
תקבלו במערכת נ
פועלים ספרית הוצאת כץ, אבנר :אייר מטאטוסה, טוסה־טוטה שלמה, אבס .1

מנוקד. עמי, 100 ,1983
ספרית הוצאת שטרנשוס, חגית :איירה ההיפופוטם, גבעת חגית, אהרונוף .2

מנוקד. עמי, 35 תשמ״ג, ,1983 פועלים
:תרגמה אונגרר, טומי :צייר רסין, מסיה של המוזרה החיה טומי, אונגרר .3

מנוקד. עובד, עם הוצאת ארצי, מיכל
ארצי, מיכל :תרגמה אונגרר, טומי :צייר השודדים, שלשת טומי, אונגרר .4

מנוקד. עובד, עם הוצאת
בידי ומעובדים מתורגמים לילדים, סיפורים הגן, בתוך כנס, אוריאל, אופק .5

מנוקד. עמי, 213 ,1983 תשמ״ג דביר הוצאת ביאליק, נחמן חיים
עמי, 111,1983 כתר ליאור, יעל : ציירה הלויתן, לגבעת מעבר אוריאל, אופק .6

מנוקד.
מנוקד. ׳עמ׳ 199 ,1983 תשמ״ג דביר, הוצאת חדש, מקום אל דורית, אורגד .7
עמי, 90 ,1983 כתר הוצאה בית קרמו, דני :צייר בוגר, אח אורי, אורלב .8

מנוקד.
בע״מ לאור הוצאה שבא קרמו, דני : צייר שפתאום, רוצה אני יהודה, אטלס .9

מנוקד. עמי, 62 ,1983 תל־אביב
לאור, הוצאה בית כנרת גילון, חוה : ציירה שמיל, החתול תלמה, אליגון־רוז .10

מנוקד.
שירי )כל ראשונים שירים 100 וערכו. בחרו דניאלה, גרדוש תלמה אליגון .11

,)כמעט( שלנו הילדות מנוקד. עמי, 110 לאור, הוצאה בית כנרת דוש, : צייר (
— א׳ חלק ראשונים, סיפורים 100 וערכו. בחרו דניאלה, גרדוש תלמה אליגון .12

מנוקד. עמי, 86 ,1983 לאור הוצאה בית כנרת דוש, : צייר הרך, לגיל
פועלים ספרית כץ, אבנר :צייר המכולת, של הבן יוסף אני, זה יוסי, אלפי .13

מנוקד. עמי, 41,1983 תשמ״ג
הוצאת לילדים, טבע סדרת — צופית נראים, ואינם הרואים פנחס, אמתי .14

מנוקד. עמי, 20 ,1983 תשמ״ג לילדים שוקן
הוצאת לילדים, טבע סדרת — צופית ובחצר, בבית חרקים פנחס, אמתי .15

מנוקד. עמי, 20,1983 תשמ״ג לילדים שוקן
.1982 עובד עם הוצאת קרואים, לא אורחים פנחס, אמתי .16
לאור, הוצאה בית כנרת אותך, אוהב אני וציירה, כתבה וולש, ג׳ואן אנגלונד .17

מנוקד.
לאור, הוצאה בית כנרת :אוהב אתה האם וציירה, כתבה וולש ג׳ואן אנגלונד .18

מנוקד.
:עץ וחיתוכי ציורים מינבהאוזן, הברון הרפתקאות גוטפריד, אוגוסט בירגר .19

מנוקד. עמי, 164,1983 מסדה ארד, צבי :תרגם וילבלד, קורנליוס
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הוצאת קסלר, נילי :ציירה מחבואים, ב׳, משכון ורחמים ניסן רעיה, בלטמן .20
מנוקד. עמי, 63 אחיעבר,

כתר־לי כתר, הוצאה בית כץ, אבנר :צייר ארוזות, לא מתנות נעמי, בן־גור .21
מנוקד. ,1983

שוקן הוצאת לילדים, טבע סדרת — צופית צפרים, על שיכורים עמוס, בר .22
מנוקד. עמי, 32,1983 תשמ״ג לילדים

אדם מלצר, יהודה :תרגם הרד, קלמנט :צייר ירח, שוב מרגרט, וייז בראון .23
מנוקד. ,1983 לאור מוציאים

ספרית הוצאת זהר, שלומית :איירה ילד, כעם היה אחד כל תמר, ברגמן .24
מנוקד. עמי, 31,1983 פועלים

עמי. 130 ,1983 עובד עם הוצאת מ״שמה", הילד תמר, ברגמן .25
עם הוצאת צחור, עדנה :תרגמה אהרן, של לחדר תמונה קרוקט, ג׳ונסון .26

מנוקד. עמי, 64 ,1983 עובד
פועלים ספרית אלמליח, טובית :איירה שלי, תעלולי יהודה, גור־אריה .27

מנוקד. עמי, 45 ,1983 תשמ״ג
אני, הוצאת גושן, ריקי :צילמה בכלל, אותי מכירים לא אתם ריקי, גושן .28

חיפה.
שוקן הוצאת אבנר, גלילי :אייר להחליש, ידעה לא הזקית אבנר, גלילי .29

מנוקד. ,1982 לילדים
הוצאה בית כנרת קראוס, ג׳ודי : ציירה אחד, חתול על שלם שכר יהונתן, גפן .30

מנוקד. עמי, 59 ,1980 לאור
.1983 דביר הוצאת קליש, נית : אייר הששה־עשר, הכבש יהונתן, גפן .31
הוצאה בית כנרת גולומב, נעמה :ציירה המל, במכת כשימון משה, גרנות .32

מנוקד. לאור,
מנוקד. "תגא", הוצאת שמעיה, ניצה : ציירה אחר, להיות לי למה יגאל, גיא .33
,1983 טרקלין הוצאת שמעיה, ניצה :איירה קשן, כזה אני למה יגאל, גיא .34

מנוקד. עמי, 24
מנוקד. ,1983 תשמ״ג שוקר הוצאת !כנוקי איכה אריק, היל .35
מנוקד. ,1983 דביר מיכל, הסטרין : איירה שלי, החוט מיכל, הסטרין .36
מנוקד. עמי, 48 ,1983 אדם הוצאת כץ, אבנר :צייר ואני, טוליכ דליק, ווליניץ .37
:תרגם שולביץ, אורי :צייר ותולדותיהם, חלם חכמי יצחק, זינגר־בשביס .38

מנוקד. עמי, 47 ,1981 ירושלים לאור מוציאים אדם מלצר, יהודה
מלצר, יהודה :תרגם כץ, אבנר :צייר האימה, כונדק יצחק, זינגר־בשביס .39

מנוקד. עמי, 46,1980 אדם ספרי דביר,
,1982 בע״מ לאור הוצאה שבא גלילי, אבנר :צייר בריא, אני יורם, שהר־לב .40

מנוקד.
עובד עם הוצאת ניקולה, מישל ז׳ן :צייר המשכן, גיררד שטיבן מרק, מוין .41

מנוקד. ,1983
58



עמי. 132 ,1983 עובד ע□ הוצאת חסכן, דן ספרית בזמן, קמט מדלין, לאנג׳ל .42
מנוקד, ,1982 אדם לובל, אתולד : צייר השנה, כל וקרפד צפרדי ארנולד, לובל .43

עט׳. 64
,1983 לאור הוצאה בית כנרת כץ, אבנר :צייר ליבי, של סודותיה ליבי, .44

מנוקד. עמי, 43
תשמ״ג, עובד עם הוצאת געש, אלישבע :ציירה לאבא, שלום רבקה, מגן .45

עמי. 93
בית כנרת רוברטו מרקיורי :צילם ידיים, ועיצב, צייר יצר מריו מריוטי .46

.1980 לאור הוצאה
עובד עם לארץ־ישראל, הראשונה העליה מן סיפורים הראשונים, מרדכי נאור .47

.עמי 123 ,1983
כתר־לי כתר, הוצאה בית קרמן, דני :צייר הקרחת, על הגן אפרים, שידון .48

מנוקד. ,1983
64 ,1981 לאור הוצאה בית כנרת יניב, יהודה :תרגם היידי, יהונה, ספירי .49

מנוקד. עמי,
הוצאת לילדים, טבע סדרת — צופית צמחים, — עם הרפתקאות רחל, עינב .50

מנוקד. עמי, 23 ,1983 לילדים שוקן
לאור הוצאה שבא אראלה, :ציירה ילד, היה שמילקיהו כשהמורה פוצ׳ו, .51

מנוקד. עמי, 57 תשמ״ג, תל־אביב בע״מ
מנוקד. ,1983 עובד עם הוצאת צחור, עדנה :תרגמה כחול, דבר פינקווטר, .52
בליק, קונטן :אייר סלע, אורי :עברי נוסח המטה, ספר סילביה, פלאת .53

מנוקד. ,1983 עובד עם הוצאת
.1983 דביר הוצאת אפגניסטן, יהודי מפי עם סיפורי זבולון, קורט .54
עובד עם קדמי, איתן :צייר שירים, של שניה חגיגה :וערך בחר מנחם, רגב .55

מנוקד. עמי, 141,1983
דביר הוצאת אריאל, בנימיני ליאת :ציירה אותי, תפניק אל רמי, רחמים .56

מנוקד. עמי, 47,1983
.1982 לאור הוצאה בית כנרת גולומב, נעמה : ציירה פרח, כמו .57
יוצר עם פגישה מספרים, סופרים בספרות, משדרים סדרת — למורה תדריך .58

 לטכנולוגיה המרכז :לאור הוצאה לימודית, לטלויזיה המרכז ויצירתו,
והתרבות. החינוך משרד ,1983 חינוכית
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