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מפתח

ס —א לחוברות

1974—1989

תשמ״ט—תשל״ד

מקרא:
בעולם. משוט = מש״ב ביקורת. = ב׳ מתודה. = מ׳ קריאה: חווית = ח״ק דמויות. = ד׳ ומחקר. עיון = עו״מ

החוברת. מספר על מצביעה המדור, אות אחרי האותיות או האות,
 ומחקר עיון במדור נדפס המאמר פירושו: ו0-3 / י״ג / עו״מ לדוגמא: בחוברת העמוד מספר הוא המספר

 הספרים, של המחברים בשמות בלבד, למאמרים ביחס נעשה המדור ציון .10-3 בעמודים י״ג, בחוברת
בה. העמוד ומספר החוברת מספר צויין עליהם, וביקורת הספרים
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קוראינו אל

 15 במשך שהופיעו רבעוננו של החוברות 60ל־ מפתח תמצאו שלפנינו ס״ד בחוברת
שנים.•

 של למשאלותיהם להיענות כדי באה זה מפתח להוציא המערכת של ההחלטה
 וכן ילדים, ספרות מלמדים שבהם ובמכללות, באונילדסיטאות מורים רבים, קוראים

בו. עוסקים שאנו בשדה אחר או זה בפרט המעוניינים והורים מחנכים של ביקוש
שברבעון. חשובים מגזרים שני כולל המפתח

הסופרים־המחברים. שמות לפי ערוכה ברבעון ובוקרו שנסקרו הספרים רשימת ו.
מחבריהם. שמות לפי ערוכה המאמרים רשימת .2

 ספר, על ביקורת רשימת או מידע למצוא המחפש בידי מסייעת הראשונה הרשימה
 הספרים הם מה לאמת ורוצה המחבר שם את יודע כשהוא או מחברו, מי יודע כשהוא

לפניה. אף או הנסקרת בתקופה שחוברו
 הוא כאשר מחקר, או רשימה, או מאמר, למצוא המחפש על מקלה השנייה הרשימה

הכתוב. את למצוא היכן יודע אינו אך המבוקש הנושא על כתב שפלוני יודע
 רשימה או הספרים, שמות לפי רשימה עליו להוסיף היה אפשר בלבד, חלקי המפתח

 רשימות של הכנה אך לסוגיהם**, נושאים לפי רשימה ועוד המאמרים, שמות של
 לא מרובה "תפסת בכלל לכן נקטנו המפתח, פרסום את מעכבת היתה אלה ייחודיות

תפסת".
 מידע אחרי בתורם סיוע, לקוראינו מגישים אנו זת מפתח פרסום שעם מקווים אנו

ונוער. ילדים ספרות בתחום מחקר בעבודת או השוטפת בעבודתם להם הדרוש

 קרן לעדה לוי, לאביבה ובמיוחד המערכת, לחברי להודות לעצמי חובה רואה אני
ועיצובו לדפוס המפתח בהכנת היעילה העזרה על מטבייב, חיה המערכת ולמזכירת

הסופי.

העורך

א׳-י״ב. לחוברות מפתח נדפס (1977 ספטמבר תשל״ז, )אלול י״ג בחוברת
י״ג-ב׳. לחוברות מפתח נדפס (1979 תשל״ט,-מאי )אייר י״ט־כ׳ בחוברות
כ״א-כ״ח. לחוברות מפתח נדפס (1981 ספטמבר תשמ״ב, )תשרי כ״ט בחוברות
כ״ט־מ׳. לחוברות מפתח נדפס (1984 מאי תשמ״ה )ניסן ל״ט־מ׳ בחוברות
מ״א-נ״ב. לחוברות מפתח נדפס (1987 יוני תשמ״ז, )סיון נ״ב בחוברות
נ״ג-ס׳. לחוברות מפתח נדפס (1989 מאי תשמ״ט, ^ייר נ״ט־ס׳ בחוברות
 בשני□ ישראל, לילדי ספריות "קרן בהוצאת אור שראו לילדים, קריאה ספרי 5-1 בקטלוגים

 ולפי נושאים, לפי מפתח גם ומחבריהם הספרים שמות על בנוסף הקורא ימצא תשמ״ט,—תשל״א
גילאים.
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שמות לפי בכתבי־העת, שנסקרו הספרים רשימת א.
המחברים

52 / כ״ד / 1980 עם־עובד, קרחות, מעלה אפרים, סידון יוסי, אבולעפיה
47 / נ״ז ,58 / נ״ו / 1988 מעריב, חלום, או אמת נעמי, יצחק אבי

56 / ל׳ / ,1979 ברונפמן, אש, רכב ימימה, אבידר־טשרנוביץ
37 / ל״ב / 1982 פועלים, ספריית לצפון, יוצא דובי
55 / ל״ט-מ׳ / תש״ז טברסקי, משלנו, אחד

55 / ל״ט-מ׳ / 1955 שטרן, י. הסתרים, במעגל
55 / ל״ט-מ׳ / 1958 תשי״ח, עובד, עם הביתה,

55 / ל״ט-מ׳ / 1971 מסדה, ,52 מבצע
51 / כ״ד / 1979 מסדה, רואה, אני מה אור, אביעם

48 / כ״ט / 1981 מסדה, והסביבה, המדע יסודות להכרת סידרה
45 / י׳ / 1976 יזרעאל, האנפות, סיפרו מה יעקב, אביצוק
85 / כ״ו-כ״ז / 1979 אייר, הוצאת בירושלים, בית אסתר, אבישר

52 / ל״ב / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ נבו, הר מול בית ישראל, אבן־גור
 35 / ל״ח ,38 / ל״ו / 1983 כתר, הקשת, של האדום זנבה אילנה, ישראלי אבן־טוב

 בבית־הספר במשפחה. הילדים מחיי הבדיחה מבחר אמיתי, וג׳ אברהם אבן־שושן
60 / ט״ז / 1977 דביר, !בחברה,

50 / ׳1 / 1976 קרית־ספר, בית־הספר, מלון אברהם, אבן־שושן
40 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית לאלא, הדובון יצחק, אבנון
66-65 / כ״ו-כ״ז / תש״ם פועלים, ספרית באגם, מפלצות יש שלמה, אבס

62 / נ״ד / 1986 ״עגור״, ריכטר, לודויג קארין ולארי צייר: חיות, מעשיות
43 / נ״ח / 1988 עגור, הוצ׳ משמים, נפלו תפוחים שלושה

44 / נ״ח / 1988 עגור, עכביש, של עלילותיו
44 / נ״ה עגור, הוצ׳ הצפון, רוח אל שהלך הנער
44 ל״ב / 1959 דביר, ראשון, גשם דוד, אגמון
48 / כ״ב / עובד עם הרוח, עם שנשלח המכתב אליהו, אגסי

43-42 / כ״ו-כ״ז / תשל״ט ירושלים, ושם יד צלמוות, בגיא סיני, אדלר
23 / ל״ה / תשמ״א ושם, יד צלמות, בגיא

31-29 / י״ב / 46 / י׳ / 1976 זמורה־ביתן־מודן, ווטרשיפ, גבעת ריצ׳רד, אדמם
83 / כ״ו-כ״ז / ביתן השמים, את צבע מי תמר, אדר

83 / כ״ו-כ״ז / 1978 כתר־לי, קשקשתא, של שירים1קישק
59 / כ״ח / 1979 יסוד, בעולם, הכי קשקשתא
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59 / כ״ח / יסוד אח, לי יהיה מעט עוד חוה, ובחרב תמר אדר
60 / כ״ח / 1980 יסוד, מרגיז, אח איזה אוף

62 / נ״ד / ״מעריב״ אלון, גילי איירה: רק, לו תמר, אדר
54 / ל״ח / תשמ״ג פועלים, ספריית ההיפופוטם, גבעת חגית, אהרונוף

39 / נ״ג / 1986 ביתן, זמורה הביתה, שובי אנא קתלין, סקוט, אודל
61 / כ״ג / 1979 מודן, ביתן זמורה פליקה, ידידתי מרי, אוחדה

52 / כ״ד / 1979 מורן, ביתן זמורה רע, ילד של סיפורו ביילי, תומס אולדריץ
29 / ל״ה / 1982 אדם, שניה, פגישה פרד, אולמן

54-53 / ט״ו / 1977 כתר, אמיץ־הלב, הנשר — אורלנדו טומי, אונגרד
56 / ט״ו / 1977 כתר, הטוב, התמנון — אמיל

57 / ג׳ / 1974 פועלים, ספרית פחד, דקות חמש אוריאל, אופק
44-43 / ו׳ / ;52 / ה׳ / 1976 פועלים, ספרית בשכונה, סודות אין

40 / ז׳ / 1975 פועלים, ספרית ואצבעות, חמור ילדה, מרים, וברטוב אוריאל אופק
42 / ז׳ / 1975 מזרחי, הגולן, את כיסה עשן אוריאל, אופק

40-39 / ח׳ / 1976 עופר, הטבע, בחיק
40-39 / ח׳ / 1976 עופר, שלנו, השמש
40-39 / ח׳ / 1976 עופר, צבעים, צבעים

56 / י״ח / 1978 עופר, לב, ואמיצי צעירים
78-77 / י״ט-כ׳ / 1979 פועלים, ספריית ספרים, להם תנו

50 / כ״ה / 1980 יבנה, תחנה, ועוד טחנות שבע
81-80 / כ״ו-כ״ז / 1980 פועלים, ספרית לגימנסיה, בדרך

13 / ל׳ / 1975 פועלים, ספריית בשכונה, סודות אין
55 / ל״א / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ הגשרים, ליל

29 / ל״ג / 1974 פועלים, ספריית פחד, של דקות חמש
29 / ל״ג / (1956 ראשונה )מהדורה 1980 יבנה, תחנה, ועוד טחנות שבע
 /1981 רשפים, ספרי דביר, אגדות, של גלגולן במגפים, החתול של הזכוכית סנדל
13 / ל״ה

5 / ל״ה / תשל״ט ת״א, ההתחלה — העברית הילדים ספרות
 / ל״ז / תשמ״ד דביר, הילדים, בספרות ביאליק של פועלו — הילדים אל לי אלכה

30
 דביר, ביאליק, ח״נ בידי מתורגמים לילדים סיפורים הגן, בתוך )כינס( אוריאל, אופק

42 / ל״ח ,35 / ל״ז ,27 / ל״ו / תשמ״ג
60 / ל״ז / 1983 כתר, הלויתן, לגבעת מעבר

64 / ל״ט-מ׳ / 1978 פועלים, ספריית ספרים, להם תנו
על לגדולים ספרים ;1988 דביר, ,1948-1900 העברית, הילדים ספרות תולדות
37-34 / נ״ח לקטנים, ספרים

51-50 / ב׳ / 1974 שרברק, וג׳ו, עמליה דורית, אורגד
42 / ז׳ / 1975 הדר, רעועה, ספינה
51 / י״א / 1976 הקה״ט, הנוצה, זהובת חברתי
47 / כ״א / המאוחד הקיבוץ העין, אדומת חברתי
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41 / ל״ב ,53 / ל״א / ו 981 המאוחד, הקיבוץ טיקה, חברתי
50 / ל״ד / 1982 כתר, אחת, לשנה אורחת

61 / ל״ז / 1983 דביר, חדש, מקום אל
106 ל״ט-מ׳ / 1980 מסדה, בעונה, שלא אבטיחים

55 / י״א / ,1976 עובד, עם החושך, חיית אורי, אורלב
53 / י״ד / 1977 כתר, קטנה־גדולה,

31-26 / י״ט-כ׳ / ;33 / י״ד / 1976 עובד, עם החושך, חיית
54 / י״ח / 1978 פועלים, ספריית צהרים, מחשבות
52 / כ״א / 1979 עם־עובד, משה, ימין של והחתולים סיאמינה

39 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית האריה, חולצת
49 / כ״ה / עובד עם המזל, מוצץ

49 / כ״ט / 1981 מסדה, סורגת, סבתא
50 / כ״ט / 1981 מסדה, לשיר, תן העיר ראש
20 / ל״א / 1967 פועלים, ספריית עופרת, חיילי
53 / ל״א / 1981 מסדה, הכנפיים, תור
21 / ל״א .31 / ל׳ / 1981 כתר, הציפורים, ברחוב האי
93 / ל״ט-מ׳ ,44 / ל״ח ,54 / ל״ז / 1983 כתר, בוגר, אח

59 / נ״ז / 1988 כתר, האחר, הצד מן האיש
49-48 / ו׳ / 1975 מסדה, הגועלית, דודלית דליה, אורנויאן

54-53 / ט״ו / 1977 כתר, אני, הוא הזה והילד יהודה, אטלס
55 / כ״א / 1979 כתר, אני, הוא הזה הילד גם

21 / כ״ט / 1977 כתר, אני, הוא הזה והילד
10 / ל״ד / אני הוא הזה הילד

48 / ל״ה ;9 / ל״ד / תשמ״א פועלים, ספריית אורות, כיבוי משה, אורן
59 / ל״ט-מ׳ / 1984 עובד, עם העלם, יצחק, אורפז
51 / נ״ה / 1982 אחרונות, ידיעות מאש, מוצל אוד ז׳ק, אייזנר

61-60 / כ״ח / 1980 אלישר, סם? זה מה שלמה, איינשטיין
54 / י״ד / 1977 פועלים, ספריית אוגבו, אורה, איל

35 / כ״ג / תשכ״ט שרברק, החשמונאים, מלחמות בעקבות צבי, אילן
55-54 / י״ד / 1977 זמורה־ביתן־מודן, הגדול, ביער קטן בית לורה, וילדר אינגלס

54 / י״ד / 1977 זמורה־ביתן־מודן, בערבה קטן בית
67 / נ״ד / 1987 זמורה־ביתן, איכרים, בן
63 / נ״ו / 1987 זב״מ, איכרים בן

61 / נ״ו ביתן, זמורה הארוך, החורף
62 / נ״ח / 1987 זמורה־ביתן, הארוך, החורף

51 / ל״ב / 1982 זמורה־ביתן־מודן, בבטרסי, אפלות מזימות ג׳ואן, איקן
67 / נ״ד / 1987 זמורה־ביתן, בננקט, לילה ציפורי

49 / כ״ט / 1981 עובד, עם מטריה, צפה עפה אורה, איתן
47 / ל״ו / 1982 המאוחד, הקיבוץ היה, שלנו אבא

6 / ל״ז ;38 / ל״ב ;54 / ל״א / 1981 מסדה, גדולה, בארץ קטנות עיניים מינה, איתן
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18 / ל״ח ;49 7 ל״א ;24 7 ל״א / 1962 עובד, עם הקטן, הנסיך סנט־אנטואן, אכזופרי
- — 50 / ל״ד 7 1982 כתר, סיני, שכרון אריה, אלדד

42 / ל״א / מסדה מציירת, מחברת אסתר, לנואל גיל, אלדמע
45 / נ״ז / 1986 ״מעריב״, ישראל, ודגל האטבונית האטבון מייק, אלדד
58 7 כ״ג / 1979 מסדה, המוח, את שהפעיל במנוח מעשה יפתח, אלון
52 / ל״א / 1981 כתר, ורודים, משקפים מרים, אלון
54 / ל״ה / 1982 המאוחד, הקיבוץ קיבוץ, של בית אלף עזריה, אלון

11 / ל״ז 7 1970 עובד, עם הדרך, קפיצת לובה, אליאב
60 / ל״ז / 1983 כנרת, שמיל, החתול תלמה, אליגון־רוז
53 / י״ג / 1977 כתר, הקוסם, שולית

28-25 / כ״ב / 1973 מסדה, לדובי, כמוס סוד רבקה, אליצור
28-25 / כ״ב / 1966 היהודית, הסוכנות אורחת, לך שלום
28-25 / כ״ב / 1979 היהודית, הסוכנות ימים, מכל נחמד

18-15 / כ״ה / 1979 מסדה, ההר על הארמון
40-38 / י״ב / 1977 בגולה תורניים, ולתרבות לחינוך המחלקה ימים מכל נחמד

48 / ב׳ / 1973 מסדה, לדובי, כמוס סוד
52 / נ״ה / תשמ״ו ובמסתרים, בירי שרה, אליצור

64 / נ״ו 7 1987 זב״מ, קאשה לוקאס של הראשונות חייו פרשיות שתי לוי, אלכסנדר
37 / ל״ו 7 1983 ומסדה, ת״א מוזיאון במוזיאון, הרפתקה י, ובורביץ ח, אלמוס

59 / נ״ח / 1986 פועלים, ספרית לישון, הלך המלך יוסי, אלפי
94 7 ל״ט-מ׳ 7 תשי״ג לספרות, מחברות עניים, שמחת נתן, אלתרמן
52 7 כ״ה 7 1980 המאוחד, הקיבוץ אופ, מארץ הקוסם אד, אמברלי

47 7 כ״ט 7 1980 המאוחד, הקיבוץ אופ, מארץ הקוסם
51 7 ל״ב 7 1982 אלישר, הקוטב, אל המסע רואלד, אמונדסן

55 7 ל׳ 7 1981 דביר, תודה?, מה על אנדה, אמיר־פינקרפלד
בבית־הספר במשפחה, הילדים מחיי הבדיחה מבחר אבן־שושן, ואברהם ג׳ אמתי

60 7 ט״ז / 1977 דביר, ובחברה,
55 7 ל״ו 7 1980 מסדה, החרדונים, עושים מה פנחס, אמיתי
8 7 כ״ט 7 תשי״ח טברסקי, הגמדים, במדינת לאה, אמיתן

56 7 ל׳ 7 1980 דביר, והמבול, היונה , עילם הילד
53 7 ל״ח 7 זמורה־ביתן מומו, מיכאל, אנדה

98-97 7 י״ט-כ׳ 7 1965 עובד, עם האיילות, זמר רות, מ׳ אנדרהיל
36-35 7 כ״ג 7 עובד, עם האיילות, זמר
57 7 ל״ג 7 1982 המאוחד, הקיבוץ בונה, כנף
10-8 7 י״ב 7 1875 ורשה, אלישיב, סיפורי יצחק, אנדרס

57 7 י״א 7 1976 מסדה, העולם, הוא ורחב גדול י׳, אסימוב
57 / נ״ו 7 1986 שרברק, הראי, מול כשאני שלמה, אסף

61 7 כ״ח 7 תשמ״א זרקור, בסהרה, מסתורין שמואל ארגמן
58 7 כ״א 7 זרקור הסכנה, פני מול אל

93 7 ל״ט-מ׳ 7 1961 פועלים, ספריית וחברה, ילדות אריקסון,
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55 7 ל״ז ;48 / ל״ו / תשמ״ג המאוחד, הקיבוץ הד, ויליאם, ארמסטרונג
60 / נ״ו / ו988 כתר, הירוק, והקרון סבתא דפנה, ארנולד־עמית

58 / כ׳יא / תשל״ט המאוחד, הקיבוץ יחללו, שועלים שם לודיק, אשכנזי
45-44 / י״ב / ו977 פועלים, ספרית העצמאות, מלחמת מימי המטמון שרה, אשל
36 / י״ד ;52 / י״ג 7 ו976 המאוחד, הקיבוץ א׳, לכיתה הולכת אמא תרצה, אתר

36 7 י״ד 7 ו973 המאוחד, הקיבוץ גדול, וילד קטן ילד
36-35 / י״ד / ו97ו המאוחד, הקיבוץ מטיילת, יעל

36 / י״ד 7 1975 המאוחד, הקיבוץ בוכה, דבר זה מלחמה
36 / י״ד 7 1977 כמוני, אין נוני,

41 ז׳ / 1975 המאוחד, הקיבוץ להיות, ערומות לחיות טוב ג׳ודי, בארט
61 / נ״ו 7 1986 הראל, היהודי, והחוכר הדוכס שלום, בביוף
/ ל״ד / 1982 דביר,—יחדיו ובהגותו, בשירתו ועיון חקר שלונסקי, אברהם יעקב, בהט

15
59 7 כ״ח7 יסוד אח, לי יהיה מעט עוד תמר, ואדר חוה בהרב

60 7 כ״ח 7 1980 יסוד, מרגיז, אח איזה אוף
32 7 ל״ה 7 1963 ביאליק, מוסד ואתה, אני שיח בסוד מרטין, מרדכי בובר
48 7 ל״ו 7 תשמ״ג זמורה־ביתן־מודן, ובורים, פולגה דה אולגה מייקל, בונד

66 7 ט״ז 7 1977 כתר, והרפתקאותיה, מאיה הדבורה ולדמר, בונסלס
40 7 ל״ו 7 1982 פועלים, ספריית פנדה, סוזן, בוננורס
25 7 ל״ב 7 1982 מסדה, לילדים, — ידיך במו נינט, בורוכוב

48 7 ו׳ 7 1975 המאוחד, הקיבוץ גדול, כמעט אני עודד, בורלא
47 7 ו׳ 7 1975 עובד, עם ואביב, וקר חם

40 7 ז׳ 7 ו975 צ׳ריקובר, טובות, עצות
37-34 7 ו׳ 7 1972 עובד, עם והסרטן, איתן התן — כחול ועוד שלוש

65 7 ט״ז 7 1978 המאוחד, הקיבוץ טובים, חברים
52 7 י״ג 7 1977 עובד, עם הפנדה, פנדי
59 7 כ״ג 7 1979 עובד, עם ואני, אמא אבא

23 7 ל״ח 7 עובד עם הצבעים, מכל שירים
95 7 ל״ט-מ׳ 7 עובד עם הבחוץ, בתוך

19 7 ל״ג 7 תשי״ד יבנה, מולדת, קסמי יהודה, בורלא
 רשפים, הילד, של הנפשית להתפתחותו ותרומתן אגדות של קיסמן ברונו, בטלהיים

107 7 ל״ט-מ׳ ;26 7 ל״ח ;13 7 ל״ה ;27 7 ל״ג ;2־&7 ל״ב 7 1980
7 ל״ט-מ׳ 7 תשכ״א דביר ;10 ל״א 7 תשט״ו דביר, ופזמונות, שירים נחמן, חיים ביאליק

30
29 7 ל״ד 7 תש״ט דביר, היום, ויהי
23 7 ל״ח 7 תרל״ז דביר, האגדה, ספר ורבניצקי, גחמן, חיים ביאליק

53 7 ה׳ 7 1974 עובד, עם רימון, סיירת עלילות יהואש, ביבר
52 7 ט׳ 7 ,1976 ניצנים, עליזים, עכברונים ארבעה

34 7 י״א 7 1971 מסדה, ואני, עקיבא דודי
116 7 י״ט-כ׳ 7 1978 עובד, עם האריות, מכלוב הגיבור
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32 / ל״ג ;116 1 י״ט-ב׳ / 1978 שרברק, ינסף דה,1ליה הראשון המפקד
34-33 7 י״ד ;51-50 7 י״ג 7 1977 מלוא, הגליל, סופת
53 7 י״ז / 1978 המאוחד, הקיבוץ קיץ, פירות

31 / ל״ג / 1974 עובד, עם רימון, סיירת עלילות
88 / ל״ט-מ׳ ;35 / ל״ו ;45 / ל״ה ;55 / ל״ג / 1982 עובד, עם משלי, צייד כלב

41-40 7 ז׳ / 1975 פועלים, ספרית השובב, הקו דן, בירן
56 / ל״ח 7 1983 מסדה, מינכהאוזן, הברון הרפתקאות גוטפריד, בירגר
46-45 / ו׳ ;56 / ג׳ / 1974 אחיעבר, ב׳ משיכון ורחמים ניסן רעיה, בלטמן

51 / ו׳ / 1975 אחיעבר, שלנו, במשפחה
51 7 י״ז / 1978 אחיעבר, פסים, עם טרנינג — רוקה על סיפורים
46 / י״ז / 1978 צ׳ריקובר, המטמון, את מחפשים — ב׳ משיכון ורחמים ניסן עלילות
60 7 כ״ח 7 1980 כתר, ירון, משפחת
47 / ל״ו / באפי, זאת מי רוקה, על סיפורים

128 7 ל״ט-מ׳ / 1983 עובד, עם הפלא, כנור קוונטין, בלייק
50 / כ״ה / 1980 מסדה, הגדול, בלפי אנונימוס יוסי, בנאי

14-12 / כ״ח / 1979 עובד, עם כנפיים, נפרשו כך איתמר, בן־ברק
58 / ל״ז 7 1983 כתר־לי, ארוזות, לא מתנות נעמי, בן־גור
84 / כ״ו-כ״ז / תש״ם המאוחד, הקיבוץ שובבים, שירים דתיה, בן־דור
53 7 י״א 7 1976 דביר, קטנה, היתה בשאמא הגית, בנזימן

50 7 י״ז / 1978 דביר, ידחת, משפחת
58 7 ב״ג / 1979 לי, כתר מותר, לאמא למה

48 / ל״ד ,21 / כ״ט / תשל״ז דביר, קטנה, היתה כשאמא
54 7 ל״ה דביר קטן, היה כשאבא

21 7 כ״ט 7 1979 כתר, מותר? לאמא למה
52 / כ״ד / 1979 עובד, עם השלישי, הצלצול אחרי טלילה, בן־זכאי
57 / ל׳ / 1981 מסדה, הכנעאידים, סודות מוטי, בן־ינאי

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

38 / כ״ב / 1979 תותי,כתר, הפילה עוזי, כנען בן
100-99 / י״ט-כ׳ / 1979 אלישר, ספר, לכם עשו אלישבע, בן־מרדכי

54 / י״ח 7 1978 עופר, הצלחתי, הידד דבורה, בן־נר
53 7 י״ז / 1978 עובד, עם קישונה, יצחק, בן־נר

85 / כ״ו-כ״ז 7 1980 כתר, ואני, עמנואל ידידי
28 7 ל״ג ;18 7 ל׳ 7 1978 עובד, עם קישונה,
34 / ל״ג / 1980 כתר, השדות, מבעיר בעקבות

34 / ל״ג 7 1980 כתר, ואני, עמנואל ידידי
53-52 / ה׳ / 1975 עובד, עם המדבר, מן הפרש יגאל, בן־נתן
52 7 י״ז / 1977 יבנה, בלופרית, עופרית אהוד, בן־עזר

38-37 / כ״ה / 1980 יבנה, שמים, וכחול חולות בין
48 7 ל״ג 7 יבנה הספרים? את מספר מי
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48 7 ל״ג / שוקן הראשונה, הבאר אוצר
56 7 ל״ח / תשמ״ג שוקן, המידבר, יהודי בעקבות

52-5ו 7 ה׳ 7 ו9ד5 המאוחד, הקיבוץ יונתן, אחריך רודפים משה, בן־שאול
32 / י״א ;51 ב׳ / ו9ד3 מסדה, הלבנה, העז

58 / כ״א / ו979 מסדה, לשמים, חלונות
44 / כ״ט / ו98ו מסדה, צ׳ופצ׳ה, על הסיפור על הסיפור

35 / ל״ג / 1970 מסדה, הבודדות, המלים סוד
50 / ל״ד / 1982 מסדה, שכזה, יקר איש
36 / י״א / 1968 עובד, עם בחרבות, שועלים אברהם, בן־שחר
57 / ל׳ / 1980 מלוא, היל, טייגר מסע מלכה, בן־שחר

17 / כ״ח ;49 / כ״ה / תש״ם המאוחד, הקיבוץ ערן, של הענן יעל, בן־שלום
59 / ל״ה / 1980 המאוחד, הקיבוץ ערן, של הענן
53 7 כ״א / 1979 מסדה, הצפון, מגבול האסופית שמואל, בן־שלום

65 א׳ / 1973 שרברק, המלך, בדרך לא עודד, בצר
57 7 ג׳ / 1952 שרברק, הצפון, מגבול הגששים

37 -,31 / י״ז ;64-63 / ט״ז 7 1978 מלוא, בר־כוכבא, לוחמי אל המופלא המסע
49 / ל״ב / 1982 כתר, שולה, של בגן ליאורה, בקשי־קופלמן

51 / ה׳ / 1975 המאוחד, הקיבוץ תומרודדנה, עלילות עמוס, בר
54-53 7 ט׳ / 1976 המאוחד, הקיבוץ הנגב, סיירת
45 7 י״ב 7 1977 שרברק, המחסומים, פורץ
72-70 7 כ״ו-כ״ז 7 תש״ם המאוחד, הקיבוץ תל־אביב, בחוף בוערת אניח
18 ל׳ 7 1970 המאוחד, הקיבוץ ים, בלב בוערת אניה

58 7 ל״ז 7 1982 המאוחד, הקיבוץ היה, שלנו אבא רוני, בראון
34 7 ל״א 7 תשל״ז המאוחד, הקיבוץ טכסי, לו קראנו עדינה, בראל

41 7 ז׳ 7 1975 פועלים, ספרית הסן־ברנרד, בלבת לריסה של מיומנה דליה, בר־אמוץ
53-52 ט׳ 7 1976 עובד, עם אמיל, של תעלוליו אסטריד, ולינדגרן ביורן ברג
60 7 כ״ג 7 1979 אלישר, הכוכבים, אל במסע 7דאך חללית הנרי, ברג

56 7 ל״ח 7 1983 קרני,—דביר כנרת, בעין רצח דבורה, ברגמן
115 7 י״ט-כ׳ 7 1979 נתיב, חברים, ישראל כל שרה, ברגמן
52 7 ט׳ 7 1976 מסדה, השושנים, לגן המסע תמר, ברגמן

42-41 ,39 7 כ״ב 7 1979 כתר, בבוקר, בשבת
54 7 ל׳ 7 1980 כתר, צוחקות, שיניים
43 7 ל״א 71981 כתר, הקסמים, שמלת
61 7 ל״ז 7 עובד עם מ״שמה״, הילד

55 7 ל״ח ;41 7 ל״ח 7 1983 פועלים, ספרית ילד, פעם היה אחד כל
59 7 נ״ז 7 1987 שוקן, המסילה, לאורך
24 7 נ״ה 7 1988 שחף/שוקן, המסילה, לאורך

49-48 / י״ז 7 1978 פועלים ספרית ילדים, סופר קורצ׳אק גרשון, ברגסון
71-70 7 י״ט-כ׳ 7 1966 יסוד, העברית, הילדים בספרות דורות שלושה
82 7 כ״ו-כ״ז 7 תש״ם המורים, הסתדרות מרכז אין, והפסקה מצלצל הפעמון



 26 / ל׳׳ט-מ׳ ;8 / ל״ח ;10 / ל״ה / העברית הילדים בספרות דורות שלושה
44—42 / נ״ו / 1988 כנה/כרטא, חג, בבגדי ואני מולדתי

59 / ל״ז / תשל״ה מס, ראובן הצחוק, הנרי, ברגסון
100 / י״ט-כ׳ / 1978 מסדה, אליהו, הזדרז גונילה, ברגסטרום
100 / י״ט-כ׳ / 1978 מסדה, אליהו, טוב לילה

100 / י״ט-כ׳ / 1978 מסדה, אליהו, נו נו נו
83 / ל״ט-מ׳ / המאוחד הקיבוץ ידעתי, שיר פניה, ברגשטיין

7-5 / כ״א / תשי״ג דביר, מתנה, אברהם, ברוידס
7-5 / כ״א / תשט״ו דביר, לחג, שיר
7-5 / כ״א / תשכ״ו אמונים, השנה, ימות לכל

7-5 / כ״א / תשי״ח אמונים, החביב, לילדי
7-5 / כ״א / 1972 זימזון, אור, בוקר

54 / נ״ז / 1988 מורן ירושלים, סיפורי )עורכת(, מירי ברוך
45 / נ״ח / ,1988 מעריב, הולדת, ליום הפתעות

,3 / ל״ב ;3 / ל״א ;3 / כ״ט / 1982 פפירוס, שם, יש שיר לכל מאיה, ופרוכטמן ברוךמירי
38 / ל״ז ;26 ,18 ,13 / ל״ו ;16

50-49 / ו׳ / 1975 עמיחי, רחוקות, אגדות עליזה, ברוך
54 / י״ג / 1976 מסדה, — 46-45 / ה׳ ;58 / ד׳ / 1975 הקה״ט, ראשון, פרס בתיה, ברוך

3 / ל׳ / 1975 המאוחד, הקיבוץ ראשון, פרס
52 / נ״ה / תשל״ב הקה״ט, אטלס, הד״ר פלוגת שמואל, ברונשטיין

55 / נ״ה / 1985 אחיעבר, חי, הוא 18 אמירה, ברזילי
בטבע, וצבע קול — ציפורים שירת
56 / ל׳ / 1981 כתר, והילי, פילי
60 / נ״ו / תשמ״ה המחברת, הוצ׳ לי, קרה זה גם אסתר, בר־חיים

58 / נ״ז / 1988 ,מעריב, במוסקבה יריד חנוך, ברטוב
40 / ז׳ / 1975 פועלים, ספרית ואצבעות, חמור ילדה, אוריאל, ואופק מרים ברטוב

52 / י״ג / 1977 מסדה, בענן, מביט חנן
55 / נ״ה / תשכ״ו יורק, בגטו,ניו חתול רחמיאל, בריקס
46 / ל״ה / מו״ל פלד דליה שועלים, משלי הנקדן, ברכיה

57 / ל׳ / 1981 המאוחד, הקיבוץ טוב, ילד אורי, ברנשטיין
34 / כ״ג / 1965 עובד עם לממציאים, בית־ספר דב, ברנשטיין
, 34 / ל״ב / 1982 זמורה־ביתן־מודן, וומבלי, משפחת בני הרפתקאות אליזבת, ברספורד

53 / ה׳ / 1975 גשר, בישראל, צעירים נחום, ברנע
125 / ל״ט-מ׳ / תשכ״ג דביר, באים, הכבאים בלה, ברעם

 וקשת, נוצה מובנת, לא במלה מעשה לספר; עדיף התחיל; הוא ושולה, מורדי ברקאי
44 / נ״ז / תשמ״ב

49 / ב׳ / 1973 פועלים, ספרית הלביאה, הלב או גדא וביש גדא יצחק, בשביס־זינגר
55 / י״ח / 1978 עובד, עם חלם, איש שלומיאל
46-43 / כ״ג / 1978 עם־עובד, חלם, איש שלומיאל

61 / כ״ח / 1980 עובד, עם וסוסו, המעשיות בעל נפתלי
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26 / ל״ד / תשל״ח עובד, עם סיפורים, ועוד חלם איש שלומיאל
27 / ל״ד / תשל״ג פועלים, ספרית הלביאה, חלב או גדא וביש גדא
56 / ל״ה / ו982 מסדה, הפרא, ביער לבד

75 / ל״ט-מ׳ / ו98ו פועלים, ספרית האור, גבורת
 / ל״ד ;52 / ל״א / 1982 אלישר, לו, שעזרו ובחברים עצוב במלך מעשה אורנה, בת־צבי

49
70 / נ״ד / 1987 פועלים, ספרית הבובות, שבע אהבת פול, גאליקו

68 / נ״ד / ו987 מסדה, האריס, לגב׳ פרחים
41 / ז׳ / 1975 מזרחי, הנסתרת, הברכה ילדי רוני, גבעתי

54 / ל״א / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ הלבן, הזאב
אי על לא או: גדול, להיות הענקים; במדינת גר הייתי לו או: קטן, להיות ארגונה, גדות
/ נ״ט-ס׳ מעריב״, ״ספרית הוצ׳ קוריאל, גל־לי ציירה: בודד,
50 ו, / ל׳ / דביר נעורים, יומן עמי, גדליה

47 / ל״ז / תשמ״ג דביר, בית, מחפשת טיטי
11 / ל״ז / תשל״ג עובד, עם לכיש, משואות אל רבקה, גובר

והוצאת — ת״א אוניברסיטת ויצירתו, חייו שופמן, ג׳ אופק, אל מאופק נורית, גוברין
24 / ל״ט-מ׳ / תשמ״ג יחדיו,

61 / נ״ו זמורה־ביתן, הצוענית, הילדה קיזי חמר, גודן
/ א׳ / 1969 המאוחד, הקיבוץ זה, מעשה יקרא רב־חובל להיות הרוצה כל נחום, גוטמן

64
56 / י״ח / 1978,כתר כושים, אונית

48 / כ״ט / ו981 עובד, עם והשטן, החתול ג׳ימס, ג׳ויס
55 / כ״א / 1979 אלישר, זנב, ארוך עכברון אלי, גולדברג
 / י״א / 1958 פועליח, ספרית י״ב(, כרך ״אפקים״ )בתוך: החיובי הגיבור לאה, גולדברג

30-29
53 / י״ד / 1977 פועלים, ספרית הבדאי, גוזמאי מר
76-74 / י״ט-כ׳ / 1978 פועלים, ספרית לקוראיו, ילדים סופר בין

114 / י״ט-כ׳ / 1978 פועלים, ספרית חברים, וכולם
44-42 / כ״ה / פועלים ספרית הנגר, שמגר
13 / ל״ג / תשל״ה המאוחד, הקיבוץ ואדום, תכלת
39 / ל״ז ;13 / ל״ו / תשמ״ג פועלים, ספרית עננים, בואו
108 / ל״ט-מ׳ ;13 / ל״ג ;9 / כ״ט / 1978 המאוחד, הקיבוץ קטן, צריף

38 / ל״ז ;38 / ל״ד / פועלים ספרית לקוראיו, ילדים סופר בין
83 / ל״ט-מ׳ ;12 / ל״ז ;11 / כ״ט / 1956 צבר, הקטנה, שבא מלכת

46 / נ״ד / 1987 פועלים, ספרית כץ, שמואל צייר: קשקש, מר מסיפורי
50 / נ״ח / 1987 פועלים, ספרית נעלים, מצחצח דובים בן דובוני
41 / ל״ח / פלד דליה חרוזים, של סל בדודי, גולדהירש,

51 / ב״ה / 1980 עובד, עם בחלל, מושבות פרדריק, גולדן
56 / י״ח / 1978 גולדברג, נרקיסים, מקבוצת אהוד צביה, גולן

69 / נ״ד / תשמ״ו הקה״מ, האחרון, המיתר
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34 / כ״ג 7 1979 חץ,מסדה, חבורת רבקה, גונן
65 7 ט״ז / ו9ד8 פועלים, ספרית הערב, לארוחת דג מ״ב, גופשטיין
58 7 ל״ז / ו 983 טלי, תעלולי יהודה, גור־אריה

21 / כ״ו-כ״ז / ו980 ומורשת, דליה קיבוץ בחיים, נשארתי מנדי, גור
38-33 / כ״ח / ליטרטורה רטסקיה ואגדות, סיפורים מקסים, גורקי

38-33 / כ״ח / ו968 ליטרטורה, דטסקיה אנקורון,
59 / ל״ז / חיפה אני, הוצ׳ אותי, מכירים לא אתם ריקי, גושן
46 / ל״ו / שלנו הוצ׳ שלי, רק זה טומי, גיל
55 7 ט״ו 7 1977 כתר, למיקיפוד, קרה מה קדרון, ופרץ נעמי גל

47 ו׳ / 1975 פועלים, ספרית גילי, של המים איש אמיר, גלבוע
39 / ל״ב / המאוחד הקיבוץ המכשפות, סוד עפרה, גלברט
48 7 ל״ד 7 תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ קטן, בארנב מעשה זרובבל, גלעד

55 7 י״ח 7 1978 נושי, השישה־עשר, הכבש יהונתן, גפן
53 7 ל״ט-מ׳ ;3 7 ל״א ;7 7 כ״ט 7 1974 דביר, הירח, של הילדים הם הכוכבים

10 / כ״ט 7 1979 נושי, הוצ׳ עשר, הששה הכבש
60 7 ל״ז 7 ו980 בנרת, אחד, חתול על שלם ספר

60 7 ל״ז 7 1980 דביר, במיוחד, אוהבת שענת שירים
53 7 י״ג 7 1977 עמיחי, לטלי קרה נס שרגא, גפני

57 7 1ט״ 7 1977 עמיחי, הדמיון, בעל שמעון
45-44 7 י״ז 7 1978 פועלים, ספרית ללכת, מוכרח האקליפטוס צפרירה, גר

48 7 כ״ב 7 המאוחד הקיבוץ היטב, המאולף האדם יו, גרבובסקי
58 7 ל״ז 7 1983 כתר, ראשונים, סיפורים 100 )ערכו(, תלמה דניאלה,אליגון גרדוש

 7 ל״ד 7 תשמ״ב גמיר, אחת, בסירה השלושה של השני המסע בבומל, שלושה ק׳, גרום
42

35 7 ל״ח ,44 7 ל״ו 7 1982 מסדה, קרב, דו דויד, גרוסמן
62 7 נ״ד 7 סירקיס הנגינה, כלי של המופלא הסיפור סטפאני, גרי

21 7 ל״ח 7 ת״א ברונפמן, אני, כזה רבקה, גריכטר
60 7 ל״ז 7 1983 כנרת, הטל, בטיפת פטיטון משה, גרנות

54 7 נ״ו 7 תשמ״ו סטימצקי, הנדר,
53 7 נ״ו 7 תשמ״ו כתר, כולם, כמו להיות

16 7 כ״ה 7 50 7 כ״ד 7 1978,כתר סיפור, שחק מיכאל, גרעין
16 7 כ״ח 7 1978 כתר, מה? חושבים איך

55 7 ל׳ 7 1980 כתר, ארבע, על העיר
55 7 נ״ז 7 1988 כתר, ניקודימה, של הזהב טליה״טבעת דאי
 43 7 ו ל״ ;56 7 ל״ג 7 1982 זמורה־ביתן־מודן, הזכוכית, ומעופפלית צ׳רלי רואלד, דאל

43 7 ל״ו 7 1982 זמורה־ביתן־מודן, השוקולד, בממלכת צ׳רלי
49 7 כ״ט 71981 מסדה, חשבתי, הופ נאוה, פוקס אורה, דביר

60 7 כ״ג 7 1979 עמיחי, חמור, של זכרונותיו דה־סגיר,
115-114 7 י״ט-כ׳ 7 1977 כתר, תעלול, חתול סוס, דוקטור
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32-29 7 כ״א / 1979 כתר, חוזר, תעלול חתול
32-29 / כ״א / 1979 כתר, והמיסטוק, גדליהו
32-29 כ״א / 1979 כתר, המלך, של הקביים
66-65 / כ״ו-כ״ז / 1980 כתר, גרביים, עם בא בים( )השועל
66-65 / כ״ו-כ״ז / i960 כתר, בספרים, קורים מוזרים דברים

54 / ל״ג 7 1982 כתר, עצומות, בעיניים לקרוא גייזל( )תיאודור
55 / ל״ג / 1982 כתר, לחשוב, טוב כמה גייזל(, )תיאודור
55 7 ל״ג / 1982 כתר, אוהב, ולא רעב לא גייזל(, )תיאודור

57 / י״ח / 1978 המאוחד, הקיבוץ עולם, של ביברו מירי, דור
59 / נ״ח 7 1986 כתר, טובה, נסיעה דודו, דותן
42 / ל״ד / 1982 פועלים, ספרית פרבום, ריבה, דותן

15 / ל״ח / תשכ״ח פועלים, ספרית נסים, והשוטר הקטן דני דינה, דדיטלובסקי
42-40 / כ״ג / 1979 מסדה, נוח, תיבת גרבו, *דיויס
64 / נ״ד / 1987 מעריב, קריבולט, טלי ציירה: החרוזים, חידון רימונה, דינור

60 / נ״ח / 1987 מעריב, החרוזים, חידון
56 / כ״א / 1979 יבנה, דיסני, מיני סידרת וולט, דיסני
32-25 / כ״ח / קרוזו רובינזון דניאל, ריפו

52 7 נ״ז / 1987 כתר, רמי, על אמרו לא מה רמי, דיצני
54 7 ל״א 71981 המאוחד, הקיבוץ שתיים, נגד שניים צ׳ארלס, דיקנם

69 / נ״ד / 1987 כתר, רד״ג, ברנבי, של הנורא סודו
56 / כ״א / 1979 עובד, עם הפקחית, הארנבת הקנאית הצפרדע יהודית, דישון
53-46 / א׳ / 1965 עובד, עם קרוזו, רובינזון דניאל, דפוא
101 / י״ט-ב׳ / 1978 המאוחד, הקיבוץ ורעמסס, פתאום אביטל, דפנא
6 / ל״ד ;53 / ל״ג / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ חמודי, הודי ואביטל, משה דפנא
52 / ל״ז / 1983 כתר, שומאיש, מעמק הבודד ג׳ורג׳ אימי, דרוס

52 / ל״ז / 1983 כתר, שומאיש, מעמק הקרנף לבני
36-34 / ח׳ ;52 / ה׳ 7 1975 מסדה, השחור, והינשוף החמריה מיכאל, דשא

48-47 / ו׳ / 1975 יזרעאל, והחבצלת, אילת
43 7 י״ב 7 1977 יזרעאל, בחצר, מהומה

73-71 / י״ט-כ׳ 7 1978 יזרעאל, טובה, לקריאה חינוך
83 7 כ״ו-כ״ז 7 1980 יסוד, למרום, בועות טוסו
48-47 7 כ״ג 7 1979 עובד, עם שמח, הולדת יום פט, האצ׳ניס

36 7 י״א 7 1973 עובד, עם האריות, מסע רנה, הברון
56 7 ל״ה 7 1981 עובד, עם ים, אל מדן מסע — הירזין

54 ,50-49 7 י״ח 7 1978 עמיחי, החלום, ידידי ירדנה, הדס
73 7 י׳׳ט-כ׳ 7 1970 להשכלה, הישראלי המכון והקריאה, הילד
51 / כ״ג 7 תשל״ט עמיחי, החלום, ידידי
51 7 כ״ג / תש״ם עמיחי, קטן, להיות לי טוב

;48 / ל״ד 7 תשמ״ב עמיחי, לילד? אספר מה וערכו(, )לקטו מטעמה וקשתי ירדנה הדס
46 7 ל״ה
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53 / י״ז / 1978 כתר, באונטי, בספינה מרד גורדהוף, וד׳ ג״ג הול
48 / ל״ח / 1983 פועלים, ספרית דוד, אני אן, הולם

5ו / כ״ה / 1979 המאוחד, הקיבוץ והיום, החלום רחל, הולנדר
27 / ל״א / ומורשת פועלים ספרית תומי, עם ביד יד הילדה, הופרט
34-33 / י״א ;33-32 ח׳ ;50 / ב׳ / 1973 מסדה, בירושלים, אריות שמואל, הופרט

40 / ל״ג ;55 ל״א / תשמ״א פועלים, ספריית דודים, סיפורי
58 / כ״א / תשל״ח המאוחד, ומשחק,הקיבוץ משחק אלפיים משה, הורביץ

130 / ל״ט-מ׳ / 1983 דביר, אחר־כך, קרה מה יודע אתה חנה, הורן
24 / ל״ז / 1958 עובד, עם מזלות, חגורת חיים, הזז
57 / ל״ז / 1983 שוקן, פינוקי, איפה אריק, היל

שולמית מהולנדית: (.1943-1941 הילסום אתי של )יומנה כרותים, חיים אהי, הילסום
59 / נ״ד / 1985 ״כתר״, במברגר,

55 / ל״ח / 1983 כתר, הסיפור, מן שקפץ החתול בן, הבט
52 / י״א / 1976 עובד, עם הילד, תפילת דבורה, הכהן
 / י״ז / 1978 באורנים, הילד פעילויות ללימוד המרכז צליל, זמרורי שמואל, הכהן

35-34
35-34 / י״ז / 1978 באורנים, הילד פעילויות ללימוד המרכז משחק, שירי

38-37 / כ״ב / 1979 המאוחד, הקיבוץ החול, עוף מנחם, הלוי
22 / כ״ו-כ״ז / 1980 מסדה, אילן, של אמא את מניה, הלוו
53 / ט׳ / 1976 המאוחד, הקיבוץ שמחה, דודי קול ע׳, הלל

44 / י״ב / 1977 עובד, עם רבנו, משה פרת לך שלום
53 / י״ג / 1977 כתר, פיל, עד מזבוב
27 ,24-21 / י״ג / 1977 עובד, עם רבנו, משה פרת לך שלום
75 ,30 / ל״ט-מ׳ / 1967 מסדה, יכול, לא אחד אף לראות אותי
75 / ל״ט-מ׳ / 1965 המאוחד, הקיבוץ שמחה, דודי
75 / ל״ט-מ׳ / 1972 המאוחד, הקיבוץ שמחה, דודי קול
37 / נ״ב / 1987 הקה״ט, אפרת, מיכל ציירה: ואולי, בטח פשוש, אני
41-38 / כ״ד ;46 / כ״ב / 1975 עובד, עם המופלאה, הדלעת לרנט, הלטינג

56 / ל״ה / 1982 מסדה, מיתולוגיה, עדית, המילטון
50 / ל״ב / 1981 עובד, עם הטוב, האריה משל ארנסט, המינגווי
57 / / ל״ז / 1983 דביר, שלי, החוט מיכל, הסטרין
52 / י״ג / 1977 מסדה, המשטרה, — אה?1ר אני מה יעל, העליון
40 / ח׳ / 1976 פועלים, ספרית להריח, אוהב אני שולמית, הראבן

35 / י״א / 1972 עובד, עם רבים, ימים עיר
47 / כ״ג / 1979 מסדה, עתיקותיהם, ואתרי הישובים ישראל עמנואל, הראובני

50 / כ״ד / כתר־לי ירון, של הצבעים לאה, ונאור דוד הראל
40 / כ״ב / 1979 מסדה, קשב, ספרית ארוכות, צמות בשלוש מעשה נירה, הראל

58 / כ״ג / כתר־לי, נועה, של הסימנים שפת
54 / ל׳ ;21 / ב״ט / 1980 מסדה, צרות,
44 / י״ב / 1976 מסדה, בלבוליים, שתים אחת
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47 / י״ז / 1978 עובד, עם הנעלים, מארון סיפורים
59 / ל״ז / 1983 כתר, באלבום, מסתכלת עליזה העיזה
38 / כ״ט ;59 / ל״ה / 1981 עובד, עם אפשר, ואי כן דוקא

8 / ל״ז ;47 / ל״א ;48 / ל׳ / 1981 כתר, המשותף, הבית סיפורי
81 / נ״ד / 1986 קריאה, שעת מסדה, צרפתי, נורית ציירה: אסנת, על סיפורים

56 / כ״א / זמורה־ביתן־מודן העכברון, ירון רוגר, הרגריבם
107 / נ״ט-ס׳ / 1988 קיפוד, מסדה, שביט, יעקב תרגם: סבתא, פיטר, הרטלינג

32 / י״א / 1975 לבינסון, א׳ הקטנה, ירושלים בת מרים, הרי
48 / ו׳ / 1975 עובד, עם הענקים, סיפורי ספר דוד, הריסון

/ י״ח / 1978 פרינט, קולור דפוס הקטנה? המתנהלת של לבובה קרה מה אסתר, הרפז
54

51 / ה׳ / 1974 גשר, הקטנה, האחות טובה, הרשקוביץ
40 / ח׳ / 1976 המאוחד, הקיבוץ אלכסנדר, וסבא סיפורון הגמד
62 / נ״ד / 1987 הקה״ט, הוס, גלי ציירה: הכחול, והפילון סיפורון הגמד

38 / ח׳ / 1974 יזרעאל, בן־חור, לואיס, ואלאס
53-50 / ג׳ / 1965 בוספסט, מותר, הכל לגדולים אווה, ואניקובסקי

51 / ל״ב / 1982 זמורה־ביתן־מודן, הברבור, תרועת ב., א. ווייט
57 / ד׳ / 1975 פועלים, ספרית ענת, מריון, וולטר

57 / ד׳ / 1975 פועלים, ספרית קטנה, תולעת עשה גדולה, יותר שלולית עשה
55 / ל׳ / 1981 עובד, עם והסוס, הכלב וולטיר,
54 / ל״ח 7 ו 983 אדם, ואני, טולים דליק, ווליניץ

68 / נ״ד / 1986 ביתן, זמורה התעלומות, אי ז׳ול, וורן
104 / נ״ט-ס׳ / 1988 טל, עידו עברי, נוסח שלי, הגדול הספר טוני, וולף

63 / א׳ / 1973 פועלים, ספרית ג׳ירפה, אצלי ביקרה סטניסלב, ויגודסקי
54 / ל״ח / 1983 אדם, ירח, טוב לילה מרגרט, וייז
116 / ל״ט-מ׳ / 1983 אדם, ירח, טוב לילה מרגרט, בראון וייז

41-40 / י״ב / 1977 זמורה־ביתן־מודן, הקסמים, חוות ב׳, אלוין וייט
51 / י״ז / 1978 עובד, עם לעולם, ברוגז ברוגז מרג׳ורי, שרמט ויינמן

42 / ל״ח / יסוד ואני, ליל גמדי מלכה, ויינריב
52 ל״א / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ וגנו, הענק אוסקר, וילד

35 / כ״ג / 1979 זמורה־ביתן־מודן, בערבה, קטן בית ביער, קטן בית לורה, אינגלס וילדר
129 / ל״ט-מ׳ / 1983 עובד, עם רעב, לא ירמי ברברה, ויליאמס
54-52 / כ״ג / 1979 יבנה, שלי, הסיפורים נתן, פרסקי צביה, וילנסקי

60 / ל״ז / המאוחד הקיבוץ המערה, דורית, וינר
41 / נ״ח / 1987 כרטא, גרסין, רמונה תרגמה: סודות, אין אצלי אורה, וכטר־לי
55 / נ״ד עקד, המילים, שביתת שוש, וינברגר

48 / ל״ו / 1982 טרקלין, בנות, ארבע כנגד שפרה, ויגשטוק־כרמל
57 / ג׳ / 1973 פועלים, ספרית מזל, של כחול חרוז נעמי, וישניצר

3 / ל׳ ;41 / ח׳ / 1976 המאוחד, הקיבוץ שגדלה, ילדה
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59 / נ״ח / 1986 מסדה, בקיבוץ, לי טוב ברוריה, ולס
131 / ל״ט-מ׳ / 1983 סער, והמדבר, הזקן רד, ון־דורן

52 / ל״ב /1981 כתר, סטרוגוב, מיכאל ז׳ול, ורן
 55-54 / י״א / 1976 עובד, עם אפריקאית, בלבת־בר של סיפורה סולו, הוגו, לואיק ון

41-38 / י״א ;46-45 / י׳ / 1976 מסדה, ירושלים, מלך ידידי ארתור, וקסלר
 22-21 / כ״א / 1978 י״ט-כ׳ / 1978 פועלים, ספרית סעיד? נעלם כיצד זאב, ורדי

45 / י״ב / 1977 כתר, למים, מתחת מיל אלף עשרים ז׳ול, ורן
51 / ה׳ / 1975 גשר, תמר, של אבא זאב,

87 / ל״ט-מ׳ / 1981 המאוחד, הקיבוץ שלי, אבא בר, פרחי
 84 / ל״ט-מ׳ ;6 / ל״ז / תש״מ פועלים, ספרית נינה, סבתא אצל עליזה, זוהר־עמיר

39-37 / ז׳ ;54 / ט׳ / 1976 עובד, עם בוקר, לפנות אלכסנדר, זייד

60 / נ״ו / ו987 )מודן(, עגור ארנבות, סיפורי ספר זיידמן־תום,
50 / נ״ה /1981 פועלים, ספרית חצות, תיקון לאה, שפירא זסלבסקי

43 / י״ב / !976 מסדה, למיטה, שמתחת הנמר נורית, זרחי
52-51 / י״ח / 1978 כתר, ישנונה,
52-51 / י״ח / 1978 מסדה, תנינה,

114 / י״ט-כ׳ / 1979 פועלים, ספרית מרכבות, אלף
52-51 / י״ח / 1975 המאוחד, הקיבוץ הבמבומבלים, גן

52-51 / י״ח / 1978 מסדה, ,1 בפרוסה המסע
57 / כ״א / תשל״ט עובד, עם השרוול, מן זכרונות

48 / כ״ב / 1979 המאוחד, הקיבוץ האדים, וקומקום מיכל
86 / כ״ו-כ״ז / תש״ם המאוחד, הקיבוץ והדוב, הילד

58 ,3 / ל׳ / ו98ו פועלים, ספרית תשתקי, יפה לדבר יכולה לא את אם
8 / ל״ד ;9 / כ״ט / 1967 מסדה, ברחוב, לשרוק אוהב אני

8 / ל״ז ;56 / ל״ה / תשמ״ג פועלים, ספרית רובין־הוד, הילדה
75 / ל״ט-מ׳ / ו975 מסדה, העיר, כל על פס
75 / ל״ט-מ׳ / ו976 מסדה, שטוחה, וקדרה עץ כף

75 / ל״ט-מ׳ / 1979 מסדה, משושים,
75 / ל״ט-מ׳ / 1979 פועלים, ספרית מרכבות, אלף

87 / ל״ט-מ׳ / 1978 זמורה־ביתן־מודן, חוץ, ילדת
58 / נ״ו / 1987 שוקן, הסוד, דרך עובר

65 א׳ / 1973 פועלים, ספרית מדורות, שהדליק הזקן יפרח, חביב
42-41 / ז׳ / 1975 מזרחי, השולטן, בן

88 / ל״ט-מ׳ / 1966 מסדה, דודיק,
20-19 / כ״א / 1979 שרברק, מה, ויהי לחזור מעוז, חביב

18 / ל׳ / 1979 המאוחד, הקיבוץ במבחן, חברות
6 / ל״ז / 1979 שרברק, מה, ויהי לחזור

55 / כ״ג ;51 / כ״א / דביר ודובי, מכי תעלולי רחל, חובב
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29-28 / ז׳ ;65-64 ,62-59 / א׳ / ו973 מורשת, במצור, ויער עיר שלום, חולבסקי
42 / ל״א /1981 הדר, הגישוש, כלבת מיני משה, הייכמן
9ו / ל״ט-מ׳ / תשט״ז עובד, עם ואני, פלטרו ה׳, הימנז
60 / נ״ח / תשמ״ו הקה״ט, גמדים, שבעה אברהם, חלפי
74-73 / י״ט-כ׳ / 1973 ספר, קרית וספר, ילד משה, חלפן
56 / י״ח / 1978 עופר, רקד, הורד גם יוסף, חנגי

66 / ט״ז / 1978 עופר, הכותל, מן פרחים
50 / ו׳ / 1975 עופר, סיפור, מבקש יוסי
44 / י׳ / 1976 עופר, ידיד, לי יש

50 / ב׳ / 1975 עופר, מהרחוב, רחוק מהבית רחוק
50 / ו׳ / 1975 ניומן, ולוחם, רועה אריה, חצרוני

50 / ל״ב / 1981 אלישר, לה, נדמה כרמלה ובלפור, הרצל חקק
49 . ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ ושורי, גורי אורי משה, טבנקין

55 / ל״ה / 1982 המאוחד, הקיבוץ נוח, יורם, טהר־לב
48 / כ״ה / 1979 עובד, עם הנביאים, מרחוב שלי הדודה

67 / כ״ו-כ״ז / מסדה ,2 קשב ספרית הגוזל,
37 / נ״ו / 1987 עקד, באהבה, לילדים יוליאן, טובים
52-50 / ד׳ / 1975 יזרעאל, פין, הקלברי מרק, טווין

38-37 / ח׳ / 1975 יזרעאל, והעני, המלך בן
35-34 / י״א / 1972 לבינסון, ב׳ הקודש לארך תענוגות מסע

49 / כ״ב / תשל״ט המאוחד, הקיבוץ לדמשק, והגענו לחרמון הלכנו רפי, טוחן
38-33 / כ״ח / 1964 ליטרטורה, חודונוסטוניה כתבי, כל לב, טולסטי
57 ,55 / י״א / 1976 זמורה־ביתן־מודן, ההוביט, ג׳ר״ר, טולקין

42 / נ״ח / תשמ״ח נחלה, הוצ׳ קלידנר, וגילדי שמואל אהוד, טוקטלי
108-107 / י״ט-כ׳ / 1978 זמורה־ביתן־מודן, ברבאבא, טליס, וטילור אנט טיסון

41-36 / ה׳ ;64,59-56 / א׳ / 1973 פועלים, ספרית הערמון, עץ של בצילו בנימין, טנא
51-49 / ט׳ / ;41 / ח׳ / 1976 עובד, עם אחת, כיתה קורות

;30 / ל״ג ;52 ,49-46 / י״ד / ו977 פועלים, ספרית מור, תולדות אלה
75 / ל״ט-מ׳

104-103 ,99 / י״ט-כ׳ / 1979 עובד, עם נעורי, עיר אל
50 / ל״ה ;32 / ל״ג / 1982 עובד, עם השלישית, החצר
28 / ל״ג / 1973 פועלים, ספרית הערמון, עץ של בצילו

30 / ל״ג / 1982 עובד, עם נעורי, עיר אל
58 / נ״ז / 1988 כתר, אחת, כתה קורות

30 / ל״ג ;35 / ל״א / עובד עם בצרה, ידיד
51 / כ״ד / 1979 עובד, עם קטנה, אמא שלמה, טנאי

50 / ה׳ / ו975 עופר, שובבים, אוזים שני
49 / ל״ג / תשמ״ב זמורה־ביתן־מודן, נסיכה, הציל שהוא מי נגה, טננבאום

55 / ל״ה / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ לשכוח, שקשה רגע יונה, טפר
49-48 / נ״ג / ב׳ הקה״ט, אמא, של הבושם בקבוק
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60 / נ״ז / 1988 כתר, לשחק, לי מסיבא תמר, טל־שיר
65 / נ״ד / תשמ״ח אחרונות, ידיעות קטנים, היו גדולים גם שלמה, טנא

58 / ד׳ / 1974 מסדה, השחורה, האוזן — הלבן בים ג׳, טרויפולסקי
73 / י״ט-כ׳ / 1970 ניומן, זוטא, ביקורת אסתר, טרסי־גיא

36 / י״א / 1968 מסדה, בירושלים, מגדלים ימימה, טשרנוביץ־אבידר
40-36 / י״ז ;66 / ט״ז / 1978 פועלים, ספרית באמת?

15 / כ״ב / 1979 ברונפמן, אש, רכב
15 / כ״ב / 1978 פועלים, ספרית מעטים, כשהיינו או באמת
15 / ב״ב / 1951 מסדה, ,52 מבצע

15 / ב״ב / 1968 מסדה, בירושלים, מגדלים
15 / ב״ב / 1960 עובד, עם הביתה,
15 / ב״ב / 1955 טברסקי, המתפתל, בשביל
14 / ב״ב / 1969 ניומן / 1955 דבר, הסתרים, במעגל

14 / ב״ב / תש״י טברסקי, לדרך, יצאו רעים שני
67 / כ״ו-כ״ז / מסדה ,2 קשב ספרית אמא, עם ברוגז מוקי
59 / כ״ח / 1979 מסדה, להתארח, בא תנתן

54 / י״א / 1976 ניצנים, סיפורים, ועוד השמש אל המסע ומשה, עדנה יגר
25-23 / י״ז / 1975 המאוחד, הקיבוץ וילד, ימים שלושה א״ב, יהושע

30 / ל״ז / עובד עם המאהב,
47 / ב״ב / 1979 כתר־לי, החיות, עם להיות טוב נורית, יובל

50 / ל״ח / 1983 כתר, הזבובים, קלמר
61 / נ״ד / 1986 קריאה, ראשית כתר, החלומות, בית נוצת

47 / ב״ב / 1979 כתר־לי, מות,1חל שושנה, יובל
56 / ט״ו / 1977 כתר, אותך, אגיד אני

53/. י״ח / 1978 כתר, בקנגורון, מעשה — המעורר השעון עלילות
55-54 / ג׳ /1971 פועלים, ספרית לענן, אביב בין סיפורים ועוד נתן, יונתן

7 / ל׳ / 1971 פועלים, ספרית לענן, אביב בין סיפורים ועוד
15 / ל״ג / המאוחד הקיבוץ האפורים, הנירים אל

58 / ד׳ / 1975 אח, ורמש, דוד של מסיפוריו ברוך, יוספסברג
55 / י״א / 1976 אח, ורמש, דוד של מתעלוליו ועוד

33-32 / ו׳ / 1959 תרשיש, יחפות, ברגלים ס׳, יזהר
40/׳ ח׳ / 1976 פועלים, ספרית ופתה, תפו

58 / ב״א / תשל״ט עזריאל, אלנקם של סיפורו עזרא, יכין
24 / ל״ב / 1982 יבנה, — אורנשטיין ומספרים, נייר צבע מקשט, אני יהודית, ילין־גינת

51 / ה׳ / 1974 גשר, גיבור, דני מרים, ילן־שטקליס
93 / ל״ט-מ׳ / 1966 עקד, הראשון, הצחוק

10 / כ״ט / דביר גמדים, רצו אצו
24 / ל׳ / 1957 דביר, דני, ספר

3 / ל״ב ;24 / ל׳ / 1957 דביר, בחלומי,
3 / ל״ב ;24 / ל׳ / 1957 דביר, סוד, לי יש
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68 / ל״ט-מ׳ ;3 / ל״ב ;24 ל׳ / 1957 דביר, הגדי, שיר
90 / ל״ט-מ׳ / 1966 עקד, ילדות,

31 / ל״א / 1978 ספר, קרית ושירים, חיים
31 / ל״א / 1966 עקד, הוצאת שקר,

58 / ד׳ / 1975 מסדה, בחזית, הילדים עם רחל, בן־צבי ינאית
50-49 / ב׳ / 1974 רשפים, ואליהו, מהו מיקי עמנואל, יפה

כץ־ירדני( )ר׳ 52 7 נ״ג / 1986 כתר, סוזאנה, דוד צייר: גאון, של סיפורו רות, ירדני־כץ
46 / נ״ז / 1988 הקה״ט, המנגו, בגלל גרוניך, ירון

24 / ל״ה / תש״ם ושם, יד חזרתי, לא לגיטו שרה, ירושלמי
 מורשת לשילוב המרכז בשיתוף הבטחון משרד התלתלים, בעל ישראל, ישעיהו
41-39 7 כ״ה / והתרבות החינוך משרד המזרח,

38 / נ״ח / 256 / תשמ״ט חיפה, ״אח״, הוצ׳ הילדים, בספרות תמורות אדיר, כהן
35 / ל״ב /1961 זמורה־ביתן־מודן, לאמהות, מזמור שיר אלבר, כהן
66 / נ״ד / תשמ״ז פועלים, ספרית חמור, של אחוריים גרדה, כהן

53 / י״ג / 1977 פועלים, ספרית אצלכם? איך אצלנו, זה ככה
56 7 ל״ג ,37 / כ״ט 7 1981 מסדה, כחולה, עיר דליה, ב׳ כהן

42 7 ל״ב / 1981 מסדה, וסמי, אורי
52 / י״ז / 1978 אל״ף, הזהב, וציפור שינזלי הדובון מלכה, כהן
44 / ל״ה /1981 עובד, עם לקרוא, אדע מתי מרים, כהן
52 / י״א 7 1976 תמוז חוט, על ענן שלומית, כהן

67 7 כ״ו-כ״ז 7 מסדה ,2 קשב ספרית חומפס,
49-48 7 כ״ג 7 תש״ם המאוחד, הקיבוץ לישון, רוצות שאינן מחשבות
21 7 כ״ט 7 תש״ם המאוחד, הקיבוץ לישון, רוצות שאינן מחשבות

50 7 ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ עצובים, ענבים הם הצימוקים
60 7 נ״ז 7 1987 הקה״ט, כוכבים, בוכה הירח

40 7 נ״ח 7 1988 הקה״ט, ממושי, הארנב
55 7 כ״א 7 כתרי כתר, מוצא מישהו אבנר, כץ

55 7 כ״א / כתר פרח, מוצא מישהו
55 7 כ״א 7 בתרי בית, לו בנה הצב ואז

ירדני־כץ( )ר׳ 36 7 כ״ט 7 1981 אלישר, הכיתה, של הגיבור רות, בץ־ירדני
31 7 ל״ה 7 1981 ש״י, המטמון, סוד מאירה, כרמי־לניאדו
20 7 ל״ח 7 1983 דביר, ילדים, בספרות והשתקפותן עולם השקפות

36 / כ״ד 7 1979 אלישר, הראשונה, מהקומה הילדה שרה, לבני
48 7 כ״ט / 1981 אלישר, הגרוטאות, חצר

47 7 נ״ח / 1988 כתר, המים, על אש יגאל, לב
55 / ל״ח / 1982 אדם, השנה, כל וקרפדי צפרדי ארנולד, לובל
53 7 ל״ה 7 1984 רשפים, שמלך, מארץ המלך התחתן לא למה לריסה, לוין
57 7 נ״ז 7 1988 קריאה, כתר/ראשית כלבה, של סיפורה אליה, לוי

65 / נ״ו / 1987 אינטגרה, בשואה, ילדים ליזה, קליבנוב לוריא
51 / כ״ד / עובד עם החיות, עיר סטיבן, לואיס
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57 / נ״ו / 1987 הקה״ט, כבשים, ענני )ברות(, רוני לוי
לוי( שאול )ר׳ 34 / נ״ו / 1987 אור־עם, בספריה, הרפתקה שאול, לוי
58 / נ״ו / 1987 פועלים, ספרית הים, מתנת קיפניס, לוין

36 / נ״ו / 1988 דן,1מ תלמה,
109 / נ״ט-ס׳ / 1987 כתר, לבדי, לא אני רינה, לוינזון

32 / י׳ / תרצ״ה דביר, ילדותי, שלום, לוין
65-64 / ב״ו-כ״ז 7 ו980 אלישר, חשובים, ענינים יואב, לורך
85 / כ״ו-כ״ז ;61 7 כ״ח / 1980 אלישר, החלוצים, גלילה, רון־פדר יעקב, לורך

54 / נ״ה / תשל״ו הקה״ט, תמרה, של יומנה תמר, לזרסין
53 / ל״ג 7 1982 עובד, עם הארנבונים, בגן ליאו, ליאוני

34-33 / כ״ד / 1979 בל,1י ספרית אלישר, האמן, העכביש שרה, ליבי
58 / ג׳ / 1975 כתר, בצפון, אודיסאה — קדומים קול ז׳ק, לונדון

48 7 ל״ו / 1982 כתר, הלבן, פנג
52 / י״ז / 1978 זמורה־ביתן־מח־ן, הארנבים, גבעת רוברט, לוסון
50-48 / י״א ;45 7 י׳ / 1976 עמיחי, אני, וה פיקי אירנה, ליבמן

18 / ל׳ / עמיחי אני, זה פיקי
54 / ל״ג / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ חברים, המון

33 7 כ״ד ;51 7 כ״ה / תש״ם המאוחד, הקיבוץ בלבן, הילדה
45 / י״ב / 1977 עמיחי, משה, צבי, ליבנה
38-35 / ט׳ ;39 7 ח׳ / 1975 הקה״ט, וקטצהוב, קטכחול לאו, ליוני

34 7 כ״ד 7 תש״ם המאוחד, הקיבוץ דג, הוא דג
45 / נ״ו 7 ב׳ מיכאלי, לשמואל המאבק בנתיבי יהודה, ליטני

37 / ל״ב 7 כתר אוהבת, לא אוהבת זאב, ליכטנזון
106-105 / י״ט-כ׳ / 1979 קרני, נער, מלך אנדרה, ליכטנברגר

53-52 / ט׳ / 1976 עובד, עם אמיל, של תעלוליו ביורן, וברג אסטריד לינדגרן
53 / ט׳ 7 1976 עובד, עם אמיל, ושמו ילד אסטריד, לינדגרן

11 7 כ״ט 7 1957 פועלים, ספרית מיפן, הילדה סאן נוריקו
11 7 כ״ט 7 1957 פועלים, ספרית מאפריקה, הילדה סיאה

11 7 כ״ט 7 1961 פועלים, ספרית הקרקס, ילדת לילבס
11 / כ״ט 7 1967 פועלים, ספרית מתילנד, הילדה נואי

וו 7 כ״ט 7 19*70 פועלים, ספרית מהולנד, הילד רירק
11 7 כ״ט 7 1954 פועלים, ספרית מלפלנד, הילדה קרי אלה

59 7 ל״ז 7 1983 זמורה־ביתן־מודן, מדיקן, של תעלוליה
94 7 ל״ט-מ׳ 7 1972 אפשטיין, ל׳ לספרות מחברות שלי, מיו מיו

62 7 נ״ו 7 תשמ״ה פועלים, ספרית ארי, לב האחים
55 7 י״ד 7 1977 עובד, עם הירח, על נושבת רוח אריק, לינקלייטר

49 7 ו׳ 7 1975 טרקלין־עקד, ליר, מר את להכיר טוב כמה אדוארד, ליר
40-39 7 כ״ח / 1965 לספרות, מחברות שקספיר, מסיפורי ומרי, צ׳רלס למב

108 7 נ״ט-ס׳ 7 1988 תשמ״ט, לספרות, מחברות שקספיר, סיפורי
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42 / ל״א / מסדה מציירת, מחברת ג׳, אלדמע א׳, לנואל
84 / כ״ו-כ״ז 7 1980 ש״י, ירסקה, פרקי מאירה, ברמי לניאדו

65 / נ״ד 7 1987 כתר־לי, מצרים, התנין שולמית, לפיד
35 / נ״ו / 1988 כתר, אורח,

64 / א׳ / 1973 שרברק, ירון, של המכונית ישראל, לדמן
52-50 / ט״ז / 1968 עובד, עם ליגאל, דרבנות

52-50 7 ט״ז / 1969 עובד, עם השכונה, על יורים
52-50 / ט״ז / 1966 עובד, עם הזה, השבט כל

43 / י״ז ;57 7 ט״ו / 1978 עובד, עם צוענים, של קיץ
45 / ל״ז / 1983 עובד, עם הקצר, הלילה

13 / ל׳ / 1977 עובד, עם צוענים, של קיץ
67 7 נ״ד 7 1987 מסדה, אוהבת, לא אוהבת

55 ,47-46 / ב׳ / 1972 המאוחד, הקיבוץ אבי, בית גולדה, מאיר
63 / א׳ / 1973 הפועלים, ספרית לצייר, אוהב אני מידה, מאיר

51 7 ה׳ 7 1975 המאוחד, הקיבוץ היה, כך שהיה מעשה
50-49 / י״ג / 1977 כתר, אורן, של הצב

47 / כ״ה ;54-53 / ט״ז ;56 / ט״ו / 1978 פועלים, ספרית אילנה, היא אלינה
51 / י״ז / 1977 כתר, שלולי,

50-49 / ב״ג / 1979 פועלים, ספרית אשם?, מי
64-63 / כ״ו-כ״ז פועלים ספרית לבדו, לישון רצה שלא ילד היה פעם

38 / ל״ג / אומנות קרגר, טוניו תומס, מאן
20 / ל״א / תשל״ה המאוחד, הקיבוץ הרחוב, פנס מול יצחק, מארס

45-43 / כ״ב / תשל״ט דביר, נעורים, אהבת אהרן, מגד
י״ח / 1978 המאוחד, הקיבוץ העמים, בתולדות מאורעות 32 ביום... קרה זה ארנון, מגן

7 56
51 / ב׳ / 1974 מספרים,מלוא, לוחמים רבקה, מגן

52-50 / י״ד ;54 / י״ג / 1977 מלוא, מספרים, ראשונים
50 ,45 7 כ״ט / 1981 עובד, עם אופירה, של הצמיד

9 / ל״ג 7 1977 מלוא, מספרים, ראשונים
46 7 ל״ח ;60 7 ל״ז 7 תשמ״ג עובד, עם לאבא, שלום

40-39 ט׳ ;42 7 ז׳ 7 1975 עובד, עם הזאבים, ידידי פרלי, מואט
50 7 ל״ב / 1982 זמורה־ביתן־מודן, נאמנה, ספינה קורות

43 / ל״ח / 1983 אל׳, לא, לפעמים עצוב לפעמים צביה, מולד
53 / נ״ח 7 אלף לא, לפעמים עצוב לפעמים
 / ג׳ / 1966 המאוחד, הקיבוץ אילת, הילדה — השער את פתחו קדיה, מולודובסק׳

20-11, 35
55 7 נ״ח 7 עובד עם בזק, ילדי אלינור, מורדאונט

63 7 נ״ו 7 1987 הקה״ט, אשם, לא זיגמונד, מוריץ
49 7 כ״ה 7 1980 אל״ף, עדתי, מהי חידתי ״זוהי עזרא, מורד
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49 7 ל׳ 7 1981 ענבלים, ת,1חלומ של זרעים לבנה, מושון
94 / ל״ט-מ׳ / תרפ״ח שטיבל, הכחולה, הצפור מ׳, מטרלינק

36-35 / כ״ה / 1980 עובד, עם שבדרך, הטירה בגי, מיטיב
57 / ל׳ / 1981 כתר, המוצף, ביער הרפתקה תומס, מיין־ריד

57 / ל׳ / 1981 כתר, במצוקה, ספינה
18 / ל׳ ;9 / ל״ז / 1979 עובד, עם וחלומות, פחונים סמי, מיכאל

55 / י״א / 1976 פועלים, ספרית סנונית, מקבוצת עפרה אני מרים, מיכאליס
24 / ל״ה / תשמ״א ושם, יד מכאן, תצאי עוד יונה, מלארון
52 / ל״ג / תשמ״א המחברת, הוצאת תושיה, מגלים ש״י ילדי ב׳, מנוחה

49 / ו׳ 7 1975 עמיחי, הנילוס, מגדות הנער סתי מתיה, מיליציה
22 / כ״ט / 1962 לספרות, מחברות הדוב, פו מבית שירים א׳, א׳ מילן

/ ו978 המאוחד, הקיבוץ לבד, לא כבר הוא — עצמו עם שנשאר מי מירה, מיגצר־יערי
57 / י״ח

/ כ״ח ;77-76 / כ״ו-כ״ז / תש״ם המאוחד, הקיבוץ יאירי, של הלכת כוכב ראובן, מירן
ו7

44 7 ל״א תש״ם המאוחד, הקיבוץ קריאה, סימן גבעולי ד״ר של הדחליל
52 / י״א / 1976 תמוז, לעולם, בא צבע דן, מירקין
59 / נ״ו / 1987 כתר, הגנוב,, הנסיך אלי, מלכא
46 / נ״ג / תשמ״ו הקה״ט, בהקיץ, חלונות רבקה, מרים

63 / נ״ח 7 תשמ״ו הקה״ט, בהקיץ, חלונות
14-13 7 כ״ח ;37-36 7 כ״ה 7 1980 מסד, בטייסת, הרפתקה עודד, מרום
63 / נ״ח / תשמ״ו הקה״ט, בהקיץ, חלונות רבקה, מרים
42 / י״ב 7 ו976 מסדה, עכבר, להיות רצה שלא בעכבר מעשה אהוד, מנור
53 / ה׳ / 1975 גשר, חסידות, פרקי משה, מנור
50 / כ״ד / כתר־לי ירון, של הצבעים דוד, הראל לאה, נאור

49 / ל״ד 7 1982 כתר, דירה, עבר החיות גן
56 7 ג׳ 7 1974 מערכות, חוזרים, הטובים החבר׳ה מרדכי, נאור

96-92 / י׳׳ט-כ׳ ;52 7 י״ח ;53 7 י״ז / 1977 הביטחון, משרד המגדל, על למעלה
50 7 כ״ה 7 תש״ם יבנה, לילה, סיפורי
52 / ל״ב 7 תשמ״א המאוחד, הקיבוץ השחורה, השבת

85 7 כ״ו-כ״ז / אלישר פן, לפטר כיף איזה רודי, נדלר־ניר
41-40 / ח׳ 7 1976 עמיחי, המון, ותעלולים רימון רם אברהם, נווה

45 / ל״ה 7 תשמ״ב שוקן, ואני, גילי
53 7 י״ז 7 1978 כתר, באונטי, בספינה מרד הול, וג״ג צ׳ נורדהוף

26 7 ל״ב 7 1981 עמיחי, ונור, אור תמר, נחשון־פיש
49 7 ל״ב 7 1982 עמיחי, שמח, שלנו בגן
5ו 7 כ״ה 7 1980 פועלים, ספרית מספרים, בעיירה אברהם, נחתומי

5ו 7 כ״ד 7 ו979 זמורה־ביתן־מודן, המסילה, ילדי אדית, נסביט
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49 / ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ השועלים, שיחת איבן, סאותהול
36 / כ״ג / 1973 יזרעאל, האפר, דרך

68 / נ״ד / 1987 זמורה־ביתן, ארם, שמי וויליאם, סארוין
27-26 / ח׳ / 1966 פועלים, ספרית המלים, ז״ם, סארטר

47-43 / י״א / 1976 מורשת, ג׳( )כרך חכמינו עשו כה יוכבד, סגל
43 / נ״ג / תשמ״ו מורשת, איכפת, למי

64 / נ״ו / 1988 מסדה, התעמלות, שיעור באמצע מת איש החזון ישראל, סגל
38 / ל״ז / תשל״ז המאוחד, הקיבוץ ביידיש, עם בשירי הטפוסי הבית דב, סדן

61 / כ״ג / 1979 זמורה־ביתן־מודן, השחור, הקסם אנה, סואל
48 / כ״ב / פרידמן ש. ידעני, דני דונלד, סובול
/ נ״ח / 1986 כתר, הרשלג, פועה תרגמה: יחדוקא, חבורת של הרפתקאות מרי, סונסון

58
54-53 / י״ד / 1977 כתר, שאוהבים, שירים אסתר, סופר

57 / ג׳ / 1974 כתר, המטמון, אי ר״ל, סטיבנסון
56 / ל״ג / תשמ״ב עובד, עם האמיתי, הגנב ויליאם, סטייג

49 / ב׳ / 1973 מסדה, חמד, צמד עליזה, סטרוד
83 / כ״ו-כ״ז / 1979 זמורה־ביתן־מודן, פרא, נורת, סטרלינג

54 / י״א / 1976 עמיחי, חיים, גלגולי הרברט, סטרנג
51 / י״ז / 1977 כתר, במיץ, שירים אפרים, סידון

52 / כ״ד / 1980 עובד, עם קרחות, מעלה יוסי, אבולעפיה
52-51 / כ״ח / 1980 עובך, עם הצל,
53 / ל״ג / 1982 עובד, עם החדשים, המלך בגדי אנדרסן(, )עפ״י

58 / ל״ז / 1983 כתר, הקרחת, על הגן
61 / ל״ז / 1983 שוקן, צופית, סידרת

19 / ל׳ / 1980 אדם, ספרי דביר, הנדיב, העץ שלי, סילברסטיין
51 / ה׳ / 1975 אפשטיין, לוין המלוכלך, יפתח אורי, סלע

42 / י״ב / 1977 כתר, שטות, שירי
57 / נ״ח / 1986 מודן, אווזה, אמא לובל, ארנולד )עיבד(
33-31 / כ״ב / תשכ״ג חן, הכחול, הים ברכה, סמילנסקי
43 / י״ב / 1976 מסדה, היד, לי הספיקה לא רמה, סמסונוב
54 / י״ד / 1977 עובד, עם מדבר, עושים אנחנו ולסה, אינגר סנדברג
53 / ל״א ;44 / י׳ / 1976 פועלים, ספרית עכשיו, מטיילים ויואב אני מיכל, סנונית

115 / י״ט-כ׳ / 1979 מסדה, שובב, זוהר
54 / ל׳ ;12 / כ״ט / 1981 מסדה, הקטן, והגור יורם

75 / ל׳׳ט-מ׳ / 1977 החבריה, וכל ומיה טל
56 / נ״ו / 1987 כתר, והפרח, אדם

61 / נ״ז / 1987 כתר השחר, איילת
29 / כ״ט / היידי, יוהנה, ספירי

59 / ל״ז / 1981 כנרת, היידי,
59 / ל״ז / 1983 כתר, ההרים, בת היידי
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56 / ט״ו / 1977 פועלים, ספרית המציאה, יוכבד, סקס
57 / ט״ו / 1977 סקסופון, ספרית ירושלים, מסיפורי

59 / נ״ה / 1985 פועלים, ספרית החלומות, תיבת יעקב, סתר
43-41 / י׳ / סברה ספרי שלי, השלום )תרגם(, מחמוד עבאסי

48 / ו׳ / 1975 טרקלין־עקד, במקלחת, בוכה צפרדע הגברת דפנה, עבר־הדני
58 ,52 / ל׳ / 1981 רשפים, ואלי, רחל של הסוד צפירה, עוגן

128 / ל״ט-מ׳ ,22 / ל״ח / 1982 מסדה, אינני, אני היום עדולה,
66 / נ״ד / 1987 מסדה, הזמן, איש

38 / ח׳ / 1975 שרברק, עשרה, אמא דבורה, עומר
5 / ל׳ ;37 / ח׳ / 1973 שרברק, אתגבר, אני

3 / ל״ג ;36 / כ״ג ;34 / י״א / 1967 עובד, עם אבי, לבית הבכור
46 / י׳ / 1976 קרני, החופש, אל הבריחה
31 / כ״ד / תש״ם שרברק, מוות, עד לאהוב

29 / ל״ג ;86 / כ״ו-כ״ז / 1980 זמורה־ביתן־מודן, בחשכה, קרא קול
51-47 / כ״ח / 1980 שרברק, גרים, האחים מסיפורי הקסום הארמון אגדות
6 / ל׳ / 1972 שרברק, לכביש, מעבר

75 / ל״ט-מ׳ / 1976 אפשטיין, לוין והבל, קין
84 / ל״ט-מ׳ / 1981 שרברק, ישירה, פגיעה
84 / ל״ט-מ׳ / 1981 עמיחי, תמר, דפי אמריקה, לך שלום

24 / נ״ח / 1988 כתר, טהרן, התחנה
32 / ל״ג / 1974 שרברק, הגובה, על

67 / נ״ד / 1987 קרני, החופש, אל הבריחה
68 / נ״ד / 1987 שרברק, באביב, סערה

59-55 / ט״ז ;57 / ט״ו / 1978 עובד, עם סומכי, עמוס, עוז
4 / ל״ז ;32 / ל״ג / 1978 עובד, עם סומכי,
38 / ל״ג / 1979 עובד, עם העזה, התכלת באור

37 / ל״ו / 1982 מסדה, לילדים, שירים רגע, פ׳, עזי
55 / י״ח / 1978 שוקן, הנומה, של השמן הזנב יהודה, עמיחי
69 / כ״ו-כ״ז / 1980 פועלים, ספרית נינה, סבתא אצל עליזה, זוהר עמיר

49 / ב׳ / 1973 מסדה, מאושר, שר אני אנדה, עמיר־פינקרפלד
44-41 / כ״ח / 1934 דביר, ילדים, שירי
21 / ל״ד ,10 / כ״ט / 1933 דביר, ילדים, שירי

52 / ה׳ / 1974 עובד, עם פוקוס, הוקוס נעמי, עפרי
55 / י״ד / 1977 עובד, עם יפאן, לך שלום

56 / י״ד / 1977 כתר, העולם, סביב משחקים מרגלית, עקביא
27 / ל״ה / 1982 ושם, יד בשלכת, נעורים מרים, עקביא

6 / ל״ז ;52 ,27 / ל״ה / 1982 ס״פ, יחסים, ניתוק — ומיקלוש גליה
55 / נ״ה / 1984 דביר, שלי, כרמי

43-41 / י׳ / סברה ספרי שלי, השלום )תרגם(, נעים, עריידי
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49 ו ל״ב / 1981 אלישר, הילדים, מחדר ציורים משה, פאול
47 / נ״ו / התשמ״ז ״אלף״, ודבש, מרור רות, גליקליך פארי
10-5 7 ג׳ / 1973 עובד, עם שהתחפשה, הביצה דן, פגים
53 / ל״א / 1981 מסדה, והקנגורו, דוס אתל, פדלי
50 / ה׳ / 1975 עובד, עם ויוסיפון, תפוחון מר קרה, פדר

40 7 ל״ו 7 1983 זמורה־ביתן, אופרמן, בני ל׳, פויבטוונגר
53 / י״ד / 1977 כתר, לי, חוד דודלי פוצ׳ו,

66 / ט״ז / 1978 שרברק, יוסף מתושלח, חבורת
50 / י״ז 7 1977 כתר, בחצר, נשיקה

57 נ״ז / 1988 כתר, בקבוקי, שוקי ויסלר(, )ישראל
49 / כ״ט / 1981 מסדה, חשבתי, הופ, אורה, ודביר נאוה פוקס
52 / ט׳ / 1976 רשפים, התמונות, אומרות מה נאוה, פוקס

63 / א׳ / 1974 פועלים, ספרית מקשמיר, הילדה ורה, פורסברג
44 / י״ב / 1976 פועלים, ספרית הבננות, גונב אלישע, פורת

102-101 / י״ט-כ׳ / 1978 מודן, זמורה־ביתן, המטמונים, באר

39 / ח׳ / 1976 ניצנים, לדוב, טוב מה הנה גלוריה, פטריק
63 / נ״ד 7 1987 כתר, מסיבה, עורכים הקטנטנים ג׳ון, פטרסון

17 / נ״ט-ס׳ ;52 / כ״ח ;64 / נ״ו / 1988 פועלים, ספרית הדס, אסתר, פיין
12 7 ל״ח 7 1979 זמורה־ביתן־מודן, אנה, כאן אל מר פין,

86 / כ״ו-כ״ז / 1979 זמורה־ביתן־מודן, אנה, כאן אל מר
57-56 / כ״ג / 1978 עקד, זברונות, רקע על מונוגרפיה רובינה, חנה שמעון, פינקל

83 / כ״ו-כ״ז 7 1980 עמיחי, הלוח, על לקשקש אוהב אני תמר, פיש
52 7 ל״ח / תשמ״ג עובד, עם המטה, ספר סילביה, פלאת

50 / נ״ה / תשמ״ו הקה״ט, נער, של מאבקו שרה, פלגר־זיסקינד
40 / ל״ד 7 1982 מלוא, ההר, ראש אל ציונה, פלד
49 7 ו׳ 7 1975 עמיחי, יק, החמור ם׳, פלד

50 7 ל״ג ;52 7 ל״ב 7 1981 מסדה, שקיר, הרפובליקה בלייך, פנטילב
50 7 ל״ב 71981 פועלים, ספרית הולדת, יום על נספר בואו חסידה, פעיל

 62 7 נ״ד סירקיס, מו״ל: הנגינה, כלי של המופלא הסיפור דה־ליאון, וקטיה פייר פדארי
 נ״ד 7 1987 בתר, גרין, דרור צייר: והאפונות, הזהב פרפר גיצה, גיצה, פרידמן־גרייבסקי

7 61
63 7 נ״ו 7 1987 איטגרה, ולילה, לילה אלף יואל, פרץ

 ,3 / ל״ב ;3 7 ל״א ;3 7 כ״ט 7 1982 פפירוס, שם, יש שיר לכל מירי, וברוך מאיה פרוכטמן
38 7 ל״ז ;26 ,18 ,13 7 ל״ו ;16

20 7 ל״ו 7 1980 זמורה־ביתן־מודן, הכסף, חרמשנית אלינור, פרז׳ן
58 7 ג׳ 7 1974 המאוחד, הקיבוץ עקבותיהם, נודעו לא פנחס, פרח

109 7 ל״ט-מ׳ 7 1964 פועלים, ספרית המופלאות, השנים סלמה, פרייברגר
59 7 כ״ג 7 1979 מסדה, אחר, טיול אלונה, פרנקל

128 7 ל״ט-מ׳ 7 1983 מסדה, הבגדים, ספר
46 7 כ״ב 7 1979 כתר, אני? מי

27



43 ,40-39 / י׳ / 1975 עובד, עם והאישון, רחלי נעמי, פרנקל
 46 / כ״ב / 1979 יבנה, שלי, הסיפורים עביה, וילנסקי נתן, פרסקי

 57-56 7 כ״א / תשל״ט פועלים, ספרית נמש, לי יש אבנר, פרץ
 55 / ל״א / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ דרך, סימני יגאל, ש׳ פרץ
 56 / ל״ה / תשמ״ג שוקן, בחלל, הרפתקה יואל, שלום פרץ

 57 7 נ״ז / 1988 ״חורב״, החלומות, ספר אפרת, צדקה
 41 / ל״ו / 1982 זמורה־ביתן, אתמול, של העולם סטפן, צוויג

 ;38 / ל״ז / 1968 קליפורניה, אוניברסיטת הוצאת חמש, עד משתים קורניי, ציוקובסקי
30 7 ל״ט-מ׳

40 ,21 / כ״ט / 1981 פועלים, ספרית מיוחדת, סיבה שום בלי נילי, צוקר
51 / ל״ב / 1982 אלף, הכורכר, גבעת שעל הצריף רוחמה, צור,
61 7 נ״ה 7 1986 עובד, עם הזמיר, מורד גבריאל, צורן

58 7 נ״ז 7 ו 987 ״כתר״, לגשר, מעבר רגינה, צימט־לוי
43 7 נ״ה 7 1988 כץ, שרה הוצ׳ הירוק, היער חוקי מירי, צללזון
46 7 כ״א 7 המאוחד הקיבוץ האלדברן, של השלישי המסע דן, צלקה

57 7 ל״ז 7 1982 המאוחד, הקיבוץ דשנקה, קרל, צפק
75 7 ל״ט-מ׳ 7 1964 עובד, עם חושחשית, רות, צרפתי

 75 7 ל״ט-מ׳ 7 1964 המאוחד, הקיבוץ לקטנים, סיפורים עשרה
 75 / ל״ט-מ׳ 7 1980 עובד, עם ביוון, אשר החתולים אי אל

75 7 ל״ט-מ׳ 7 1981 פועלים, ספרית משאלות, שלוש
75 7 ל״ט-מ׳ 7 1982 מסדה, אבא, של מחייו אחד פרק הגן,
20-18 7 כ״ה 7 יבנה וגופי, אני ג׳י, קאופמן

52 7 כ״ד 7 1979 קרני, עף, אני ציפור אני צפרדע אני רחל, קאר
58 7 ד׳ 7 1974 פז, אות בבית־חולים, דני מיה, קדישאי

57 7 כ״א 7 1979 יזרעאל, הגיע, שלא המכתב גאולה, קדם
63 7 נ״ו 7 1988 זימזון, בחולות, חבצלת

55 7 ט״ו 7 1977 כתר, למיקיפוד, קרה מה גל, ונעמי פרץ קדרון
55 7 ל״ח 7 1983 שוקן, שללה, ואבא ללה ארנסטינה, קוך

59 7 כ״ח 71981 אלישר, זאת, בכל אולי אילנה, קוניוק
54 7 י״ג 7 1977 המאוחד, הקיבוץ היער, בקצה אירית, קופר

22 7 כ״ו-ב״ז 7 המאוחד הקיבוץ הכל, כחלוף
49 7 כ״ט 71981 עובד, עם רמי, של היום אליזבט, קופר
68 7 נ״ד עובד, עם לאבן, מתחת הים מעל סוזן, קופד
62 7 נ״ו 7 1988 כתר, הגשש, פנימור, קופר

67 7 ט״ז 7 1977 יסוד, העיוור, המנגן ו׳, קורולנקו
 סידרה, — בת, לוקח בן הולדת, יום ספר בלבד, לקינוח ספר זכרונות, ספר גידי, קורן

42 7 ל״ה 7 תשמ״ג יבנה,
 50 / ה׳ 7 1975 יבנה, חתול, של הרפתקאותיו — מיאדו הגרי, קורנלוס
37 7 כ״ד 7 1978 פועלים, ספרית סיפורים, סתם רודיארד, קופלינג
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48-46 ו ט״ו / 1965 עובד, עם הקסם, יותם יאנוש, קורצ׳אק
52-49 / ט״ו / 1964 ,11יס בקייטנה,

26-24 / כ״ג / 1979 כתר, הראשון, מתיא המלך
49 / כ־׳ה 7 1978 אדם, העקשני, הנער

84 7 ל״ט-מ׳ / 1973 יסוד, טובים, הם אדם בני
55 7 נ״ז / 1987 עובד, עם המכשף, קאיטוש

45 / י׳ / 1976 עמיחי, קדם, גיבורי צ׳רלס, קינגסלי
60 / נ״ו / תשמ״ז ענבל, המים, ילדי

54 / נ״ד / 1987 סירקיס, ר. הוצ׳ נשיקות, רות, קינן
58 / נ״ח זימזון, הנועזה, האם דבורה, קיפניס
50 / י״ז / 1977 כתר, בנות, חמש לוין, קיפניס

45-41 / י״ח / 1978 יעד, הבית, מן חוויות
45-41 / י״ח / 1978 יעד, החדר, מן חוויות

48 / כ״ה / אור־עם שלום, בית
48-44 / כ״ו-כ״ז / יעד במחתרת, ילדים

11( 110 / ,נ״ט-ס / זימזון ש. ליד — דקל מלר־דושי, פזית איורים: תן,
53 / ה׳ / 1974 גשר, הארץ, זוהי אפרים, קישון

58 / נ״ו / 1987 כתר, גלגיליות, על סבתא אלנה, קלברגר
22 / ל״א / תש״ל המאוחד, הקיבוץ הגיטאות, לוחמי בית אדם אבי יומן אריה, קלוניצקי

42 / ל״ו / 1982 בתר, העיתונים, מחלק הנרי בברלי, קליר
42 / ל״ו 1983 כתר, א׳, לכתה הולכת רימונה

52 7 י״ז / 1978 המאוחד, הקיבוץ המגעץ, ואניית עכבר מר יעקב, קמחי
47 / כ״ב / ו979 המאוחד, הקיבוץ בשמנבוץ, מעשה

57 / נ״ה / 1988 וקסת, נוצה צלילים, לכוכב מסע שרית, קמהי־שלהין
54 / ל״ג / 1982 פועלים, ספרית ״למה״, שאמר הזקן א׳, א׳ קמינגס

50 7 כ״א / 1979 פועלים, ספרית טובה, משיבה הג׳וקים מתים שבו הבית יורם, קניוק
23-21 / י״א / 1975 אחיאסף, במאי, וחמישה שלושים אריך, קסטנר

23-19 / כ״ה / יזרעאל והתאומים, אמיל
23-19 / כ״ה / 1973 יזרעאל, קטן, נער הייתי כאשר
23-19 7 כ״ה 7 1969 אחיאסף, המעופפת, הכיתה

23-19 / כ״ה / יזרעאל ואנטון, פיצפונת
45 / י׳ / 1976 עלים,1פ ספרית הטיפשי, הדוב שבתאי, קפלן

57 7 כ״א 7 1979 יבנה,—אורנשטיין האדמה, בן
49 7 י״ד 7 1977 המאוחד, הקיבוץ הגלילים, גילו יצחק, קצנלסון

56-52 7 י״ט-כ׳ 7 1963 לספרות, מחברות הפלאות, בארץ עליזה לואיס, קרול
56 7 ל״ה 7 1982 זמורה־ביתן־מודן, המנצח, ויליאם ריצמאל, קרומטון

50 7 כ״ד 7 1979 עמיחי, הגג, אל שברח הבלון רוזמוגד, קרוס
57-53 7 ד׳ 7 1970 עובד, עם הסגול, והעיפרון אהרון ג׳ונסון, קרוקט
47 7 ל״ב 7 1981 כתר, שומאיש, עמק ססיל, קרטיס
49-47 7 ה׳ 7 1975 עובד, עם השעון, בקופסת הדרקון ג׳ין, מ׳ קרייג
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83 / ל״ט-מ׳ / 1955 פועלים, ספרית חדש, בוקר ר׳, קרוץ
141 / ל״ט-ט׳ 7 תשל״ב פורה, הוצ. ספרות, יצירות לנתח איך

49 / נ״ח / 1988 פועלים, ספרית הרעב, הזחל אריק, קרל
49 / ל״ד / 1982 פועלים, ספרית סודית, שפה עדנה, קרמר

49 / נ״ד / 1986 פועלים, ספרית אייל, אורה איורים: ובלילה,
94 / ל״ט-מ׳ ;49 7 ב׳ 7 ו9וד פועלים, ספרית אפרת, של אבא נירה, קרן

49 / כ״ה / תש״ם פועלים, ספרית הבית, מאחורי בחצר

47 / כ״ה 7 מסדה שמוטי, רותי רבקה, קרן
67 / כ״ו-כ״ז / מסדה ,2 קשב ספרית ותק, תיק של המסע

55-54 / א׳ / 1973 עובד, עם נערה, של יומנה — קטי
13 / ל׳ ;57 7 י״ח / 1978 פועלים, ספרית הפרועה, לילי
52 / נ״ג / 1986 שוקן, מאושר, קיץ עצוב, קיץ

63 / נ״ח / ו987 גרפאור־דפטל, הוצ׳ מדעית, סדרה רחבה, קשת
54 / ט״ו / 1977 עמיחי, גדלתי, הנה מטעמה, קשתי
;48 7 ל״ד / תשמ״ב עמיחי, לילד? אספר מס וערבו(, )לקטו ירדנה, והדס מטעמה קשתי

46 / ל״ה
47 / ל׳ / ו 98 ו כתר, מבולבלת, אמא דליה, רביקוביץ

38-36 / י׳ ;53 7 ט׳ / 1976 עובד, עם מיקי, מכתבי מנחם, רגב
10 7 ל״א 7 תשל״ח עובד, עם שירים, של חגיגה וערך(, )בחר מנחם רגב

49 / ל״ז 7 1983 עובד, עם ב׳, שירים של חגיגה ערך(, )בחר
39 / ל״ו 7 1982 שרברק, עכברים, שאהב החתול מתי, רגב

34 7 כ״ט 1981 פועלים, ספרית לארץ־ישראל, הבובות מסע אברהם, רגלסון
54 7 נ״ה ;51 / כ״ד / 1980 המאוחד, הקיבוץ אחר, סיפור אמיליה, רואי

56 / נ״ה / 1986 כתר, מקרית, פגישה
114 / ל״ט-מ׳ 7 1983 שוקן, היפות, שנותי ארתור, רובינשטיין
54 / נ״ה / 1968 הקה׳־מ, מווילנה, הנער של יומנו יצחק, רודשבסוקי

88 / ל״ט-מ׳ ;42 / ל״ד 7 ו982 מסדה, בגללם, הכל יעל, רוזמן
51 7 נ״ה / תשמ״ה ושם״, ״יד היער, ידידי דוניה, רוזן

60 / כ״ג 7 ו979 עובד, עם חיות, אוהבים אנחנו נוח, רוטרי
43 / נ״ז / 1988 הקה״ט, ואמא, אבא של פזית עליזה, רון
58 / ל׳ / 1980 המאוחד, הקיבוץ צפת, מסיפורי סרפדים, מרדכי, רון

41 7 ח׳ 7 1976 מלוא, עצמי, אל גלילה, רון־פדר
54-53 7 י״ג 7 1977 מלוא, לבתיה, מכתבים

85 7 ל״ט-מ׳ 7 1977 מלוא, חוץ, ילדי
6ו 7 כ״ח 7 1980 אלישר, הגג, מדירת המרגל או ג׳נג׳

85 7 כ״ו-כ״ז 7 1980 אלישר, פלמינג, אלכסנדר החלוצים, יעקב, לורך
45 7 ל״א ;58 7 ל׳ 7 ו98ו אלישר, ובסתר, באור
46 7 ל״א 7 מלוא בהחלט, סודי או שדוני של יומנו
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57 1 ל״ג / ו98ו אדם, בגרות, בחינת
39 / נ״ג / ו 986 שוקן, אבוד, כמעט

52 / נ״ז / ו988 מודן, דגן, אחר, לילד מכתבים
60 / נ״ח / ו986 כתר, מוזר, הצלה במבצע מיקו יחידת

63 / נ״ח / ו 988 דגן, ראשון, חבר
135 / ל״ט-מ׳ / תשל״ח ז׳ק, אגדה, וסיפור שירה הוראת צילה, רון

113-109 / י״ט-כ׳ / 1978 המאוחד, הקיבוץ לאש, המלחמה ז״ה, רוני
63 / א׳ / 1973 פועלים, ספרית הטלה, רמי הרצליה, רז

55 / ל״ה / 1982 עובד, עם אחותי, של הקישקושים מחברת
57 / ל״ז / תשמ״ג גמיר, ומוצו, מוצי גבריאל, רוסן

60 / כ״ח / 1980 רוסנו, בלבוש, קשקוש אילנה, רוסנו
53 / י״א / ו977 עמיחי, ירושלמי, אני אפרים, רוקח
49-43 / ד׳ / 1974 פועלים, ספרית בלונים, בחמישה מעשה מרים, רות

40 / ז׳ / 1975 המאוחד, הקיבוץ מגפים,
39 / כ״ט / 1980 פועלים, ספרית הקסמים, טבעת

54 / ל׳ / ו98ו דביר, סבתא, של המעיל
51 / י״ז / 1978 העירה,עמיחי, יצאה דודתי דניס, ריגלו

35-34 / כ״ד / 1979 מסדה, סון, לו קראו הצ׳וקצים ע, ריטריאו
51-50 7 ה׳ / 1975 המאוחד, הקיבוץ בייגלה, מארגרא, דיי

67 / ט״ז 7 1978 מעלות, ושיר, סיפור רגב, ומנחם עפרה רייזמן
22 / ל״ה 7 תשמ״א ושם, יד פרדריך, היה ושמו פטר, האנס ריכטר,

84 / כ״ו-כ״ז / 1980 אלישר, הענינים, מה צבי, רימון
41 / ל״ד / 1982 זמורה־ביתן, חדש, כל אין במערב מריה, אריך רמארק
67 / נ״ד / 1987 זמורה־ביתן, הסנוניות, עמק ארתור, רנסום

62 7 נ״ח 7 1987 זמורה־ביתן, הסנונית, עמק
55 / ט״ו / 1977 כתר, ,22 המים רחוב יעקב, רשף

33 7 י״א / 1975 מסדה, הגבול, משכונת משה לוי, שאול
שאול( לוי )ר׳ 52 / כ״א / 1979 עמיחי, הלבן, לספר בוז

24 7 ל״ט-מ׳ / תשמ״ג המאוחד, הקיבוץ בארץ־ישראל, הספרותיים החיים זוהר, שביט
27-24 / ט״ו / 1978 יריב־הדר, וההיפופוטם, יותם יעקב, שביט

59 / ב״ג / 1979 מסדה, אוריה, ספר
79-78 7 כ״ו-כ״ז ;51 / ב״ה / תש״ם עובד, עם מדין,

22 / נ״ח ;66 / נ״ד / 1987 מסדה, ציד, כלב נמרוד
65 / נ״ז / 1987 מסדה, מפתח, ילד

58 / נ״ד / 1987 כרטא, הבעש״ט, ספורי פנחס, שדה
53 / ל״א 71981 המאוחד, הקיבוץ באוצר, מעשה אורי, שולביץ
59 / נ״ו / 1987 ענבל, קרסוליה, ציפי, שחרור

82 / ל״ט-מ׳ / תשי״ט פועלים, ספרית לגלות, מותר כבר נתן, שחם
52 / ה׳ / 1974 הדר, מעוז, ריקי של הרפתקאותיו דוד, שחר
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3 / נ״ו 1 1986 דביר, וסיפורים, שירים מרים, שטקליס־ילן
49 / כ״ב / 1978 הנוער, אגף ישראל מוזיאון התורה, ספר א׳, שטאל
12 / ל״ה / 1971 סאלד, מוסד העממי, הסיפור א׳, מרכוס א׳, שטאל

56 / ל׳ / i960 אלישר, בוער, המדבר אורי, שטנדל
44-42 / ה׳ / 1973 מסדה, הבריחה, אסתר, שטרייט־וורצל

5 / ל׳ ;48-43 / ט׳ ;42 ז׳ / 1976 עמיחי, אורי,
7 / ל״ז ;44 / ל״ד ;35 / ל״א ;18 / ל׳ ;55-53 / כ״ח / 1981 עמיחי, אליפים,

28 / ל״ה ;49 / ל״ד / עמיחי המיצר, מן
47 / י״ז / 1977 כתר, לדעת, שרצית תשובות סיון, שי

61 / נ״ח / 1986 נירים, זאכו, סיפורי ורדה, שילה
49 / כ״ב / 1979 יזרעאל, הניצולים, פנימיית שושנה, שילוני
60 / כ״ה / 1980 טרקלין, מתנה, לך לתת רוצה רחל, שילוני

60 / נ״ו / 1988 מורן, של, התינוקות שפת סמדר, שיר
42 / נ״ז / 1988 מורן, שמח, חג

61 / נ״ח / 1987 מעריב, האבודים, הכלבים ותעלומת התאומים
63 / נ״ח ;61 / נ״ו / 1987 מודן, ישראל, את כשעזבנו

62 / נ״ח / 1986 תמת, מחליפה, מורה
33 / י״א ;51 / ב׳ / 1974 עובד, עם בירושלים, היה ילד יצחק, שלו
50 / ל״ד / תשמ״ב המאוחד, הקיבוץ מירושלים, והמפלצת חיים הילד מאיר, שלו

47 / ל״ו / 1982 רשפים, צוחקת, השמש איך רחל, שילוני
60 / נ״ז / 1988 שז״ר, מרכז החומה, בצל צביה, שיף־כרמון

61 / נ״ז / 1988 מעריב, השוקולדה, וסוס לוזי איקי, שיק
54 / ט׳ / 1976 כתר, החזן, פייסי בן מוטל עליכם, שלום

24-20 / כ״ג / 1976 כתר, החזן, פייסי בן מוטל
14 / ל״ד / 1957 פועלים, ספרית הלמה, מארץ ספר או וטלי אני אברהם, שלונסקי

12 / ל״ד / 1971 פועלים, ספרית מיקי־מהו, עלילות
19 / ל״ו / 1974 ת״א, לי, גוץ לי עוץ

16 / ל״ו / 1960 פועלים, ספרית ילדותית, ספרות או ילדים ספרות
31-28 / ח׳ / 1963 מסדה, בראשית, אנשי אליעזר, שמאלי

46 / י׳ / 1976 עובד, עם הנאמן, הרועה
28 / ל״ב ;61 / כ״ח / 1980 עובד, עם וציפורים, סיפורים

54 / ל״ה / 1982 כתר, בעולם, גדול הכי השקרן אנטון, שמאס
10 / ל״ז / מסדה כלה, אחותי אמנון, שמוש

10 / ל״ז / 1979 מסדה, וקינמון, קנה
45-43 / ב׳ / 1973 אטד, מארץ־ישראל, נעלים עמי, שמיר
54 / ט׳ / 1976 עובד, עם לבו, במו משה, שמיר

4 / ל׳ / 1951 עובד, עם ידיו, במו
59 / נ״ו / 1987 הקה״ט, גליה, של גדליה ליאורה, שמשון
56 / ג׳ / 1975 דביר, דובדבן, דוב הרפתקאות חיה, שנהב

41 / ז׳ / 1975 בד,1ע עם טו, פט, פיט,
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51-50 / כ״א / 1979 בד,1ע עם משתולל, ספר
27-24 / ט״ו / 1978 עובד, עם תם, היפו
52 / ל״א ;49 / כ״ט /1981 עובד עם בספארי, טיול

55 ל׳ /1981 מסדה, הגבעולים, בין הבית
117 / ל״ט-מ׳ / 1983 מסדה, חבר, רוצה קטן גדי

55 / נ״ה / 1984 עובד, עם מהגשם, הילדה
38 / ל״ה / 1982 חיפה, אוניברסיטת ילדים, לסיפור עממי מסיפור עליזה, שנהר
38 / ל״ה / 1982 פועלים, ספרית גלגלים, מיריק, שניר

43 / נ״ג / הקה״ט וחתול, ארנב של טיול על סיפור
49 / נ״ג / 1987 רשפים, קפריסין, נישואי לאה, שנער

42-41 / ט׳ / 1976 מסדה, התינוקות, באים מניין מרגרט, שפילד
41 / ל״א / תשמ״ד פועלים, ספרית מורשת, חצות, של תקון לאה, שפירא
54 / ל״ג / 1982 כתר, אגוזים, עם שוקולד הדסה, שפירא

44 / י׳ / 1976 המאוחד, הקיבוץ בא, הבעל־שם־טוב תקוה, שריג
/ י״ח / 1978 המאוחד, הקיבוץ ודבש, חלב גוזמאות והלויתן, הבר שור גוזמאות

48-44
115 / י״ט-כ׳ / 1979 מסדה, לילדים, פסח של הגדה

48-44 / י״ח / ;65 / ט״ז / 1978 מסדה, והחסידה, החסיד
35 / ל״א ;42 ,13 / כ״ט /1981 מסדה, מוחמר, בראס זוארה

56 / ל״ג / 1981 מסדה, חלמאים, איזה
50 / כ״ט / 1981 עובד, עם עוף, מלא כלוב

5 / ל׳ / 1973 המאוחד, הקיבוץ העשרה, סף סיפורי בסנדלים, כולם )ליקטה(,
55 / נ״ד / ב׳ / תשמ״ז מו״ל, סירקיס ר. סוד, לא זה דפנה, שריר

54-53 / י״א / 1976 מסדה, שועל, דני ד׳, תומסון
31-30 / י״ב ;54-53 / י״א / 1976 מסדה, זר, פוגש שועל דני

46 / ב״ב / 1976 תמוז, לעולם, בא צבע יגאל, תומרקין
64 / נ״ד / 1987 מסדה, לטייל, יוצאים

55 / י״ד / 1977 רותם, הירקון, משפת אורח — מריון ברוך, תור־רז
57 / ל״ג / 1982 כתר, חור, למה סמדר, תירוש־אילן

50 / ב׳ / 1974 מסדה, לטייל, אוהב אני אפרים, תלמי
58 / ד׳ / 1974 מסדה, הארץ, חן

67 / ט״ז / 1978 עמיחי, ישראל, התגונן כך מנחם, תלמי
64 / א׳ / 1956 עמיחי, רוחם, בעוז

65 / א׳ / 1954 עמיחי, ישראל, התגונן כך
75-73 / כ״ו-כ״ז / תש״ם המאוחד, הקיבוץ החברים, ספר בנימין, תמוז

55 / ל״א / תשמ״א המאוחד, הקיבוץ השניה, הנשמה
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המחברים שמות לפי המאמרים רשימת ב.

58-57 / ל״ד / מש״ב זאב בפרס דברים ימימה, אבידר־טשרנוביץ
31-29 / מ״ב־מ״ג / ישראל פרס כלת של דבריה
5-3 / נ״ד אופק, אוריאל של לזכרו דברים

53 / ל״ה / ב׳ שמלך, מארץ המלך התחתן לא למה איטו, אבירם
13-10 / א׳ / עו״מ הערבית, בשפה ילדים ת1ספר של להתפתחות! קווים אליהו, אגסי
 רחל מאת ילדים שירי של בלתי־ידוע קובץ— ובחוץ" "בבית אוריאל, אופק

10-3 / א׳ / עו״מ המשוררת,
7-3 / ב׳ / עו״מ ילדים, משורר — אלתרמן נתן

35-34 / ג׳ / ד׳ לילדים, ויצירותיו קסטנר אריך על יותר״ פנים מאיר ״עולם
32-27 / ד׳ / עו״מ התרגום, בממלכת סיור

24-18 / ה׳ / ד׳ העברי, שן1בלב אנדרסן אגדות
 עו״מ המשורר, של דרכו מראשית עלומה פרשיה — ילדים בספרות פתח ביאליק

9-3 / ו׳ /
28-27 / ו׳ / ד׳ לגבורות, בהגיעו קיפניס לוין
13-7 / ח׳ / ד׳ חמש,1 השבעים בן שמאלי לאליעזר — בראשית מאנשי אחד

 / ״מ1ע העברית, הילדים בספרות האגדה לתור שנה מאה — ישראל לילדי אגדות
12-3 / ט׳

 34-32 / ט׳ / ד׳ כהן, דוד דומניץ, ואב בנאי, מרגלית — לעולמם שהלכו סופרים
 העברית, הילדים ספרות של בראשיתה חנוכה נושאי — הגבורות אל הנסים מן

7-3 / י׳ / עו״מ
 / ד׳ עמיר־פינקרפלד, אנדה של וחמש השבעים ליובל — פיוטית סחרחרת־פלא

29-24 / י״א
37-36 / י״א / מ׳ ביבליוגרפי, מבחר — ילדים בשירי ירושלים

 / עו״מ בעברית, ראשונים ומדע הרפתקה סיפורי — האדמה״ ובבטן שמים ״ברום
10-3 / / י״ב

28-27 / י״ב / ד׳ לעולמה שהלך סופר — רכבי מיכאל
20-12 / י״ג / עו״מ ישראל, לילדי ראשונים שירים

 27-25 / י״ג / ד׳ ספיבק, יצחק אהרן, רבקה — לעולמם שהלכו סופרים
/ י״ד / עו״מ ילדים, בספרות ההעפלה נושא — שכם״ עלי עמם את ״הנושאים

22-14
36-35 / י״ד / ד׳ ז״ל, אתר תרצה
23-18 / ט״ו / עו״מ לילדים, עבריים מוסר ספרי

17-3 / ט״ז / עו״מ התהיה דור לבני ראשונות מקראות
 / י״ז / עו״מ מידה(, ואמות בחינות לקביעת )הצעה הצעיר לקורא הטוב הספר
11-3
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22-21 / י״ז / ד׳ ז״ל, )סלוצקי( סלוא יהודה
 16-10 7 י״ח / עו״מ הראשון, העברי לשבועון־הילדים שנה 80 שעשועים״, ״גן

26-25 7 י״ח / ד׳ יזרעאלי, שמואל
76-67 / י״ט-כ׳ 7 עו״מ ספרות־ילדים, על לגדולים ספרים
80-79 / י״ט-כ׳ 7 ד׳ פישקין, אהרן

82-81 / י״ט-כ׳ / ד׳ הרוסי, עמנואל
28-23 7 כ״א 7 עו״מ לילדים״, קטנה ״ספריה

37-36 / כ״א / ד׳ יצחק, יצחק
15-9 7 כ״ב / עו״מ הביתה, סתרים ובמעגלי הרעים בעקבות

10-3 7 כ״ג 7 עו״מ העולמית, בספרות־הילדים מוטיב גדיא״, ״חד
33 / כ״ג / עו״מ ללועזית, מתורגמים עבריים ילדים ספרי

ו0-3 7 כ״ד / עו״מ תבל, באגדות סינדרלה־הידועה
ו 0-3 / כ״ד / עו״מ אצבעוני, אגדת של גילגוליה

32 7 כ״ה / ד׳ ז״ל, הלוי בנימין
31-26 / כ״ו-ב״ז / עו״מ העז, על גבר הרפה

51 / כ״ו-כ״ז 7 ד׳ ז״ל, קמזון ד. י.
32-25 / כ״ח 7 עו״מ ורובינזונים, רובינסון על

41-37 7 ל׳ 7 ד׳ להולדתו, שנה מאה במלאת — פיבמן יעקב
19-16 7 ל״ב 7 עו״מ שם, יש שיר לכל

8-3 7 ל״ג 7 עו״מ ימים, קצרת ״משתלה״
37-36 7 ל״ג 7 ד׳ ויינגרטן, ירחמיאל הסופר

52-51 7 ל״ד 7 מש״ב ונוער, ילדים לספרות 18ה־ הקונגרס
35-34 7 ל״ד 7 ד׳ ז״ל, סקולסקי שלמה
36-35 7 ל״ד 7 ד׳ ז״ל, רייכמן חנניה

37-36 7 ל״ד 7 ד׳ ז״ל, תלמי אפרים
10-3 7 ל״ה 7 ״מ1ע ישראל, לילדי ראשונים מחזות

31-27 7 ל״ו 7 עו״מ ילדים, סיפורי כמתרגם ביאליק
33-32 7 ל״ו 7 ד׳ ז״ל, ספורטה רפאל
34 7 ל״ו 7 ד׳ ז״ל, גורפיין רבקה

 ביאליק, נ. ח. של הילדים ספרות משנת קומתו", להגביה אלא הילד אל לרדת "לא
36-30 7 ל״ז 7 עו״מ

 לילדים, פז" ל״ספריית שנה 40 קריאה״, חומר הגשת אגב חינוכיות בעיות ״לפתור
10-3 7 ל״ח 7 עו״מ

33-32 7 ל״ח 7 ד׳ ז״ל, אינדלמן אלחנן
 23-15 7 ל״ט־מ׳ / ״מ1ע הילדים, לספרות עגנון ש״י של תרומתו נעים״, סיפור ״וכל

ו 13-112 7 ל״ט־מ׳ 7 ד׳ לספרות, המחברות איש ז״ל, זמורה ישראל
20-12 7 מ״א 7 עו״מ השמחה, מן הדממה, מן החלום, מין

35-31 / מ״ב־מ״ג 7 עו״מ ״אמנות״, מעשי תרגומים
71-70 7 ־מ״ג מ״ב 7 ד׳ פינקהוף, אשר קלרה
99-98 7 מ״ב־מ״ג 7 מש״ב ילדים, לספרות אנדרסן פרס
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40-33 / מ״ד / עו״מ / לילדים ספרות על לגדולים ספרים
 / ד / הילדים לספרות טשרניחובסקי שאול של תרומתו קטנטנים״, של ״בזכותם

50-44 / מ״ה
 ליבנה עבי של החלוצי פועלו וברוחו", בגופו בריא דור יגדל ועצים שדות "בין

33-27 / מ״ו / ד׳ הילדים בספרות )ליברמן(
47-45 / מ״ז / עו״מ ומושיע בכור־שטן אצבעוני
 / מ״ח / עו״מ השלושים, בשנות וספריות מול״ים לארץ״, תועלת יביאו ״הילדים

ו9ו-3
 נ׳ / עו״מ לילדים, ההסתדרויות הספריות של ראשיתן על ״נעורים״, עד מ״קטינא״

/ 23-10
109-106 / ל״ט־מ׳ / עו״מ הרעה, הנסיכה של מותה דורית, אורגד

32-31 / נ״ד למותו, שנה אופק, אוריאל
32 / י״ד / ד׳ ילדים, לספרות זאב פרס אורי, אורלב

34-32 / מ״א / עו״מ שבשיר, האיש את מכיר מי דלית, אורמיאן
 / עו״מ שטקליס, ילן מ. של בשירתה הרגשי ומטענם הגודל תוארי דלית, אייזנקרפט

9-3 / ל״ב
45-42 / ט״ו / מ׳ בבית־הספר, הספר״ ״חודש יונה, אילת
20-19 / מ״ו / עו״מ לילדים, לכתיבתי המקורות מינה, איתן
52-49 / ט״ו / ב׳ ״בקייטנה״, — הילדים ארץ הדס, וירדנה שולה איתן

21-17 / י״ח / עו״מ הצורר, של בניו צעיר — ויזתא
54-52 / כ״ג / ב׳ וחיבה, חום של פעימות שולה, איתן

24-20 / נ״ב / עו״מ לתמר, סביונים
54-51 / נ״ד / עו״מ הפלאות בארץ ״אות״ עם יחד

55-54 / מ״ז / ב הצלבנים, בממלכת חברים שני אביה, של הקיץ ציפורה, אלדד
34-33 / י״ד / ד׳ ילדים, לספרות זאב פרס ישראל, אלירז
37-27 / מ״א / עו״מ השוואה, ובאידיש, ״התפילה״בעברית שרה, אלקין
40-39 / ט׳ / ב׳ מואט(, פרלי )מאת הזאבים״ ידידי פנחס, אמיתי

34-30 / ב׳ / מ׳ השונים, החינוך בשלבי המעשה הוראה הדיה, אפשטיין
69 / מ״ד / באר־שבע, אמי״ת, תיכון הספר בבית ספרותיות מסיבות רחל, ארז

121 / י״ט־כ׳ / מש״ב לילדים, כותב אני למה יצחק, באשביס־זינגר
58-55 / כ״ו-כ״ז / מ השואה, בנושא לעבודה הצעה עליזה, בהריר

33 / י״ד / ד׳ ילדים, לספרות זאב פרס יהואש, ביבר
 47-44 / כ״ד / מ׳ ספרים, לקריאת מוטיבציה התלמיד אצל לעורר כיצד נורית, בידרמן

62-61 / כ״ו-כ״ז / מ׳ עצמית, עבודה כרטיסי
28-22 / י׳ / עו״מ בירושלים, הספרדיים הילדים של שירתם חיה, בכר

45-43 / י״ג / מ׳ קריאה, חובת להטיל ולא לקריאה לחנך אורי, בלום
30-26 / י״ז / מ׳ לקריאה, החינוך על

24-21 כ״ב / עו״מ / וחיים, קריאה
149-146 / ל״ט־מ׳ / מ׳ לקריאה, חינוך על
60-59 / כ״ו-כ״ז / מ׳ הורים, בשתוף עצמית לקריאה עידוד אטה, בלטמן
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24-22 / נ״ח / עו״מ והאבדון, הכאב תחושת נתמה בן־אליהו
56-53 / נ״ו / ב׳ גרנות, משה מאת ספרים שני — רחל בן־יהודה

33-31 / כ״ב / ד׳ סמילנסקי, ברכה של ויופי אמת שירי אריה, בן־יוסף
47-46 / ל״ח / ב׳ והשכול, הילד

42-4ו / מ״ד / ד׳ בריק־יפמן מנוחה ילדים, סופרת
77-76 / מ׳יב־מ״ג / מ׳ חופשית, קריאה לעידוד פעילות ענת, בן־ישי

106-100 / מ״ב־מ״ג / מש״ב לילדים, בספרותנו פרסים
62-6ו / מ״ח / מש״ב סופר, טריליס, ג׳ים עם פגישה רשמי לילדים, חברים ספרים

26 / ו׳ / עו״מ ספרי־ילדים ניקוד מרגלית, בן־עמי
45-44 / א׳ / ד׳ לדמותה, קווים — ז״ל ברקסון ליבי רתל, בן־צבי

37-36 / ג׳ / ד׳ כרמון, מרים של לזכרה
42 / י״א / מ׳ בבית־הספר, חובה כמקצוע קריאת־ספרים עזרא, בן־שלום
 מונחית, קריאה במסגרת — חולבסקי( שלום )מאת במצור״ ויער ״עיר צביה, בן־שלום

62-59 / א׳ / ב׳
34-32 / י״ב / מ׳ החופשי, הקריאה טיפוח יעקב, בנאי

56-55 / מ״ה / ב׳ כלולות, ״עוגת שניר לאה של בספרה ובחירה גורל יפה, בנימיני
22 / ח׳ / ד׳ שמאלי, אליעזר על סופרים דברי עודד, בצר

ו6ו-4 / ה׳ / עו״מ ילדים, ספרי ניקוד מאיר, בראלי
6-3 / ח׳ / עו״מ סיפורי־החברה, של הפסיכולוגיה רמי, בר־גיורא

 מרגרט מאת התינוקות" באים )"מניין המיני בחינוך ישנה וסוגיה חדש ספר על
42—41 / ט׳ / ב׳ שפילד(,

ו 2-8 / י׳ / עו״מ הילדים, בספרות וגבורות גיבורים על
17-12 / מ״ה / עו״מ היסודי, בביה״ס לדמוקרטיה בחינוך ״בעיות

17-11 / ב׳ / עו״מ קורצ׳אק, של ביצירותיו יהודיים מוטיבים גרשון, ברגסון

29-28 / ו׳ / ד׳ )לוין־קיפניס(, לילדים העברית בספרות החלוץ
9-3 / ה / עו״מ לנוער, בספרות המזרח בארצות יהודית ילדות
12-3 / ז׳ / עו״מ לילדים, בספרותנו וכוסו״, ״אליהו

18-13 / ט׳ / עו״מ לגשם, שרים משוררים
21-13 / י׳ / עו״מ ביצירתו, ילדות — עליכם שלום

20 ,16-13 / י״א / עו״מ בברית־המועצות, לילדים תיאטרון
36-31 / י״א / מ׳ מוערת(, )רשימה בסיפורת מבחר — ירושלים

11-3 / י״ג / עו״מ הקריאה, שלפני בגיל לילד השירה
13-3 / י״ד / עו״מ לילדים, בספרותנו המדינה קום מלפני מוטיבים

34-33 / י״ד / ד׳ ילדים, לספרות זאב פרס
49 / י״ד / ב׳ הגלילים״, ״גילו

39-29 / ט״ו / ד׳ ילדים, סופר קורצ׳אק
54 / ט״ו / ב׳ גדלתי״, ״הנה

42 ,25-18 / ט״ז / עו״מ החידה,
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48-43 / ט״ז / ד׳ גוטמן, נחום
60 / ט״ז / ב׳ לילדים, הבדיחה ספר

60 / י״ח / ;6ו—56 / י״ז / מש״ב בארצות־הברית, ילדים ספרות
26 ,9-3 / י״ח / עו״מ לילדים, מילונים

36-32 / י״ט-כ׳ / עו״מ דמיונית, ספרות לבין בידיונית ספרות בין מה
4 / כ״א / העורך קוראינו: אל

22-16 / כ״א / עו״מ סיפורת, בלבוש ולנוער לילד פובליציסטיקה
26-20 / כ״ג / עו״מ חדש, בתרגום הראשון״ מתיא ו״המלך החזן״ פסי בן ״מוטל
22-17 / כ״ו-כ״ז / עו״מ השואה״, על והסיפור ״השיר

50-49 / כ״ו-כ״ז / ד׳ ז״ל, גוטמן נחום
14-11 / כ״ח / עו״מ לילדים והטכנולוגיה המדע ספרות
21-17 / כ״ט / עו״מ ילדים״ ועל לילדים ״שירים

13-1 / ל׳ / עו״מ לנוער, בספרותנו המתבגר דמות
27-24 / ל״ב / עו״מ סיפורת, שאינם לילדים ספרים

35-27 / ל״ג / עו״מ לנוער, בספרותנו וסיומים פתיחות
10-3 / ל״ד / עו״מ לילדים, המודרנית בשירה החינוכיים הערכים
26-21 / ל״ה / עו״מ קורצ׳אק, ע״ש לנוער ספרים סידרת

29-28 / ל״ה / עו״מ המיצר, מן
11-4 / ל״ז / עו״מ לילדים, שבספרותנו יצירות במבחר אחדות־ישראל של מוטיבים

49-48 / מ״א / ד׳ טשרנוביץ, אבידר ימימה
49 / מ״א / ד׳ קיפניס, לוין
51-50 / מ״א / ד׳ ז״ל, שושן אבן

4-3 / מ״ב-מ״ג / פתיחה הרצאת ילדים, לספרות ישראל פרס וכלות חתני
 23-18 / מ״ה / עו״מ ונוער, ילדים בספרות הדמוקרטיה על המאבק השתקפות

59 / מ״ה / מתודה
37-34 / מ״ו / ד׳ ליבנה של ביצירתו נבחרים אספקטים

42-41 / מ״ז / לקטנים ספרים על לגדולים ספרים / ילדים לספרות אופק לקסיקון
44-43 / מ״ז / ס.ל. הילדים בשירת וסוגים סוגיות

41-39 / נ׳ / מ׳ הילדים, בשירת יסודות חובב, לאה
20-19 / נ״א / עו״מ למתים, קראתי אשר
33-31 / נ״ב / ד׳ / למותה( )שנה ז״ל יערי מינצר מירה

10-3 / נ״ג / עו״מ ילדים, ספרות בתחום מחקרים שלושה
 9-3 / נ״ח / עו״מ הרך, לגיל ומשפט״ חוק ״כיבוד לנושא ספרותיות, יצירות מבחר

40-35 / נ״ה / כנס / 40ה־ העצמאות ליום ילדים בספרות טקסטים
11-5 / נ״ט-ס׳ מידה, אמות ילדים ספרות להערכת כלליים קווים
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 מחפשים — ב׳ משיכון ורחמים ניסן ״עלילות ביקורת — ראשון במבט גרשון, ברגסון
46 / י״ז / ב׳ המטמון״, את

 במלחמת נער של יומנו — המגדל על למעלה זרחי, נורית מאת ספרים ארבעה
53-5ו / י״ח / ב׳ בקנגורון״, מעשה המעורר, השעון ״עלילות אשיחרור",

46 / י״ז / ב׳ המטמון״, את מחפשים — ב׳ משיכון ורחמים ניסן ״עלילות
47 / י״ז / ב׳ הנעלים״, מארון ״סיפורים

99 / י״ט-כ׳ / ב׳ נעורי״, עיר ״אל
100-99 / י״ט-כ׳ / ב׳ ראשונה, סדרה ספרים״ לכם ״עשו

100 / י״ט-ב׳ / ב׳ אליהו״, נו, נו ״נו אליהו״, טוב ״לילה אליהו״, ״הזדרז
101 / י״ט-כ׳ / ב׳ ורעמסס״, ״פתאום

101-99 / י״ט-כ׳ / ב׳ המטמונים״, ״באר
50 / כ״א / ב׳ טובה״, משיבה הג׳וקים מתים שבו ״הבית
51 / כ״א / ב׳ משתולל״, ״ספר

51 / כ״א / ב׳ ודובי״, מכי ״תעלולי
52 / כ״א / ב׳ משה, ימין של והחתולים ״סיאמינה

52 / כ״א / ב׳ הלבן״, לספר ״בוז
53 / כ״א / ב׳ הצפון״, מגבול ״האסופית

z 54-53 כ״א / ב׳ מה״, ויהי ״לחזור
38-37 / כ״ב / ב׳ החול״, ״עוף

38 / כ״ב / ב׳ תותי״, ״הפילה
39 / כ״ב / ב׳ בבוקר״, ״בשבת
40-39 / ב״ב / ב׳ ״מסדה״, קשב״, ״ספרית
47 / כ״ג / ב׳ עתיקותיהם״, ואתרי הישובים — ״ישראל

48-47 / כ״ג / ב׳ שמח״, הולדת ״יום
49-48 / ב״ג / ב׳ לישון״, רוצות שאינן ״מחשבות

51-49 / כ״ג / ב׳ אשם?״ ״מי
51 / כ״ג / ב׳ קטן״, להיות לי טוב החלום, ״ידידי

33 / כ״ד / ב׳ בלבן״, ״הילדה
34-33 / כ״ד / ב׳ האמן״, ״העכביש

34 / כ״ד / ב׳ דג״, הוא ״דג
35-34 / כ״ד / ב׳ סון״, לו קראו ״הצ׳וקצ׳ים

36 / כ״ד / ב׳ הראשונה״ מהקומה ״הילדה
37-36 / כ״ה / ב׳ בטייסת״, ״הרפתקה

38-37 / כ״ה / ב׳ שמים״, וכחול חולות ״בין
36-35 / ב״ה / ב׳ ״הטירה״,

64-63 / כ״ו-כ״ז / ב׳ לבדו״, לישון רצה שלא ילד היה ״פעם
65-64 / כ״ו-כ״ז / ב׳ חשובים״, ״ענינים

66-65 / כ״ו-כ״ז / ב׳ בספרים״ מוזרים ״דברים גרביים״ עם בא בים( ״)השועל
67-66 / כ״ו-כ״ז / ב׳ באגם״, מפלצות ״יש

68-67 / כ״ו-כ״ז / ב׳ ,2 קשב״ ״ספרית
70-69 / כ״ו-כ״ז / ב׳ נינה״, סבתא ״אצל

39



71-70 / כ״ו-כ״ז / ב׳ תל־אביב", בחוף בוערת ״אניח
 טבעת / שובבים שירים / אפשר ואי כן דוקא / בחולה עיר / הכיתה של הגיבור

41-36 / כ״ט / מיוחדת סיבה שום בלי / הקסמים
ל / ב׳ חלומות, של זרעים / המשותף הבית סיפורי / מבולבלת אמא / ועולמו אדם

/ 49-46

 / ל״א / ב׳ קסמים, שמלת / הגישוש כלבת מיני מזמרת-/ מחברת / חצות של תקון
43-41

 לא אוהבת / גלגלים / לאמהות מזמור שיר / וומבל- משפחת בני הרפתקאות
38-34 / ל״ב / ב׳ גדולה, בארץ קטנות עיניים / לדרך יוצא דובי / אוהבת

 / בי בבומל, שלושה / פרבום / בגללם הכל / הקטן ועוג הגדול עוג / ההר ראש אל
43-40 / ל״ד
 ואני גילי / משלי ציד כלב / יותר לגבוה ויישום הרך לגיל סידרה / לקרוא אדע מתי

.47-44 / ל״ה / ב׳ חדש, כל אין במערב / שועלים משלי / לילד אספר מה /
 זולל חתול / הקשת של האדום זנבה / במוזיאון הרפתקה / לילדים שירים רגע,

42-37 / ל״ו / ב׳ אתמול, של העולם / אופרמן בני / פנדה / עכברים
48-45 / ל״ז / ב׳ בית מחפשת טיטי / הקצר הלילה

 עצוב לפעמים / לילה גמדי / הגן בתוך / חרוזים של סל / ילד פעם היה אחד כל
45-41 / ל״ח / ב׳ לא, לפעמים

 קרה מה יודע אתה / קסם סידרת / רעב לא ירמי / הבגדים ספר / הפלא כנור
125-121 / ל״ט-מ׳ / ב׳ והמדבר הזקן / אחר־כך

 / שלי למשקפיים מבעד / עונש קיבל גידי של אבא / העולם כל כמו גדול אוטובוס
53-52 / מ״א / ב׳

 / המכנסים לו שנפלו אפרים / קפוץ משפחת את להכיר נא / הרוח של המחבוא
מ״ב-מ״ג / ב׳ משוגעים חיים / עונש קיבל גידי של אבא / חופשה של יופי / הפלגה

/ 85-81
קדומים; מסעות .4 עדן; בארץ דניאל .3 לג׳ים; אתד חתלתול .2 הפעם; בכיתי לא

53-49 / מ״ד / ב׳ ידיי, מעשה .6 שאלו; לא אותי .5

 בצל / ההוא בקיץ שקרו דברים המון / בוניבים / והמכבש דנדוש / עד ביער גמד
 / ב׳ / סואן אגם שפת על פנימי ניגון / הורדים מרחוב נטע / הרגאי ובקצב הקוקוס

54-51 / מ״ה

59 / מ״ה / ב׳ מתודה,
 / מורה להיות פריאל, רות / האמנותית ויצירתו הילה■ אמיתי, דן / למורים ספרים

48 / מ״ז / ב׳ חז״ל, של פדגוגיה / כולם כנגד ריבלין, א. אשר
60-59 / מ״ז / ב׳ חגינו, / בית אלף

 קרה מה / יד לי תן אבא / אמא איפה / שבע בני שלושה / רגיל אחד ילד / גילגיל
 47-43 / מ״ח / ב׳ הדולפין, הצלת במבצע הדולפינאים / הגולם / לכובע
 ספן חתול / ילדים שירי ועוד גמדים שבעה / פרפר / נורא ומותח שקרה מעשה
 עזבו הנגנים / שקט של כתם / שלי הראשונה האנציקלופדיה / יום ועוד יום / וליצן

52-45 / מ״ט / ב׳ ילד, של גורלו / העיר את
המעיין סוד / הגבול היה הואדי / בר ילדי / גוג הפינגוין / החוצה צא ברלה ברלה
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48-44 / נ׳ / ב׳ / החדש היער ילדי / הנעלם
 של ימי□ / ירושלים שובב ילד / איתמר סיפורי / נחמד אח הבא ברוך / הקטן השפן

48-43 / נ״א / ב׳ אהבה,
 / האדמה ענק / ואולי בטח פשוש, אני / בעולם ביותר היפה הביצה / הנועזה האם

 39-36 / נ״ב / ואתם אני שלנו גן / כוכב בגובה נכד / לדודות הידד / בכיתה מהומה
43-42 / נ״ג / ב׳ / וחתול ארנב של טיול על סיפור / וצביקה אבישי

 / למעלה שמביט ילד יש תמיד / המילים שביתת / סוד לא זה / שבלב מה / נשיקות
 54-51 / נ״ד זהב, מגע זהירות / ״כתר״ מלון / הדרומית במרפסת הגוזלים ידידי

 הפיל / באהבה לילדים / קטנים היו גדולים גם / תלמה / אורח / בספריה הרפתקה
38-34 / נ״ו / ב׳ /

 מובנת, לא במלה מעשה לספר, עדיף התחיל, והוא ואמא אבא של פזית שמח )חג
 47פ-42 / נ״ז / ב׳ רחבה(, קשת המנגו, בגלל ישראל, ודגל האטבונית, האטבון

 ילדי בשמים, ציור סודות, אין אצלי הנביאים, ברח׳ שמשיות ממושי, הארנב בן
 הנער אננסי, משמים, נפלו תפוחים שלושה הירוק, היער חוקי בודד, באי תרשיש
 46-40 / נ״ח / ב׳ אחרת, בארץ הצפון, רוח אל שהלך
וו3ו-08 / נ״ט-ס׳ / ב׳ סבתא, שלי הגדול הספר תן, שכספיר( )ספורי

 ו6-7 / ד׳ / עו״מ ילדים, בקריאת מחקר אריה, ולוי גרשון ברגסון
14-7 / ל״ט-מ׳ / עו״מ לתלמידים, מהנה קריאה הרגלי על מחקר

 ד-ו-ח, בכתות התלמידים של מהנה קריאה מחקר לוי, אריה ופרום׳ גרשון ברגסון
12-3 / מ״א / עו״מ

55 ,47-46 / ב׳ / ב׳ מאיר, גולדה — אבי״ ״בית שמואל, ברגסון
41-36 / ה׳ / ב׳ טנא(, בנימין )מאת הערמון״ עץ של ב״בצילו הטכניקה

 42-37 / י״ט-כ׳ / עו״מ ילדים, יצנמת-בספרות של שמות על ד״ר, מירי, ברוך
 28-25 / כ״ב / ד׳ אליצור, רבקה של הספרותית יצירתה על ורוגע, פיוס של שירים

 16-11 / כ״ג / עו״מ לילדים, הלירית ובשירה התיאורית בשירה הנוף
 21-18 / כ״ד / עו״מ שטקליס, ילן בשירת קומה ועוד קומה על

 18-15 / כ״ה / עו״מ ומשמעות, חרוז בין הקשר על נוסף עיון
 13-9 / כ״ו-כ״ז / עו״מ הילדים, בשירת הדיבר דרכי

 18—14 / ל׳ / עו״מ למתבגרים, בספרות הדובר טון על
25-21 / ל״ד / עו״מ עמיר, אנדה שירת את מאפיינים קוים

 16-13 / ל״ו / עו״מ גולדברג, ל׳ של הילדים ביצירת הומוריסטיים יסודות
 / ל״ז / עו״מ הזז, לחיים נטוי״ ב״אופק חוזר עיון שנה: שלושים לאחר עדתי מיזוג

27-24
 31-29 / ל״ח / עו״מ ילדים, בספרות גולדברג ל׳ של עזבונה על משהו עוד
 52-47 / ל״ט-מ׳ / עו״מ לילדים, העבריות הנונסנס יצירות על
 25-21 / מ״א / עו״מ יל״ן, מרים יצירת של סגנוניים מאפיינים כמה על

 / עו״מ קסטנר, של הפארודי בעיבודו אנדרסן של הקטנה הגפרורים מוכרת
39-36 / מ״ב-מ״ג

 23-18 / מ״ה / לדמוקרטיה בחינוך שוויון
8-3 / מ״ז / עו״מ פרנק אנה של יומנה
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 6-3 / נ׳ / עו״מ ילדים, בספרות הומוריסטי כמרכיב ילדים של הגייה בעיית
 / עו״מ ההתבגרות, גיל בספרות כנושא — סמים ונטילת עבריינות מהבית, בריחה

44-39 / נ״ד
28-23 7 נ״ה הדור, כפני השיר פני

14ו-2 / נ״ט-ס׳ 7 עו״מ לילדים, עכשוית שירה
40-39 / כ״ח / עו״מ אחד, תרגום על אמירה, ברזילי

26-24 / ל׳ / עו״מ אחד, ותרשים שירים שני על
52 / ל״ג 7 ב׳ תושיה, מגלים ש״י ילדי

30-29 / ל״ה / עו״מ שניה, פגישה
54-52 7 ל״ז 7 ב׳ שומאיש, מעמק הקרנף ולבני הבודד ג׳ורג׳

54-53 7 ל״ט-מ׳ 7 עו״מ גפן, יהונתן בשירת צורניים אמצעים
40-33 7 מ״ז 7 עו״מ לילדים״, ב״דבר השנייה העולם מלחמת הדי

9-7 7 נ׳ 7 עו״מ שאלה, בסימן
33-30 7 נ״ג 7 מ׳ תכלה, כי שנה
72-67 7 נ״ה 7 עו״מ מכורתי, לך זמר

129 7 נ״ז 7 עו״מ סליחה,
105-103 7 נ״ט-ס׳ 7 עו״מ ו״די״, ברחתי

23-21 7 ל״ז 7 עו״מ ירושלים, על שירים שני המוטל, בר־יוסף
40-38 7 נ״ח 7 עו״מ הילדים, בספרות תמורות דבורה, ברק

48-46 7 נ״ג 7 ב׳ צלולים, חלונות רוני, גבעתי
28-24 7 ל״ט-מ׳ 7 עו״מ ילדים, כסופר שופמן ג׳ נורית, גוברין

 וולפניאר זרחי־כהן נורית של בספרה הויזואלי )הפן לסגול אפור בין בריאה רות, גונן
73-66 7 נ״ט-ס׳ 7 עו״מ בלום(, מומי
56 7 מ״ו 7 מש״ב אם, של מכתבה איריס, יהב, גורן
117-115 7 נ״ט-ס׳ 7 ב׳ לדודות, הידד לספר והארות הערות איריס, גורן

35-27 7 א׳ 7 עו״מ הריאלי, הסיפור מנוחה, גלבוע
10-8 7 ב׳ 7 עו״מ אלתרמן( )נתן קטנים לילדים גדול משורר

12-10 7 י״א 7 עוט״ בעיות, הצגת — לילדים תיאטרון
56-52 7 י״ט-כ׳ 7 עו״מ הפלאות״, בארץ ב״עליזה עיון

22-17 7 מ״ב-מ״ג 7 עו״מ גוטמן, נחום ביצירת החושים
12-8 7 מ״ה 7 עו״מ לדמוקרטיה, יפה ספרות

34 7 נ״ד אופק, אוריאל של לזכרו רבקה, גלעדי
 הלשון, תחית מתקופת העברי גן־הילדים שירי לקט על נזמרה": "עברית א״י, גל־פאר

17-3 7 י״ט 7 עו״מ
 ט״ז 7 מש״ב לימודית, תערוכה — ואיוריה ילדים ספרות רות, מרים מפי רות, גשן־דותן

7 77-74
35-34 7 י״ז 7 ב׳ משחק, שירי

40-38 7 י״ז 7 ב׳ באמת, שהיו סיפורים לספר
48-44 7 י״ח 7 ב׳ משלנו, מעשיות בדרכי ולחלום לצחוק

58-55 7 ל״ט-ט׳ 7 עו״מ טשרנוביץ־אבידר, ימימה של הילדים חבורות על
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57-54 / מ״ד 7 עצמם אל בדרך
 / עו״מ ישראליים(, סבתא־סבא )מסיפורי הזמנים בעקבות שצומחים סיפורים יש

38-34 7 מ״ט
55 / נ״ג 7 משו״ט ידידים, הם ספרים

34-32 / נ״ד לקריאה, המתמכר
42-39 7 נ״ו / ב׳ ילד, פעם היה אחד כל
27-25 7 נ״ח / עו״מ הדרך מאד ארוכה אם וגם

25-23 / הי / ד׳ ביבליוגראפית, רשימה — שמאלי א׳ על ועיונים מאמרים ״גנזים״,
46-45 / ה׳ / ב׳ ברון(, בתיה )מאת ראשון״ ״פרס צפרירה, גר

5ו / י״א / ב׳ אורגד(, דורית )מאת הנוצה״ זהובת ״חברתי
36-35 / י״ב / מ הקריאה, לעידוד ניגש כיצד או אותה!״ ״שחק
4ו-40 / י״ב / ב׳ וייט(, ב׳ אלוין )מאת הקסמים״ ״חוות
43 / י״ז / ב׳ צוענים״, של ״קיץ

ו02 / י״ט-כ׳ / ב׳ המטמונים״, ״באר
51-50 / ל׳ / ב׳ נעורים, יומן

45 / ל״א / ב׳ ובסתר, באור
46 / ל״א / ב׳ בהחלט, סודי או שרוני של יומנו

41 / ל״ב / ב׳ טיקה, חברתי
48 7 ל״ג 7 ב׳ בן־עזר, אהוד של סיפוריו על
55-54 / ל״ז 7 ב׳, בוגר, אח

53 7 ל״ח 7 ב׳ מומו,
80-78 7 מ״ב-מ״ג 7 החופשית, הקריאה הגברת למען
22-20 7 מ״ד 7 עו״מ ילדים, בספרות הקיץ

18-15 7 מ״ו 7 עו״מ הבדיוני, הסיפור אל להיצמד
47 7 מ״ח 7 ב׳ סוערת, אחת שנה

56-53 7 מ״ט 7 ב׳ החלומות, נערת
12-10 7 נ״ב 7 עו״מ אמת, או בדיה
52 7 נ״ג 7 ב׳ מאושר, עצוב

28-26 7 נ״ד בארץ, הילדים ספרות אדריכל אופק, אוריאל
32-29 7 נ״ו 7 עו״מ הילדים, בספרות דמויות בעיצוב אספקט
52-50 7 נ״ז 7 ב׳ כזבו, עיקרי

18-9 7 נ״ו גולדברג, ל. של הדמיון בשירי יחוד קווי רבקה, גרון
15ו-1 7 ל״ד 7 עו״מ והקורא, שלונסקי אברהם אברהם, גרץ

7-4 7 מ״ט 7 יקראו, מה קראו מה
33-29 7 ל״ב 7 מ׳ אב״י, לבית הבכור שרה, דגן

5-3 7 נ״ז 7 עו״מ חלום, סוכת הדס, וירדנה דינה דניאלי
52-51 7 נ״ג 7 ב׳ לילדים, היחסות תורת ספר שיאונה, דרור
66-62 7 י״ט-כ׳ 7 עו״מ העממית, האגדה תכונת מיכאל, דשא

11-7 7 נ״ג 7 עו״מ טובה, לקריאה חינוך
54 7 נ״ז 7 עו״מ ירושלים, סיפורי יפה, האוזר

43



42-38 / ב׳ / מ׳ סיפורים, קובץ נקרא כיצד ירדנה, הדס
 מ׳ בבית־הספר, הילדים ספרות בהוראת ומקומה היוצר של האישית הביוגראפיה

49-46 / ג׳ /
42-4ו / ד׳ / ד׳ מולודובסקי(, קריה )מאת רחב״ פיתחוהו השער, את ״פיתחו

44 ,28-25 / ה׳ / ד׳ אנדרסן, ה״ב של באגדותיו חוזר עיון
ו6ו-3 / ז׳ / עו״מ לו, הרבה ופנים — אחד גדי

 ./ב׳ דשא(, מיכאל מאת השחור״ והינשוף )״החמריה השאר וכל הינשוף החמריה,
36-34 / ח׳

38-36 / י׳ / ב׳ רגב(, מנחם מאת מיקי״ )״מכתבי לאדם כפו מושיט הכלב
20ו-7 / י״א / עו״מ בכיתה, תיאטרון

26-23 / י״ב / עו״מ באמת?״, היה זה ״האם
52-50 / י״ד / ב׳ מספרים״, ״ראשונים

64-63 / ט״ז / ב׳ אחד, מופלא מסע על
25 ,20דו- / י״ז / עו״מ שלנו, הילדים בשירת כנושא הפחד
24-17 / י״ח / עו״מ הצורר, של בניו צעיר — ויזתא
106-105 / י״ט-כ׳ / ב׳ נער״, ״מלך אלינו בשוב

54-52 / כ״ג / ב׳ וחיבה, חום של פעימות
4ו-39 / ב״ה / ב׳ דו־נואס״, יוסף ״אגדת
77-76 / כ״ו-כ״ז / ב׳ יאירי״ של הלכת ״כוכב

20-18 / כ״ח / עו״מ וגופי״ ״אני
29-27 / ל׳ / עו״מ ילדים, וספרות ילדים תיאטרון על הרהורים

44 / ל״א / ב׳ דחליל, של געגועיו
46-44 / ל״ב / ב׳ נצח, לחיי שזכה חמור על

54-52 / ל״ד / מש״ב להינשא, מסרבת סינדרלה
14-11 / ל״ח / עו״מ זאב, של בשירו עיון ״עתה״, סולקין, דליה

28-26 / מ״ב-מ״ג / עו״מ אמיר, אנדה בשירת ופחדים, חידלון של הריהם
50-47 / מ״ב-מ״ג / עו״מ תולדות, ללא או ילדות ללא גיבורים

ו9-16 / מ״ד / עו״מ סתם״, קיץ ״יום
53-51 / מ״ז / ב׳ החור, הדרקון הנסיכה

22—20 / מ״ח / עו״מ הילדים, בספרות שונים שימושים
44-42 / מ״ט / לילדים, בשיר והשתקפותה היקטפות
33-31 / נ׳ / עו״מ ספרותי, בנושא החושב והילד קורצ׳אק

ו2-8 / נ״ד הפחד, של עיצובו
35-32 / נ״ו / מ׳ קורא, אני למה
40-36 / נ״ז / עו״מ ופליאה, מתן

55-53 / נ״ח / ב׳ לא, ולפעמים עצוב לפעמים
17-15 / נ״ט-ס׳ מידה, אמת הנעורים לבני ההיסטורי הרומן בסוגיות עיון

 נ״ט-ס׳ / עו״מ השאר, וכל ובוץ״ ״תיקי שלי החפצים שירת דניאלי, ודינה ירדנה הדס
/ 84-78
49 / ט״ו / ב׳ ״בקייטנה״, — הילדים ארץ איתן, ושולה ירדנה הדס
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21 / ח׳ / ד׳ שמאלי, אליעזר על סופרים דברי שמואל, הופדט
33-32 / ח׳ / מ׳ בירושלים״, ״אריות — ו׳ ה׳, לכיתות מונחית קריאה

12-6 / י״ט-כ׳ / עו״מ לבני־הנעורים, בכתבי־עת גרינברג צבי אורי שירי
30-27 / ל״א / עו״מ תומי״, עם ביד ״יד הספר, של מודרכת לקריאה הצעה

44-40 / ל״ג / מ׳ דודים, סיפורי
128-126 / ל״ט-מי / ב׳ באים״, ב״כבאים מדי מדוקדק עיון שריפה,
 42-38 / מ״ח / היוצר מבית / שאלו״ לא ״אותי ספרי של מודרכת לקריאה הצעה

 29-28 / ל״ז / עו״מ יהושע, ב. א. פי על המאהב״ של ״הסבתא אריאל, הירשפלד
59-58 / מ״ד / המים, על הקרב שרה, הלפרין

3 / כ״א / ברכה, דברי זבולון, המר
61-59 / ל״ג / מש״ב ספרים, לחנות שנכנס מי נירה, הראל

105-103 / ל״ט-מ׳ / עו״מ סופרת? נראית איך
 / ל״א / עו״מ ילדים, בשירי הדידאקטי ההכוון משיטות כמה על ד״ר, שלמה, הראל
19-9

 20-12 / ל״ז / עו״מ אלי,1אקט בסיפור עיון גולדברג( )ל׳ הקטנה״ שבא ״מלכת
 16-7 / מ״ב-מ״ג / עו״מ לילדים, בשירתם ביאליק לח״נ שטקליס ילן מ׳ בין

 הספרותיות המקראות בהתפתחות דרך ציוני ובשיח", ב״אמר עד מ״כרמנו"
26-21 / מ״ו / עו״מ ג׳-ד׳(, )לכיתות

64-63 / מ״ז / מש״ב ובערבית, בעברית ילדים ספרות על מחנכים מיפגש
52 / ל״ח / ב׳ מלך, דומם... כל עדה, הרצברג

43-41 / א׳ / ד׳ ז״ל, חלפן משה ספרות־הילדים אוהב חוה, ויזל
 48-43 / ט׳ / ב׳ לבני־הנעורים, ספר — שטרייט־וורצל( אסתר )מאת ״אורי״
22-20 / י״ב / עו״מ לבני־הנעורים, בספרות המחסור לבעית

25-23 / י״ז / ח״ק יהושע, א״ב מאת וילד״ ימים ״שלושה
 / ח״ק יעקבסון, פטר ינס מאת לינה״ ״נילס פיטש־פרקינס, לוסי מאת יפן״ ״תאומי

28-27 / י״ח
39-37 / כ״ג / ח״ק כצנלסון, ב. לארץ, דרכי

28-26 / כ״ד / ח״ק הערום, האל פאסט. הוארד
34-33 / כ״ה / ח״ק הזכרון, בוא עם

46-45 / כ״ח / ד׳ למותו, שנים עשר — ז״ל חלפן משה
 גולדברג ל. מתוך ;39-38 / ל״ג / ח״ק מאן, תומס מתוך אסתר, וטרסי־גיא חוה ויזל

 ;36-35 / ל״ו / ח״ק משלי, ציד כלב מתוך ;39-38 / ל״ד / ח״ק עוז ועמוס
116-115 / ל״ט-מ׳ / ח״ק רובינשטיין, ארתור
75 / מ״ב-מ״ג / ח״ק הראשון, הספר

 )"מעשה ממנו הנמשך אחדות( )מסקנות השכל" ו״מוסר ספר על סיפור מאיר, וייל
49-43 / ד׳ / ב׳ רות(, מרים מאת בלונים״ בחמישה

36-33 / ל׳ / עו״מ ולנוער, לילדים בספרים השואה
19-12 / נ״ז / עו״מ ובקשה, תפילה בשירי גפן ויהונתן שטקליס ילן מרים טובה, ויס

21 / ח׳ / ד׳ שמאלי, אליעזר על סופרים דברי נעמי, וישניצר
56 / מ״ה / ב׳ כחול, למה עגול למה
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55-54 / א׳ / ב׳ קרן(, רבקה )מאת נערה״ של יומנה — ״קטי אלכס, זהבי
38-35 / ב׳ / מ׳ עולים, לתלמידים החופשית הקריאה
45-43 / ב׳ / ב׳ שמיר(, עמי )מאת מארץ־ישראל״ ״נעלים

40-38 / ד׳ / ד׳ שטרן, יוסי
ו7ו-6 / ה׳ / עו״מ בראלי, מ׳ של למאמרו הערות

44-42 / ה׳ / ב׳ שטרייט־וורצל(, אסתר )מאת ״הבריחה״
46-45 / ו׳ / ב׳ בלטמן(, רעיה )מאת ב׳״ משיכון ורחמים ״ניסן

36-30 / ז׳ / מ׳ אליהו, על סיפורים שני להוראת הערות
39-37 / ז׳ / ב׳ זייד(, אלכסנדר )מאת בוקר״ ״לפנות
5ו-49 / ט׳ / ב׳ טנא(, בנימין )מאת אחת״ כיתה ״קורות

50-48 / י״א / ב׳ ליבמן(, אירנה )מאת אני״ זה ״פיקי
50-49 / י״ג / ב׳ מאיר, מירה מאת אורן״ של ״הצב

5ו-50 / י״ג / ב׳ ביבר, יהואש מאת הגליל״ ״סופת
34-33 / י״ד / ד׳ ילדים, לספרות זאב פרס

52 ,47-46 / י״ד / ב׳ מור״, תולדות ״אלה
54-53 / ט״ו / ב׳ אני״, הוא הזה ״והילד

62—6ו / ט״ז / ב׳ חוץ״, ״ילד / 56-55 / ט״ז / ב׳ ״סומכי״,
37-36 / י״ז / ב׳ ״באמת?״,

78-77 / י״ט-כ׳ / עו״מ ספרים״, להם ״תנו
20ו-8 / כ״ב / עו״מ ההתחלה, — העברית הילדים ספרות
ו9ו-7 / כ״ג / עו״מ ילדים, בספרי התרגום לשון על אחדות הערות

32-3ו / כ״ד / ב׳ מוות״, עד ״לאהוב
25-23 / כ״ו-כ״ז / עו״מ השואה, על בספרות משותף מכנה

79-78 / כ״ו-כ״ז / ב׳ ״מדין״,
55-53 / כ״ח / ב׳ ב׳ ״אליפים״,

47 / ל״א / ב׳ המשותף, הבית סיפורי
6ו-60 / ל״ד / מש״ב טשרנוביץ, ימימה את אוהב אני למה

45-44 / ל״ו / ב׳ קרב, דו
50-39 / ל״ח / מש״ב ילדים, בספרות רחוקה קרובה מציאות
64-59 / ל״ט-מ׳ / עו״מ הנעורים, לבני ספרות

 מ״ב-מ״ג / לילדים הסיפורת של דמותה קובעי טשרנוביץ, וימימה גוטמן שמאלי,
/ 25-23

26—2ו / נ״ד / ב׳ חזן״, פסי על ״מוטל תרגום על
22ו-8 / נ״ט-ס׳ / עו״מ להערכתו, והקריטריונים החבורה סיפור מאפייני

52-50 / ט״ז / מ׳ לרמן, של הטרילוגיה מלבה, זיו
ו8 / ח׳ / ד׳ והידיד, המורה — שמאלי אליעזר גיורא, זייד

35-33 / כ״א / עו״מ דלה, ללשון הילדים את תדונו אל ישראל, זמורה
29—27 / ב׳ / מ׳ בקול־רם, לקרוא

ו02-98 / ל״ט-מ׳ / עו״מ הבוקר, סימוני עלילות יפרח, חביב
37-36 / מ״ח / והדמיון, המציאות בקהיר, הלימודים חלום
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 48 / בי / אליצור(,ב׳ רבקה מאת לדובי״ כמוס וגדולים)״סוד קטנים לאה,ד״ר,על חובב

35 ,20-11 / ג׳ / עו״מ מולודובסקי, לקדיה אילת״ ״הילדה
27-19 / ט׳ / ילדים,עו״מ בספרות נוראים״ ״ימים

 יוכבד מאת ג׳ כרך חכמינו" עשו "כה הספר של הופעתו )עם לילדים חז״ל אגדות
47-43 / י״א / ב׳ סגל(,
 40-38 / י״ב / ב׳ אליצור(, רבקה מאת ימים״ מכל )״נחמד לילדים ומועדים שבת

 / י״ד / עו״מ והבינוני, הרך לגיל בשירה המדינה בהקמת הקשורים מוטיבים מבחר
31-23, 34

16-12 / י״ז / עו״מ אחד, משלוח־יד ועל ״השלכת״ שירי שני על
 לאורי החושך" "חיית על לילדים, וביצירה אוטוביוגראפית ביצירה ילדות חוויית

31-26 / י״ט-כ׳ / עו״מ אורלב,
18-15 / כ״ה / עו״מ ותכלית, מבנה — מסגרת סיפור

43-42 / כ״ו-כ״ז / עו״מ צלמוות, בגיא
16-11 / כ״ט / עו״מ תצלומים, שעיקרם ילדים ספרי על
45-42 / ל׳ / עו״מ אגדות, של גלגולן על

 / ל״א / עו״מ מראם( ליצחק הרחוב״ פנס ״מול )על לשואה, כראי וספרותם ילדים
26-20

 18-9 / ל״ג / עו״מ הילדים, בשירת ועיצובם השחרור מלחמת הדי
 33-26 / ל״ד / עו״מ לילדים, זינגר שביס בסיפורי ריאלי והבלתי הריאלי
 49-48 / ל״ה / ב׳ אורן(, למשה אורות״ )״כיבוי קיבוץ, ילדי על שירים

 12-3 ל״ו / עו״מ גולדברג, ל׳ של הילדים בשירת ועיצובים מצויירים הבאי שירי
 44-37 / ל״ז / עו״מ גולדברג, ל׳ של הילדים ביצירת הומוריסטיים יסודות על עוד

 19-15 / ל״ח / עו״מ לרמן(, לישראל קצר״ ב״הלילה )עיון הבריחה, חלום
39-30 / ל״ט-מ׳ / עו״מ ביאליק, של הילדים בשירת ההומונימים

 / מ״א / אופק לאוריאל ח״נ״ ״גומות )על הילדים, בספרות ביאליק של פועלו
43-38

56-54 / מ״א / ב׳ בערב, חלונות
 88-87 / מ״ב-מ״ג / ב׳ יובל(, לשושנה גדול״ ״החופש-הכי )על הגדול, החופש הווי

15-5 / מ״ד / עו״מ גולדברג, לאה של הילדים בשירי הקיץ
54 / מ״ה / ב׳ החלומות, בעלת
14-11 / מ״ו / עו״מ לילדים?, היסטורי בסיפור בידיון לשלב ניתן האם

 42-39 / מ״ו / ב׳ הראל(, לנירה חדש״ ״כובע )על מתפורר, לעולם אשנב
 12-9 / מ״ז / עו״מ אדומים״, ״הצבעונים רוז, לישה של סיפרה על

30-27 / מ״ח / עו״מ ומפעלו, האדם — הרצל לנוער, ביוגראפיה
 23-17 / נ׳ / עו״מ דפנא(, ואביטל משה שירת )על לילדים כמשוררים לבנו אב בין

 19-17 / נ״א / עו״מ רואי, לאמיליה מקרית״ ״פגישה על למדינה, —שואה מספיחי
 / נ״ב / עו״מ נוי(, ליצחק ואלכסנדרה״ ״אור )על עיוור, ילד של לעולמו הצצה
27-25
18-11 / נ״ג / עו״מ אומנותית, ילדים בשירת יסודות

/ נ״ג / ב׳ סגל(, ליוכבד אכפת״ ״למי )על ובחברה, בבית והשפעתם ויתמות שכול
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50-49 / נ״ד / עו׳׳מ קרמר(, לעדנה )״ובלילה״ ובלילה, — היום כל

14-4 / נ״ה / עו״מ לילדים, משחק שירי
56-53 / נ״ו / ב׳ עומר(, לדבורה טהרן״ — ״התחנה )על טהרן, וילדי בסיביר הסבל

35-27 / נ״ז / עו״מ עגנון, של ביצירתו ילדים
47-40 / נ״ח / בי לב(, ליגאל המים״ על ״אש )על קנאה, כשאול קשה

 / עו״מ מולודובסקי, קריה של הילדים בספרות מעשייה לשיר סיפורי שיר בין
33-23 / נ״ט-ס׳

82 / כ״ו-כ״ז / ב׳ אין״, והפסקה מצלצל ״הפעמון ד״ר, שלום, חולבסקי
 5ו-47 / ב״ח / ב׳ המכושף, ביער לתעות עלול אתה זהירות, ד״ר, גלית, חזן־רוקם

ו7וו- / א׳ / עו״מ אווזה״, ״אמא שירי יוסף, חנני
53-50 / ג׳ / ב׳ ואניקובסקי(, אווה )מאת מותר״ הכל ״לגדולים
52-50 / ד׳ / ב׳ טווין(, מרק )מאת פין״ ב״הקלברי מוסרית משמעות

7-5 / כ״א / עו״מ ילדים, משורר ברוידס אברהם
8-7 / ב״ב / בן־צבי ינאית רחל של במחיצתה שושנה, חסון
40-36 / א׳ / ד׳ זאב, המשורר של בשירתו סמלים בנימין, טנא

40-38 / ל״א / מש״ב תשמ״ב, לשנת זאב פרס בחלוקת דברים
35-32 / מ״ח / היוצר מבית / נייר על חצבים יונה, טפר

20ו-8 / ב׳ / עו״מ ביבליוגראפיה, קצת הסטוריה, קצת ד״ר, אסתר, טרסי־גיא
39-38 / ג׳ / ד׳ כרמון(, מרים של )לזכרה שלנו מרים

43 ,40-39 / י׳ / ב׳ פרנקל, לנעמי והאישון״ ״רחלי
48-46 / י״ג / מ׳ להגיב?, לא איך

37 / י״ד / ח״ק ״יומניו״, מתוך — קפקא פ׳
24-23 / י״ז / ח״ק יהושע, א״ב מאת וילד״ ימים ״שלושה
42-4ו / י״ז / ב׳ המסכן, ומחברו הקטן״ ״הנסיך
50-49 / י״ח / ב׳ החלום״, ״ידידי

י״ח / ח״ק יעקובסן, פטר מאת לינה״ ״נילס פיטש־פרקינס, לוסי מאת יפן״ ״תאומי
/ 28-27

6-4 / כ״ב / בן־צבי ינאית רחל של לזכרה
39-37 / כ״ג / ח״ק כצנלסון, ב. לארץ, דרכי
57-56 / כ״ג / ד׳ רובינה, חנה

54-53 / כ״ו-כ״ז / ח״ק אבי, בית מתוך
38-33 / כ״ח / עו״מ לילדים, הרוסית הקלסיקה מן

40-39 / ל״ב / ב׳ המכשפות, ציד
57-55 / ל״ב / מש״ב קורצ׳אק, של לילדים ספרים

39-38 / ל״ג / מאן,ח״ק תומס מתוך ויזל, חוה
39-38 / ל״ג / ח״ק מאן, תומס מתוך ויזל, והוה אסתר טרסי־גיא

42-41 / ל״ה / ד׳ לינדגרן, אסטריד
 / ל״ט-מ׳ / עו״מ הישראלית, לילדים בספרות משתקפים שהם כפי קיבוץ ילדי

88-82
39-38 / ל״ד / ח״ק עוז, ועמוס גולדברג ל׳ מתוך ויזל, וחוה אסתר טרסי־גיא
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36-35 / ל״ו / ח״ק משלי, ציד כלב מתוך ויזל, ותוה אסתר טרסי־גיא
38 / מ״ו / ח״ק מבוגר, בגיל להתחיל

3ו / מ״ח / ח״ק מיומן, קטע
40-39 / מ״ט / ח״ק גרוסמן, ודוד שולץ ברונו

34 / נ׳ / ח״ק איבליט, ד״ר של טיפוס אב על — צ׳וקובסקי ק.
43-4ו / נ״א / ח״ק נגמר, שלא הסיפור אנדה, מיכאל

35 / נ״ב / ח״ק וקוראיו, מאפו של ציון״ ״אהבת
25-18 / נ״ו / עו״מ לקטנים, גם כותבים שם ידועי לגדולים סופרים

ו9ו-3 / נ״ח / עו״מ החינוך, לחוק שנה 40
77-75 / נ״ט-ס׳ / עו״מ קלוקלת, לספרות חינוך

93-92 / כ״ו-כ״ז / זאב, של לזכרו ימימה, טשרנוביץ־אבידר
4 / כ״א / ברכה דברי אהרן, ידלין
23-19 / כ״ה / עו״מ לאמו, קסטנר אריך של האדיפלי יחסו שלומית, יונאי

58-56 / כ״ח / ב׳ ״אליפים״, קריאת אחרי הרהורים מספר
43-43 / ל״ב / ב׳ בשלום, קיום דו

50-49 / ל״ג / ב׳ חמסין, ביום קרים מים ככוס
37-35 / ל״ה / עו״מ וזאב, ילן אצל האב מות בנושא הטיפול
42-40 / מ״ב-מ״ג / עו״מ קסטנר, אריך בספרי חברתיים נושאים

58-57 / מ״ה / ב׳ ערכים, ערכים ״גדוש״ הרפתקאות ספר
50-48 / מ״ח / ב׳ ו״מריוס״, רובין״ ״כריסטוף של התבגרותם

58-57 / מ״ט / ב׳ היהודית, והשאלה הקומוניזם דודיק,
48 / נ׳ / ב׳ האדום, הבית מסתרי

 נ״א / ב׳ הראבן, גיל מאת חדשה, אגדה לפי מאולץ, ודרקון פמיניסטית נסיכה על
/ 55-53

42-41 / נ״ב / ב׳ המכשף, קאיטוש
55 / נ״ז / ב׳ ניקודימה, של הזהב טבעת בספר ובדייה מציאות

 23-17 / ז׳ / עו״מ עיצוב, ודרכי מקורות — גורדון לש״ל זקני״ ״מאגדות עלי, יסיף
 / מ״ב-מ״ג / עו״מ הרך, לגיל בספרות, והצומח, החי עם הרמוניה חיי דליה, בהן

53-51
 26-22 / ל״ו / עו״מ גפן, יונתן בשירי ונשואיים לוואיים תואר שמות ויולט, בהן

 הדיאלוגית הפילוסופיה של השתקפותה או ואחדות רחק מאירה, לניאדו ברמי
15-10 / ל״ב / עו״מ אגמון, דוד של בשיריו

47-44 / ל״ג / ב׳ שיקומי, נסיון — דוידי
 24-20 ל״ח / עו״מ ילדים, ספרות באמצעות הנמוך העצמי הדימוי שינוי לוינגר, מ׳

20-18 / ל״ה / עו״מ תיאטרלי, מופע או ספרותי מופע איה, לובין
81-76 / ל״ט-מ׳ / עו״מ וטלויזיה, ספרות ספר
54-51 / נ׳ / חדש( כובע הזמיר, )מורד במקום? ומה — גיבורים ללא ספרים שני

51-49 / נ׳ / ב׳ הצאר לצבא החטופים על הלב״, פעימות ״בקצב אביבה, לוי
53-51 / נ״א / ב׳ שמחות, האגדות שכל אומר מי

16-7 / ד׳ / עו״מ ילדים, בקריאת מחקר גרשון, וברגסון אריה לוי
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14-7 / ל״ט-מ׳ / עו״מ לתלמידים, מהנה קריאה הרגלי על מחקר
11-3 / מ״א / עו״מ ו־ח׳, ד׳ בכתות התלמידים של מהנה קריאה על מחקר

52 / ל״ה / ב׳ יחסים, ניתוק ומיקלוש: גליה סימה, לוין
 ספרות באמצעות הנמוך העצמי הדימוי שינוי מאירה, כרמי־לניאדו מירה, לוינגר
24-20 / ל״ה / עו״מ ילדים,

34-31 / ל״ה / עו״מ המטמון, סוד בספר והשכול המוות בעית עם התמודדות
41-38 / י״א / מ׳ וקסלר(, ארתור )מאת ירושלים״ מלך ״ידידי נילי, לוצקי

42-36 / י״ג / מ׳ לילדים, שירה הוראת
37 ,33-31 / י״ז / מ׳ בר־כוכבא״, לוחמי אל המופלא ״המסע

96-92 / י״ט-כ׳ / מ׳ המגדל״, על ״למעלה
49-48 / ב״א / ב׳ סעיד״, נעלם ״כיצד
46-40 / כ״ג / מ׳ חלם, איש שלומיאל נוח תיבת

37-32 / מ״ה / עו״מ הצעירים, הקוראים וקהל ״הצפירה״ חנה, לוק
60-59 / מ״ח / בינלאומית״ להבנה כדלת ״הספריה בנושא בינלאומי כנס חוה, ליבר
45 / נ״ו / ב׳ מיכאלי, לשמואל המאבק בנתיבי יהודה, ליטני

 43-42 / מ״ד / ד׳ בבלגיה, לילדים יהודיה סופרת — דנבלון תמרה רבקה, מגן
 החינוך, משרד מטעם מומלצים ספרים של רשימה מתוך חופשית קריאה עזרא, מורד
49 ,30-26 / ג׳ / עו״מ

31-29 / י׳ / ד׳ קרניים, יש לכתיבה סמי, מיכאל
86-83 / י״ט-כ׳ / ח״ק ספרות, ללא ילדות

 / ו׳ / מ׳ מונחית, קריאה — בורלא( עודד )מאת והסרטן״ איתן ״התן רחל, מנסורי
37-34
 37-34 / ו׳ / מ׳ מונחית, קריאה — בורלא( עודד )מאת והסרטן״ איתן ״התן רחל, מרזוק

 / ה׳ / ;45-40 / ג׳ / מ׳ הקריאה, לעידוד דרך — הפולקלורי ההיגד ד״ר, אליעזר, מרכוס
35-29

17-11 / ל״ה / עו״מ להצגה, ממעשיה
28-22 / נ״א / עו״מ לילדים, וספרות האלגורי הז׳אנר ד״ר, סלינה, משיח

9-3 / נ״ב / עו״מ משמעות, מכונן כסמל הבובה ורובוט: ״גולם
/ עו״מ ומוטיבציה, מוטיב מוטיב, ״לייט המושגים: של לבירורם שלום״ ״סוכת

22-18 / נ״ג
 / לילדים והעכשוית העממית המעשייה בבקורת מידה כאמת הדימויי המירקם

49-34 / נ״ט-ס׳ מידה, אמות
31-28 / ח׳ / מ׳ שמאלי(, אליעזר )מאת בראשית״ ב״אנשי מונחית קריאה שמואל, נבון
42-26 / ט״ז / עו״מ ילדים, ולסיפור למשל בעלי־חיים מסיפור ד״ר, חב, נוי
 עו״מ הפולקלוריים, ויסודותיה טולסטוי לב של חדשה מעשייה פולונסקי, וגליה דב נוי

25-13 / י״ט-כ׳ /
 / כ״א / עו״מ )ב(, הפולקלוריים ויסודותיה טולסטוי לב של חדשה מעשייה ד״ר, דב, נוי

15-8
 / מ׳ אלישר, מ׳ הממלכתי בבית־הספר ולילדים להורים מונחית קריאה ארינה, נחם

91-89 / י״ט-כ׳
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 !ל״ט-ט׳ 1 מ׳ בסמינר, ילדים ספרות בהוראת הפרובלמטיקה על הרהורים נהמה, ניצן
133-131

ו 11-109 / ל״ט-מ׳ / עו״מ ילדים, עתון עורך של עולמו שלמה, ניצן
 / י״ט-כ׳ / עו״מ הרך, בגיל החינוכי המוסד במסגרת ילדים ספרות נחמה, ניר־יניב
61-57

 א׳ / מ׳ המונחית, הקריאה במסגרת דפוא( ד׳ )מאת קרחו״ ״רובינזון חסידה, נשר
53-46

51-43 / י״ט-כ׳ / עו״מ אנדרסן, בסיפורי והאדם החברה המלך, ביקורת
17-12 / כ״ד / עו״מ שטקליס, ילן מרים שירת
48-44 / כ״ו-כ״ז / עו׳׳מ במחתרת, ילדים

55 / כ״ג / ב׳ שני, במבט ודובי, מכי תעלולי יוכבד, סגל
 14-11 / ל״ה / עו׳׳מ זאב, של בשירו עיון ״עתה״, הדס, וירדנה דליה סולקין

 לגדילת מסע או ג׳ונסון(, קרוקט )מאת הסגול" והעיפרון "אהרון שולמית, סירוטה
57-53 / ד׳ / ב׳ ״האני״,

21 / ח׳ / ד׳ שמאלי, אליעזר על סופרים דברי דבורה, עומר
32-31 / נ״ד / ב׳ ראשון, ממשמע אהבה מרום, עקביא
8-5 / נ״ד הנצחי, הילד דוד, פאינס

 עו״מ הפולקלוריים, ויסודותיה טולסטוי לב של חדשה מעשייה נוי, ודב גליה פולונסקי
25-13 / י״ט-כ׳ /

 / עו״מ )ב(, הפולקלוריים ויסודותיה טולסטוי לב של חדשה מעשייה גליה, פולונסקי
15-8 / כ״א

59-57 / ט״ז / ב׳ "סומכי", מרים, פייגנבלט
45-44 / י״ז / ב׳ ללכת״, מוכרח ״האקליפטוס

104-103 / י״ט-כ׳ / ב׳ נעורי״, עיר ״אל
51-49 / ל״א / מ׳ הקטן הנסיך בהוראת ,ניסוינחמה פלס
29 / כ״ב / ד׳ ז״ל, אליצור רבקה רחל, פרג

 / ט״ו / מ׳ בספר, ראשון לעיון הצעה קורצ׳אק, יאנוש — הקסם״ ״יותם נירה, פרדקין
48-46

98-97 / י״ט-כ׳ / מ׳ תרבויות, מפגש על סיפור — האילות״ ״זמר
36-34 / כ״ג / עו״מ קריאה, בספרי המידע
22-21 / כ״ח / עו״מ במדע, חלוצים

28-25 / ל״ח / עו״מ התרגומים, ביער אדומה כיפה
46-40 / ל״ט-מ׳ / עו״מ ומקורותיו, הסיפור על — ואשמדי שלמה

30-24 / נ׳ / עו״מ לילדים״, קורצ׳אק של בסיפוריו ואחריות סמכות ״נטילת
54-49 / נ״ג / ב׳ גאון, של סיפורו

49 / נ״ו / ב׳ כריסטו, ממונטה הרוזן
57-55 / נ״ח ב׳ בזק, ילדי

69 / נ״ח / משו״ט ,ibby של מהקונגרס רשמים
54-50 / נ״ט-ס׳ מידה, אמות האשה, דמות

8-4 / כ״ו-כ״ז / עו״מ לנקודות, מסביב ד״ר, מאיה, פרוכטמן־אגמון
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10-3 / ב״ח / עו׳׳מ שבגראז׳ האדום הפיל
8-3 / ל״א / עו״מ מבוגרים, לספרות ילדים ספרות בין

20ו-6 / ל״ד / עו״מ הילדים, בשירת לשוניים אספקטים
/ ל״ו / עו״מ ילדים, בספרות הומור כיוצרות משמעות ושונות צליל שוות מלים

2ו-ו7
 15-13 / נ״ב / עו״מ ילדים, בספרי ה״הרפתקה״ מאפייני ניצה, פרילוק

61-57 / נ״ה / עו״מ לילדים, לימוד בספרי תקופה של השתקפותה
50-49 / נ״ג / ב׳ קפריסין, נשואי יעל, פרקר
9-3 / נ״ו / עו״מ שטקליס, ילן מרים של בשירתה לי יש שירי רחל, צורן

30-29 / כ״ד / ח״ק במחתרת״, ״ילדים ספרי על לוין, קיפניס
ו6ו-4 / כ״ו-כ״ז / עו״מ לגן־הילדים, הראשון שירי

56-55 / נ״ט-ס׳ / מידה אמות / ילדים לעתונות סיפור לבחירת מידה אמת אסתר, קל
48-47 / מ״ד / מ׳ הטבע, בהוראת עזר כחומר הסיפור אהוד, קלפון

17-16 / כ״ב / עו״מ הסוריאליסטי, התנ״ך מרים, קצבורג
3ו-28 ט׳ / ד׳ טנא, בנימין הילדים סופר עם פגישה פנינה, קרון
47-45 / כ״ה / מ׳ בהמשכים, קריאה עדה, קרן

49-48 / נ״ג / ב׳ אמא, של הבושם בקבוק
54-52 / נ״ז / ב׳ מיכל׳, אותך אוהב אני ׳ אחר לילד מכתבים

113 / נ״ט-ס׳ / ב׳ פראנק, אנה את נזכור
48 / מ״ד / מ׳ שנענתה, הקריאה מיכאלה, קשטן

59-56 / א׳ / ב׳ טנא, בנימין של ילדות סיפורי יעקב, רבי
49-48 / י״ד / ב׳ והחכם, הטוב מור

20-19 / ח׳ / ד׳ היורה, מבני הייתי יצחק, רבין
46-43 / מ״ב-מ״ג / עו״מ מיוחדות, יצירות שתי על מנחם, רגב

32-27 / מ״ד / עו״מ הזה״, השבט ב״כל ומספר סופר
ו0-3 / מ״ו / עו״מ ״נעורים״, באנציקלופדיה ולשון אידיאולוגיה על

26-23 / מ״ח / עו״מ אנדרסון, של מעשיות בשלוש ואומנות אומן
 דן של השני בתרגומו שטראוס, ל. מאת העתיק הכד )על אחד לספר תרגומים שני

30-28 / מ״ט / עו״מ פגיס,
43—4ו / נ׳ / מ׳ ביבליוגרפיה, — ילדים בספרות וסגנון לשון
33-28 / נ״א / עו״מ הטוב, הכח חלום
ו9ו-6 / נ״ב / עו״מ תום״, הדוד ״אהל ושוב

21ו-2 / נ״ד והריחוק, הקירבה
23-15 / נ״ה עליו, והתגובות הסיפור סיפור״, ״שעת

67-61 / נ״ה / עו״מ הציוני״, והחזון הנעלים שרוכי ״מוכרי
9-5 / נ״ז / עו״מ ללימודים, השנה ראשית

42-40 / נ״ז לקטנים, ספרים על לגדולים ספרים ,2 מס׳ ״באמת?!״
22ו-7 / נ״ח / עו״מ גיבור, תהיה אבא

 38-34 / נ״ח לקטנים, ספרים על לגדולים ספרים העברית, הילדים ספרות תולדות
ו03-100 / נ״ט-ס׳ / עו״מ ילדים, בשירי כנושא המלה
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45-43 / כ״ב 1 ב׳ נעורים״, ״אהבת שולמית, רוזינר
49-48 / כ״ד / מ׳ ילדים, בספרות תשבץ
24-23 / כ״ח / כתר הוצאת ודע״, ״גלה סדרת

34 / ל״א / עו״מ יפה, כספרות זכרון ספר
45-44 / ל״ח / ב׳ בוגר, אח

56-55 / מ״ט / בי האחרון, המיתר
73-7ו / מ״ב-מ״ג / ב׳ מקצועי, מעשיות מספר אבס שלמה
50-47 / נ״ז לילד, יפה מתנה טובה, ברוח
112 / נ״ט-ס׳ / ב׳ ב׳ לי, ספרי אמא

59 / ל״ד / מש״ב זאב, בפרס דברים יעל, רוזמן
3ו-28 / נ״ב / עו״מ ומילים, חיים אלישבע, רוזנבוים
23-21 / י״א / עו״מ למעשה, — מסיפור במאי״ 35״ אבנר, רוטגברג

ו0-3 / ג׳ / עו״מ פגים(, דן )מאת שהתחפשה״ ״הביצה צילה, רון
ו9ו-1 / י״ב / עו״מ טעון־הטיפוח, לילד וסיפור־אגדה שירה
35-28 / י״ג / מ׳ לילדים, שירה בעקבות ילדים שירת

53 ,33-29 / י״ח / מי העולם״, ״ילדי על הרהורים
45-38 / כ״א / מ׳ העממי, הסיפור הוראת על

41-35 / כ״ו-כ״ז / עו״מ והיום״, ״החלום
26-19 / ל״ג / עו״מ בורלא, לי. הגזול״ ״הדינר בסיפור: עיון

145-134 / ל״ט-מ׳ / מ׳ ומהנה, נבונה קריאה לקראת
64-54 / מ״ב-מ״ג / עו״מ המחנות״, איש ״כתונת טריינין, אבנר של בשיר עיון

21-13 / מ״ז / עו״מ שואה, בשירי ממקורותינו הארמז משמעות
17-5 / נ״א / עו״מ השואה, בנושא ונוער ילדים ספרי על
30-23 / נ״ג / עו״מ ומכוער, מהודר אתרוג על
57-49 / נ״ה / עו״מ השואה, בנושא ונוער ילדים סיפורי על

66-57 / נ״ט-ס׳ / עו״מ ביבר, יהואש מאת סיפור המשיח״, שיבוא ״עד
25-23 / ו׳ / עו״מ ספרי־ילדים, ניקוד אפרים, רוקח
26-18 / א׳ / עו״מ ילדים, בספרות בעלי־חיים מרים, רות

השעון" בקופסת )"הדרקון בו מתחיים והילדים ממנו לומדים שהמבוגרים סיפור
49-47 / ה׳ / ב׳ קרייג(, ג׳ין מ׳ מאת

27-24 / ט״ו / עו״מ והסימפאטיים, החביבים ההיפופוטמים
54-53 / ט״ז / ב׳ אילנה״, היא ״אלינה

108-107 / י״ט-כ׳ / ב׳ ברבאבא, של הקסם סוד
32-29 / כ״א / עו״מ בעברית, סוס ד״ר
42-41 / כ״ב / ב׳ שלו, החלום אחד לכל

25-22 / כ״ד / עו״מ בבחירה, שיקול־דעת דורשים התפתחותיים הבדלים
41-38 / כ״ד / ב׳ קטן, מגרעין שצמח הגדול הבית

43-42 / כ״ד / מ׳ המקשיב, הילד לבין הסופר בין המתווך,
31-24 / כ״ה / עו״מ ופחדנים, מצחיקים האריות

44-42 / כ״ה / ב׳ שמגר״, זכה ״למה
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 44-41 / כ״ח / ד׳ אנדה של לקברה פרחים צרור

 23-19 / ל׳ / עו״מ גיל, לכל ספר

 47-45 / ל״ג / ב׳ גלגלים, האוהבים לקטנים

 51-49 / ל״ז / ב׳ שירים, של שניה חגיגה

 120-117 / ב׳ לקטנים, ספרים שני על

 59-57 / מ״א / ב׳ בחשכה, אורות
 91-89 / מ״ב-מ״ג / פטריך של הפלא סינור

 46—44 / מ״ד / מ׳ הרך, לגיל יפה ספר עוד

 44 / נ״ד / עו״ט ישנות, ליצירות חדש עיצוב

 29-25 / נ״ו / עו״ט חולם, אחר ילד לוחם, אחד ילד

 52-49 / נ״ח ב׳ נעלים, מצחצח זללן, זחל של גלגוליו

 88-85 / נ״ט-ס׳ / עו״ט לתשומת־לב, וזקוקים רגישים דרקונים

35-33 / י׳ / מ׳ החופשית, הקריאה לעידוד ספרים חידון רחל, רחמילביץ

56 ,45 / י״ד / מ׳ ״ספרים״, כותבים ילדים
36-34 / כ״ב / מ׳ הקריאה, לעידוד ספרים חידון

64-63 / מ״ח / מש״ב ספר, קוראים וילדים הורים
 9-3 / י״א / עו״ט ספרות, והוראת טלוויזיה ספרות, על הרהורים אילנה, רימלט

40-34 / י״ח / מ׳ בספרות־ילדים, חריגים ילדים על הרצליה, רז
34-32 / כ״ו-כ״ז / עו״ט השואה, לנושא תלמידים להזמין איך

72-71 / כ״ו-כ״ז / ב׳ תל־אביב״, בחוף בוערת ״אניח

75-73 / כ״ו-כ״ז / ב׳ החברים״, ״ספר
17-15 / כ״ח / עו״מ לילדים מידע ספרי

52-51 / כ״ח / ב׳ ״הצל״,
53-52 / ל׳ / ב׳ ואלי, רחל של הסיפור

33-31 / ל״א / עו״מ שטקליס, ילן מ׳ של בסיפוריה ויתמות שכול
 23-20 / ל״ב / עו״מ הילד, של הנפשית להתפתחותו ותרומתן אגדות של קסמן

 48-47 / ל״ב / ב׳ שומאיש, עמק

39-38 / ל״ה / עו״מ ילדים, לסיפור עממי מסיפור
43-42 / ל״ו / ב׳ עתונים, מחלק והנרי א׳ לכתה הולכת רמונה
44-43 / ל״ו / ב׳ השוקולד, בממלכת צ׳רלי

28-27 / ל״ה / עו״מ בשלכת, נעורים
56-55 / ל״ז / ב׳ הד,
50-48 / ל״ח / ב׳ דוד, אני

51-50 / ל״ח / ב׳ הזבובים, קלמר
97-89 / ל״ט-מ׳ / עו״מ אבלות? בזמן לנחם יכולים ספרים האם

37-35 / מ״א / עו״מ ידידתי, מידה
 68-65 / מ״ב-מ״ג / עו״מ ב-ד-ו, החטיבה בכיתות השואה לנושא למידה הצעות

85 / מ״ב-מ״ג / בי כמוכם, אני גם
85 / מ״ב-מ״ג / ב׳ קוביות,

60 / מ״ד / ב׳ עודד, להיות שרצה עודד
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32-28 / מ״ז / עו״מ הנביא, אליהו של דמותו גלגול
52-5ו / מ״ח / בנות וספרי לצופיה מכתבים

52-5ו / מ״ט / מ׳ עקביא, מרים הרפתקאות( )ועוד באוטובוס הרפתקה
38-35 / נ׳ / מ׳ לימודי, בנושא ומילים אותיות

22-20 / נ״א / עו״מ בנישטי, לרות בתי? את ראה מי
42-33 / נ״ג / מ׳ לחינוך, ככלים משל וספרות אוטופיים ספרים
ו3-9 / נ״ח / עו״מ בבית־הספר, ומשפט חוק לנושא

ו 7-16 / נ״ח / עו״מ ספרותי, כז־אנר הנופלים כתבי
53-52 / נ״ח ביקורת, הדס,

107ו-06 / נ״ט-ס׳ לקטנים, ספרים על לגדולים ספרים מונחית, קריאה
107—106 / נ״ט-ס׳ מונחית, קריאה

 / נ״ט-ס׳ / עו״מ בתשמ״ח, הילדים קוראים ומה תש״ח דור ילדי קראו מה רות, שאול
99-96
26-17 / ד׳ / עו״מ ביאליק, של לספרי־ילדים איורים סבינה, שבייד

 38—,35 / ט׳ / מ׳ לילדים, מופשטת אמנות — ליוני( לאו )מאת וקטצהוב״ ״קטכחול
75-65 / ל״ט-מ׳ / עו״מ צרפתי, רות של האיורים על

27-22 / מ״ז / עו״מ גדיא, חד ומדרש הבנים ארבעת מדרש
37 / י״ב / מ׳ בית־הספר, לספריית ספרים בקניית תלמידים שיתוף ליאורה, שגב

55-54 / ג׳ / ב׳ יונתן(, נתן )מאת לענן״ אביב בין סיפורים ״ועוד יוסף, שה־לבן
31-30 / ו׳ / ד׳ קיפניס(, )לוין יצירה של שנים יובל
44-43 / ו׳ / ב׳ אופק(, אוריאל )מאת בשכונה״ סודות ״אין

43-41 / י״ח / ב׳ החדר״, מן ״חוויות
81-80 / כ״ו-כ״ז / ב׳ לגימנסיה״, ״בדרך

49-48 / י״ז / ב׳ ילדים, כסופר קורצ׳אק על יוסף, שוחט
56-55 / מ״ז / ב׳ ח״י, הוא עשרה שמונה עדנה, שומרון

35-34 / י״ב / מ׳ בבית־הספר, חובה כמקצוע ספרים קריאת יצחק, שור
 26-23 / מ״ד / עו״מ בורלא, עודד אצל לשון מוזריות משיח, ור. א. פרום׳ שורצולד

 37-34 / ו׳ / מ׳ מונחית, קריאה — בורלא( עודד )מאת והסרטן״ איתן ״התן מיכל, שושן
 / עו״מ תל־אביב, באזור בבתי־ספר ד׳-ו׳ כיתות ילדי של קריאה הרגלי רות, מ׳ שטוון

49 ,25-21 / ג׳
 95-88 / נ״ט-ס׳ / עו״מ הילדים, בספרות נורמות מחדשת זרחי נורית דליה, שטיין
 49-40 / נ״ה / עו״מ ומבדה, מציאות אורלב, אורי בסיפורי השואה נושא דינה, שטרן

 בשירים ההומור היווצרות דרכי — הלל לע׳ רבנו״ משה פרת לך ״שלום גליה, שיפמן
24-21 / י״ג / עו״מ האבסורדיים,

28 / ל״ב / ח״ק ביאליק, אל לרגל עליתי אליעזר, שמאלי
7-3 / מ״ה / ילדים( לספרות שנתי )לכנס פתיחה הרצאת

ב ישראל(, ילדי של ושירים ציורים — שלי״ )״השלום טוב דבר זה שלום אנטון, שמאס
43-41 / י׳ /

62-60 / מ״א / הספר בבית הספריה שבוע נאוה, שמחה
43 / ל״ה / מ׳ / העיון, בספריית ההדרכה על ורדה, שמיר
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 / ב׳ אלתרמן, נתן בתרגום לבני־הנעורים רומאן —לאש״ ״המלחמה זיוה, שמיר
109 / י״ט-ב׳

12-3 / מ״ח / עו״מ ילדים, שיר של אנאטומיה — לביאליק הירק״, ״בגינת
48 / נ״א / ב׳ לילדים, מודרנית אגדה

37 / י״ב / מ׳ בית־הספר, לספריית ספרים בקניית תלמידים שיתוף תמי, שמש
47-44 / מ״א / מ׳ לקטנים, לכתוב היה, שנהב
42-38 / ו׳ / מ׳ לקריאה, גירוי — בעלי־חיים מעשיות עליזה, שנהר
47 / נ״ו / ב׳ ודבש, מרור — לאה שנער
51-50 / ל״ה / ב׳ ורשאית, בחצר אודיסיאה סימה, שפר
40 / ל״א / מש״ב תשמ״ב, לשנת זאב פרס תקוה, שריג
"ג׳ורג׳ ברנשטיין־לזר, תמר מאת )"קופיקו" ילדים סיפורי בשני הקוף דמות מיכל, שרף

22-16 / ו׳ / עו״מ דיי, מאת הסקרן״
44-38 / י״ד / מ׳ עזר, בספרי לשימוש מיומנות הקניית

26-21 / ב׳ / ד׳ לילדים, בספרותנו פרסים אפרים, תלמי
29-27 / כ״ג / עו״מ הנעורים, לבני קלאסית מספרות מפחד מי עדה, תמיר
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לספרן. לגננת, למורה, למנהל, למפקח,

לתשנ״א המנויים חידוש

השבע־עשרה. השנה זו מופיע ונוער" ילדים "ספרות רבעוננו
 ונוער. ילדים ספרות של החוקרים מטוכי בהם ומשתתפים קבועים. מדורים ברבעון
דורש. לכל תישלח לדוגמא חוכרת

היתר: בין נאמר הבטאון להופעת שנים עשר במלאת
 למורים רחב צוהר ופתחה שלנו. החינוכית בעבודה חדשות דרכים סללה "עבודתכם
 ובבית. בבית־הספר המהנה, החופשית הקריאה לעידוד העברית, הספרות להבנת ולמחנכים,

 הספרות בו שנתברכה המיטב של מאלפת אספקלריה הוא ונוער" ילדים "ספרות הרבעק
(.5 ׳עמ מ, חוברת ונוער״ ילדים )״ספרות ונוער״ לילדים המיועדת העברית,

המצורף. בטופס הרבעון על לחתום לך, מציעים אנו

 המסומנות. החוברות את ולרכוש תשנ״א, לשנת כתב־העת על מנוי/ה להיות מבקש/ת אני
שקלים.....................על־סך ישראל״ לילדי ספריות ״קרן על משוך צ׳ק מצורף
ש״ח. 15.— שנתי מנוי ש״ח, 8.— כפולה חוברת מחיר ש״ח, 4.— חוברת מחיר

..........................................................................................................................השם
......................................................................................................................הכתובת
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