51 / כ״ד / 1979 מודן, ביתן זמורה

האפר דרך איבן, סאותהול .155
36 / כ״ג / 1973 יזרעאל,

השחור הקסם אנה, סואל .156
61 / כ״ג / 1979 מודן, ביתן זמורה

ידעני דני דונלד, סובול .157
48 / ב״ב / פרידמן ש.

פרא נורת, סטרלינג .158
83 / כ״ז—כ״ו / 1979 מודן, ביתן זמורה

קרחות מעלה יוסי, אבולעפיה אפרים, סידון .159
52 / כ״ד / 1980 עם־עובד,

הצל אפרים, סידון .160
52—51 / כ״ח / 1980 עם־עובד,

הכחול הים ברכה, סמילנסקי .161
33—31 / כ״ב / תשכ״ג חן,

מוות עד לאהוב דבורה, עומר .162
31 / כ״ד / תש״ם שרברק,

בחשכה קרא קול דבורה, עומר .163
86 / כ״ז—כ״ו / 1980 מודן, ביתן זמורה

מסיפורי המכושף, היער אגדות דבורה, עומר .164
גרים האחים

51—47 / כ״ח / 1980 שרברק,
מסיפורי הקסום הארמון אגדות דבורה, עומר .165

גרים האחים
51—47 / כ״ח / 1980 שרברק,

ילדים שירי אנדה, פינקרפלד עמיר .166
44—41 / כ״ח / 1934 דביר,

אבי לבית הבכור דבורה, עומר .167
36 / כ״ג / 1967 עם־עובד,

נינה סבתא אצל עליזה, זוהר עמיר .168
69 / כ״ז—כ״ו / 1980 פועלים, ספרית

אנה כאן אל מר פין, .169
86 / כ״ז—כ״ו / 1979 מודן, ביתן זמורה

על מונוגרפיה רובינה, חנה שמעון, פינקל .170
 זכרונות רקע

57—56 / כ״ג / 1978 עקד,
הלוח על לקשקש אוהב אני תמר, פיש .171

83 / כ״ז—כ״ו / 1980 עמיחי,
אחר טיול אלונה, פרנקל .172

59 / כ״ג / 1979 מסדה,

1 אני מי זיגי, פרנקל .173
46 / כ״ב / 1979 כתר,

שלי הסיפורים צביה, וילנסקי נתן פרסקי .174
46 / כ״ב / 1979 יבנה,

נמש לי יש אבנר, פרץ .175
57—56 / כ״א / תשל״ט פועלים, ספרית

האלדברן של השלישי המסע דן, צילקה .176
46 / כ״א / המאוחד הקיבוץ

עף אני ציפור אני צפרדע אני רחל, קאר .177
52 / כ״ד / 1979 קרני,

וגופי אני ג׳י, קאופמן .178
20—18 / כ״ח / יבנה

הגיע שלא המכתב גאולה, קדם .179
57 / כ״א / 1979 יזרעאל,

זאת בכל אולי אילנה, קוניוק .180
59,58—55 / כ״ח /1981 אלישר,

הכל כחלוף אירית, קופר .181
22 / כ״ז—כ״ו / המאוחד הקיבוץ

העקשני הנער יאנוש, קורצ׳אק .182
49 / כ״ה / 1978 אדם,

הראשון מתיא המלך יאנוש, קורצ׳אק .183
26—24 / כ״ג / 1979 כתר,

סיפורים סתם רודיארד, קופלינג .184
37 / כ״ד / 1978 פועלים, ספרית

בשמנבוץ מעשה יעקב, קמחי .185
47 / כ״ב / 1979 המאוחד, הקיבוץ

משיבה הג׳וקים מתים שבו הבית יורם, קניוק .186
טובה

50 / כ״א / 1979 פועלים, ספרית
והתאומים אמיל אריך, קסטנר .187

23—19 / כ״ה / יזרעאל
קטן נער הייתי כאשר אריך, קסטנר .188

23—19 / כ״ה / 1973 יזרעאל,
המעופפת הכיתה אריך, קסטנר .189

23—19 / כ״ה / 1969 אחיאסף,
ואנטון פיצפונת אריך, קסטנר .190

23—19 / ב״ה / יזרעאל
האדמה בן שבתי, קפלן .191

57 / כ״א / 1979 יבנה,—אורנשטיין
שלום בית לוין, קפנים .192

48 / כ״ה / אור־עם
במחתרת ילדים לוין, קפניס .193

48—44 / כ״ז—כ״ו / יעד
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הגג אל שברח הבלון רוזמונד, קרוס .194
50 / כ״ד / 1979 עמיחי,

 הבית מאחורי בחצר נירה, קרן .195
49 / כ״ה / תש״ם פועלים, ספרית

 שמוטי, רותי רבקה, קרן .196
47 / כ״ה / מסדה

ותק תיק של המסע רבקה, קרן .197
67 / כ״ז—כ״ו / מסדה ,2 קשב ספרית

שירים של חגיגה מנחם, רגב .198
8—4 / כ״ז—כ״ו 11979

אחר סיפור אמיליה, רואי .199
51 / כ״ד / 1980 המאוחד, הקיבוץ

חיות אוהבים אנחנו נוח, רוטרי .200
60 / כ״ג / 1979 עם־עובד,

 הגג מדירת המרגל או ג׳נג׳ גלילה, רון־פדר .201
61 / כ״ח / 1980 אלישר,

 החלוצים יעקב, לורך גלילה, רון־פדר .202
22—21 / כ״ח / 1980 אלישר,

החלוצים, יעקב, לורך גלילה, רון־פדר .203
 פלמינג אלכסנדר

85 / כ״ז—כ״ו / 1980 אלישר,
 בלבוש קשקוש אילנה, רוסנו .204

60 / כ״ח / 1980 רוסנו,
סון לו קראו הצ׳וקצים ע, ריטריאו .205

35—34 / כ״ד / 1979 מסדה,

הענינים מה צבי, רימון .206
84 / כ״ז—ב״ו / 1980 אלישר,

הלבן לספר בוז לוי, שאול .207
52 / כ״א ./ 1979 עמיחי,

אוריה ספר יעקב, שביט .208
59 / כ״ג / 1979 מסדה,

מדין יעקב, שביט .209
79—78 / כ״ז—כ״ו ,51 / כ״ה / תש״ם עם־עובד,

התורה ספר א, שטאל .210
49 / כ״ב / 1978 הנוער, אגף ישראל מוזיאון

אליפים אסתר, שטרייט־וורצל .211
55—53 / כ״ח /1981 עמיחי,

הניצולים פנימיית שושנה, שילוני .212
49 / כ״ב / 1979 יזרעאל,

מתנה לך לתת רוצה רחל, שילוני .213
60 / כ״ה / 1980 טרקלין,

החזן פיסי בן מוטל שלום־עליכם, .214
24—20 / כ״ג / 1976 כתר,

וציפורים סיפורים אליעזר, שמאלי .215
61 / כ״ח / 1980 עם־עובד,

משתולל ספר חיה, שנהב .216
51—50 / כ״א / 1979 עם־עובד,

החברים ספר בנימין, תמוז .217
75—73 / כ״ז—כ״ו / תש״ם המאוחד, הקיבוץ
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