
 

 

א׳ רשימה —במערכת נתקבלו

בית אלון, יפתח :צייר מדברת, אני זו סבתא הלו ימימה, אבידר־טשרנוביץ .1
מנוקד. כתר, הוצאה

ספרית מהדורת ליטל, הוצאת כרמי, גיורא : אייר שלי, השכונה יוסי, אוחנה .2
עמי. 77 תשמ״ג, מעריב

הוצאת כץ, אבי : צייר חרישית, אהבה — ההר במערת האוצר דורית, אורגד .3
עמי. 211,1983 כתר

תשמ״ד, המאוחד הקיבוץ הוצאת כץ, אבנר :צייר פלא, איזה נתן, אלתרמן .4
מנוקד. עמי, 63

,1983 שוקן הוצאת קרמן, דני :צייר המדבר, יהודי בעקבות אהוד, בן־עזר .5
עמי. 191

הכטקופף, ה. :צייר הרך, לגיל הנדסה — שלי ההנדסה ספר שרה, בורק .6
מנוקד. עמי, 80 ,1983 יבנה הוצאת

עובד עם דן־חסכן ספרית ברג, אסף :צייר שוב, דוהרת סופה יהואש, ביבר ד.
עמי. 94 ,1984

הוצאה בית קריאה, ראשית סדרת ליאור, יעל :ציירה ז׳נגו, רעיה, בלטמן .8
מנוקד. ,׳עמ 110 ,1984 כתר

עמי. 109 ,1983 דביר כנרת, בעין רצח דבורה, ברגמן .9
הוצאת שנהב, חיה :תרגמה גוג, ונדה :ציירה חתולים, מיליון ונדה, גוג .10

מנוקד. תשמ״ד, המאוחד הקיבוץ
שמואלי, איה :ציירה למספר, מהכמות — ומצא למד פרידה, גולדשמידט .11

מנוקד. עמי, 80 תשמ״ג, ״יבנה״ ספרים הוצאת
הוצאה בית דאי, טליה : תרגמה כץ, אבי : צייר ארגמן, מפרשי אלכסנדר, גרין .12

עמי. 182 ,1984 כתר
מנוקד. ,1983 כתר הוצאה בית צב, של בקורו ג׳ין, דיטש .13
קרמן, דני : צייר הרך, לגיל סיפורים קובץ ...,ב מעשה ליקטה, ירדנה הדס .14

מנוקד. עמי, 96 עמיחי, הוצאת
קישקה, מישל : צייר לאה, בגין : תרגמה הסיפור, מן שקפץ החתול בן, הכט .15

מנוקד. ,1983 כתר כתר־לי, הוצאת
היוונית, המיתולוגיה מן סיפורים — המעופף הפלא סוס סיפרה, נירה הראל .16

עמי. 94,1983 מסדה ריבלין, לידיה : ציירה
אברהם :תרגם אלכסנדר, מרתה :ציירה רעב, לא ירמי ברברה, ויליאמס .17

מנוקד. ,1983 עובד עם הוצאת יבין,
יסוד ספרים הוצאת אבן־זהר, אלס :איירה ואני, לילה גמדי מלכה, וינריב .18

תשמ״ג. ,1982
סער. הוצאת מנוקד, שלמה, גרשון : אייר והמדבר, הזקן רד, ון־דורן .19
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בסון, עדינה : תרגמה ברבן, : תחריטים פרה, : צייר התעלומות, אי ז׳ול, ורן .20
ב׳. וחלק א׳ חלק ,1983 כתר הוצאת

כתר הוצאת יובל, נורית :ציירה הזבובים, קלמר עמירם, ורביב נורית יובל .21
מנוקד. עמי, 93 ,1983

תשמ״ג לילדים, שוקן הוצאת בריאה, ימי ששת וציירה, חרזה נורית יובל .22
מנוקד. עמי, 30 ,1983

תשמ״ד, עובד עם ספרים הוצאת טנאי, שלמה : תרגם נמר, לחבר מכתב ינוש, .23
מנוקד. עמי, 47

המאוחד הקיבוץ הוצאת כץ, אבי : אייר היפה, סאריה מות (שבו), שבתאי לוי .24
עמי. 107 תשמ״ד,

עמי. 132 תשמ״ג, עם־עובד דן־חסכן, ספרית בזמן, קמט מדלין, ליאנגל .25
המ הקיבוץ הוצאת גוטרמן, יעקב :צייר ז נערה את, מאין אירנה, ליבמן .26

עמי. 73 תשמ״ג, אוחד
,1983 בע״מ ספרים הוצאת אל״ף, לא, לפעמים עצוב לפעמים צביה, מולד .27

עמי. 60 מנוקד,
מנוקד. ,1983 כתר הוצאה בית החתול, קספר ג׳ואן, מקניל .28
יעקב ועד העולם מבריאת )1 לילדים, התנ״ך סיפורי ואביבי, מינקוביץ .29

יבנה הוצאת משה, מות עד ובמדבר במצרים ישראל בני )2 במצרים. ובניו
מנוקד. עמי, 91,1983

,1983 עובד עם הוצאת גרשטיין, יונתן :אייר צב, של גב ללטף לאה, נאור .30
מנוקד.

הוצאה בית אברהמי, אבנר :צייר השחורים, האיריסים גבעת יצחק, נוי .31
עמי. 245 ,1984 כתר

מנוקד. ,1983 יבנה ספרים הוצאת שמואלי, איה : ציירה אנדנדינו, לאה, נאור .32
כתבה למכולת, הולכת התרנגולת גולת )1 וקלטת. ספרים — קסם סידרת .33

להש אפשר )3 שטקליס. י. מ. :כתבה ותרנגול, ארנב שועל )2 שנהב. חיה
חצור, ר. :כתב לברוח, שרצה האפרוח )4 הראל. נ. :כתבה הודעה, איר

מנוקד. תשמ״ד, עובד עם הוצאת
ירח שמש )1 :בסידרה כץ. תומי :תרגם שואלים, ילדים ספרים, סידרת .34

מנוקד. טבעיים, כוחות )5 התינוק. )4 מטוסים. )3 החיות. גן )2 וכוכבים.
באני, רחל : תרגום גרינגר, פ. : איורים להרפתקה, דרן לך בחר ספרים, סידרת .35

האוצר )2 שלך. הפרטי הרובוט )1 :בסידרה .1982 בע״מ טכנוסדר הוצאת
פורח. בכדור מסע )6 הזמן. מערת )5 הרוחות. בית )4 הקרקס. )3 האבוד.

הים. לפני מתחת מסע )7
לילדים שוקן הוצאת בן־שלום, יוני : צייר האותיות, ספר יוסף, שמואל עגנון .36

עמ׳. 46 מנוקד, ,1983
עמ׳. 203 ,1983 עובד עם אפקים, ספרית כפרות, תרנגול אלי, עמיר .37
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,1984 עמיחי הוצאת קרמן, דני :צייר השכונה, מלך תמר, נחשון — כיש .38
מנוקד.

מנוקד. ,1983 מסדה הבגדים, סכר וציירה, כתבה אלונה, כרנקל .39
,1983 שוקן הוצאת כץ, אבנר :צייר בחלל, הרכוגקה יואל, שלום כרץ .40

עמי. 144
,3ה־ גקסון ג׳ורג׳ רוברט :אייר נאמן, עפרה : ציירה ילדים, 36 הרברט, קוהל .41

עמי. 222,1983 מסדה זילברברג, שרה : תרגמה
שפיר, זיוית : ציירה רבון, יעל : תרגמה שלה, ואבא ללה ארנסטינה, קוך .42

מנוקד. עמי, 72 ,1983 שוקן הוצאת
שוקן הוצאת רוטמן, גיורא :צייר עונש, קבל גידי של אבא שאול, רוזנפרל .43

מנוקד. עמי, 93 ,1983
,1983 כתר כתר־לי, בלמן, טובה :ציירה מפתיע, הולדת יום נירה, רוסו .44

מנוקד.
,1984 עובד עם דן־חסכן, ספרית לארץ־ישראל, נפוליאון מסע נתן, שור .45

עמי. 124
מנוקד. תשמ״ג, דביר אריאל, בנימיני ליאת : ציירה תולי, סמדר, שיר .46
ספרים הוצאת צביעה, שעשועי לעשות! מה אמא קטי, ועזרא צפורה שקד .47

מנוקד. עמי, 32 תשמ״ג, בע״מ, ״יבנה״
מנוקד. ,1983 מסדה איתן, אורה : ציירה חבר, רוצה קטן גדי חיה, שנהב .48
פרויד, זיידמן תום : ציירה לילדים, אגדות עשר ואחרים, גרים אנדרסן, פי על .49

עמי. 36 ,1984 ירושלים ישראל, מוזיאון הוצאת

רשימהב׳ — במערכת נתקבלו

:ציירה הרן, לגיל התורה סיפורי ניר־יניב, ד״ר א׳, מינוקביץ ד״ר ב׳, אביבי .1
מנוקד. עמי, 80 תשמ״ד, ,1984 יבנה מספרות, תמונות סידרת שמואלי, איה

מנוקד. תשמ״ד, אלרועי הוצאת דיין, אודי : צייר לראש, מגבעת דליה, אברהם .2
הוצאה בית לי, כתר געש, אלישבע :ציירה בתקרה, כמעט לגעת מרים, אלון .3

מנוקד. כתר,
צייר צופית, — לילדים טבע סדרת וידידיה, הלילה מלכת פנחס, אמיתי .4

מנוקד. ,עמ 20 תשמ״ד, לילדים שוקן הוצאת אמיתי, פנחס :וצילם
עובד עם חסכן, דן ספרית ברג, אסף :צייר שוב, דוהרת סופה יהואש, ביבר .5

עמי. 94,1984 ,תשמ״ד
עמי, 15 ,1984 גמיר הוצאת רב־מכר, בלום, ענת : ציירה דוב, מר ענת, בלום .6

מנוקד.
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עמ׳. 208 כתר, הוצאה בית שטרן, יוסי :צייר דויד, המלך יעקב, גורן .7
שוקן הוצאת צופית, — לילדים טבע סדרת סוף, בים הרפתקה יעקב, דפני .8

מנוקד. עמי, 31 תשמ״ד, לילדים
לילדים, העולמית הספרות מן מבחר המדף, על חברים עריכה, נירה הראל .9

תשמ״ד. עובד עם קרמן, דני : גרפית עריכה
עמי. 244 ,1984 מסדה פריולד, רבקה :צילומים התבגרות, אבנר, זיו .10
,1984 דביר אריאל, בנימיני ליאת :ציירה לבדי, ולא לבדי דפנה, חיימוביץ .11

מנוקד. עמי, 48
עמי. 123 כתר, הוצאה בית קרמן, דני : צייר גדול, הכי החופש שושנה, יובל .12
47 תשמ״ד, עובד עם קדמי, איתן :צייר הרוח, של המחבוא שלומית, כהן .13

מנוקד. עמי,
48 לנגבוים, דפוס הוצאת צרויה, מירי :איירה ערן, של הדובי עזרא, מורד .14

מנוקד. עמי,
עמי. 112 ,1981 עובד עם עופר, גיא : תרגם הגל, רו, מורטון .15
ספרים הפצאת שרם, אולריק : צייר העולם, כל כמו גדול אוטובוס מריו, סימל .16

מנוקד. עמי, 114 אחיאסף,
:עברי נוסח מילר, אנדרו ר: ציי הטבע, בחיק וצבע סוד אינגריד, סלברג .17

מנוקד. ,1984 מסדה הוצאת רוזינר, שלומית
המאוחד הקיבוץ הוצאת גוטרמן, יעקב :צייר אש, של דמעות דבורה, עומר .18

מנוקד. עמי, 263 תשמ״ד,
עמי. 301 תשמ״ד, דביר הוצאת שלי, כרמי מרים, עקביא .19
עמי. 202 ,1984 מסדה הוצאת בר־מצוה, ברוך, אביבי נתן, פרסקי .20
יבנה אורנשטיין, יהושע מספרות, תמונות סדרת והעולם, אני ג׳ו, קאופמן .21

מנוקד. עמ,י 70 תשמ״ד,
כתר הוצאה בית והבנתה, הציור אומנות על — ציור לראות רוברט, קאמינג .22

מנוקד. עמ׳, 61,1984
תרועה סיסרא, מפלת האטר, של חרבו קשב, ספרית עיבדה, שלומית רוזינר .23

וקלטת. ספרונים ,1984 מסדה בפלשתים, נקמות ליל, באישון ואש
עמי, 88 ,1984 כתר הוצאת קריאה, ראשית סדרת החלומות, גן אלי, רוה .24

מנוקד.
עמי, 101 ,1984 כתר נבון, חנה :ציירה חוקר, בלש יותם גלילה, רון־פדר .25

מנוקד.
בית דיין, אהוד :צייר אי, כרך מנהלל, הנער — דיין משה גלילה, רון־פדר .26

עמי. 186 תשמ״ד, כתר הוצאה
דיין, אהוד :צייר ב׳, כרך העמק, מן הלוחם — דיין משה גלילה, רון־פדר .27

עמי. 168 תשמ״ד, כתר הוצאה בית
מנוקד. רשפים, הוצאת דביר, אייל, אורה : איירה זא׳תי, מרים, רות .28
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