
במערכת נתקבלו

כתר־לי אלון, יפתח :צייר הקשת, של האדום זנבה אילנה, ישראלי אבן־טוב .1
מנוקד. כתר, הוצאה בית

מנוקד. עמי, 90,1983 כתר קרמן, דני : צייר בוגר, אח אורי, אורלב .2
ארדה, רן :צילם במוזיאון, הרפתקה מירה, כספי יעל, בורוביץ חיה, אלמוס .3

עמ׳. 44 ,1983 תל־אביב מוזיאון מסדה, הוצאת
שולמית :תרגמה הלווג, הנס :אייר ובורים, פולגח דה אולגה מייקל, בונד .4

מנוקד. עמי, 123 ,1983 תשמ״ג ביתן, זמורה הרן,
המאוחד הקיבוץ הוצאת איתן, אורה :ציירה חיה, שלנו אבא רוני, בראון .5

מנוקד. עמ׳, 30 ,1982
עמ.׳ 143 ,1982 תשמ״ג עם״עובד הוצאת זאב, :צייר t כיצד — דרמה אביבה גלי .6
עם־עובד חסכן דן ספרית כרמל, נעמי :תרגמה השמש, מות עד רוברט, ג׳סטרו .7

עמי. 136 ,1983
,1982 מסדה הוצאת קפוד, ספרית אברהמי, אבנר : צייר קרב, דו דויד, גרוסמן .8

מנוקד. ,,עמ 72
וגורג׳ שומאיש מעמק הקרנף לבני ססיל, קרטיס מיכאל, ג׳פ אימי, דרוס .9

.1983 כתר נאור, לאה : תרגמה שומאיש, מעמק הבודד
החבובות הצגות מתוך :ציורים נאור, לאה :תרגמה החבובות, ג׳ים, הנסון .10

מנוקד. תשמ״ג, כתר הוצאה ובית יבנה הוצאת בטלוויזיה,
לי, כתר כרמי, גיורא :וציר עיצב באלבום, מסתכלת עליזה העזה נירה, הראל .11

מנוקד. כתר, הוצאה בית
עמי, 69 תשמ״ג, המאוחד הקיבוץ הוצאת מן, צבי : צייר המערה, דורית, וינר .12

מנוקד.
,1983 מסדה קפוד, הוצאת דונר, ג׳ודי :ציירה קצר, הלילה ישראל, לרמן .13

מנוקד. עמי, 126
כתרי, דונר, ג׳ודי : ציירה ניצן, שלמה :תרגם החרים, בת היידי יוהנה, ספירי .14

עמ׳. 201,1983 כתר
מנוקד. עמי, 36,1982 מסדה הוצאת איזיקה, :עיצב לילדים, שירים רגע ,,פ עזי .15
הוצאת קרל, צ׳פק :וצילם צייר לנג, ופטר תמר :תרגמו דשנקה, קרל, צ׳פק .16

מנוקד. עמי, 60 ,1982 המאוחד הקיבוץ
שולמית :תרגמה דרלינג, לואיס :צייר עיתונים, מחלק הנרי בברלי, קלירי .17

מנוקד. ,,עמ 122 ,1983 כתר הוצאה בית קריאה, ראשית סידרת לפיד,
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,1982 מסדה הוצאת בן־דוד, אריה : עיצב מצדה, את זוכר אני גלילה, רון־פדר .18 עמי. 64 נכתב לנוער. לבריטניקה השלמה כרך ,1983 השנה ספר לנוער, בריסניקה .19
.1983 כתר דפוס מפעלי בע״מ, לנוער אינציקלופדיות ע״י והופק בית מיצ׳ליני, קרלו :צייר תירוש, סמדר :תרגמה לספור, יודע לא צפרדע .20
מנוקד. ,1983 כתר הוצאה מנוקד. ,1983 כתר הוצאה בית מיצ׳ליני, קרלו : צייר מתגלגלים, גלגלים .21 מנוקד. ,1983 כתר הוצאה בית מיצ׳ליני, קרלו : צייר צורות, סל עולם .22 מנוקד. ,1983 כתר הוצאה בית פזגליה, נדיה : ציירה מים, הבל — מים מים .23
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