
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ישראל מדינת

והתרבות החינוך שר

התשמ״ד ב׳ באדר כ״ח ב״ה,
1984 באפריל 1

לכבוד
ברגסון גרשון
ונוער" ילדים "ספרות עורך

ידידי, גרשון
ממלא הוא אכן כי מעיד וזה השני לעשור נכנס ונוער ילדים לספרות הרבעון
חיוני. תפקיד
ילדים ספרות לנושא מסורה חבורה התלכדה הרבעון סביב כי לשמוע שמחתי
בהבנת הקשור בכל מחנכינו את להעשיר כדי המתמדת — זאת בעשייה ויש ונוער

זה. בתחום אופקיהם את ולהרחיב לילדים הספרות
יותר טובה ראייה לך ואין נאמן קוראים קהל נוצר נמצאו. כותבים רק לא אך

קיומו. להצדקת
לאדם זכות אין שאמר: חכם של דבריו להעלות הדין מן הדור לחינוך כאחראים

ספרים. מוקפים יהיו כן אם אלא ילדים לגדל
שיקיפום שהספרים כך על להקפיד אנו חייבים מאליהם. נעשים הדברים אין אך

להערכה לשיקול, מתאימים, כלים דרושים כך ולשם חיובי חינוכי בעלי־ערך יהיו
אותך, מברך ואני שנים, עשר במשך בנאמנות זה תפקיד מילא הרבעון ולהבחנה.

למען הטובה החינוכית בפעילותכם ההצלחה המשך לכם ומאחל המערכת חברי את
והנוער. ההורים המחנכים,

ובהוקרה, רב בכבוד
המר זבולון

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ישראל מדינת
והתרבות החינוך משרד
הכללי המנהל לשכת

תשמ״ד בניסן א׳
1984 באפריל 3

היקר, ברגסון למר

ונוער" ילדים "ספרות הרבעון פרסום על השוקדים חבריך ואת אותך לברך מבקש אני
שנים. עשר במשך ברציפות
רחב צוהר ופתחה שלנו החינוכית בעבודה חדשות דרכים סללה שלכם העבודה
המהנה החופשית הקריאה לעידוד העברית, הספרות להבנת ולמחנכים למורים
ובבית. הספר בבית

בו שנתברכה המיטב של מאלפת אספקלריה הוא ונוער" ילדים "ספרות הרבעון
ונוער. לילדים המיועדת העברית הספרות
שנים, עשר במשך הרבעון את הממלאים והתיאור הביקורת הספרותי, המחקר

בהנהגתן. הצוות של מרשימה תרומה הם
רחב פסיפס עם יום יום מתמודדת והיא במינה, מיוחדת היא שלנו החינוך מערכת
שהקריאה בבתים בחלקם שנתחנכו שונות תרבויות בני ונוער ילדים של ומגוון
בבתיהם. ספר ראו לא הצער, שלמרבה ואחרים יומי, יום ומעשה בהם חובה היא
הקוראים, הילדים ציבור נתרחב האחרון העשור שבמשך בכך ספק לי אין

לנטיותיהם בהתאם הכל עירוניות, ובספריות הספר בתי בספריות שימוש העושים
ליבם. ולכוונת
הרבעון קוראי המורים אלפי בקרב הזאת התודעה והחדרת לספר האהבה הקניית

לחזק החינוך, מערכת בשם לכם להודות אני רואה כך ועל העיקרית תרומתכם הן
זו. ברוכה ספרותית בעבודה שתמשיכו ידיכם את

בברכה
שמואלי אליעזר

הכללי המנהל
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והתרבות החינוך משרד
הפדגוגית המזכירות

תשמ״ד ב׳ באדר כ״ט
1984 באפריל 2

עשור במלאת ונוער", ילדים "ספרות לרבעון ברכה דברי לכתוב לי נעימה חובה
להופעתו.

מהיר בקצב מתפתחות הללו הטכנולוגיות התקשורת. טכנולוגיות בעידן חיים אנו
גדולה ומה עוצמתם רבה מה דעתנו את שניתן מבלי חיינו, תחומי לכל וחודרות
פעולתנו דרכי ועל התנהגותנו על חיינו, אורח על השפעתם

סבירים סיכויים ישנם אדרבה בעתיד, תחלשנה לא אלו שהתפתחויות להניח, יש
ויגבר. ילך זה שתהליך

? והטובה היפה הספרות של ? הספר של בגורלו יעלה מה התקשורת״ ״מהפכת בעידן
המחשב בירכי על אלא הספרות, הספר, בירכי על לא הגדל דור של דמותו תהיה מה

כלום הספר? של גורלו נחרץ כלום תקשורת? טכנולוגיות של לאורן ומתחנך
? גדולה ומודרנית קלסית ספרות של השראה ללא ונוער ילדים יגדלו

ומבוגרים צעירים ילדים, וטובים, רבים נמשכים עדיין זה. למצב הגענו לא עדיין
זאת עם ממנה. השראתם את ומקבלים נהנים בה, שוקעים היפה, הספרות בקסמי
זה. בתחום העתיד בחובו טומן מה לנבא קשה

בהאדרתה ועוסקים הקריאה תרבות את לטפח שטורחים אלה כל הברכה על יעמדו
ובהעמקתה

בברכה
פור דוד

)150 בעמ׳ נוספות (ברכות
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והתרבות ההמון משרד
הדתי החינוך אגף

תשד״מ בשבט א׳ ב״ה,
1984 בינואר 5

לכבוד
ברגסון גרשון ה׳

ונוער ילדים ספרות עורך
,א״נ.
שנים עשר כשלכם, בטאון של בדרכו לציון הראויה תחנה הן שנים חמש אם
ההתמדה את אליכם במכתבי ציינתי שנים חמש לכם במלאת ואם שכן. כל לא
שוחקת לרוב שכן הרמה. בשמירת ההתמדה את מציין אני עתה הגבוהה, הרמה ואת

אצלכם. כן ולא הרמה, את ההתמדה
ועלו. המשיכו

בברכה,
רון אברהם

הדתי החינוך אגף מנהל

והתרבות החינוך משרד
הפדגוגית המזכירות

יסודי לחינוך הוועדה
התשמ״ד ב׳ באדר כ״ח
1984 באפריל 1

ונוער ילדים לספרות לרבעון
את לברד מתכבד אני הבא, לעשור הכניסה ועם לרבעון הראשון העשור במלאת

:חיל אל מחיל בברכת במלאכה העושים ואת העורך את היוזמים,
שנים. ל-״י" שנים מ־״י"

העת כתב התבססות לאחר לקריאה ילדים לחינוך ילדים לספרות חשוב עת מכתב
לחומר הרבעון וישמש חוצה יפרצו שהמעיינות העת הגיעה המוניטין ורכישת
לחינוך. הילדים ספרות לנצול רעיונות ולמאגר מורה לכל חיוני קריאה

בברכה
בן־רחמים יוסף

יסודי לחינוך הועדה יו״ר
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ברגסון לגרשון
ונוער׳ ילדים ׳ספרות עורך

וברכה שלום

ונוער", ילדים "ספרות העת לכתב

היצירה במבחר ודיונים עיונים והקוראים המחנכים ציבור אל להביא המתמיד
— ולנוער לילדים הספרותית

הבא. לעשור ואיחולים ברכות מיטב לקיומו שנים עשר במלאת

של המרכזי הוועד
ישראל במדינת העברים הסופרים אגודת

יונתן נתן
ר יו"

*

והתרבות החינוך משרד
חיפה מחוז מנהל

תשמ״ד בשבט י״ט
1984 בינואר 23

ברגסון, גרשון מר

ונוער". ילדים "ספרות של תשמ״ד טבת גליון לידיי הגיע
ומאלפת. מהנה קריאה לע״ד ומבטיחה טעם בטוב ערוכה מעניינת, החוברת

זה. יפה במפעל להמשיך הטובים כוחותיך לך שיעמדו יה״ר כוחך יישר

בברכה

גולדשטיין יוסף

¥

ונוער". ילדים "ספרות הרבעון הופעת של העשור לחג החמה ברכתי את שולחת אני

ההוצאה. למלאכת השותפים ולכל ברגסון למר ברכתי

הבא. העשור לקראת רצוף בהמשך שנזכה משאלתי

רות מרים
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הברכות מיטב

ברגסון לגרשון
העובדים ולצוות למערכת

הרבעון של לאור בהוצאה השוקדים

ונוער־ <לד«ם ־ספרות
הפעולה שיתוף על בהוקרה

בישראל ספרים הוצאות התאחדות
מעלות. יחדיו, המו״ל,

בע״מ ,,"יבנה ספרים הוצאת אורנשטיין יהושע

:! לספרות למדור ונוער״ ילדים ״ספרות למערכת ברכות שפע
והמחוננים. המסורים ולעובדיו החינוך במשרד ילדים

ילדים ספרות של לאור הוצאה על שוקדת ׳,"יבנה
את היתר בין לאור ומוציאה ומעלה שנה חמישים זה

:הסדרות
סידרה (גם דיסני, וולט מספרות, תמונות מט״ל, ספריית
בחגך", "ושמחת חינוכית סידרה קסטות), עם חדשה

לנוער. רבות וסדרות לחגים, צביעה חוברות
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X&7
ירושלים —כתר הוצאה בית

ונוער" ילדים "ספרות מערכת ולכל ברגסון לגרשון

הברכות מיטב

והנחייה ביקורת כתיבה, עיון, שנות עשר על

:נוער ולבני לילדים כתר ספרי

הרך. לגיל ספרים —

).7—3 (לבני כתר־לי — : והסדרות

).11—7 (לבני קריאה ראשית —

סוס. דוקטור ספרי —
הנעורים). לבני מקור (ספרי כותרת —

העולמית). הקלסיקה (ממיטב כתרי —

הנעורים). (לבני אישים חיי —

לילדים. חשיבה ומשחקי מדע טבע, ספרי —

כתר

הטוב לספר היוצר בית

   



" ה ד ס מ " ספרים הוצאת

> העת לכתב *

ל להופעתו העשור בחג ונוער׳ ילדים ׳ספרות >

) האיחולים מיטב (

? פוריה פעולה להמשך ל
ל הספרותית היצירה ובעידוד הקריאה בעידוד 1
ל של איכותה והעלאת (
r ספרותהילדים 1

J ב״מסדה" לאור שיצאו ולנוער לילדים מומלצים ספרים: \

ל זאב. בפרס זכה גרוסמן, דויד — קרב דו >

f זאב. בפרס זכה רוזמן, יעל — בגללם הכל 3
? ברנשטיין. בפרס זכה איתן, מינה — גדולה בארץ קטנות עיניים 4

\ למדן. בפרס זכה עדולה, — אינני אני היום \

J 1 שנהב. חיה — הגבעולים בין הבית
J ל איזיקה. :עיצב פז. עוזי — רגע
C לנואל. אסתר אלדמע, גיל — מזמרת מחברת >
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פועלים ספרית בית

ל הרבעון מערכת את מברך >
| ונועד׳ «לד«ם "ספרות נ
? הנשיא בית וקרן והתרבות החיײן משרד שבהוצאת 4
) לקיומו בעשור (
J 1 הספרותית ליצירה נאמן בן־לוויה להיות שיוסיף לו ומאחל

r :פועלים ספרית שבהוצאת ונוער ילדים ספרי מבחר מתון ל

ל מה ארנון, מרחוב ידידי להשכיר, דירה :לילדים גולדברג לאה ספרי >
ל וערד. הבדאי, גוזמאי מר האיילות, עושות >
ז פחד, דקות חמש בשכונה, סודות אין : ונוער לילדים אופק אוריאל ספרי 1
> ועוד. לגימנסיה, בדרן ז

ל האור, גבורת ביונה, נח בחר מדוע גדא, וביש גדא :בשביס־זינגר ספרי >
ל ועוד. ז
> מצוירים סיפורים תכלת, שכולו חמור הרפתקאות :גוטמן נחום ספרי 1
f ועוד. 3
ל של ידיה מעשה מצולמים, בובות ספרי 7 :דז׳טלובסקי דינה ספרי ז
ל המחברת. ץ
> לישון רצה שלא ילד היה פעם אילנה, היא אלינה :מאיר מירה ספרי 5
C ועוד. לבדו, 1
ל ועוד. חם תירס בלונים, בחמישה מעשה יעל, של הבית : רות מרים ספרי ז
) ועוד. ומיקלוש גליה : עקביא מרים ספרי 1

ל טובה. בשכנות :שמאלי אליעזר >
J ז ב׳. א׳ גרנט רב־החובל ילדי :ורן ז׳ול
ל ארסאן. תלג׳ה :נתן בן יגאל ל

ז לילדים. סיפורים ארבעה : עליכם שלום ל
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המאוחד הקיבוץ הוצאת

את מברכת
ברגסון גרשון מר העורך

המערכת חברי ואת

שנים עשר במלאת
ונוער" ילדים "ספרות הרבעון להופעת

הקריאה. לתחילת ספרייה ■‘"גורים"־-
צבע. וציורי רישומים בלווית מנוקדת גדולה באות קצרים סיפורים

ווילד אוסקר — וגנו הענק
טבנקין משה — וגורי שורי אורי,

צ׳פק קרל — דשנקה
תמוז בנימין — הכוכבים נוצרו איך

וינר דורית — המערה
גבעתי רוני — הלבן הזאב
לב טהר יורם — נוח

הילדים. ספרות ממיטב — ״אופיר״
שלוש־עשרה. עד תשע לגילאי תרגומים מבחר

דיקנס צ׳רלס — שתים נגד שנים
אנדרהיל רות — בונה כנף

סאותהול איבן — השועלים שוחת
ארמסטרונג ה. ויליאם — הד

סטון ת. ארנסט — גריזלי דב — רהב
מקדונלד ג׳ורג׳ — צפון לרוח מעבר
סנש בלא — צ׳יבי

שונים מחברים — נסיכות סיפורי
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;; בע״מ עובד עם ספרים הוצאת :>
יי לילדים חדשים ספרים :י

;; ׳,ונוער ילדים ״ספרות לרבעון שלוחה ההוצאה ברכת
הרבעון. להופעת שנים עשר במלאת ברגסון, גרשון ולעורכו, ן
;; הראל נירה בעריכת הגן לילדי סידרה מובחרים, וספרים קלטות — קסם ;;
;! :בסידרה ראשונים ספרים 4 ;;

— ותרנגול ארנב שועל שנהב, חיה — למכולת הולכת תרנגולת גולת
!! האפרוח הראל, נירה — הודעה להשאיר אפשר ילן־שטקליס, מרים

חצור. רחל — לברוח שרצה !י
;; עתירת צעירים, לקוראים מצולמת מדעית סידרה — שואלים ילדים !;
;; וידע תמונות ;;
:בסידרה ראשונים ספרים 5 ;;
ל וכוכבים. ירח שמש טבעיים, כוחות החיות, גן התינוק, מטוסים, ;!
!! — מצוירים איכות ספרי ]!
!; המחבוא ינוש, — נמר לחבר מכתב נאור, לאה — צב של גב ללטף ל
;; קומם, אהרן — והמכבש דנדוש כהן, שלומית — הרוח של י;

;! הראל. נירה — תפסיקי מיקי

;; בע״מ שרברק יוסף ספרים הוצאת יי

;; הרבעון מערכת את מברכת יי
ונוער" «לד«ם "ספרות י■
!; לקיומו שנים עשר במלאות ;!

;; הסדירה הופעתו המשך במלאכה, העושים ולכל לו, ומאחלת !!
ישראל. ילדי של החופשית הקריאה לפיתוח התורמת !!

הספרים מיטב פירסום על שוקדת שרברק ספרים הוצאת יי
י; ולנוער לילדים :י
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לכתב־העת עשור במלאת ברכות
ונוער" ילדים "ספרות

שוקן הוצאת מ

שוקן בהוצאת ילדים ספרי
לפעוטים. רבי־מכר סדרת

הרך. לגיל ספרי־משחק י<
1 פינוקי איפה

לטיול יוצא פינוקי .2 א"
לפינוקי יום־הולדת .3 .

.1

לילדים. טבע סדרת — צופית

:צופית

לילד־ם מקוריים טבע ספרי
ה׳. כתה עד מהגן

מידע רצופי חווייתיים סיפורים
צילומים בליווי ארצנו, טבע על

עין. מרהיבי צבעוניים

האותיות ספר — עגנון ש״י
הנומה של השמן הזנב — עמיחי יהודה
כהן שלומית — פיג׳מה שלבשתי אחרי

נילסון לנרט — לעולם באת איך
גלילי אבנר — להחליט ידעה לא הזיקית

גלברט עפרה — זהב של ועצה הרב העז,
גרשטיין יוני — הצייר

קרמנץ ג׳יל — הצעירה המתעמלת
קרמנץ ג׳יל — הצעירה הרקדנית

קוך ארנסטינה — שללה ואבא ללה
יובל נורית — בריאה ימי ששת

אמיתי פנחס—נראים ואינם הרואים .1
אמיתי פנחס—ובחצר בבית חרקים .2
בר עמוס — ציפורים על סיפורים .3
עינב רחלי — צמחים עם הרפתקות .4
דפני יעקב — סוף בים הרפתקה .5
אמיתי פנחס — הלילה מלכת .6

לנוער. ספריה — ף ח ש

לנוער עפריה

רוזנפרל שאול — עונש קיבל גידי של אבא
עזר בן־ אהוד — הראשונה הבאר אוצר

בן־עזר אהוד — המדבר יהודי בעקבות
נוה אברהם — ואני גילי
דובלמן ריצ׳רד — הובי הולי

פרץ יואל — בחלל הרפתקה

שוקן הוצאת
ות״א ירושלים
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