
 
 

 
 
 

 

מפתח
*מ'— כ״ט חוברות

י״ב. — א לחוברות מפתח נדפס )1977 ספטמבר תשל״ז, (אלול י״ג בחוברת *
כ׳. — י״ג לחוברות מפתח נדפס )1979 מאי תשל״ט, (אייר כ — י״ט בחוברות
כ״ח. — כ״א לחוברות מפתח נדפס )1981 ספטמבר תשמ״ב, (תשרי כ״ט בחוברת

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 בעמודי□ י״ג, בחוברת

תשמ״ד) — (תשמ״ב

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

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

**המחברים שמות לפי המאמרים רשימת

58—57 / ל״ד / מש״ב זאב, בפרס דברים ימימה, אבידר־טשרנוביץ .1

53 / ל״ה / ב׳ שמלך, מארץ המלך התחתן לא למה איטו, אבירם .2

109—106 / מ׳—ל״ט / ער״מ הרעה, הנסיכה של מותה דורית, אורגד .3

41—37 / ל׳ / ד׳ להולדתו, שנה מאה במלאת — פיכמן יעקב אוריאל, אופק .4

19—16 / ל״ב / עו״מ שם, יש שיר לכל אוריאל, אופק .5

8—3 / ל״ג / עו״מ ימים, קצרת ״משתלה״ אוריאל, אופק .6

37—36 / ל״ג / ד׳ ויינגרטן, ירחמיאל הסופר אוריאל, אופק .7

52—51 / ל״ד / מש״ב ונוער, ילדים לספרות 18ה־ הקונגרס אוריאל, אופק .8

35—34 / ל״ד / ד׳ ז״ל, סקולסקי שלמה אוריאל, אופק .9
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36—35 / ל״ד / ד׳ ז״ל, רייכמן חנניה אוריאל, אופק 40

37—36 / ל״ד / ד׳ ז״ל, תלמי אפרים אוריאל, אופק .11

10—3 / ל״ה / עו״מ ישראל, לילדי ראשונים מחזות אוריאל, אופק 42

31—27 / ל״ו / עו״מ ילדים, סיפורי כמתרגם ביאליק אוריאל, אופק 43

33—32 / ל״ו / ד׳ ז״ל, ספורטה רפאל אוריאל, אופק 44

34 / ל״ו / ד׳ ז״ל, גורפיין רבקה אוריאל, אופק 45

ח.נ.בי,אליק, של הילדים ספרות משנת קומתו"", להגביה אלא הילד אל לרדת "לא אוריאל, אופק 46
36—30 / ל״ז / עו״מ

10—3 / ל״ח / עו״מ לילדים, פז״ ל״ספריית שגה 40 קריאה״, חומר הגשת אגב חינוכיות בעיות ״לפתור 47

33—32 / ל״ח / ד׳ ז״ל, אידלמן אלחנן אוריאל, אופק 48

23—15 / ל״ט-מ / עו״מ הילדים, לספרות עגנון ש״י של תרומתו נעים״, סיפור ״וכל אוריאל, אופק 49

113—112 / ל״ט־מ׳ / ד׳ לספרות, המחברות איש ז״ל, זמורה ישראל אוריאל, אופק .20

9—3 / ל״ב / עו״מ שטקלים, ילן מ. של בשירתה הרגשי ומטענם הגודל תוארי דלית, אייזנקרפט .21

149—146 / ל״ט־מ׳ / מ׳ לקריאה, חינוך על אורי, בלום .22

47—46 / ל״ח / ב׳ והשכול, הילד אריה, בן־יוסף .23

13—1 / ל׳ / עו״מ לנוער, בספרותנו המתבגר דמות גרשון, ברגסון .24

/ המשותף הבית סיפורי / מבולבלת אמא / ועולמו אדם (ביקורת) ראשון במבט גרשון, ברגסון .25
49—46 / ל׳ / ב׳ חלומות, של זרעים

/ ב׳ קסמים, שמלח / הגישוש כלבת מיני / מזמרת מחברת / חצות של תקון גרשון, ברגסון .26
43—41 / ל״א

27—24 / ל״ב / עו״מ סיפורת, שאינם לילדים ספרים גרשון, ברגסון .27

/ לאמהות מזמור שיר / וומבל משפחת בני הרפתקאות (ביקורת), ראשון במבט גרשון, ברגסון .28
/ ב׳ גדולה, בארץ קטנות עיניים / לדרך יוצא דובי / אוהבת לא אוהבת / גלגלים

38—34 / ל״ב

35—27 / ל״ג / עו״מ לנוער, בספרותנו וסיומים פתיחות גרשון, ברגסון .29

10—3 / ל״ד / עו״מ לילדים, המודרנית בשירה החינוכיים הערכים גרשון, ברגסון .30

/ בגללם הכל / הקטן ועוג הגדול עוג / ההר ראש אל (ביקורת), ראשון במבט גרשון, ברגסון .31
43—40 / ל״ד / ב׳ בבומל, שלושה / פרבום

26—21 / ל״ה / עו״מ קורצ׳אק, ע״ש לנוער ספרים סידרת גרשון, ברגסון .32

29—28 / ל״ה / עו״מ המיצר, מן גרשון, ברגסון .33

/ יותר לגבוה ויישום הרך לגיל סידרה / לקרוא אדע מתי (ביקורת), ראשון במבט גרשון, ברגסון .34
חדש, כל אין במערב / שועלים משלי / לילד אספר מה / ואני גילי / משלי ציד כלב

47—44 / ל״ה / ב׳

של האדום זנבה / במוזיאון הרפתקה / לילדים שירים רגע, (ביקורת), ראשון במבט גרשון, ברגסון .35
42—37 / ל״ו / ב׳ אתמול, של העולם / אופרמן בני / פנדה / עכברים זולל חתול / הקשת

11—4 / ל״ז / עו״מ לילדים, שבספרותנו יצירות במבחר אחדות־ישראל של מוטיבים גרשון, ברגסון .36

48—45 / ל״ז / ב׳ בית מחפשת טיטי / הקצר הלילה (ביקורת), ראשון במבט גרשון, ברגסון .37
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! הגן בתוך / חרוזים של סל / ילד פעם היה אחד כל (ביקורת), ראשון במבט גרשון, ברגסון .38
45—41 / ל״ח / ב׳ לא, לפעמים עצוב לפעמים / לילה גמדי

/ קסם סידרת / רעב לא ירמי / הבגדים ספר / הפלא כנור (ביקורת), ראשון במבט גרשון, ברגסון .39
125—121 / ל״ט־מ / והמדבר הזקן / אחר־כך קרה מה יודע אתה

14—7 / ל״ט־מ׳ / עו״מ לתלמידים, מהגה קריאה הרגלי על מחקר אריה, לוי גרשון, ברגסון .40

32—30 / ל׳ / עו״מ הרפתקאות, לספר כרקע השואה שמואל, ברגסון .41

18—14 / ל׳ / עו״מ למתבגרים, בספרות הדובר טון על מירי, ברוך .42

25—21 / ל״ד / עו״מ עמיר, אנדה שירת את מאפיינים קוים מירי, ברוך .43

16—13 / ל״ו / עו״מ גולדברג, ל׳ של הילדים ביצירת הומוריסטיים יסודות מירי, ברוך .44

27—24 / /ל״ז עו״מ הזז, לחיים נטוי״ ב״אופק חוזר עיון :שנה שלושים לאחר עדתי מיזוג מירי, ברוך .45

31—29 / ל״ח / עו״מ ילדים, בספרות גולדברג ל׳ של עזבונה על משהו עוד מירי, ברוך .46

52—47 / ל״ט־מ׳ / עו״מ לילדים, העבריות הנונסנם יצירות על מירי, ברוך .47

26—24 / ל׳ / עו״מ אחד, ותרשים שירים שני על אמירה, ברזילי .48

52 / /ל״ג ב׳ תושיה, מגלים ש״י ילדי אמירה, ברזילי .49

30—29 / ל״ה / עו״מ שניה, פגישה אמירה, ברזילי .50

54—52 / ל״ז / ב׳ שומאיש, מעמק הקרנף ולבני הבודד ג׳ורג׳ אמירה, ברזילי .51

54—53 / ל״ט־מ׳ / עו״מ גפן, יהונתן בשירת צורניים אמצעים אמירה, ברזילי .52

23—21 / ל״ז / עו״מ ירושלים, על שירים שני חמוטל, בר־יוסף .53

28—24 / ל״ט־מ׳ / עו״מ ילדים, כסופר שופמן ג׳ נורית, גוברין .54

58—55 / ל״ט־מ׳ / עו״מ טשרנוביץ־אבידר, ימימה של הילדים חבורות על רות, דותן גפן .55

51—50 / ל׳ / ב׳ נעורים, יומן צפרירה, גר .56

45 / ל״א / ב׳ ובסתר, באור צפרירה, גר .57

46 / /ל״א ב׳ בהחלט, סודי או שרוני של יומנו צפרירה, גר .58

41 / ל״ב / ב׳ טיקה, חברתי צפרירה, גר .59

48 / ל״ג / ב׳ בן־עזר, אהוד של סיפוריו על צפרירה, גר .60

55—54 / ל״ז / ב׳, בוגר, אח צפרירה, גר .61

53 / ל״ח / ב׳ מומו, צפרירה, גר .62

15—11 / ל״ד / עו״מ והקורא, שלונסקי אברהם אברהם, גרין .63

33—29 / ל״ב / מ׳ אב״י, לבית הבכור שרה, דגן .64

29—27 / ל׳ / עו״מ ילדים, וספרות ילדים תיאטרון על הרהורים ירדנה, הדם .65

44 / ל״א / ב׳ דחליל, של געגועיו ירדנה, הדס .66

46—44 / ל״ב / ב׳ נצח, לחיי שזכה חמור על ירדנה, הדם .67

54—52 / ל״ד / מש״ב להינשא, מסרבת סינדרלה ירדנה, הדם .68

14—11 / ל״ח / עו״מ זאב, של בשירו עיון ״עתה״, סולקין, דליה ירדנה, הדם .69

30—27 / ל״א / עו״מ תומי״, עם ביד ״יד הספר, של מודרכת לקריאה הצעה שמואל, הופרט .70

44—40 / /ל״ג מ׳ דודים, סיפורי שמואל, הופרט .71

128—126 / /ל״ט־מ׳ ב׳ באים״, ב״כבאים מדי מדוקדק עיון שריפה, שמואל, הופרט .72
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29—28 / ל״ז / עו״מ יהושע, ב. א. פי על המאהב״ של ״הסבתא אריאל, הירשפלד .73

61—59 / ל״ג / מש״ב ספרים, לחנות שנכנס מי נירה, הראל .74

105—103 / ל״ט־מ׳ / עו״מ ? סופרת נראית איך נירה, הראל .75

19—9 / ל״א / עו״מ ילדים, בשירי הדידאקטי ההכוון משיטות כמה על שלמה, הראל .76

20—12 / ל״ז / עו״מ אקטואלי, בסיפור עיון גולדברג) (ל׳ הקטנה״ שבא ״מלכת שלמה, הראל .77

52 / ל״ח / ב׳ מלך, דומם... כל עדה, הרצברג .78

39—38 / /ל״ג ח״ק מאן, תומס מתוך אסתר, טרסי־גיא חוה, ויזל .79

36—35 / ל״ו / ח״ק משלי, ציד כלב מתוך אסתר, טרסי־גיא חוה, ויזל .80

116—115 / ל״ט־מ׳ / ח״ק רובינשטיין, ארתור אסתר, טרסי־גיא חוה, ויזל .81

36—33 / ל׳ / עו״מ ולנוער, לילדים בספרים השואה מאיר, וייל .82

47 / ל״א / ב׳ המשותף, הבית סיפורי אלכם, זהבי .83

61—60 / ל״ד / מש״ב טשרנוביץ, ימימה את .אוהב אני למה אלכם, זהבי .84

45—44 / ל״ו / ב׳ קרב, דו אלכם, זהבי .85

50—39 / ל״ח / מש״ב ילדים, בספרות רחוקה קרובה מציאות אלכם, זהבי .86

64—59 / ל״ט־מ׳ / עו״מ הנעורים, לבני ספרות אלכם, זהבי .87

102—98 / ל״ט־מ׳ / עו״מ הבוקר, סימוני עלילות יפרח, חביב .88

45—42 / ל׳ / עו״מ אגדות, של גלגולן על לאה, חובב .89

26—20 / ל״א / עו״מ לשואה, כראי וספרותם ילדים לאה, חובב .90

18—9 / ל״ג / עו״מ הילדים, בשירת ועיצובם השחרור מלחמת הדי לאה, חובב .91

33—26 / ל״ד / עו״מ לילדים, ;ינגר בשבים בסיפורי ריאלי והבלתי הריאלי לאה, חובב .92

49—48 / ל״ה / ב׳ קיבוץ, ילדי על שירים לאה, חובב .93

12—3 / ל״ו / עו״מ גולדברג, ל׳ של הילדים בשירת ועיצובם מצויירים הבאי שירי לאה, חובב .94

44—37 / ל״ז / עו״מ גולדברג, ל׳ של הילדים ביצירת הומוריסטיים יסודות על עוד לאה, חובב .95

19—15 / ל״ח / עו״מ הבריחה, חלום לאה, חובב .96

39—30 / ל״ט־מ׳ / עו״מ ביאליק, של הילדים בשירת ההומונימים לאה, חובב .97

40—38 / ל״א / מש״ב תשמ״ב, לשנת זאב פרם בחלוקת דברים בנימין, טנא .98

40—39 / ל״ב / ב׳ המכשפות, ציד אסתר, גיא טרסי .99

57—55 / ל״ב / מש״ב קורצ׳אק, של לילדים ספרים אסתר, גיא טרסי .100

39—38 / ל״ג / ח״ק מאן, תומם מתוך ויזל, חוה אסתר, גיא טרסי .101

39—38 / ל״ד / ח״ק עוז, ועמום גולדברג ל׳ מתוך אסתר, גיא טרסי .102

42—41 / ל״ה / ד׳ לינדגרן, אסטריד אסתר, גיא טרסי .103

88—82 / ל״ט־מ׳ / עו״מ הישראלית, לילדים בספרות משתקפים שהם כפי קיבוץ ילדי אסתר, גיא טרסי .104

36—35 / ל״ו / ח״ק משלי, ציד כלב מתוך ויזל, חוה אסתר, גיא טרסי .105

116—115 / ל״ט־מ׳ / ח״ק רובינשטיין, ארתור ויזל, חוה אסתר, גיא טרסי .106

43—42 / ל״ב / ב׳ בשלום, קיום דו שלומית, יונאי .107

50—49 / ל״ג / ב׳ חמסין, ביום קרים מים ככוס שלומית, יונאי .108

37—35 / ל״ה / עו״מ וזאב, ילן אצל האב מות בנושא הטיפול שלומית, יונאי .109
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26—22 / ל״ו / עו״מ גפן, יונתן בשירי ונשואיים לוואיים תואר שמות ויולט, כהן .110

47—44 / ל״ד / ב׳ שיקומי, במיון — דוידי מאירה, לניאדו כרמי .111

אגמון, דוד של בשיריו הדיאלוגית הפילוסופיה של השתקפותה או ואחדות רחק מאירה, לניאדו כרמי .112
15—10 / ל״ב / עו״מ

24—20 ל״ח / עו״מ ילדים, ספרות באמצעות הנמוך העצמי הדמוי שינוי לוינגר, מ׳ מאירה, לניאדו כרמי .113

20—18 / ל״ה / עו״מ תיאטרלי, מופע או ספרותי מופע איה, לבין .114

81—76 / ל״ט־מ׳ / עו״מ וטלויזיה, ספרות ספר איה, לובין .115

14—7 / ל״ט־מ׳ / עו״מ לתלמידים, מהנה קריאה הרגלי על מחקר גרשון, ברגסון אריה, לוי .116

52 / ל״ה / ב׳ יחסים, ניתוק : ומיקלוש גליה סימה, לוין .117

/ עו״מ ילדים, ספרות באמצעות הנמוך העצמי הדימוי שינוי מאירה, כרמי־לניאדו מירה, לוינגר .118
24—20 / ל״ה

34—31 / /ל״ה עו״מ המטמון׳ סוד בספר והשכול המוות בעיח עם התמודדות מירח, לוינגר .119

17—11 / ל״ה / עו״מ להצגה, ממעשיה אליעזר, מרכוס .120

133—131 / ל״ט־מ׳ / מ׳ בסמינר, ילדים ספרות בהוראת הפרובלמטיקה על הרהורים נחמה, ניצן .121

111—109 / ל״ט־מ׳ / עו״מ לילדים, עתון עורך של עולמו שלמה, ניצן .122

14—11 / ל״ה / עו״מ זאב, של בשירו עיון ״עתה״, הדס, ירדנה דליה, סולקין .123

51—49 / ל״א / מ׳ הקטן הנסיך בהוראת ניסוי נחמה, פלס .124

8—3 / ל״א / עו״מ מבוגרים, לספרות ילדים ספרות בין מאיה, פרוכטמן־אגמון .125

20—16 / /ל״ד עו״מ הילדים, בשירת לשוניים אספקטים מאיה, פרוכטמן־אגמון .126

/ עו״מ ילדים, בספרות הומור כיוצרות משמעות ושןבות צליל שוות מלים מאיה, פרוכטמן־אגמון .127
21—17 / ל״ו

28—25 / ל״ח / עו״מ התרגומים, ביער אדומה כיפה נירה, פרדקין .128

46—40 / ל״ט־מ׳ / עו״מ ומקורותיו, הסיפור על — ואשמדי שלמה נירה, פרדקין .129

34 / ל״א / עו״מ יפה, כספרות זכרון ספר שלומית, רוזינר .130

45—44 / ל״ח / ,ב בוגר, אח שלומית, רוזינר .131

51—50 / ל״ג / ב׳ הספריה, מדף על ומודע מכר .132

59 / ל״ד / מש״ב זאב, בפרס דברים יעל, רוזמן .133

53—52 / ל׳ / ב׳ ואלי, רחל של הסיפור הרצליה, רז .134

33—31 / ל״א / עו״מ שטקליס, ילן מ׳ של בסיפוריה ויתמות שכול הרצליה, רז .135

23—20 / ל״ב / עו״מ הילד, של הנפשית להתפתחותו ותרומתן אגדות של קסמן הרצליה, רז .136

48—47 / ל״ב / ב׳ שומאיש, עמק הרצליה, רז .137

39—38 / ל״ה / עו״מ ילדים, לסיפור עממי מסיפור הרצליה, רז .138

43—42 / ל״ו / ב׳ עתונים, מחלק והנרי א׳ לכתה הולכת רמונה הרצליה, רז .139

44—43 / ל״ו / ב׳ השוקולד, בממלכת צ׳רלי הרצליה, רז .140

28—27 / ל״ה / עו״מ בשלכת, נעורים הרצליה, רז .141

56—55 / ל״ז / ב׳ הד, הרצליה, רז .142

50—48 ! ל״ח / ב' דוד, אני הרצליה, רז .143
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51—50 / ל״ח / ב׳ הזבובים, קלמר הרצליה, רז .144

97—89 / ל״ט־מ׳ / עו״מ ? אבלות בזמן לנחם יכולים ספרים האם הרצליה, רז .145

26—19 / ל״ג / עו״מ בורלא, לי. הגזול״ ״הדינר :בסיפור עיון צילה, רון .146

145—134 / ל״ט־מ׳ / מ׳ ומהנה, נבונה קריאה לקראת צילה, רון .147

23—19 / ל׳ / עו״מ גיל, לכל ספר מרים, רות .148

47—45 / ל״ג / ב׳ גלגלים, האוהבים לקטנים מרים, רות .149

51—49 / ל״ז / ב׳ שירים, של שניה חגיגה מרים, רות .150

120—117 / ב׳ לקטנים, ספרים שני על מרים, רות .151

75—65 / ל״ט־מ׳ / עו״מ צרפתי, רות של האיורים על סבינה, שבייד .152

28 / ל״ב / ח״ק ביאליק, אל לרגל עליתי אליעזר, שמאלי .153

43 / ל״ה / /מ׳ העיון, בספריית ההדרכה על ורדה, שמיר .154

51—50 / ל״ה / ב׳ ורשאית, בחצר אודיסיאה סימה, שפר .155

40 / ל״א / מש״ב תשמ״ב, לשנת זאב פרם תקוה, שריג .156

המחברים שמות לפי הספרים רשימת

29 / ל״ה / 1982 אדם, שניה, פגישה פרד, אולמן .13 אש, רכב ימימה, אבידר־טשרנוביץ .1
בשכונה, סודות אין אוריאל, אופק .14 56 / ל׳ / 1979 ברונפמן,

13 / ל׳ / 1975 פועלים, ספריית * לצפון, יוצא דובי ימימה, אבידר־טשרנוביץ .2
החתול של הזכוכית סנדל אוריאל, אופק .15 37 / ל״ב / 1982 פועלים, ספריית

דביר, אגדות, של גלגולן במגפים, משלנו, אחד ימימה, אבידר־טשרנוביץ .3
13 / ל״ה /1981 רשפים, ספרי 55 / מ׳—ל״ט / תש״ז טברסקי,
— העברית הילדים ספרות אוריאל, אופק .16 הסתרים, במעגל ימימה, אבידר־טשרנוביץ .4

5 / ל״ה / תשל״ט ת״א, ההתחלה 55 / מ׳—ל״ט / 1955 שטרן, י.
פחד, של דקות חמש אוריאל, אופק .17 הביתה, ימימה, אבידר־טשרנוביץ .5

29 / ל״ג / 1974 פועלים, ספריית 55 / מ׳—ל״ט / 1958 תשי״ח עובד, עם
הגשרים, ליל אוריאל, אופק .18 ,52 מבצע ימימה, אבידר־טשרנוביץ .6

55 / ל״א / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ 55 / מ׳—ל״ט /1971 מסדה,
תחנה, ועוד טחנות שבע אוריאל, אופק .19 המדע יסודות להכרת סידרה אור, אביעם .7
29 / /ל״ג )1956 ראשונה (מהדורה 1980 יבנה, 48 / כ״ט /1981 מסדה, והסביבה,
פועלו — הילדים אל לי אלכה אוריאל, אופק .20 נבו, הר מול בית ישראל, אבן־גור .8

הילדים, בספרות ביאליק של 52 / ל״ב / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ
30 / ל״ז / תשמ״ד דביר, הקשת, של האדום זנבה אילנה, ישראלי אבן־טוב .9
סיפורים הגן, בתוך (כינס) אוריאל, אופק .21 35 / ל״ח ,38 / ל״ו / 1983 כתר,

ביאליק, ח״נ בידי מתורגמים לילדים 14 / ל״ב / 1959 דביר, ראשון, גשם דוד, אגמון .10
42 / ל״ח ,35 / ל״ז ,27 / ל״ו / תשמ״ג דביר, צלמות, בגיא סיני, אדלר .11
הלויתן, לגבעת מעבר אוריאל, אופק .22 23 / ל״ה / תשמ״א ושם, יד
60 / ל״ז / 1983 כתר, ההיפופוטם, גבעת חגית, אהרונוף .12

.* 54 / ל״ח / תשמ״ג פועלים, ספריית
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ספרים, להם תנו אוריאל, אופק .23
64 / מ׳ —ל״ט / 1978 פועלים, ספריית

טיקה, הברתי דורית, אורגד .24
41 / ל״ב ,53 / ל״א / 1981 המאוחד, הקיבוץ

אחת, לשנה אורחת דורית, אורגד .25
50 / /ל״ד 1982 כתר,

חדש, מקום אל דורית, אורגד .26
61 / ל״ז / 1983 דביר,

בעונה, שלא אבטיחים דורית, אורגד .27
106 / מ׳—ל״ט / 1980 מסדה,

סורגת, סבתא אורי, אורלב .28
49 / כ״ט / 1981 מסדה,

לשיר, תן העיר ראש אורי, אורלב .29
50 / כ״ט /1981 מסדה,

עופרת, חיילי אורי, אורלב .30
20 / ל״א / 1967 פועלים, ספריית

הכנפיים, תור אורי, אורלב .31
53 / ל״א / 1981 מסדה,

בוגר, אח אורי, אורלב .32
93 / מ׳—ל״ט ,44 / ל״ח ,54 / ל״ז / 1983 כתר,

הציפורים, ברחוב האי אורי, אורלב .33
21 / ל״א .31 / ל׳ /1981 כתר,

אורות, כיבוי משה, אורן .34
48 / ל״ה ,9 / ל״ד / תשמ״א פועלים, ספריית

* העלם, יצחק, אורפז .35
59 / מ׳—ל״ט / 1984 עובד, עם

אני, הוא הזה והילד יהודה, אטלס .36
21 / כ״ט / 1977 כתר,

10 / ל״ד / אני, הוא הזה הילד יהודה, אטלס .37
בבטרסי, אפלות מזימות ג׳ואן, איקן .38

51 / ל״ב / 1982 זמורה־ביתן־מודן,

מטריה, צפה עפה אורה, איתן .39
49 / כ״ט / 1981 עובד, עם

היה, שלנו אבא אורה, איתן .40
47 / ל״ו / 1982 המאוחד, הקיבוץ

גדולה, בארץ קטנות עיניים מינה, איתן .41
6 / ל״ז ,38 / ל״ב ,54 / ל״א / 1981 מסדה,

הקטן, הנסיך סנט־אנטואן, אכזופרי .42
18 / ל״ח ,49 / ל״א ,24 / ל״א / 1962 עובד, עם

סיני, שכרון אריה, אלדד .43
50 / ל״ד / 1982 כתר,

מציירת, מחברת אסתר, לנואל גיל, אלדמע .44
42 / ל״א / מסדה

ורודים, משקפים מרים, אלון •45
52 / ל״א / 1981 כתר,

קיבוץ, של בית אלף עזריה, אלון .46
54 / ל״ה / 1982 המאוחד, הקיבוץ

הדרך, קפיצת לובה, אליאב .47
11 / ל״ז / 1970 עובד, עם

שמיל, החתול תלמה, אליגון־רוז .48
60 / ל״ז / 1983 כנרת,

במוזיאון, הרפתקת י, בורביץ ח, אלמוס .49
37 / ל״ו / 1983 ומסדה, ת״א מוזיאון

עניים, שמחת נתן, אלתרמן .50
94 / מ'—ל״ט / תשי״ג לספרות, מחברות

אופ, מארץ הקוסם אד, אמברלי .51
47 / כ״ט / 1980 המאוחד, הקיבוץ

הקוטב, אל המסע רואלד, אמונדסן .52
51 / ל״ב / 1982 אלישר,

?, תודה מה על אנדה, אמיר־פינקרפלד .53
55 / ל׳ / 1981 דביר,

החרדונים, עושים מה פנחס, אמיתי .54
55 / ל״ו / 1980 מסדה,

הגמדים, במדינת לאה, אמיתן .55
8 / כ״ט / תשי״ח טברסקי,

והמבול, היונה עילם, הילד לאה, אמיתן .56
56 / ל׳ / 1980 דביר,

53 / ל״ח / זמורה־ביתן, מומו, מיכאל, אנדה .57
בונה, כנף רות, אנדרהיל .58

57 / ל״ג / 1982 המאוחד, הקיבוץ
וחברה, ילדות אריקסון, .59

93 / מ׳—ל״ט / 1961 פועלים, ספריית
המאוחד הקיבוץ הד, ויליאם, ארמסטרונג .60

55 / ל״ז ,48 / ל״ו / תשמ״ג
בשירתו ועיון חקר שלונסקי, אברהם יעקב, בהט .61

15 / ל״ד / 1982 דביר, —יחדיו ובהגותו,

ואתה, אני שיח בסוד מרטין, מרדכי בובר .62
32 / ל״ה / 1963 ביאליק, מוסד

ובורים, פולגה דה אולגה מייקל, בונד .63
48 / ל״ו / תשמ״ג זמורה־ביתן־מודן,

פנדה, זוסן, בונרם .64
40 / ל״ו / 1982 פועלים, ספריית

לילדים, — ידיך במו נינט, בורוכוב .65
25 / ל״ב / 1982 מסדה

מולדת, קסמי יהודה, בורלא .66
19 / ל״ג / תשי״ד יבנה,

הצבעים, .מכל שירים עודד, בורלא .67
23 / ל״ח / עובד, עם

ה-חוץ, בתוך עודד, בורלא .68
95 / מ׳—ל״ט / עובד עם
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ותרומתן אגדות של קיסמן ברונו, בטלהיים .69
הילד, של הנפשית להתפתחותו

,13 / ל״ה ,27 / ל״ג ,20 / ל״ב / 1980 רשפים,
107 / מ׳—ל״ט ,26 / ל״ח

ופזמונות, שירים נחמן, חיים ביאליק .70
/ תשכ״א דביר ,10 ל״א / תשט״ו דביר,

30 / מ׳—ט ל״
היום, ויהי נחמן, חיים ביאליק .71

29 / ל״ד / תש״ט דביר,
האגדה, ספר ורבניצקי, נחמן, חיים ביאליק .72

23 / ל״ח / ונרל״ז דביר,
משלי, צייד כלב יהואש, ביבר .73

,35 / ו ל״ ,45 / ל״ה ,55 / ל״ג / 1982 עובד, עם
88 / מ׳—ט ל״

רימון, סיירת עלילות יהואש, ביבר .74
31 / ל״ג / 1974 עובד, עם

ליהודה, הראשון המפקד יהואש, ביבר .75
32 / ל״ג / 1978 שרברק,

מינכהאוזן, הברון הרפתקאות גוטפריד, בירגר .76
56 / ל״ח / 1983 מסדה,

באפי, זאת מי דוקה, על סיפורים רעיה, בלטמן .77
47 / ל״ו /

הפלא, כנור קוונטין, בלייק .78
128 / מ׳—ל״ט / 1983 עובד, עם

קטנה, היתה כשאמא חגית, בנזימן .79
48/ ל״ד ,21 / כ״ט / תשל״ז דביר,

54 / ל״ה דביר קטן, היה כשאבא חגית, בנזימן .80
? מותר לאמא למה חגית, בנזימן .81

21 / כ״ט / 1979 בתר,
ארוזות, לא מתנות נעמי, בן־גור .82

58 / ל״ז / 1983 כתר־לי,

שובבים, שירים דתיה, בן־דור .83
19 / ל״ו ,39 / כ״ט / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

הכנעאידים, סודות מוטי, בן־ינאי .84
56 / ל׳ /1981 מסדה,

במדבר, אנשים יונתן, בן־ישראל .85
14 / כ״ט / 1962 עמיחי,

קישונה, יצחק, בן־נר .86
28 / ל״ג ,18 / ל׳ / 1978 עובד, עם

השדות, מבעיר בעקבות יצחק, בן־נר .87
28 / ל״ג / 1980 כתר,

ואני, עמנואל ידידי יצחק, בן־נר .88
34 / ל״ג / 1980 כתר,

המידבר, יהודי בעקבות אהוד, בן־עזר .89
56 / ל״ח / תשמ״ג שוקן,

 ? הספרים את מספר מי אהוד, בן־עזר .90
48 / ל״ג / יבנה

הראשונה, הבאר אוצר אהוד, בן־עזר .91
48 / ל״ג / שוקן

שכזה, יקר איש משה, בן־שאול .92
50 / ל״ד / 1982 מסדה,

צ׳ופצ׳ה, על הסיפור על הסיפור משה, בן־שאול .93
44 / כ״ט /1981 מסדה,

הבודדות המלים סוד משה, בן־שאול .94
35 / ל״ג / 1970 מסדה,

היל, טייגר מסע מלכה, בן־שחר .95
57 / ל׳ / 1980 מלוא,

ערן, של הענן יעל, בן־שלום .96
59 / ל״ה / 1980 המאוחד, הקיבוץ

שולה של בגן ליאורה, בקשי־קופלמן .97
49 / ל״ב / 1982 כתר,

ים, בלב בוערת אניח עמום, בר .98
18 / ל׳ / 1970 המאוחד, הקיבוץ

היה, שלנו אבא רוני, בראון .99
58 / ל״ז / 1982 המאוחד, הקיבוץ

טכסי, לו קראנו עדינה, בראל .100
34 / ל״א / תשל״ז המאוחד, הקיבוץ

כנרת, בעין רצח דבורה, ברגמן .101
56 / ל״ח / 1983 קרני, — דביר

הקסמים, שמלת תמר, ברגמן :102
43 / ל״א /1981 כתר,

61 / ל״ז / עובד עם מ״שמה״, הילד תמר, ברגמן .103
ילד, פעם היה אחד כל תמר, ברגמן .104

55 / ל״ח ,41 / ל״ח / 1983 פועלים, ספריית

צוחקות, שיניים תמר, ברגמן .105
54 / ל׳ / 1980 כתר,

דורות שלושה גרשון, ברגסון .106
העברית, הילדים בספרות

26 / מ׳—ל״ט ,8 / ל״ח ,10 / ל״ה /

הצחוק, הנרי, ברגסון .107
39 / ל״ז / תשל״ה מס, ראובן

ידעתי, שיר פניה, ברגשטיין .108
83 / ל״ט־־מ׳ / המאוחד הקיבוץ

שם, יש שיר לכל מאיה, ופרוכטמן מירי ברוך .109
,16,3 / ל״ב ,3 / ל״א ,3 / כ״ט / 1982 פפירוס,

38 / ל״ז ,26,18,13 / ל״ו
ראשון, פרם בתיה, ברון .110

3 / ל׳ / 1975 המאוחד, הקיבוץ
והילי, פילי אמירה, ברזילי .111

56 / ל׳ / 1981 כתר,

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

שועלים, משלי הנקדן, ברכיה .112
46 / ל״ה / מו״ל פלד דליה

טוב, ילד אורי, ברנשטיין .113
57 / ל׳ /1981 המאוחד, הקיבוץ

הרפתקאות אליזבת, ברספורד .114
וומבלי, משפחת בני

34 / ל״ב / 1982 זמורה־ביתן־מודן,
באים, הכבאים בלה, ברעם .115

125 / מ׳—ל״ט / תשכ״ג דביר,
חלם איש שלומיאל יצחק, זינגר בשביס .116

סיפורים, ועוד
26 / ל״ד / תשל״ח עובד, עם

גדא וביש גדא יצחק, זינגר בשביס .117
הלביאה, חלב או

27 / ל״ד / תשל״ג פועלים, ספריית
הפרא, ביער לבד יצחק, זינגר בשביס .118

56 / ל״ה / 1982 מסדה,
האור, גבורת יצחק, זינגר בשביס .119

75 / מ׳—ל״ט / 1981 פועלים, ספריית
עצוב במלך מעשה אירנה, בת־צבי .120

לו, שעזרו ובחברים
49 / ל״ד ,52 / ל״א / 1982 אלישר,

הלבן, הזאב רוני, גבעתי .121
54 / ל״א / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

’ 50 ;1 / ל׳ / דביר נעורים, יומן עמי, גדליה .122

בית, מחפשת טיטי עמי, גדליה .123
47 / ל״ז / תשמ״ג דביר,

לכיש, משואות אל רבקה, גובר .124
11 / ל״ז / תשל״ג עובד, עם

אופק, אל מאופק נורית, גוברין .125
ויצירתו, חייו שופמן, ג׳

/ תשמ״ג יחדיו, והוצאת — ת״א אוניברסיטת
24 / מ׳—ל״ט

והשטן, החתול ג׳ימס, ג׳ויס .126
48 / כ״ט /1981 עובד, עם

קטן, צריף לאה, גולדברג .127
,13 / ל״ג ,9 / כ״ט / 1978 המאוחד, הקיבוץ

108 / מ׳—ל״ט
לקוראיו, ילדים סופר בין לאה, גולדברג .128

38 / ל״ז ,38 / ל״ד / פועלים ספריית
הקטנה, שבא מלכת לאה, גולדברג .129

83 / מ׳—ל״ט ,12 / ל״ז ,11 / כ״ט / 1956 צבר,
ואדום, תכלת לאה, גולדברג .130

13 / ל״ג / תשל״ה המאוחד, הקיבוץ
עננים, בואו לאה, גולדברג .131

39 / ל״ז ,13 / ל״ו / תשמ״ג פועלים, ספריית
חרוזים, של סל ברודי, גולדהירש, .132

41 / ל״ח / פלד דליה
58 / ל״ז / 1983 טלי, תעלולי יהודה, גור־אריה .133
אותי, מכירים לא אתם ריקי, גושן .134

59 / ל״ז / חיפה אני, הוצ׳
46 / ל״ו / שלנו הוצ׳ שלי, רק זה טומי, גיל .135
המכשפות, סוד עפרה, גלברט .136

39 / ל״ב / המאוחד, הקיבוץ
קטן, בארנב מעשה זרובבל, גלעד .137

48 / ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ
הירח, של הילדים הם הכוכבים יהונתן, גפן .138

53 / מ׳—ל״ט ,3 / ל״א ,7 / כ״ט / 1974 דביר,
עשר, הששה הכבש יהונתן, גפן .139

10 / כ״ט / 1979 נושי, הוצ׳
אחד, חתול על שלם ספר יהונתן, גפן .140

60 / ל״ז / 1980 כנרת,
במיוחד, אוהבת שענת שירים יהונתן, גפן .141

53 / מ׳—ל״ט / 1969 דביר,
(ערכו), תלמה אליגון דניאלה, גרדוש .142

ראשונים, סיפורים 100
58 / ל״ז / 1983 כתר,

השני המסע בבומל, שלושה ק׳, גרום .143
אחת, בסירה השלושה של

42 / ל״ד / תשמ״ב גמיר,
קרב, דו דויד, גרוסמן .144

35 / ל״ח ,44 / ל״ו / 1982 מסדה,

אני, כזה רבקה, גריכטר .145
21 / ל״ח / ת״א ברונפמן,

הטל, בטיפת פטיטון משה, גרנות .146
60 / ל״ז / 1983 כנרת,

ארבע, על העיר מיכאל, גרעין .147
55 / ל׳ / 1980 בתר,

הזכוכית, ומעופפלית צ׳רלי רואלד, דאל •148
43 / ל״ו ,56 / ל״ג / 1982 זמורה־ביתן־מודן,

השוקולד, בממלכת צ׳רלי רואלד, דאל .149
43 / ל״ו / 1982 מודן, זמורה־ביתן־

חשבתי, הופ נאוה, פוקס אורה, דביר .150
49 / כ״ט / 1981 מסדה,

בעיניים לקרוא גייזל) (תיאודור סוס דוקטור .151
54 / ל״ג / 1982 כתר, עצומות,

לחשוב, טוב כמה גייזל), (תיאודור סוס דוקטור .152
55 / ל״ג / 1982 כתר,

אוהב, ולא רעב לא גייזל), (תיאודור סוס דוקטור .153
55 / ל״ג / 1982 כתר,
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פרבום, ריבה, דותן .154
42 / ל״ד / 1982 פועלים, ספריית

נסים, והשוטר הקטן דני דינה, דז׳יטלובסקי .155
15 / ל״ח / תשכ״ח פועלים, ספריית

שתיים, נגד שניים צ׳ארלם, דיקנס .156
54 / ל״א /1981 המאוחד, הקיבוץ

חמודי, הודי ואביטל, משה דפנא .157
6 / ל״ד ,53 / ל״ג / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

שומאיש, מעמק הבודד ג׳ורג׳ אימי, דרוס .158
52 / ל״ז / 1983 כתר,

שומאיש, מעמק הקרנף לבני אימי, דרום .159
52 / ל״ז / 1983 כתר,

ים, אל מדן מסע — הירדן רנה, הברון .160
56 / ל״ה /1981 עובד, עם

וערכו), (לקטו מטעמי וקשתי ירדנה הדם .161
? לילד אספר מה

46 / ל״ה ,48 / ל״ד / תשמ״ב עמיחי,
דוד, אני אן, הולם .162

48 / ל״ח / 1983 פועלים, ספריית
תומי, עם ביד יד הילדה, הופרט .163

27 / ל״א / ומורשת פועלים ספריית
דודים, סיפורי שמואל, הופרט .164

40 / ל״ג ,55 / ל״א / תשמ״א פועלים, ספריית
אחר־כך, קרה מה יודע אתה חנה, הורן .165

130 / מ׳—ל״ט / 1983 דביר,
מזלות, חגורת חיים, הזז .166

24 / ל״ז / 1958 עובד, עם
פינוקי, איפה אריק, היל .167

57 / ל״ז / 1983 שוקן,
הסיפור, מן שקפץ החתול בן, הכט .168

55 / ל״ח / 1983 כתר
יכול, לא אחד אף לראות אותי ע׳, הלל .169

75,30 / מ׳—ל״ט / 1967 מסדה,
שמחה, דודי ע׳, הלל .170

75 / מ׳—ל״ט / 1965 המאוחד, הקיבוץ
שמחה, דודי קול ע', הלל .171

75 / מ׳—ל״ט / 1972 המאוחד, הקיבוץ
מיתולוגיה, עדית, המילטון .172

56 / ל״ה / 1982 מסדה,
הטוב, האריה משל ארנסט, המינגווי .173

50 / ל״ב /1981 עובד, עם
שלי, החוט מיכל, הסטרין .174

57 / ל״ז / 1983 דביר,
צרות, נירה, הראל .175

54 / ל׳ ,21 / כ״ט / 1980 מסדה,

אפשר, ואי כן דוקא נירה, הראל .176
38 / כ״ט ,59 / ל״ה / 1981 עובד, עם

המשותף, הבית סיפורי נירה, הראל .177
8 / ל״ז ,47 / ל״א ,48 / ל׳ / 1981 כתר,

באלבום, מסתכלת עליזה העזה נירה, הראל .178
59 / ל״ז / 1983 כתר,

ירח, טוב לילה מרגרט, בראון וייז .179
116 / מ׳—ל״ט / 1983 אדם,

הברבור, תרועת ב., א. ווייט .180
51 / ל״ב / 1982 זמורה־ביתן־מודן,

וחסום, הכלב וולטיר, .181
55 / ל׳ / 1981 עובד, עם

.ואני, טוליפ דליק, וולניץ .182
38 / ל״ז ,54 / ל״ח / 1983 אדם,

רעב, לא ירמי ברברה, ויליאמס .183
129 / מ׳—ט ל״ / 1983 עובד, עם

ירח, טוב לילה מרגרט, וייז .184
54 / ל״ח / 1983 אדם,

וגנו, הענק אוסקר, וילד .185
52 / ל״א / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

המערה, דורית, וינר .186
60 / ל״ז / המאוחד הקיבוץ

ואני, ליל גמדי מלכה, ויינריב .187
42 / ל״ח / יסוד,

בנות, ארבע כנגד שפרה, וינשטוק־כרמל .׳־188־‘
48 / ל״ו / 1982 טרקלין,

שגדלה, ילדה נעמי, וישניצר .189
3 / ל׳ / 1976 המאוחד, הקיבוץ

והמדבר, הזקן רד, ון־דורן .190
131 / מ׳—ל״ט / 1983 סער,

סטרוגוב, מיכאל ז׳ול, ורן .191
52 / ל״ב / 1981 כתר,

שלי, אבא בר, פרחי זאב, .192
87 / מ׳—ל״ט / 1981 המאוחד, הקיבוץ

נינה, סבתא אצל עליזה, זוהר־עמיר .193
84 / מ׳—ל״ט ,6 / ל״ז / תש״מ פועלים, ספריית

ברחוב, לשרוק אוהב אני נורית, זרחי .194
8 / ל״ד ,9 / כ״ט / 1967 מסדה,

רובידהוד, הילדה נורית, זרחי .195
8 / ל״ז ,56 / ל״ה / תשמ״ג פועלים, ספריית

תשתקי, יפה לדבר יכולה לא את אם נורית, זרחי .196
58,3 / ל׳ /1981 פועלים, ספריית

העיר, כל על פס נורית, זרחי .197
75 / מ׳—ל״ט / 1975 מסדה,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שטוחה, וקדרה עץ כף נורית, זרחי •198
75 / מ׳—ט ל״ / 1976 מסדה,

משושים, נורית, זרחי .199
75 / מ׳—ל״ט / 1979 מסדה,

ישנונה, נורית, זרחי .200
75 / מ׳—ל״ט / 1978 כתר,

מרכבות, אלף נורית, זרחי .201
75 / מ׳—ל״ט / 1979 פועלים, ספריית

חוץ, ילדת נורית, זרחי .202
87 / מ׳—ל״ט / 1978 זמורה־ביתן־מודן,

דודיק, יפרח, חביב .203
88 / מ׳—ל״ט / 1966 מסדה,

מה, ויהי לחזור מעוז, חביב .204
6 / ל״ז / 1979 שרברק,

במבחן, חברות מעוז, חביב .205
18 / ל׳ / 1979 המאוחד, הקיבוץ

הגישוש, כלבת מיני משה, חייכמן .206
42 / ל״א / 1981 הדר,

ואני, פלטרו ח׳, חימנז .207
91 / מ׳—ל״ט / תשט״ז עובד, עם

לה, נדמה כרמלה ובלפור, הרצל חקק .208
50 / ל״ב / 1981 אלישר,

ושורי, גורי אורי משה, טבנקין .209
, ״ 49 / ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

נוח, יורם, טהרלב .210
55 / ל״ה / 1982 המאוחד, הקיבוץ

מור, תולדות אלה בנימין, טנא .211
75 / מ׳—ל״ט ,30 / ל״ג / 1977 פועלים, ספריית

בצרה, ידיד בנימין, טנא .212
30 / ל״ג ,35 / ל״א / עובד עם

השלישית, החצר בנימין, טנא .213
50 / ל״ה ,32 / ל״ג / 1982 עובד, עם

הערמון, עץ של בצילו בנימין, טנא .214
28 / ל״ג / 1973 פועלים, ספריית

נעורי, עיר אל בנימין, טנא .215
30 / ל״ג / 1982 עובד, עם

נסיכה, הציל שהוא מי נגה, טננבאום .216
49 / ל״ג / תשמ״ב זמורה־ביתן־מודן,

לשכוח, שקשה רגע יונה, טפר .217
55 / ל״ה / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

המאהב, ב׳, א׳ יהושע .218
30 / ל״ז / עובד, עם

הזבובים, קלמר נורית, יובל .219
50 / ל״ח / 1983 כתר,

לענן, אביב בין סיפורים ועוד נתן, יונתן .220

7 / ל׳ /1971 פועלים, ספריית
האפורים, הנירים אל נתן, יונתן .221

15 / ל״ג / המאוחד, הקיבוץ
מקשט, אני יהודית, ילין־גינת .222

ומספרים, נייר צבע
24 / ל״ב / 1982 יבנה, — אורנשטיין

הראשון, הצחוק מרים, ילן־שטקליס .223
93 / מ׳—ל״ט / 1966 עקד,

גמדים, רצו אצו מרים, ילן־שטקלים .224
10 / כ״ט / דביר,

דני, ספר מרים, ילן־שטקליס .225
24 / ל׳ / 1957 דביר,

בחלומי, מרים, ילן־שטקליס .226
3 / ל״ב ,24 / ל׳ / 1957 דביר,

סוד, לי יש מרים, ילן־שטקליס .227
3 / ל״ב ,24 / ל׳ / ,1957 דביר,

הגדי, שיר מרים, ילן־שטקליס .228
68 / מ׳—ל״ט ,3 / ל״ב ,24 ל׳ / ,1957 דביר,

ילדות, מרים, ילן־שטקלים .229
90 / מ׳—ל״ט / 1966 עקד,

וגלום, חיים מרים, ילן־שטקלים .230
31 / ל״א / 1978 ספר, קרית

שקר, מרים, ילן־שטקלים .231
31 / ל״א / 1966 עקד, הוצאת

חזרתי, לא לגיטו שרה, ירושלמי .232
24 / ל״ה / תש״ם ושם, יד

לאמהות, מזמור שיר אלבר, כהן .233
35 / ל״ב / 1961 זמורה־ביתן־מודן,

כחולה, עיר דליה, ב׳ כהן .234
56 / ל״ג ,37 / כ״ט /1981 מסדה,

וסמי, אורי דליה, ב׳ כהן .235
42 / ל״ב / 1981 מסדה,

לקרוא, אדע מתי מרים, כהן .236
44 / ל״ה /1981 עובד, עם

לישון, רוצות שאינן מחשבות שלומית, כהן .237
21 / כ״ט / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

עצובים, ענבים הם הצימוקים שלומית, כהן .238
50 / ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

הכיתה, של הגיבור רות, כץ־ירדני .239
36 / כ״ט /1981 אלישר,

המטמון, סוד מאירה, כרמי־לניאדו .240
31 / ל״ה / 1981 ש״י,

עולם השקפות מאירה, כרמי־לניאדו .241
ילדים, בספרות והשתקפותן

20 / ל״ח / 1983 דביר,
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הגרוטאות, חצר שרה, לבני •242
48 / כ״ט /1981 אלישר,

השנה, כל וקרפדי צפרדי ארנולד, לובל .243
55 / ל״ח / 1982 אדם,

שמלך, מארץ המלך התחתן לא למה לריסה, לוין .244
53 / ל״ה / 1984 רשפים,

הלבן, פנג ז׳ק, לונדון .245
48 / ,ול״ / 1982 כתר,

הארנבונים, בגן ליאו, ליאוני .246
53 / ל״ג / 1982 עובד, עם

18 / ל׳ / עמיחי אני, זה פיקי אירנה, ליבמן .247

חברים, המון אירנה, ליבמן .248
54 / ל״ג / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

אוהבת, לא אוהבת זאב, ליכטנזון .249
37 / ל״ב / כתר

 מיפן, הילדה מאן נוריקו אסטריד, לינדגרן .250
11 / כ״ט / 1957 פועלים, ספריית

מאפריקה, הילדה סיאה אסטריד, לינדגרן .251
11 / כ״ט / 1957 פועלים, ספריית

הקרקס, ילדת לילבם אסטריד, לינדגרן .252
11 / כ״ט /1961 פועלים, ספריית

מתילנד, הילדה נואי אסטריד, לינדגרן .253
11 / כ״ט / 1967 פועלים, ספריית

מהולנד, הילד דירק אסטריד, לינדגרן .254
11 / כ״ט / 1970 פועלים, ספריית

מלפלנד, הילדה קרי אלה אסטריד, לינדגרן .255
11 / כ״ט / 1954 פועלים, ספריית

מדיקן, של תעלוליה אסטר־יד, לינדגרן .256
59 / ל״ז / 1983 זמורה־ביתן־מודן,

שלי, מיו מיו אסטריד, לינדגרן .257
94 / מ׳—ל״ט /1972 אפשטיין ל׳ לספרות מחברות

מציירת, מחברת ג׳, אלדמע א׳, לנואל .258
42 / ל״א / מסדה

הקצר, הלילה ישראל, לרמן .259
45 / ל״ז / 1983 עובד, עם

צוענים, של קיץ ישראל, לרמן .260
13 / ל' / 1977 עובד, עם

38 / ל״ג / אומנות קרגר, טוניו תומם, מאן .261

נעורים, אהבת אהרן, מגד •262
18 / ל׳ / 1979 דביר,

אופירה, של הצמיד רבקה, מגן .263
50 ,45 / כ״ט /1981 עובד, עם

מספרים, ראשונים רבקה, מגן .264
9 / ל״ג / 1977 מלוא,

לאבא, שלום רבקה, מגן .265

46 / ל״ח ,60 / ל״ז / תשמ״ג עובד, עם
נאמנה, ספינה קורו! פרלי, מואט .266

50 / ל״ב / 1982 זמורה־ביתדמודן,
לא, לפעמים עצום לפעמים צביה, מולד .267

43 / ל״ח / 1983 אלף,
חלומות, של זרעים לבנה, מושון .268

49 / ל׳ /1981 ענבלים,
הכחולה, הצפור מ׳, מטרלינק .269

94 / מ'—ל״ט / תרפ״ח שטיבל,
שבדרך, הטירה בני, מיטיב .270

18 / ל' / 1980 עובד, עם
המוצף, ביער הרפתקה תומס, מיין־ריד .271

55 / ל״א / 1981 כתר,
במצוקה, ספינה תומס, מיין־ריד .272

57 / ל׳ /1981 כתר,
וחלומות, פחונים סמי, מיכאל .273

18 / ל׳ ,9 / ל״ז / 1979 עובד, עם
הדוב, פו מבית שירים א׳, א׳ מילן .274

22 / כ״ט / 1962 לספרות, מחברות
גבעולי ד״ר של הדחליל ראובן, מירן .275

קריאה, סימן
44 / ל״א / תש״ם המאוחד, הקיבוץ

מכאן, תצאי עוד יונה, מלארון .276
24 / ל״ה / תשמ״א ושם, יד

תושיה, מגלים ש״י ילדי ב׳, מנוחה " .277

52 / ל״ג / תשמ״א המחברת, הוצאת
הרחוב, פנס מול יצחק, מראס .278

20 / ל״א / תשל״ה המאוחד, הקיבוץ
דירה, עבר החיות גן לאה, נאור .279

49 / ל״ד / 1982 כתר,
השחורה, השבת מרדכי, נאור .280

52 / ל״ב / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ
ואני, גילי אברהם, נוה .281

45 / ל״ה / תשמ״ב שוקן,

ונור, אור תמר, נחשון־פיש .282
26 / ל״ב / 1981 עמיחי,

שמח, שלנו בגן תמר, נחשון־פיש .283
49 / ל״ב / 1982 עמיחי,

השועלים, שוחת איבן, סאותהול .284
49 / ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ

ביידיש, עם בשירי הטפוסי הבית דב, סדן .285
38 / ל״ז / תשל״ז המאוחד, הקיבוץ

האמיתי, הגנב ויליאם, סטייג .286
56 / ל״ג / תשמ״ב עובד, עם

61 / ל״ז / 1983 שוקן, צופית, סידרת .287
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המלך בגדי אנדרסן), (עפ״י אפרים, סידרן .288
החדשים,

53 / ל״ג / 1982 עובד, עם
הקרחת, על הגן אפרים, סידון .289

58 / ל״ז / 1983 כתר,
הנדיב, העץ שלי, סילברסטיין .290

19 / ל׳ / 1980 אדם, ספרי דביר,
החבריה, וכל ומיה טל מיכל, סנונית .291

75 / מ׳—ל״ט /1977
עכשו, מטיילים ויואב אני מיכל, סנונית .292

53 / ל״א / 1976 פועלים, ספריית
הקטן, והגור יורם מיכל, סנונית .293

54 / ל׳ ,12 / כ״ט /1981 מסדה,
29 / כ״ט / היידי, יוהנה, ספירי .294
59 / ל״ז / 1981 כנרת, היידי, יוהנה, ספירי .295
ההרים, בת היידי יוהנה, ספירי .296

59 / ל״ז / 1983 כתר,
אינני, אני היום עדולה, .297

128 / מ׳—ל״ט ,22 / ל״ח / 1982 מסדה,
ואלי, רחל של הסוד צפירה, עוגן .298

58,52 / ל׳ /1981 רשפים,
סומכי, עמוס, עוז .299

4 / ל״ז ,32 / ל״ג / 1978 עובד, עם
העזה, התכלת באור עמום, עוז .300

38 / ל״ג / 1979 עובד, עם
הגובה, על דבורה, עומר .301

32 / ל״ג / 1974 שרברק,
,אתגבר, אני דבורה, עומר .302

5 / ל׳ / 1970 שרברק,
בחשכה, קורא קול דבורה, עומר .303

29 / ל״ג / 1980 זמורה־ביתן־מודן,
לכביש, מעבר דבורה, עומר .304

6 / ל׳ / 1972 שרברק,
אבי, לבית הבכור דבורה, עומר .305

3 / ל״ג / 1967 עובד, עם
והבל, קין דבורה, עומר .306

75 / מ׳—ל״ט / 1976 אפשטיין, לוין
ראשונה, פגיעה דבורה, עומר .307

84 / מ'—ל״ט /1981 שרברק,

תמר, דפי אמריקה, לך שלום דבורה, עומר .308
84 / מ׳—ל״ט / 1981 עמיחי,

לילדים, שירים רגע, פ׳, עזי .309
37 / ל״ו / 1982 מסדה,

ילדים, שירי אנדה, עמיר־פינקרפלד .310
21 / ל״ד ,10 / כ״ט / 1933 דביר,

בשלכת, נעורים מרים, עקבי,א .311
27 / ל״ה / 1982 ושם, יד

יחסים, ניתוק — ומיקלוש גליה מרים, עקביא .312
6 / ל״ז ,52 ,27 / ל״ה / 1982 ס״פ,

הילדים, מחדר ציורים משה, פאול .313
49 / ל״ב /1981 אלישר,

והקנגורו, דוט אתל, פדלי .314
53 / ל״א / 1981 מסדה,

אופרמן, בני ל׳, פויכטוונגר .315
40 / ל״ו / 1983 זמורה־ביתן,

חשבתי, הופ אורה, ודביר נאוה פוקס .316
49 / כ״ט /1981 מסדה,

אנה, כאן אל מר פין, .317
12 / ל״ח / 1979 זמורה־ביתן־מודן,

המטה, ספר סילביה, פלאת .318
52 / ל״ח / תשמ״ג עובד, עם

ההר, ראש אל ציונה, פלד .319
40 / ל״ד / 1982 מלוא,

שקיד, הרפובליקה בלייך, פנטילב .320
50 / ל״ג ,52 / ל״ב / 1981 מסדה,

הולדת, יום על נספר בואו חסידה, פעיל .321
50 / ל״ב /1981 פועלים, ספריית

שם, יש שיר לכל מירי, וברוך מאיה פרוכטמן •322
,3 / ל״ב ,3 / ל״א ,3 / כ״ט / 1982 פפירוס,

38 / ל״ז ,26 ,18 ,13 / ל״ו ,16
הכסף, חרמשנית אלינור, פרז׳ן .323

20 / ל״ו / 1980 זמורה־ביתן־מודן,
המופלאות, השנים סלמה, פרייברגר .324

109 / מ׳—ל״ט / 1964 פועלים, ספריית
הבגדים, ספר אלונה, פרנקל .325

128 / מ׳—ל״ט / 1983 מסדה,
דרך, סימני ש׳יגאל, פרץ .326

55 / ל״א / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ
בחלל, הרפתקה יואל, שלום פרץ .327

56 / ל״ח / תשמ״ג שוקן,
אתמול, של העולם סטפן, צוויג .328

41 / ל״ו / 1982 זמורה־ביתן,
חמש, עד משתים קורניי, צ׳וקובסקי .329

,38 / ל״ז / 1968 קליפורניה, אוניברסיטת הוצאת
30 / מ׳—ל״ט

מיוחדת, סיבה שום בלי נילי, צוקר .330
40 ,21 / כ״ט / 1981 פועלים, ספריית

הכורכר, גבעת שעל הצריף רוחמה, צור, .331
51 / ל״ב / 1982 אלף,
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24 / מ׳—ל״ט / תשמ״ג המאוחד, הקיבוץ

וערכו), (לקטו ירדנה, והדם מטעמה קשתי .353 דשנקה, קרל, צפק .332
? לילד אספר מה 57 / ל״ז / 1982 המאוחד, הקיבוץ

46 / ל״ה ,48 / ל״ד / תשמ״ב עמיחי, חושחשית, רות, צרפתי .333
מבולבלת, אמא דליה, רביקוביץ .354 75 / מ׳—ל״ט / 1964 עובד, עם

47 / ל׳ /1981 כתר, לקטנים. סיפורים עשרה רות, צרפתי .334
שירים, של חגיגה ערך), (בחר מנחם, רגב .355 75 / מ׳—ל״ט / 1964 המאוחד, הקיבוץ
10 / ל״א / תשל״ח עובד, עם ביוון, אשר החתולים אי אל רות, צרפתי .335

ב׳, שירים ןל חגיגה ערך), (בחר מנחם, רגב .356 75 / מ׳—ל״ט / 1980 עובד, עם
49 / ל״ז / 1983 עובד, עם משאלות, שלוש רות, צרפתי .336

עכברים, שאהב החתול מתי, רגב .357 75 / מ׳—ל״ט / 1981 פועלים, ספריית
39 / ל״ו / 1982 שרברק, אבא, של מחייו אחד פרק הגן, רות, צרפתי .337
לארץ־ישראל, הבובות מסע אברהם, רגלסון .358 75 / מ׳—ל״ט / 1982 מסדה,
34 / כ״ט 1981 פועלים, ספריית שללה, ואבא ללה ארנסטינה, קוך .338

היפות, שנותי ארתור, רובינשטיין .359 55 / /ל״ח 1983 שוקן,
114 / מ׳—ל״ט / 1983 שוקן, רמי, של היום אליזבט, קופר .339
בגללם, הכל יעל, רוזמן .360 49 / כ״ט /1981 עובד, עם
88 / מ׳—ט ל״ ,42 / ל״ד / 1982 מסדה, בלבד, לקינוח ספר זכרונות, ספר גידי, קורן .340
גדולה, בארץ קטנות עיניים יעל, רוזמן .361 סידרה, — בת, לוקח בן הולדת, יום ספר
84 / מ׳—ל״ט / 1981 מסדה, 42 / ל״ה / תשמ״ג יבנה,

צפת, מסיפורי סרפדים, מרדכי, רון .362 טובים, הם אדם בני יאנוש, קורצ׳אק .341
58 / ל׳ / 1980 המאוחד, הקיבוץ 84 / מ׳—ל״ט / 1973 יסוד,

אגדה, וסיפור שירה הוראת צילה, רון .363 לוחמי בית אדם אבי יומן אריה, קלוניצקי .342
135 / מ׳—ל״ט / תשל״ח ז׳ק, הגיטאות,

ובסתר, באור גלילה, רון־פדר .364 22 / ל״א / תש״ל המאוחד, הקיבוץ
45 / ל״א ,58 / ל׳ /1981 אלישר, העיתונים, מחלק הנרי בברלי, קלירו .343
בהחלט, סודי או שרוני של יומנו גלילה, רון־פדר .365 42 / ל״ו / 1982 כתר,

46 / ל״א / מלוא א׳, לכתה הולכת רמונה בברלי, קלירו .344
בגרות, בחינת גלילה, רון־פדר .366 42 / ל״ו / 1983 כתר,

57 / ל״ג /1981 אדם, "למה", שאמר הזקן א׳, א׳ קמינגם .345
חוץ, ילד גלילה, רון־פדר .367 54 / ל״ג / 1982 פועלים, ספריית

86 / מ׳—ל״ט / 1977 מילוא, המנצח, ויליאם ריצמאל, קרומטון .346
גמיר, ומוצו מוצי גבריאל, רוסן .368 56 / ל״ה / 1982 זמורה־ביתדמודן,

57 / ל״ז / תשמ״ג שומאיש, עמק ססיל, קרטיס .347
סבתא, של המעיל מרים, רות .369 47 / ל״ב /1981 כתר,

54 / ל׳ / 1981 דביר, חדש, בוקר ר׳, קריץ .348
הקסמים, טבעת מרים, רות .370 83 / מ׳—ל״ט / 1955 פועלים, ספריית

39 / כ״ט / 1980 פועלים, ספריית ספרות, יצירות לנתח איך ר׳, קריץ .349
אחותי, של הקישקושים מחברת הרצליה, רז .371 141 / מ׳—ל״ט / תשל״ב פורה, הוצ.
55 / ל״ה / 1982 עובד, עם סודית, שפה עדנה, קרמר .350

פרדריך, היה ושמו פטר האנס ריכטר, .372 49 / ל״ד / 1982 פועלים, ספריית
22 / ל״ה / תשמ״א ושם, יד אפרת, של אבא נ׳, קרן .351

חדש, כל אין במערב מריה, אריך רמארק •373 94 / מ׳—ל״ט / 1974 פועלים, ספריית
41 / ל״ד / 1982 זמורה-ביתן, הפרועה, לילי רבקה, קרן .352

בארץ־ישראל, הספרותיים החיים זוהר, שביט .374 13 / ל׳ / 1978 פועלים, ספריית
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לגלות, מותר כבר נתן, שחם .375
82 / מ׳—ל״ט / תשי״ט פועלים, ספריית

באוצר, מעשה אורי, שולביץ .376
53 / ל״א / 1981 המאוחד, הקיבוץ

העממי, הסיפור א', מרכוס א׳, שטאל .377
12 / ל״ה /1971 סאלד, מוסד

בוער, המדבר אורי, שטנדל .378
56 / ל׳ / 1980 אלישר,

5 / ל / 1976 עמיחי, אורי, .אסתר, שטרייט־וורצל .379
אליפים, אסתר, שטרייט־וורצל .380

,44 / ל״ד ,35 / ל״א ,18 ל׳ / 1980 עמיחי,
7 / ל״ז

המיצר, מן אסתר, שטרייט־וורצל .381
28 / ל״ה ,49 / ל״ד / עמיחי

מירושלים, והמפלצת חיים הילד מאיר, שלו .382
50 / ל״ד / תשע״ב המאוחד, הקיבוץ

לי, גוץ לי עוץ אברהם, שלונסקי .383
19 / ל״ו / 1974 ת״א,

ילדים ספרות אברהם, שלונסקי .384
ילדותית, ספרות או

16 / ל״ו / 1960 פועלים, ספריית

הלמה, מארץ ספר או וטלי אני אברהם, שלונסקי .385
14 / ל״ד / 1957 פועלים, ספריית

מיקי־מהו, עלילות אברהם, שלונסקי .386
12 / ל״ד / 1971 פועלים, ספריית

צוחקת, השמש איך רחל, שילוני .387
47 / ל״ו / 1982 רשפים,

בעולם, גדול הכי השקרן אנטון, שמאס .388
54 / ל״ה / 1982 כתר,

וציפורים, סיפורים אליעזר, שמאלי .389
28 / ל״ב / 1980 עובד, עם

10 / ל״ז / מסדה כלה, אחותי אמנון, שמוש •390
וקינמון, קנה אמנון, שמוש •391

10 / ל״ז / 1979 מסדה,
ידיו, במו משה, שמיר .392

4 / ל׳ /1951 עובד, עם
בספארי, טיול חיה, שנהב .393

52 / ל״א ,49 / כ״ט / 1981 עובד, עם
הגבעולים, בין הבית חיה, שנהב .394

55 / ל׳ / 1981 מסדה,
חבר, חצה קטן גדי חיה, שנהב .395

117 / מ׳—ל״ט / 1983 מסדה,
ילדים, לסיפור עממי מסיפור עליזה, שנהר .396

38 / ל״ה / 1982 חיפה, אוניברסיטת
גלגלים, מיריק, שניר .397

45 / ל״ג ,36 / ל״ב / 1982 פועלים, ספריית
חצות, של תקון לאה, שפירא .398

41 / ל״א / תשמ״ד פועלים, ספריית מורשת,
אגוזים, עם שוקולד הדסה, שפירא .399

54 / ל״ג / 1982 כתר,
מוחמד, בראם זוארה תקוה, שריג .400

35 / ל״א ,42 ,13 / כ״ט / 1981 מסדה,
חלמאים, איזה תקוה, שריג .401

56 / ל״ג / 1981 מסדה,
עוף, מלא כלוב תקוה, שריג .402

50 / כ״ט /1981 עובד, עם
בסנדלים, כולם (ליקטה), תקוה, שריג .403

העשרה, סף סיפורי
5 / ל׳ / 1973 המאוחד, הקיבוץ

חור, למה סמדר, תירוש־אילן .404
57 / ל״ג / 1982 כתר,

השניה, הנשמה בנימין, תמוז .405
55 / ל״א / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ
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